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Inledning 
”Problematiska” bostadsområden och hur dessa ska förbättras har de senaste 30
åren satt mängder av samhällsforskare i arbete och problemen kan inte sägas annat
än bestå. Problematiken är en  fascinerande utmaning i vår tid med tanke på de
resurser som måste ha lagts ner på området. Med den nuvarande världsordningen
där globalisering och marknadsliberalism nu lämnar allt minde åt en krympande stat
att påverka uppkommer nya styrelseformer. Tidigare har staten i Sverige
välmenande velat ordna allt för oss och t.o.m. sagt åt oss hur många skivor bröd
om dagen som är lämpligt att förtära. Idag när en folkhemsbastion som sjukvården
riskerar att inte längre kunna garantera medborgarna en vård som är tillgänglig för
alla kanske den bostadssociala problematiken lämnats där hän för länge sedan? 

Under de senaste decennierna har det skett en  samhällsomvandling som inneburit
en utveckling mot alltmer decentraliserade styrningsformer.1 Denna ”decentrism”2

vilken beskriver övergången till ett alltmer differentierat och komplicerat samhälle
som utvecklas från ”socialstat till självförvaltningsstat” 3ställer frågor om nya
styrningsformer där govermentality4 kan vara ett av svaren. För individen innebär
detta både större friheter men innebär även ökande förväntningar på den egna
förmågan till initiativ. Kenneth Pettersson skriver i ”Mobilisering av gemenskapen”
att en ”socialpedagogisk offensiv”5  äger rum på det bostadssociala området, vilket
innebär att: ” Individen/klienten omvandlas från ett passivt myndighetsoffer till att
framstå som en självartikulerad, självstyrd och självreglerande individ”6

Governmentalitybegreppet, som Pettersson refererar till, finner jag vara väl
applicerbart här. Begreppet bildas av govern (styrning) och mentality (mentalitet). Med
vilket ska förstås att det finns ett samband mellan makt och inställning till det
styrda.7 Detta i enlighet med vad jag vill kalla en strukturell politisk rationalitet.

Med dettta i åtanke kanske det inte är förvånande att privata initiativ tar sig in på
det bostadssociala område som tidigare var förbehållet det offentliga, myndigheter
                                           
1 Kenneth Pettersson, ”Mobilisering av gemenskapen”, I stadens utkant, (red.) Karl-Olov Arnstberg &
Ingrid Ramberg, (Tumba 1997), s.87
2 Pettersson, s.104 ff.
3 Pettersson, s.104 ff.
4 Governmentalitybegreppet ska i föreliggande uppsats förstås som min strävan att begreppsliggöra en
normerande icke-styrd gemenskap som jag omväxlande kommer referera till som: självdisciplinerande
praktik och styrningspraktik.
5 Pettersson, s.92
6 Pettersson, s.92
7 Pettersson, s.88
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och så vidare.  Föreningen Ditt Nya Hageby, i Norrköpingsförorten Hageby, är ett
sådant exempel där ett privat företag går in på klassisk folkhemsmark för att verka
för social gemenskap genom effektivare samordning av de samhällsresurser som
finns kvar och med hjälp av de boendes ideella arbete. Min förhoppning är att
denna uppsats kommer att vara ett kunskapsunderlag som kan bidraga till
diskussion på området.

Syfte
Syftet med uppsatsen är att studera och analysera ett bostadssocialt projekt, utifrån
governmentalityteorin, med exemplifiering av föreningen Ditt Nya Hagebys
verksamhet. Detta ska ske genom att fem s.k. eldsjälar intervjuas. I syftet ligger att
fokusera en eventuell självdisciplinerande gemenskap, men även en möjlig ökad
närdemokrati. Frågeställningarna lyder:
- Vad anser de intervjuade att Ditt Nya Hageby har för betydelse för

gemenskapen i området?
- Hur upplever de sina möjligheter att bli sedda och kunna påverka?
- Vad har deras engagemang i projektet betytt för dem som personer?
- Vad anser de vara det viktigaste Ditt Nya Hageby har medfört för

bostadsområdet/för dem som individer?

Med begreppet självdisciplinerande gemenskap åsyftar jag governmentality. Med
det menar jag en normerande gemenskap tillkommen och verkande på ett icke-
styrande sätt, vilket för den saken skull inte behöver innebära  att en sådan
gemenskap tillkommer och verkar oreflekterat för berörda individer och
organisationer.

Med ”eldsjälar” avses boende i bostadsområdet Hageby som arbetar ideellt i
föreningen Ditt Nya Hagebys olika projektverksamheter.
 
Med begreppet ”ökad närdemokrati” menar jag att ett ökat aktivt engagemang i den
egna boendemiljöns utformning leder till ett ökat inflytande över denna
boendemiljö. Genom att aktivitet och engagemang skapar ett tryck på lokala
kommersiella intressen, samt politiker på både lokal och nationell nivå som leder till
förändring.

När jag skriver om ”bostadssociala projekt” åsyftar jag verksamheter vars mål är att
på olika sätt förbättra den sociala situationen i bostadsområden där initiativtagaren
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till projektet i fråga anser att så behövs. Intiativtagaren kan tillhöra det offentliga,
vilket har varit mest frekvent förekommande ur ett historiskt perspektiv.
Initiativtagaren kan även vara en privat aktör, vilket är fallet i exemplet Ditt Nya
Hageby.

Disposition
Uppsatsen är indelad i sju stycken huvudkapitel: Inledning, Bakgrund, Fältet,
Fältarbetet i Hageby, Analys, Slutdiskussion, samt Sammanfattning. I teoriavsnittet
presenteras ett flertal teoretiker. För att i möjligaste mån undvika förvirring vill jag
här understryka att  de teoretiker som nämns inledningsvis har mindre betydelse
som analysverktyg i uppsatsen utan är endast ämnade att teckna en vidare teoretisk
bild av den värld som  jag anser att vi lever i idag. 

Den analytiska tyngdpunkten i föreliggande arbete hittas i Michel Foucaults
governmentalitybegrepp som givetvis omnämns i teoriavsnittet. Ytterligare
teoretiska begrepp av betydelse för uppsatsen nämns i  det bakgrundskapitel som är
ämnat att ge en översikt över den urbana och bostadssociala utvecklingen i Sverige
under efterkrigstiden fram till idag. I bakgrundskapitlet nämns Ferdinand Tönnies
begreppspar gemeinschaft/gesellschaft och Jürgen Habermas borgliga offentlighets
teori. Under en egen underrubrik i kapitlet ”Fältet” återfinns John P. Kretzmans &
John L. McKnights ”inifrån och ut” perspektiv, vilket jag inte betraktar som en
teori utan snarare en nyliberalt färgad metod för hur man ska komma till rätta med
utsatta bostadsområden.

I fältkapitlet ges läsaren möjlighet att närmare bekanta sig med bostadsområdet
Hageby i Norrköping och föreningen Ditt Nya Hageby, samt Framtidsprojektet AB
som ligger bakom förverkligandet av idén om föreningens tillblivelse. Efter
fältkapitlet följer resultatkapitlet där läsaren under ett antal underrubriker, av vilka
”Gemenskap och identitet” samt ”Ditt Nya Hageby som självdisciplinerande
praktik- governmentalityperspektivet” är de viktigaste, får ta del av vad fältarbetet
givit i form av mestadels intervjuer men även i viss mån observationer.

I det efterföljande kapitlen Analys och Slutdiskussion besvarar jag uppsatsens
frågeställningar enligt syftet och diskuterar resultatet, varefter uppsatsen avslutas
med en sammanfattning.
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Teoretisk bakgrund
Den teoretiska bakgrund jag här ämnar presentera tar sin början i det moderna
kapitalistiska industrisamhällets uppkomst under 1800-talet. Kapitlet beskriver mitt
perspektiv på en samhällsutveckling som gått från det kollektiva agrara till det
individualiserade urbana, via det produktionssamhälle som kännetecknar slutet på
den moderna eran och början på den postmoderna tid som allmänt definieras som
ett konsumtionssamhälle. Ett konsumtionssamhälle som alltmer decentraliseras
nationellt och fragmentiserar indiviuella relationer men även stärker nätverk på en
global nivå. Jag ska försöka ge en teoretisk förståelsegrund till
samhällsutvecklingen, som i sin tur ska ligga till grund för det teoretiska begrepp jag
ska använda mig av i uppsatsen.

”Alla hittillsvarande samhällens historia är klasskampens historia.”8 Detta enligt vad
Karl Marx och Friedrich Engels skriver i det Kommunistiska Manifestet. Marx och
Engels resonemang gällande samhällsutvecklingen förutsätter en homogen
arbetarklass förenad i ett gemensamt ”livssammanhang”.9 För Marx och Engels är
således den logiska följden av utvecklingen av ett kapitalistiskt  samhälle, en
homogen koncentration av urbaniserade arbetare. Industrialiseringens inverkan på
individens förhållningssätt till ’identitetskänsla’ i förhållande till ’gruppkänsla’ och
känslan av att tillhöra en specifik klass är emellertid, enligt min åsikt, mer
komplicerad än så.

Émile Durkheim såg, enligt Anders Boglind, den industriella samhällsutvecklingen
med dess arbetsdelning och differentiering och ökande beroendeförhållanden
människor emellan som en kraft som hade potential att föra människor samman.
Han insåg emellertid, enligt min uppfattning, i större utsträckning än Marx och
Engels att arbetsdelningen i det moderna samhället även ökade förutsättningarna
för individualisering. Individerna blir mindre beroende av gruppen och följaktligen i
lägre grad utsatt för dess kontroll, vilket i sin tur ger utrymme för en starkare
individuell identitet att utformas. Detta leder även till att individerna också blir
ensammare. Värden, mål och normer blir diffusare i ett samhälle där institutioner
som kyrkan och familjen försvagas.10 

                                           
8 Karl Marx & Friedrich Engels, Kommunistiska Manifestet, (Stockholm 1994) s.10
9 Anders Neergaard, Arbetarrörelsen, föreläsning Campus Norrköping 2002 10 08
10 Anders Boglind, ”Strukturalism och funktionalism”, Moderna Samhällsteorier, (red.) Per Månsson,
(Stockholm1998) s.33 ff.
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När Anthony Giddens säger att vi efter andra världskriget befinner oss i en tid av
förändring menar han att produktionssamhället som var kännetecknande för
moderniteten har alltmer fått ge vika för vad som ofta kallas informationssamhället
eller konsumtionssamhället. Ett vanligt förekommande sätt att beteckna denna
omvälvning är att prata om tiden efter moderniteten, det postmoderna samhället.
Detta postmoderna tillstånd skulle enligt Giddens utmärkas av svårgreppad
obestämbarhet gällande både vårt förflutna och vår framtid.11

I detta resonemang får han stöd av Zygmunt Bauman som hävdar att de
förmoderna samhällsformernas tydligt hierarkiska ordning numera ersatts av ett
samhälle där individens sociala position inte längre kan fixeras som hemmahörande
i en enda samhällelig kategori. Bauman menar att alla individer är i ett ständigt
tillstånd social och existentiell hemlöshet. Han menar att vi är främlingar överallt
och att individuell identitet är något vi ständigt måste kämpa för och aldrig kan vara
säkra på att få behålla. 12

Vidare menar Manuel Castells, enligt Sven-Eric Liedman, att kulturer nu inte längre
överhuvudtaget är beroende av bestämda lokaliteter utan nu utvecklas fritt över ett
globalt nätverk av öppna strukturer. Kulturen genomgår kontinuerliga förvandlingar
och präglar ett liv som i högre grad sätter individuella prioriteringar i främsta
rummet vilket visar sig i de nya sociala rörelsernas enfrågekaraktär, alternativt
tendenser mot direktdemokrati. 13

Richard Sennet beskriver  detta nätverkssamhälles organisationer som ”plattare och
mer flexibla”,14 vilket gör dem lättare att omdefiniera och de är följaktligen i ständig
förändring.15 Givetvis avspeglar sig produktionsförhållandenas flexibilitet i
samhället i övrigt. I Sennets analys ses den nya ekonomins flexibilitet som ”ett
hinder för ett djupare individuellt engagemang”.16 Den nya ekonomins yttersta
konsekvens är, enligt Sennet, ytlighet, vilket han menar lämnar individen i en
”fragmentarisk tillvaro”.17

                                           
11 Anthony Giddens, Modernitetens följder, (Lund 1996), s.13
12 Zygmunt Bauman, Modernity and Ambivalence, (Cambridge 1991), s.200-201
13 Sven-Eric Liedman, Att se sig själv i andra, (Viborg 2000) s.46 ff.
14 Richard Sennet, När karaktären krackelerar, (Stockholm 2000) s.34
15 Sennet, s.34
16 Sennett, s.12
17 Sennett, s.89
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Michel Foucault, som kommer att introduceras utförligare nedan menar, enligt
Sven-Åke Lindgren, författare till ”Michel Foucault och sanningens historia”, att
”Maktrelationer är aldrig enkla projektioner av klass- eller politiska relationer.”
18Det handlar om en heterogen och rörlig makt som ”bara spåras genom konkreta
undersökningar inom ett samhälleligt och historiskt bestämt fält.”19

Teori - Governmentalitybegreppet
Termen governmentality infördes av Michel Foucault 1978 och förs vidare in i
2000-talet av bl.a. Sophia Lövgren i hennes avhandling ”Att skapa ett framtidens
folk”. Det governmentalityteorin fokuserar är ett sätt att begreppsligöra
självreglering. Teorin intresserar sig alltså för en form av icke-tvingande styrning
genom individens självdisciplinering.20 

Det handlar här alltså inte om att styra via lagar uppställda av staten utan påverkan
genom normer, värderingar och sanktioner för att nå önskat beteende hos
individen och är därför en teori om makt. En makt med ett annat ansikte än vad vi
är vana vid. Istället för lätt identifierbar toppstyrd maktorganisation som
kännetecknas av vår traditionella syn på kontroll med alla dess negativa förtecken
inriktas dessa ”maktens mikroprocesser”21 mot att få individen att känna att dessa
processer snarare är ”positiva, produktiva och uppmuntrande istället för negativt
hindrande och tvingande.” 22 En decentraliserad makt i ett med tanke på den
globala ekonomiska utvecklingen liberaliserat samhälle kan, enligt Lövgren, leda till
en effektivare styrning än traditionell maktpolitik från stat och myndigheter.
Governmentality, kan således förklara hur vi styrs. Intressant är alltså att urskilja
styrningens tekniker. Vilka konkreta arbetssätt, organisationsformer används när
”styrande och styrda”23 ser en naturlig styrning som ett uttryck för ”individers och
gruppers fria uttryck snarare än som tryck uppifrån.”24

Foucault är en filosof och historiker som gjort sig ett namn inom många
ämnesområden och genrer. I fokus står här emellertid hans intresse för

                                           
18 Sven – Åke Lindgren, ”Michel Foucault och sanningens historia”, Moderna samhällsteorier, (red.)
Per Månsson, (Stockholm 1998), s.355 ff.
19 Lindgren, s.355 ff.
20 Sophia Lövgren, Att skapa ett framtidens folk, (Linköping 2002), s.27 ff.
21 Lövgren, s.30 ff.
22 Lövgren, s.30 ff.
23 Lövgren, s.30 ff.
24 Lövgren, s.30 ff.
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”normalisering, underkastelse och disciplinering, självregleringens former och
utövning”.25Att arbeta och tänka Foucaultinspirerat innebär att analysera ”moment,
processer och sekvenser i historien som är avgörande för vårt nuvarande sätt att
tänka och uppfatta oss själva, ordna och sortera våra erfarenheter, utforma
relationer och bilda mönster för framtidens samhällsformation.”26 

Det innebär  således att man intar ett kritiskt förhållningssätt där man försöker se
hur samhällsfenomen konstrueras i språket/texten beroende av vad som sägs om
det aktuella fenomenet och hur det sägs och vilka som säger det.27 En sådan analys
”kan uppfattas som ett erbjudande om att se på verkligheten ur ett särskilt
perspektiv för att provocera till fördjupade diskussioner.”28 Även om han själv inte
vill beskriva sig så är Foucault för många känd som maktteoretiker med intresse för
studier av det reflexiva subjektet. ”Subjektet konstitueras, enligt Foucault, i
förhållande till sociala praktiker, i förhållande till andra subjekt och i förhållande till
den egna existensen.” 29 Foucault menar, enligt Lindgren, att subjektets
underordnande en given maktordning kan studeras genom ”empirisk observation
och introspektion.” 30

Foucault menar, enligt Lindgren, att en av de mest fundamentala
utvecklingslinjerna i det moderna vardagssamhället är den disciplineringsprocess
som Foucault länkar samman med det kapitalistiska ekonomiska systemets
framväxt. Disciplineringsprocessen orsakas inte av den moderna kapitalismen men
är förutsättning för dess framgång.31

Foucaults benägenhet att använda det moderna fängelseväsendets framkomst som
allegori  för att beskriva denna generella process i samhället32 kan leda till olika
tolkningar. Marshall Berman ger en mörk bild av Foucaults filosofi. Berman
beskriver den som ”en sömlös vävnad”33, en hermetiskt tillsluten bur,
”ogenomtränglig för allt liv.”34 Enligt Berman är Foucaults värld en total institution

                                           
25 Lindgren, s.344
26 Lindgren, s.344
27 Ulf Olsson, ”Att läsa texter med Foucaultinspirerad blick”, Textanalys, (red.) Carl Anders Säfström
& Leif Östman, (Lund 1999), s.223
28 Olsson, s.225
29 Lindgren, s.346 
30 Lindgren, s.346 
31 Lindgren, s.354 ff.
32 Lindgren, s.355 ff.
33 Marshall Berman, Allt som är fast förflyktigas : modernism och modernitet, (Lund 2001), s.31-32
34 Berman, s.31-32
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helt utan friheter, där inte heller någon typ av forskning eller kunskapssökande kan
bryta sig loss från maktens bojor. Enligt Berman leder detta till en intellektuell
passivisering som speglar en allmänt utbredd sådan i samhället. 35 Detta trots att
Foucault, enligt Lindgren, poängterar att disciplineringsprocessen inte entydigt kan
”reduceras till en negativ nedbrytande kraft”.36 utan snarare kan ses som något
produktivt.37

 Metod
Hur ska man ställa sig till frågan om huruvida vetenskapliga resultat leder till
verifierbara och objektiva fakta? Karl Popper, menade att det inte finns något
säkert sätt att nå sann kunskap. Popper menade att istället för att söka verifiera våra
antaganden kommer vi närmare en objektiv sanning genom att söka falsifiera dem
för att på så sätt via uteslutningsmetoden komma fram till vad som inte är sant.
Poppers mening var alltså att det är oerhört svårt att säga att en teori är riktig till
100%, däremot kan en teori hållas för sann tillsvidare.38 Även Ludwig Fleck är väl
medveten om att dagens kunskap bygger på tidigare forskares ansträngningar och
att ny kunskap ständigt ändrar perspektivet och en vetenskap kan därför aldrig bli
komplett.39 

Vidare är det emellertid svårt att bedöma kulturella värden som t.ex. innefattar
demokrati och humanitet.40 Något som dock är viktigt att poängtera är att
forskning oavsett teoretisk stringens, vilket naturligtvis är att rekommendera,41 alltid
är förknippad med uttolkarens perspektiv.42 Därmed kan, som nämnts ovan,
anspråk inte göras på absolut kunskap utan endast ökad förståelse för ett fenomen.
Särdeles problematisk torde utvärdering av social verksamhet vara då, oavsett
forskarens ansträngningar att vara objektiv, resultatet ofrånkomligen blir en del av
en politisk diskurs.43. Eftersom både kvantitativa och kvalitativa studier har svårt att
komma fram till några entydiga resultat,44 koncentrerar jag mig på att öka
kunskapen om fältet i fråga. I den här uppsatsen finns beröringspunkter med
                                           
35 Berman, s.31-32
36 Lindgren, s.355 -358
37 Lindgren, s.355 -358
38 Jennifer Bullington, Fakta och mening, föreläsning, Campus Norrköping 2003 08 29
39 Ludwig Fleck, Genesis and Development of a Scientific Fact, (Chicago 1981),s.9-.19
40 Fleck, s.43
41 Evert Vedung, Utvärdering i politik och förvaltning (Lund 1998), s.166
42 Ove Karlsson, Utvärdering – mer än metod  (Stockholm, 1999), s. 52
43 Karlsson, s.69
44 Ian F Shaw, Qualtitive evaluation (London, 1999), s.29
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Katarina Wahlströms uppsats ’Ditt Nya Hageby’, ett samverkansprojekt för att
utveckla ett bostadsområde” men utvärderingsperspektivet  i hennes arbete skiljer
sig dock från mitt eget då den här studien är mer forskningsinriktad. Att skriva
forskningsinriktat innebär att vara något friare i sitt förhållningssätt till
studieobjektet i förhållande till utvärderingen som är mer bunden av
uppdragsgivaren samt av att göra en bedömning. Mitt skrivande är mer inriktat på
att utifrån en teoretisk referensram, snarare belysa än bedöma.45

Hermeneutiken och den kvalitativaintervjun utifrån
abduktionens perspektiv
En kvalitativ hermeneutisk ansats lämpar sig, enligt min uppfattning, här väl då den
ger utrymme för en inledningsvis ”vag och intuitiv uppfattning”46 om fältet och har
således en koppling till induktiv metod, vilket innebär att de begrepp och teoretiska
perspektiv som presenteras i uppsatsen används för att förstå verkligheten, inte att
verkligheten ska vara en hjälp att förstå teorin utifrån en fastlåst teoretisk hypotes.47

Bengt Starrin menar dock att ”kvalitativ analys inte handlar om ren induktion”.48

Han för istället fram begreppet abduktion, ”en ständig … växelverkan mellan
observationer och idéer och mellan delar av den ’framväxande’ helheten”.49 Rent
konkret innebär detta för uppsatsen till exempelvis att jag inte söker utröna
governmentalitybegreppets giltighet genom en specifik frågeställning kring
begreppet som jag eftersträvar att besvara. Jag informerar läsaren om begreppets
existens och min kunskap om governmentalitybegreppet. Därefter använder jag
begreppet för att belysa ett exempel på ett samhällsfenomen; Ditt Nya Hageby. Det
är när jag har förkunskap om ett begrepp och en föreställning om dess
användingsområde och sedan använder det för att söka öka kunskapen och
förståelsen för en företeelse. Det är då jag menar att jag använder mig av
abduktion.

Att ha ett hermeneutiskt perspektiv innebär att man som forskare måste ta på sig
uppgiften att tolka de oklarheter som finns i vår vardagsförståelse av världen för att
ge dem mening, att förstå dem. Detta innebär ett försök att tolka komplexa
                                           
45 Karlsson, s.19 ff.
46 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund 1997), s.49 ff.
47 Jan Hartman, Grundad teori – Teorigenerering på empirisk grund, (Lund 2001), s.24 ff.
48 Bengt Starrin, ”Om distinktionen kvalitativ – kvantitativ i social forskning”, Kvalitativ metod och
vetenskapsteori, (red.) Bengt Starrin & Per – Gunnar Svensson, (Lund 1994) s.26
49 Starrin, s.26
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kognitiva processer i samhället50 genom att söka förstå meningsfulla fenomen som:
”beteendemönster, normer, regler, värderingar, förväntningsmönster (exempelvis
sociala rollmönster)”.51 Ett konkret sätt att erhålla data tillgänglig för hermeneutisk
tolkning är genom den halvstrukturerade livsvärldsintervjun. Det är värdefullt att
via  den typen av intervjuer få en bild av vad informanterna själva har för
uppfattning om sin vardag. Min roll som utforskare av fältet gör emellertid att jag
inte nöjer mig med enbart beskrivningar utan också tolkar mitt empiriska material
då jag anser det vara nödvändigt att ”också gå längre än de sociala aktörernas
självuppfattningar”.52 I enlighet med hermeneutiska riktlinjer tolkar jag de utsagor
jag fått både individuellt och som en del av en helhet, en social kontext, i växelvis
samverkan.53 Steinar Kvale argumenterar för den kvalitativa forskningsintervjun
eftersom den ”kan producera vetenskaplig kunskap i meningen metodiskt erhållen
ny och systematisk kunskap”.54 Ibland invänds mot den att den är subjektiv, och
därmed inte vetenskaplig, men Kvale menar att den varken är en helt objektiv eller
helt subjektiv metod. En av dess fördelar är dess känslighet för intervjuobjektets
kunskap om den sociala världen, vilket kan vara svårt att fånga med kvantitativa
metoder.55 

Jag har emellertid inte enbart samlat empiriskt material via intervjuer utan även, i
mindre utsträckning, via observation som är en metod vilken ”har utvecklats inom
antropologi och kvalitativ sociologi.”56 Jag har använt mig av observation som ett
komplement till intervjuerna, då metoden” kan ge kunskap om det som är så givet
och självklart för människor att de inte tänker på det i intervjuer.”57 Observation är
även den en explorativ metod som jag använt mig av dels för att söka reda på
relevant information av både förutsedd och oförutsedd karaktär i syfte att
förbereda intervjuer, dels för att bekanta mig med informanter och söka vinna
deras förtroende på ett naturligt sätt. Det finns olika sätt att arbeta med
observation. Jag har ägnat mig åt att växla mellan ”öppen observation”58 där man

                                           
50 Jennifer Bullington, Kunskapskriterier ”sanning” ”validitet” ”relevans”, föreläsning  Campus
Norrköping 2003 09 02
51 Nils Gilje & Harald Grimen, Samhällvetenskapernas förutsättningar (Göteborg, 2002), s.177-178
52 Gilje & Grimen, s.181
53 Ulla Sjöström, ”Hermeneutik – att tolka utsagor och handlingar”, Kvalitativ metod och
vetenskapsteori, (red.) Bengt Starrin & Per-Gunnar Svensson, (Lund 1994), s.77 ff.
54 Kvale, s.61
55 Kvale, s.65 ff.
56 Magnus Öhlander, ”Deltagande observation”, Etnologiskt fältarbete, (red.)  Lars Kaijser & Magnus
Öhlander, (Lund 1999), s.74
57 Öhlander, s.75
58 Öhlanders.78
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samlar så mycket intryck som möjligt och ”fokuserad observation”59 för att
vidareutveckla idéer och intervjufrågor. Skiljelinjen mellan observation och intervju
kan ibland vara oklar, ”observatörens iakttagelser kompletteras med samtal och
frågor vilka blir ett slags informella och oplanerade intervjuer.” Detta ställer
särskilda krav på ett etiskt förhållningssätt, vilket kommer att behandlas utförligare
nedan, då det kan vara lättare att få fram potentiellt känsligt material i en mer
informell situation där det inte finns någon bandspelare med. 60 

Arbetsgången vid analysen av intervjumaterialet har varit som följer: Det
begränsande antalet intervjuer gjorde det inte nödvändigt att använda någon mer
avancerad kodningsteknik. Jag arbetade med att se olika mönster och teman träda
fram ur transkriptionsmaterialet. Faktauppgifter som kommer från informanterna
har inte källkritiskt granskats utav mig utan får i uppsatsen ses som deras upplevelse
av verkligheten, beskriven och tolkad utav mig, som de ser den.

Etik
Då en förening inspirerad av Kretzmans och McKnights metodik, som i Ditt Nya
Hageby söker identifiera, och engagera, personer som ses som socialt
marginaliserade både av individerna själva61 och samhället, anser jag att man både
etiskt och metodologiskt ställs inför en särskild problematik. Min uppfattning är att
en forskare måste ha en medvetenhet om och känslighet för att komma att möta
människor i en utsatt situation. Forskare som inte kan bidraga till en förbättring av
informanternas livssituation bör åtminstone söka tillse för att uttrycka det med en
klyscha att inte ”lägger sten på börda”. Enligt Humanistisk-samhällsvetenskapliga
forskningsrådets individskyddskrav får människor inte ”utsättas för psykisk eller
fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning”62 Hageby är ett utsatt område som
tillskrivits mycket negativa egenskaper genom åren av tex. myndigheter, media men
även i ”folkmun” i Norrköping. Man bör även vara medveten om att när ” vissa
sociala grupper eller kategorier”63 tillskrivs kollektiva egenskaper kan intervjusvar

                                           
59 Öhlanders.78
60 Öhlander, s.76 ff.
61 John P. Kretzman & John L. McKnight, Building communities from the inside out, (Chicago 1993),
s.6
62 ”Forskningsetiska principer” Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets hemsida:
http://www.nfr.se/humsam/index.asp (2004-02-18).
63 Oscar Pripp, ”Reflektion och etik”, Etnologiskt fältarbete, (red.) Lars Kaijser, & Magnus Öhlander,
( (Lund 1999), s.43
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ibland lika mycket vara svar på dessa tillskrivningar som till det intervjuaren frågar
om. 64 

Vid intervjuer och observationer är det viktigt att vara medveten om behovet av
närvaro och distans. Närheten kan beskrivas som viljan att sätta sig in i
informanternas ”perspektiv och ageranden”65  Distansering innebär att samtidigt
söka ställa sig utanför ”sin egen personliga inställning”.66 Vid fältarbete kan det ofta
förekomma situationer där det i fältet finns förväntningar, eller farhågor, inför vad
forskaren egentligen håller på med. Där kan finnas ” personer som beroende av sin
position och sina intressen eventuellt betraktar en som hjälpare eller som ett
språkrör alternativt som meningsmotståndare eller som en spion.”67

Som forskare ställs man även inför problematiken kring hur mycket man ska
berätta för informanterna om sin undersökning och dess syften. Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådets etiska riktlinjer angående
informationskravet säger att: 

Forskaren bör informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras
uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De bör
därigenom upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta
sin medverkan. Informationen bör omfatta alla de inslag i den aktuella
undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta. 68

Oscar Pripp förordar dock, i strid mot riktlinjerna kan man tycka, att man skiljer
mellan  ”att presentera undersökningens övergripande syfte och dess teoretiska och
analytiska frågor.”69 Eftersom han menar att om deltagarna i studien informeras om
hur materialet analyseras kan det påverka studiens resultat. Det är även tillbörligt att
informera studiens deltagare om att de har rätt till anonymitet och att
intervjumaterialet kommer att hanteras varsamt och förvaras säkert70 

Det föreligger dock i denna uppsats vissa svårigheter att helt anonymisera
informanterna, med tanke på hur specifikt de beskriver vad de håller på med för
verksamheter. Även om man inte sätter ut namn kanske det blir svårt att beskriva

                                           
64 Pripp, s.43
65 Pripp, s.46 ff.
66 Pripp, s.46 ff.
67 Pripp, s.49
68 ”Forskningsetiska principer” Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets hemsida:
http://www.nfr.se/humsam/index.asp (2004-02-18).
69 Pripp, s.51 ff.
70 Pripp, s.51 ff.
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dem på ett sätt så att de inte går att identifiera. Organisatören Bernt Schneider
uppgav dock för mig att han ansåg eldsjälarna vara officiella representanter för
föreningen. Innan jag personligen tog kontakt med informanterna kontaktade jag
som ovan nämnts Bernt Schneider. Både via mail och på papperskopia
överlämnade jag till honom uppsatsens syfte, samt även intervjuguiden för
påseende. Efter att ha gjort tre intervjuer konstaterade jag att den informationen
som stod där, om den hade förmedlats av Bernt till informanterna hade den vad jag
kunde bedöma inte gått fram. Vid det fjärde och femte intervjutillfället lät jag
därför informanten ta del av syftet skriftligt strax innan intervjun började.  Jag
frågade Bernt efter fem informanter och fick även en lista på fem namn att
kontakta när jag hade mitt möte med honom. En av dessa informanter bodde
emellertid inte i Hageby och kändes därför mindre intressant. Därför kontaktade
jag på eget bevåg min femte informant som fanns tillgänglig i Ditt Nya Hagebys
lokaler.

Bakgrund

Folkhemmet och Funktionalismen
För att underlätta förståelsen för resultatet och analysen ämnar jag i det
nedanstående presentera en överblick över den urbana och bostadssociala
utvecklingen i Sverige under efterkrigstiden.

Till mitten av 1950-talet var Sverige till största delen fortfarande ett
landsbygdssamhälle. Denna senkomna men kraftiga sociala förändring lämnar
många frågor om urbaniteten i det svenska samhället öppna.71 Ett klassiskt
begreppspar för att beskriva den urbana utvecklingen i
moderniteten/postmoderniteten är gemeinschaft/gesellschaft myntat av Ferdinand
Tönnies. En kortfattad förklaring av begreppen är att gemeinschaft beskriver livet i
det ”gamla samhället”, byn på landsbygden med en organisk gemenskap präglad av
social kontroll och bundenhet till rummet. Gesellschaft präglas av det urbaniserade
livet i staden där människorna är involverade i varandras liv på ett mer flyktigt och
till intet förpliktigande sätt, förutom via regler och kontrakt. Gemenskapen har  här
blivit mekanisk istället för organisk och bundenheten till en specifik lokalitet är inte
längre självklar. 72 Liknande tankegångar figurerar i Anthony Giddens teori om

                                           
71 Göran Therborn, ”Tätortsliv ersätter folkhemmets kultur”, Stad till 2000 , (red.) Ingrid Lundahl,
(Stockholm 1993), s.17
72 Cecilia Henning & Sophia Lövgren, Lokala sammanhang och identiteter, (Jönköping 2002), s.143
ff.
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avkontextualisering i en senmodern globaliserad värld. Den identitet som förr var
förknippad med gemenskap i en specifik lokalitet, t.ex. byn i bondesamhället, är
inte längre beroende av rummet för att existera. Det är nu fullt möjligt att bevara
sociala nätverk långt utanför det omedelbart rumsliga sammanhanget. Detta ger en
mer komplex bild av individens förhållande till sitt grannskap, det ställe man bor på
och vilket förhållningssätt man har och bör inta till denna lokalitet. 73

Idén om det goda grannskapet var stark i folkhemstanken som alltmer började
realiseras i reformer efter andra världskriget, särskilt  då på det bostadssociala
området. I det goda grannskapet sökte man återskapa mycket av den gemenskap
man ansett gått förlorad i det nya moderna samhället, således en strävan bort från
det nya gesellschaft mot det gamla gemeinschaft. Folkhemmet var den välfärdsstat
som hade sitt fokus  mer på kollektivet än på individen.74 Den aktiva staten skulle
gå in och styra medborgarna till ett gott liv. Det goda livet skulle levas i grannskapet
i en anda av: ”likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.” 75  Funktionalismen, som
hade stor tilltro till vetenskapens möjligheter att hitta rationella lösningar på
samhällets alla problem, drog upp riktlinjerna. 76 Redan i mitten på 1940-talet
kritiserades dock de moderna förorterna. Farhågor fanns att ett funktionalistiskt
byggande ”med tanke på grönska och bostäder med solljus, skulle försvåra
kontakten mellan grannar och på sikt undergräva samhällets sociala integration. ”77

Kritiken  ökade sedan i styrka under 1970-talet mot de miljonprogramsförorter,
som blev folkhemstankens och funktionalismens följder, för dess brister i
grannskap/gemenskap .78 Den mängd projekt och program som sedan dess
igångsatts för att förbättra miljonprogramsområdena har dock hittills haft svårt att
förändra dessa områden till det bättre på ett varaktigt sätt.79 Typiskt för
funktionalismen har, enligt Elisabeth Lilja, varit synen på människan som ett offer
som samhället bör ta ansvar för.80 Hon menar att det var först under 1980-talet det
uppkom teorier som lyfte fram sociala och etiska betydelser för identiteten och som
kunde se individen som medskapare till sin egen miljö på ett sätt som var bejakande
för den egna individens självkänsla. 81

                                           
73 Henning & Lövgren, s.143 ff.
74 Sophia Lövgren, Att skapa ett framtidens folk , (Linköping 2002), s.54
75 Lövgren, s.53 ff.
76 Lövgren, s.53 ff.
77 Elisabeth Lilja, Den ifrågasatta förorten, (Stockholm 1999), s.9
78 Lövgren, s.62
79 Lövgren s.69
80 Lilja, (1999), s.10 ff.
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Problemen med boendeinflytande i de svenska förorterna torde emellertid ha varit
bestående under decennierna efter andra världskriget. Lilja är av åsikten att
samhällsplanerarnas perspektiv varit alltför endimensionellt och fokuserat på
problem istället för på möjligheter, den mänskliga potential som finns i ”de projekt
människor är engagerade i”.82 Hela tiden fanns dock tanken att ett välfärdssamhälle
med väl utbyggd socialservice skulle kunna ”korrigera den ökade ekonomiska
tillväxtens sociala biverkningar”83 Här växte ett samhälle fram där det sociala
arbetet var demokratiskt åtminstone i sina intentioner men de facto blev det ett
samhället  där tryggheten  kom att ”administreras av tjänstemän och serviceorgan,
”84 Ett visserligen välmenande, men än dock ovanifrån- perspektiv kom att
utvecklas via otaliga delegationer, kommittéer, utredningar, myndigheter och
förvaltningar vars direktiv, projekt och aktiviteter aldrig fått bestående avsedd
verkan. Bl.a. skulle grannskapsarbete bedrivas som socialvårdsmetodik ”inom
ramen för de mål och riktlinjer som lagstiftningen, tillsynsmyndigheten och de
sociala nämnderna anger.”85 Förutsättningen för tillräcklig social service var fortsatt
ekonomisk tillväxt, vilken i sig skapade ”sociala olägenheter”86 Under 1970 –talet
och framledes stannades den, från andra världskriget och framåt, tillsynes
oavbrutna ekonomiska expansionen emellertid upp. 87 Lilja menar i ”Den ifrågasatta
förorten” att när välfärdstaten  under 1990-talet började monteras ned försvagades
det offentligas närvaro i förorterna utan att ersättas av något annat.88

Ett återkommande problem vid förändringsprogram för problematiska
bostadsområden verkar även vara en bristande samsyn mellan berörda
myndigheter, bostadsföretag och de boende om vari problemen består och hur
man ska gå tillväga för att komma tillrätta med dessa. I sin avhandling ”Att skapa
ett framtidens folk” har Sophia Lövgren studerat miljonprogramsområdet Navestad
i Norrköping. Där framkommer bl.a. att de anställda i de kommunala projekt som
gång på gång initieras i Navestad under åren för att normalisera området hävdade
att människor bodde i Navestad bara för att de måste och att de boende hade
”multiproblem”89, emedan de boende å sin sida menade att de trivdes90.
                                                                                                                                       
81 Lilja, (1999), s.12
82 Lilja, (1999), s.37 ff.
83 Mats Franzén & Eva Sandstedt, Välfärdsstat och byggande, (Lund 1993), s.24
84 Franzén & Sandstedt, s.29
85 Franzén & Sandstedt, s.37 ff.
86 Franzén & Sandstedt, s.24
87 Franzén & Sandstedt, s.34
88 Lilja, (1999), s.104 ff.
89 Lövgren, s.144 ff.
90 Lövgren, s.144 ff.



16

Professionella hjälpare tilläts, enligt Lövgren, föra en dominerande diskurs om
normalisering och annorlundahet på ett sätt som uteslöt invånarna i området från
dialog.91 

Lilja menar i sin bok ”Människosyn och samhällsplanering” att just ansvaret för
dialog ligger tungt på de samhällsplanerare som utformar våra bostadsområden.
Förändringar som genomförs utan kunskap och känsla för det sammanhang som
människorna och deras miljö utgör, riskerar att leda till fortsatta problem eller
försämringar. De förändringar som däremot sker med en mer öppen människosyn
där individen som aktiv och kreativ människa synliggörs bör leda till en positiv
utveckling.92 Det är, menar Lilja, viktigt för individen att känna kontroll över sin
tillvaro. En upplevelse av frånvaro av kontroll kan leda till en känsla av förnedring
och ta sig i uttryck att individen får svårare att fungera socialt i övrigt.93  Att söka
kunskap om hur människor ser på och värderar sin boendemiljö som
samhällsplanerare är således, enligt Lilja, viktigt.94Att synliggöra människan i hennes
kontext inger en känsla av att kunna förändra sin situation samt ”värdighet och
respekt”.95 Intressant att nämna är att i detta sammanhang tar Lilja även upp hur
individens relation till boendemiljön kan fungera som en vattendelare ”mellan de
skötsamma och de icke-skötsamma.” 96 Lilja refererar till Ronny Ambjörnssons bok
”Den skötsamme arbetaren” där han, enligt Lilja, hävdar att skötsamhet,
självuppfostran och disciplin var viktiga värden i samhällets moderniseringsprocess
för arbetarklassen i förhållande till överheten.97 Lilja menar dock att en sådan syn
”framstår som oförenlig med det moderna samhällets pluralism.” 98

En ny socialsfär
Mats Franzén och Eva Sandstedt refererar i sin bok ”Välfärdsstat och byggande”
till Jürgen Habermas borgliga offentlighetsteori för att beskriva de strukturella
förändringar framväxten av välfärdsstaten inneburit för stat och samhälle. För
Habermas innebär borglig offentlighet en distinkt skillnad mellan samhället och
staten. Habermas menar, enligt Franzén och Sandstedt, att denna borgliga
offentlighet löses upp av två förbundna men motsatta processer: ”förstatligandet av

                                           
91 Lövgren, s.248
92 Elisabeth Lilja, Människosyn och samhällsplanering, (Stockholm 1995), s.4
93 Lilja, (1995), s.38
94 Lilja, (1995), s.46
95 Lilja, (1995), s.67
96 Lilja, (1995), s.68
97 Lilja, (1995), s.28 ff.
98 Lilja, (1999), s.104 ff.



17

samhället och församhälleligande av staten.” 99 Innebörden av ett förstatligat
samhälle är att staten expanderar från sin ursprungliga ordningsfunktion till
områden som tidigare sköttes privat i samhället. Politiken sträcker sig in på nya
områden, bl.a. socialpolitiken. Den församhälleligande staten å sin sida innebär att
samhället går in och övertar tidigare statliga funktioner där staten träder tillbaka.
Franzén och Sandstedt exemplifierar med hur privata vaktbolag övertar polisiära
uppgifter. Min uppfattning är att Ditt Nya Hageby som organisation och företeelse,
inriktad på socialt arbete, kan ses som ett exempel på detta hur staten träder tillbaka
och andra krafter kommer in, även om Ditt Nya Hageby delvis finansieras av
Norrköpings Kommun och därmed över skattsedeln. När distinktionen mellan stat
och samhälle blir allt svårare att urskilja menar Habermas, enligt Franzén och
Sandstedt, att ett nytt område uppstår; socialsfären. 100 Det är i denna socialsfär jag
menar att vi finner  föreningen Ditt Nya Hageby och det är min avsikt med
uppsatsen att belysa föreningen som en frivillig organisation med alla dess
intentioner strävande mot ”att det allmänna bästa tillvaratas, harmoni skapas,
disorganiseringen upphör, moralen upprätthålls, och medlemmarna inlemmas i
samhället.” 101

I avsikt att vara så tydlig som möjligt är det nödvändigt att kort presentera det
bostadssociala community-begreppet. Jag har inte funnit någon omedelbar
koppling mellan Thomas Lindkvist, via Kretzman och McKnight, som är mannen
bakom konceptet Ditt Nya Hageby till det tidiga 1900-talets community-begrepp.
Men jag vill i nedanstående påvisa att begreppet inte är helt nytt i sammanhanget.
Redan 1916 bildades, med rötter i 1800-talets Settlementrörelse, i USA Community
Center Movement. 102Community centerrörelsen: 

’är en konkret, intelligent strävan att lösa moralens centrala problem – främjandet av
social enighet…Följande misshälligheter har under en tid ökat – uppenbart snabbare
är befolkningen: strejker, barnarbete , brottslighet bland barn, mord, självmord,
lynchning, stölder skilsmässor och ohälsa. Vi börjar känna att dessa är onödiga och
irrationella betingelser för oenighet och orsakar ett slöseri av miljontals dollar varje
år. Under de senaste decennierna har en växande medvetenhet om dessa
förhållanden och deras betydelse blivit en stark drivfjäder för att skapa den moderna
community centerrörelsen. Denna började delvis som en instinktiv impuls för att öka
den sociala solidariteten, och delvis som en avsiktlig strävan för att överbrygga den
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vidgade klyftan mellan sociala klasser – speciellt genom den sociala bosättningen… -
för att hjälpa alla klasser att överskrida de själviska och abnorma klasskillnaderna och
delta fritt och effektivt i alla samhällets elementära sociala funktioner: såsom
underhåll, inlärning, kontroll och lek.’103

Franzén och Sandstedt menar att överbryggandet  av ”sociala problem och sociala
motsättningar”104 för Community centerrörelsen är en uppenbart moralisk fråga om
ett önskvärt beteende i bostadsområdet och att grunden för detta är ”den frivilliga
organiseringen kring grundläggande sociala funktioner.”105 Jag anser detta vara en
intressant parallell till den nutida verksamheten i Ditt Nya Hageby som baserar sin
metod på boken ”Building communities from the inside out”.

Fältet

Metodiken bakom Ditt Nya Hageby
”Building communities from the inside out” är en bok skriven av John P Kretzman
och John L. McKnight, verksamma vid Nortthwestern University, USA. Boken är
en guide för återuppbyggnad av problemområden. Eftersom boken är en guide, en
metodbok utan uttalade teoretiska ambitioner eller referenser lägger jag i uppsatsen
följaktligen heller ingen teoretisk betydelse i den. Jag använder mig inte av
Kretzmans och McKnights bok för att analysera Ditt Nya Hageby. Jag presenterar
deras bok i uppsatsen därför att jag uppfattar den som en viktig inspirationskälla
för den verksamhet som bedrivs i Ditt Nya Hageby.  Strategin kallar de för
tillgångsbaserad samhällsutveckling, ”asset-based community development.”
Kretzman och McKnight har givetvis USA i fokus i sin bok. Men de problem som
de anser vara huvudorsaken när det gäller problemområden är de senaste 30 årens
ekonomiska förändringar i storstäderna där industrijobben försvinner alltmer och
istället ersätts av antingen högkvalificerade arbeten i centrum av städerna eller av
okvalificerade låglönejobb.106 Den synen på problematiken kan, enligt min åsikt,
givetvis även appliceras på svenska förhållanden, vilket också har gjorts i projektet
Ditt Nya Hageby i Norrköping.

För Kretzman och McKnight finns det två alternativa huvudlösningar för att
komma tillrätta med resurssvaga bostadsområden. Antingen försöker man
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identifiera problem och upptäcka ett områdes behov, vilket de anser vara det
vanligaste tillvägagångssättet. Det andra alternativet är att man har en ansats att
söka ett områdes kapacitet och tillgångar, vilket de förespråkar istället.107 Kretzman
och McKnight menar att alltför ofta förknippas resurssvaga områden enbart med
de problem som finns där, således det första alternativet av deras två
huvudlösningar, vilket nödvändigtvis inte alls måste vara hela sanningen om ett
bostadsområde. Kretzman och McKnight är av åsikten att massmedia spelar en allt
annat än obetydlig roll i sammanhanget. Våld, narkotika, arbetslöshet och
socialbidragsberoende tenderar att vara den överskuggande bilden och detta
påverkar hur åtgärdsprogram för att komma tillrätta med problemen utformas i
alltför stor utsträckning enligt Kretzman och McKnight. Resultatet blir
utformandet av åtgärder som lär invånarna vad de har för problem och värdet av de
tjänster som tillhandahålls för att vända utvecklingen. De ser faran med
bidragsberoende och ännu värre bidragsfusk, att all individens kreativitet går åt till
att försöka lura systemen istället för att hjälpa sig själv.108

På en administrativ nivå ser de faran med att ett negativt ledarskap, ”negative
leadership”109 utvecklas. Det innebär att en bra administratör måste framhålla hur
dåligt det egna bostadsområdet är och hur mycket problem där finns för att erhålla
en så stor budget som möjligt, vilket leder till en förstärkning av områdets dåliga
rykte och den negativa självbilden hos dess invånare. När man ser ett
bostadsområde och dess invånare som behövande understryker man vidare
behovet av experthjälp utifrån vilket påverkar grannskaps- och
gemensamhetskänsla negativt då istället experten, socialarbetaren osv. blir viktigare
än grannarna.110 Kretzman och McKnight menar att i bästa fall kan behovsstrategin
ägna sig åt underhåll av området och överlevnadshjälp till individuella klienter.
Eftersom behovsstrategin, enligt Kretzman och McKnight, inte kan leda till
grundläggande förändring av ett bostadsområde bidrar den till känslan av
hopplöshet i resurssvaga områden.111 

Den alternativa väg som Kretzman och McKnight förespråkar bygger på att
tillvarata talang och förmåga hos människor med låg inkomst samt de tillgångar

                                                                                                                                       
106 Kretzman & McKnight, s.1
107 Kretzman & McKnight, s.1
108 Kretzman & McKnight, s.2
109 Kretzman & McKnight, s.4
110 Kretzman & McKnight, s.4
111 Kretzman & McKnight,.s.4 ff.



20

som finns i deras bostadsområden, dvs. en tillgångsstrategi. Förutom de problem
som finns med behovsstrategin är det ytterligare två huvudfaktorer som, enligt
dem, talar särskilt starkt för deras alternativa tillgångsstrategi: De menar först och
främst att historiska bevis  indikerar att samhällsutveckling av betydelse endast
förekommit där människor själva varit villiga att investera sin tid och sina resurser i
projektet, även om de inte bortser från vikten av extern hjälp i sammanhanget. Den
andra anledningen till att man bör tillvarata lokala tillgångar och förmågor är att
utsikterna till hjälp utifrån, enligt Kretzman och McKnight, är minst sagt svaga.
Chanserna till etablering av jobbskapande verksamheter är, som den globala
ekonomiska utvecklingen ser ut, små, inte heller bör man räkna med hjälp från en
ansträngd offentlig budget. Den enda chansen för urbana samhällen är således att
utvecklingen tar sin början i lokalsamhället.112 

Kretzmans och McKnights ståndpunkt är att även de mest resurssvaga
bostadsområden kan uppbringa både individer och organisationer som kan fungera
som en utgångspunkt för en återuppbyggnad. Tanken är att lokalisera alla lokala
tillgångar och sedan sätta dem i förbindelse med varandra för att öka deras kraft
och effektivitet. Det gäller både individer, organisationer och institutioner.113

Speciellt viktigt anser de att det är att hitta de individer som anser sig själva  på
något sätt vara marginaliserade av samhället. Exempelvis psykiskt och fysiskt
handikappade. De som är för gamla, för unga, eller för fattiga. Att dessa personer
blir sedda i ett samhälle som mobiliseras enligt Kretzmans och McKnights strategi
är, enligt dem, oundgängligt. Dessa människor ska inte ses som klienter eller som
personer i behov av hjälp utan som medarbetare i en samhällsbyggande process.
Med organisationer, enligt Kretzmans och McKnights definition, kan för svenska
förhållanden i första hand anses vara ideella föreningar. Eftersom dessa föreningar,
enligt Kretzman och McKnight, anses vara mindre byråkratiska och förlita sig
mindre på avlönad personal än formella institutioner och i det här sammanhanget
varit väldigt underskattade är det av viktigt att de  mer aktivt dras in i utvecklingen
av de bostadsområden där de verkar. Det kan handla om religiösa
sammanslutningar, kulturföreningar, idrottsklubbar och andra typer av
verksamheter. Dessa organisationer kan enligt Kretzman och McKnight med fördel
användas till andra uppgifter än vad de ursprungligen bildades för i upprustningen
av ett bostadsområde.114 
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Även om man, enligt Kretzman och McKnight, i första hand bör utgå från
individer och ideella organisationer spelar även mer formella institutioner en väldigt
viktig och ofrånkomlig roll i sammanhanget. Det gäller både privata företag och
offentlig verksamhet. De nämner bl.a. bibliotek, polis, sjukhus och socialtjänst som
viktiga nyckelspelare men menar att det kan vara betydligt lättare att identifiera
dessa än att fullt ut engagera dem på ett sätt som låter medborgarna ta del i och få
större inflytande över dessa verksamheter, vilket bedöms som viktigt  för att så
kraftfullt som möjligt kunna utnyttja lokalsamhällets alla ekonomiska och mänskliga
resurser.115 Kretzman och McKnight vill understryka att de med sin
tillgångsbaserade strategi inte menar att externa resurser inte behövs. De vill endast
påpeka att en noggrann kartläggning av ett bostadsområdes mänskliga och
ekonomiska resurser är nödvändig för att på ett så effektivt sätt som möjligt
tillvarata  de externa resurser som erbjuds. De poängterar även vikten av skapandet
av en känsla av bra gemenskap och grannsämja. Något som, enligt Kretzman och
McKnight, försvåras av rörligheten i dagens samhälle, att människor bor och
arbetar på olika håll, massmedia, segregation efter ålders- och etniska linjer samt
”professionella hjälpare”- ”professionalized helpers”.116

Bostadsområdet Hageby
Hageby är ett mångkulturellt bostadsområde i Norrköping med ca, 7500 boende,
hälften av dessa med invandrarbakgrund. Bostadsområdet har en mycket hög
arbetslöshet, endast ca 40 % av de arbetsföra invånarna har någon form av arbete.
Detta kan ha ett samband med de höga Ohälsotalsiffrorna (”Ohälsotalet, det mått på
den ersättning som socialförsäkringen betalar ut under ett år i forma av sjukpenning,
arbetsskadeersättning och förtidspension.” 117) som för närvarande är högst i Sverige
med ett nyckeltal på över 100.118

Bostadsområdet Hageby i Norrköping började byggas på 1950-talet i tidsenligt
arkitektonisk stil. Den accelererande bostadsbristen fick till följd att byggandet
under 1960-talet avslutades med den för miljonprogrammet typiska arkitekturen
och tekniken.  Området ligger relativt nära Norrköpings centrum, gångavståndet är
endast cirka tjugo minuter och de lokala kommunikationerna är goda då
stadsbussar avgår var tionde minut. Området har ett köpcentrum, Hageby
Centrum, som var det största i sitt slag när det byggdes på 1960-talet. Här finns
idag bland annat snabbköp, systembolag och diverse andra butiker, samt tillgång till
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polis, socialtjänst och apotek. I området finns även en sporthall och en vårdcentral,
samt en grundskola med anslutande fritidsgård och bibliotek.119I början av 2000-
talet noterade socialarbetare i området att:

skaran barn i behov av särskilt stöd ökade vilket förmodligen berodde på minskade
resurser. Samtidigt observerades en ökning av grovt språk och fysiskt våld bland
skolelever i Hageby. Detta och andra faktorer utsatte barn, ungdomar och personal
för stora påfrestningar. Socialtjänsten rapporterade om en alltmer utsatt situation för
områdets barnfamiljer med följden att antalet omhändertagna barn ökade […].Från
kommunens ledning skedde i början av 2000-talet en omvärdering av prioriteringarna
av de sociala satsningarna i kommunen. Hagebyområdet upplevdes inte längre som
lika problematiskt, samtidigt som man upplevde att problemen hade flyttat in till
stadskärnan. Allt detta samtidigt som kommunen fick en allt sämre ekonomi. Detta
ledde till en minskning av budgeten för barn- och ungdomsverksamheten i Södra
kommundelsnämnden med 10 miljoner, från 240 till 230. 120

Vad är ”Ditt Nya Hageby”?
Den bostadssociala litteraturen är naturligtvis omfattande. Ditt Nya Hageby är
emellertid en relativt ung företeelse. Dock har, åtminstone en, C-uppsats om
föreningens verksamhet skrivits. Katarina Wahlströms ”’Ditt Nya Hagebys ett
samverkansprojekt för att utveckla ett bostadsområde” (2002) behandlar
föreningens verksamhet från ett kulturgeografiskt utvärderande perspektiv och kan
med fördel läsas som komplement till föreliggande arbete. 

Ditt Nya Hageby är i formell och juridisk mening en ideell förening. I det egna
informationsmaterialet omtalas Ditt Nya Hageby som omväxlande projekt och
förening. Det kan ha sin förklaring i att föreningen inte bildades från starten. Idén
till det som ifrån början får antagas vara projektet Ditt Nya Hageby kom från
början från reklamkonsulten Thomas Lindqvist. Hyresbostäder,  Norrköpings
allmännyttiga bostadsföretag, hade hösten 1999, 250 tomma lägenheter  i Hageby
som genererade en förlust på ca 12 miljarder årligen. De uppdrog då ursprungligen
åt Lindqvist att producera en broschyr om Hageby för att förbättra  i första hand
övriga Norrköpingsbors attityder till området. Thomas Lindqvist fick dock
Hyresbostäder att tänka om. Han ansåg att det behövdes något mer än en broschyr
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för att vända utvecklingen i ett område som Hageby. Det var, menade Lindqvist,
istället dags för att låta de boende komma till tals och låta dem vara med och
påverka hur deras boende skulle se ut för att åstadkomma en långsiktigt positiv
förändring.121

I samband med att Ditt Nya Hageby startades bildades ett nätverk, som fick
namnet Resurspoolen, i syfte att stödja verksamheten. Där ingår representanter för
diverse verksamhetsområden som har anknytning till  Hageby: Bland annat:
Hyresbostäder, Hälsorådet i Hageby, Södra Kommundelsnämnden, Hagebyskolan
samt Johannes församling.122

”Gula träffpunkten” kan sägas ha varit Ditt Nya Hagebys hjärta, åtminstone i fysisk
mening från starten våren 2000 fram till våren 2004 då man flyttade till nya lokaler i
närheten av Hageby Centrum. Gula träffpunkten bestod av två sammanfogade
byggbaracker  strategiskt uppställa utanför Hageby Centrum. Där arbetade, fram till
flytten, föreningens enda anställda organisatör. Organisatörens roll är kortfattat att
fånga upp, främja och vidareutveckla Hagebybornas idéer om hur bostadsområdet
kan utvecklas och förbättras. Organisatören är den enda i föreningen som är
anställd. All övrig verksamhet sker på ideell basis av de boende själva. De boende
som är ideellt verksamma i Ditt Nya Hageby går under beteckningen ”eldsjälar”
och är utrustade med klart lysande gula jackor med logotyp för föreningen för att
vara lätt identifierbara som eldsjälar i Hageby.

Eldsjälarna driver, ofta framgångsrikt vad jag har förstått, sina egna projekt utifrån
sina egna idéer. Projekten kan handla om allt från farthinder, upprustad
gymnastiksal till lokala radio och TV-sändningar. Idag finns ca 60-tal eldsjälar
inklusive medhjälpare i området. Dessa beskrivs på föreningens omfångsrika och
informativa hemsida som: ”Engagerade, glada, vanliga Hagebybor, som har bestämt
sig att göra området bättre för oss, våra barn, grannar och andra. 123” Att vara en
eldsjäl innebär att man bli en del av en gemenskap som på några få rader beskrivs
som både varm, trevlig och engagerad. 124

Att vara en eldsjäl ska inte bara leda till gemenskap utan medför också ett ansvar.
När eldsjälarna har sina gula jackor, eller skjortor på sig representerar de
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föreningen, eller projektet som det står att läsa på hemsidan. Jag presenterar nedan i
punktform några av de förhållningssätt som gäller vid dessa tillfällen:

• ”Inte använda alkohol eller droger i några sammanhang.”
• ”Vi ska bemöta alla människor, oavsett kultur och bakgrund, på ett vänligt och

ett professionellt sätt.”
• ”Vi ska vara ärliga och uppriktiga.” 
• ”Våra eldsjälskläder som också är vår uniform, skall vara snygga och

representativa.”

Dessa av mig utvalda punkter och andra motiveras med att de ingår i ett
professionellt förhållningssätt nödvändig för att nå framgång. Ditt Nya Hageby
erbjuder således inte enbart gemenskap. Det handlar även om att ha ansvar och att
få och ge respekt. 125

Framtidsprojektet AB
Företaget bakom idén till Ditt Nya Hageby är Framtidsprojektet AB, som ägs och
drivs av tidigare nämnda Thomas Lindqvist. Hans företag specialiserar sig på
konsulttjänster till företrädesvis allmännyttiga bostadsföretag som har:
”Bostadsområden med låg attraktionskraft”126 i fastighetsbeståndet.  Den typen av
områden har, enligt Framtidsprojektets hemsida ”ofta sociala problem. Otrygghet.
Tomma lägenheter.” 127 Framtidsprojektets affärsidé är att kombinera kommersiell
framgång med ”ett socialt engagemang”128 som är både ”brett och djupt”.129 Tanken
är att entusiasmera de boende i området att frigöra sin egen inre kraft för att i
samarbete med organisatörerna skapa det bostadsområde de vill ha. ”Vilken service
de vill ha. Hur den fysiska miljön kan förbättras. Och hur den sociala miljön ska
vara för en ökad trivsel och trygghet.” 130

 Bakom idén ligger en metod som utvecklats med utgångspunkt i studier gjorda av
professorerna John Kretzman och John McKnight på Northwestern University,
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USA. De förespråkar en teori de kallar ”Building Communities from Inside Out”,131

som har ett uttalat "inifrån-ut-perspektiv".132 Perspektivet där är att utveckling ska
komma från människorna själva istället för aktiva myndigheter. Lindqvist har även
kontakter med två andra organisationer från USA: ”ONE, Organisation North
East, som arbetar med utveckling av ett av USA:s mest mångkulturella
bostadsområden i Chicago.” och ”ICA, Institute of Culture Affairs. En
organisation som har sitt ursprung i den ekumeniska kyrkan […]ICA har starka
relationer till näringslivet och utbildar bl.a. Ford, McDonalds och Chrysler”.133

Enligt uppgift på Framtidsprojektets hemsida spenderas allmänna  medel från olika
instanser i storleksordningen ca 650-700 miljoner årligen på ett ”problemområde”134

av Hagebys storlek, detta utan att ge några påvisbara varaktiga resultat p.g.a. att
samordning saknas och revirtänkande råder. Vad som får beskrivas som en
grundpelare i den av Framtidsprojektet utvecklade metodiken, är en effektivare
samordning mellan olika intressenter i ett bostadsområde. Offentliga och
kommersiella intressen ska förmås att arbeta tillsammans med ” den enskilde
medborgarens intresse som utgångspunkt.” 135

Resultat – Ditt Nya Hageby
Jag besökte Ditt Nya Hageby första gången hösten 2003 i deras lokal Gula
träffpunkten vid Hageby Centrum. Jag hade en avtalad mötestid med Bernt
Schneider, organisatör Ditt Nya Hageby, samt en eldsjäl i föreningen. Vi slog oss
ner vid ett bord  där kaffe och bullar serverades. Mestadels pratade jag med
Schneider, då jag fann att eldsjälen intog en något mer reserverad hållning.
Bakgrunden till mitt  besök var att jag sett Ditt Nya Hageby i Samhälls-och
Kulturanalys programmets projektbank. Jag sökte upp Ditt Nya Hageby på internet
och där blev jag först och främst intresserad av ett eldsjälsprojekt som syftade till
att få 50 Hagelbybor att närma sig arbetsmarknaden via kärleksfulla möten Jag
mailade och ringde upp den ansvariga eldsjälen som snabbt slussade mig vidare till
Schneider med vilken jag avtalade mötestiden. Väl ute i Hageby var samtalet inte på
något sätt begränsat till att handla om just det eldsjälsprojektet. Under en och en
halvtimme fick jag mycket entusiastiskt beskrivet för mig hur verksamheten i Ditt
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Nya Hageby fungerade. Vi diskuterade tillkomsten av Ditt Nya Hageby. Schneider
hade före vårt möte tillsänt mig informationsmaterial om Ditt Nya Hageby  där jag
fick uppfattningen att skapandet av gemenskap i bostadsområdet var ett viktigt mål
för verksamheten. Under samtalets gång framkom det också att det föreningen,
enligt Schneider, försökte göra var att återskapa något slags förlorad
folkhemsgemenskap.

Vid mitt andra besök i Ditt Nya Hagebys lokaler under våren 2004 träffade jag
återigen den entusiastiske organisatören Bernt Schneider. Platsen var dock en
annan än vid mötet på hösten 2003. Föreningen hade flyttat från de gula
barackerna som hade stått uppställda omdelbart utanför Hageby Centrum.
Numera huserar man i lokaler upplåtna av Hyresbostäder ett femtiotal meter från
centrum. När jag kom till vårt avtalade möte var Bernt i full fart på kontoret som
faktiskt öppnat fullt ut dagen innan. Lokalerna var fräscha och hade i sann Ditt Nya
Hageby-anda, målats av Bernt själv och andra eldsjälar, väggarna gick i ljusgult och
pryddes av Ditt Nya Hagebys logotyp. I lokalerna fanns ett rum för
informationssökning via tre datorer, Bernts kontor och ett kök avdelat för möten så
att man kunde tala mer ostört. Det var där som Bernt och jag slog oss ner för vårt
samtal. Ditt Nya Hageby verkar precis som vid det förra mötet formligen sjuda av
aktivitet och tillsammans med Bernt gick jag igenom en lista på potentiella
informanter att intervjua. Under mötet stormade en av de tilltänkta informanterna
in och accepterade på stående fot mitt erbjudande om att medverka vid en intervju
redan nästföljande dag! Övriga skulle först få höra av Bernt via mail eller telefon,
varefter jag skulle kontakta dem inom de närmaste dagarna.

 Bernt talade bland mycket annat om sina egna  tidigare erfarenheter av socialt
arbete inom en kommun i Östergötland. Hans uppgift där hade varit att överse
möjlighen av samordning av insatser för människor i behov av stöd. En brist som
torde vara vanligt förekommande, är att en människa med behov av flera
stödåtgärder bollas runt mellan olika instanser utan kommunikation sinsemellan.
En individ som till exempel är i behov av stöd från; arbetsförmedlingen,
försäkringskassan, socialförvaltningen, försörjningskontoret och så vidare har alltså
flera handläggare. En samordningsvinst borde enligt Bernt kunna göras om en och
samma person skötte samtliga hjälpbehov åt den behövande. Bernt exemplifierar
sin flexibla inställning när en kvinna kommer till Ditt Nya Hagebys kontor under
vårt samtal för återlämna rumsnycklar till ett vandrarhem i området. Ett
vandrarhem som inte är associerat med Ditt Nya Hageby, men föreningen verkar
ha blivit känd i bostadsområdet som en plats dit man kan gå med allahanda
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vardagliga ärenden och problem. Bernt tar emot nycklarna och åtar sig därmed utan
någon förmaning om att det inte skulle vara hans uppgift att förmedla dem vidare
till rätt destination. Detta bemötande visar på svårigheterna med att på ett begripligt
sätt för områdets invånare presentera Ditt Nya Hagebys vision om individens egna
ansvar, men även på det behov som finns att hjälpa människor på den nivå de
befinner sig då andelen invånare som är begränsande i sina sociala kapacitet av olika
orsaker är förhållandevis hög i Hageby.

Informanternas bakgrund
Jag intervjuade slutligen, som nämnt ovan, fem män och kvinnor i åldrarna ca 35
till 70 år för den här studien; Göran, Helena, Sofia, Maria och Bosse. Samtliga
informanter var vid intervjutillfället boende i Hageby men hade bott där olika lång
tid, allt ifrån 3 år till 30 år. Namnen är fingerade och med ytterligare hänsyn till
informanternas anonymitet kommer jag i den fortsatta framställningen att vara
sparsam även med att använda dessa fingerade namn. Särskilt gäller det
transkriptionsutdrag i dialogform mellan mig författaren (M) och informanterna (I).
När man gör en så pass begränsad kvalitativ studie som denna, där endast fem
informanter ingår. Då menar jag att det är tillämpligt att göra halvstruktuerade
intervjuer som tar upp en del frågor om informanternas upplevelser och
erfarenheter på ett bredare plan än att endast fokusera på frågor som passar med
uppsatsens syfte för att lättare förstå och tolka informanternas förhållningssätt till
Ditt Nya Hageby. I det  närmast följande kommer jag att söka redovisa, även om
det kanske kunde ha gjorts utförligare, något av informanternas erfarenheter
gällande uppväxt, utbildning, arbetsliv, föreningsliv och myndighetskontakter för
att underlätta analysen av deras utsagor angående gemenskap, identitet och
governmentality.

Uppväxt och utbildning
Sofia har i huvudsak växt upp i Norrköpings innerstad, men har både som barn och
vuxen erfarenhet av att bo i villa. I vuxen ålder innan flytten till Hagby har hon bott
både i villa och lägenhet. Sofia är utbildad till ett yrke inom vården. 

Göran växte upp i ett hem, där mamman var hemmafru och fadern jobbade i
transportbranschen, en mil utanför en landsortsstad. Därefter har han bott på några
mindre orter på egen hand innan flytten till Hageby. Göran har en verkstadsteknisk
utbildning.
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Bosse kommer ursprungligen från en lantlig miljö, men flyttade tidigt till en förort i
en medelstor stad. Föräldrarna beskriver han som varande utan utbildning. Därför
blev det viktigt för föräldrarna att han fick en bra utbildning och lyckades i
arbetslivet. Bosse utbildade sig i ett yrke som vid den tidpunkten hade ett
lärlingssystem, men som numera kräver högskoleexamen. Han värdesätter
lärlingssystemet mer på grund av den praktiska erfarenhet det ger: ”Dom här tre
första hundåren, man får säga vad man vill om det så är det ju att lära sig jobbet
från början.[…]  man lär sig ju framförallt att passa in i den produktionsapparat
som finns. Det här att man ska prestera”

Helena växte upp på landet och har även mestadels som vuxen varit bosatt på
landsbygden och har då tidvis haft sommarbarn. Vilket även förekom i
föräldrahemmet: ”Och där kom väl vissa bitar då det här sociala intresset in då.
Med…eftersom min mamma hade sommarbarn och ställde alltid upp på andras
ungar och öppet förhållande då till mina kamrater och…Så jag har haft ett hem där
man kunnat gå ut och in då” Helena började arbeta efter realskolan och har utbildat
sig inom sitt fält, socialt arbete, genom kurser efterhand.

Även Maria tillbringade uppväxtiden på landsbygden där föräldrarna hade gård,
som ung befann hon sig vara del av en stor syskonskara som hon ogärna lämnade.
Syskonen fick hjälpa till mycket i lantbruket på somrarna vilket betydde att nöjen
fick vänta tills dagens arbetsuppgifter vara avklarade. Föräldrarna satte dock stort
värde på utbildning och under terminerna läste man läxor istället för att arbeta.
Maria har som vuxen sedan bott i flera små och medelstora städer på grund av
arbetet. Maria såg som barn med glädje och förväntan fram emot att få börja i
realskolan och fortsatte sedan vidare till gymnasium och universitet för att ägna sig
åt studier i humaniora.

Arbetsliv och föreningsliv
En av informanterna har varvat diverse ALU-jobb, , med arbetslöshet men även en
längre anställning inom verkstadsindustrin. Den sista tiden innan informanten blev
sjukpensionär, efter en arbetsskada, för fyra fem år sedan arbetade denne på
Samhall.

En annan av informanterna började arbeta som lärling och blev med tiden skicklig i
sitt yrke och även ekonomiskt framgångsrik. Han var bl.a. med om att starta upp en
stor företagskedja inom sin bransch och fick därmed utlopp för sin förmåga att
samordna och effektivsera en kommersiell verksamhet. Informanten har även varit
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aktiv i förbundsstyrelsen i sitt yrkesförbund vilket gav honom stor personlig
tillfredställelse och en upplevelse av hög status. Efter en schism om pengar blev
emellertid informanten utmanövrerad av sin kollegor vilket ledde till en allvarlig
livskris med skilsmässa som följd. Numera är informanten sjukpensionär och anser
sig leva i ”ekonomisk fattigdom”. Något som denne säger sig föredra framför det
levnadssätt som var det naturliga förut, då denne nu uppger sig ha kommit ifrån det
statustänkande som var en stor del av livet tidigare:

En människa som mår bra och är lycklig han behöver fan inte springa och köpa en
massa jävla skit! Han behöver inte ha tretton tv-apparater och fjorton datorer och tre
bilar och ett hus och…jättestort! Han ser andra värden i livet. Det är det jag menar
att mänskligheten inte har kommit till än. Om du frågar en storföretagare vad som är
viktigt i hans liv så är det att tjäna hemskt massa pengar så att han kan skaffa ett hus
han kan imponera på alla så att han kan hålla en bjudning där alla kommer och han
får bjuda dem på mat och brännvin och alla tror att alla tycker om varandra och
ingen tycker om varandra. Alla har utnyttjat situationen och så går man och så nästa
vecka är det samma jävla hos någon annan…Och jag har ju suttit i dom här
diskussionerna själv. ‘Vad ska du köpa för bil?…’

En av informanterna har arbetat mycket som egenföretagare i den sociala sektorn
för att, efter en tids arbetslöshet, nu vara en del av statlig vårdverksamhet på deltid.
Informanten säger så här om den förhållandevis korta arbetslösheten:

 Ja och då var det ner till Arbetsförmedlingen. Ja då kan du ju gå en kurs i data tyckte
dom då. Ja det kan jag väl göra då sa jag. Så gjorde jag det på gamla (ohörbart)-center,
det hette ju Lärlia  då. Tog datakörkort då hade dom en kortkurs på 5 veckor så det
var rätt tufft! Och sen efter det så hamnade jag i den här…Va hette det? (ohörbart),
nåt sånt där heter det. Det finns liksom ingen bortre gräns.

M – Ingen bortre gräns för hur länge man kan vara där? 

I – Nej och så får man ju gå på en massa jävla projekt på hitan och ditan.

Maria började sin yrkeskarriär som högstadie/gymnasie- lärare i svenska
landsortsstäder och uppskattade där mycket elevernas inställning till lärande. De
eleverna insåg, enligt Maria, att det var deras eget ansvar om de lärde sig något eller
inte. Maria anser att hon i sin nuvarande verksamhet kan se en skillnad där mellan
landsortselever och Hagebys skolungdomar som i mycket större utsträckning
förväntar sig att andra ska ta ansvar för att de lär sig något.  Senare i livet  utbildade
sig hon till bibliotekarie. En praktiktermin vid ett stadsbibliotek visade sig bli en
mindre trevlig erfarenhet:
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 Det var rätt högfärdiga bibliotekarier förstår du. För det var läkarfruar och
proffesorsfruar så det var ingen trevlig stämning vid X stadsbibliotek, det var väldig
skillnad mellan dom som var kanslister och dom som var bibliotikaaaarier! (tillgjort
högfärdig röst)  Men…och sen gick jag biblioteksskola i… sen fick jag tjänst i
Norrköping.

Sofia har jobbat inom vården och är nu pensionär. Hon har förutom yrkeslivet
arbetat fackligt socialt med långtidssjukskrivna och med ungdomar i folkrörelse-regi
i rollen som cirkelledare, vilket denne upplevde som mycket givande och roligt.
Hon engagerade sig även ideellt, snart efter flytten till Hageby, i
hyresgästföreningen: ”Då träffar man ju mycket människor så man kände ju mycket
människor från början! För där vet du ju ordnas ju grillkvällar och det ordnas…ja
bostadsmöte, årsmöte och allt det där.” En längre tid var hon involverad både i
hyresgästföreningen och i Ditt Nya Hageby men valde att avsluta engagemanget i
hyresgästföreningen eftersom det kändes som ”jag tyckte liksom att jag satt på två
stolar”. Valet av Ditt Nya Hageby framför hyresgästföreningen motiverar hon med
att känslan av gemenskap i Ditt Nya Hageby är större, eftersom man träffas oftare
under mer informella former och visar intresse för varandras projekt; ”Vi är mer
sammansvetsade på nåt vis”.

Helena har tidigare varit aktiv i en hyresgästförening och även varit initiativtagare
till en förening som bedrev öppet hus –verksamhet under 2,5 år: ”Ja det kom ju då
en del ensamma och äldre och så hade vi kvällar med barn och invandrare och….ja
det var kreti och pleti.” Helena kände dock att det bara var samma människor och
att verksamheten inte utvecklades och tröttnade därför. Annars tycker hon om
ideellt arbete och är förutom Ditt Nya Hageby medlem i en förening som arbetar
ideellt med att stödja utsatta barn och familjer.

En av informanterna är utöver sitt medlemskap i Ditt Nya Hageby även
aktivmedlem i PRO men trivs bättre inom Ditt Nya Hageby: ”Det är inte alltid lika
fin anda där som i Ditt Nya Hageby[…]Ja man är för benägen att anmärka på
varandra! I PRO (skratt) och här tycker jag att det är en positiv anda. Jag tycker att
det är, ja det är härliga människor som är med här.”

Göran är utöver Ditt Nya Hageby även enagerad som funktionär i ett flertal
idrottsklubbar i Östergötland och upplever även där stundtals bra gemenskap.
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Myndighetskontakter
Av intresse för studien är givetvis informanternas förhållande till och erfarenheter
av myndigheter av olika slag då jag menar att Ditt Nya Hageby som förening med
visst fog kan sägas träda in där statliga och kommunala myndigheter och offentliga
förvaltningar visserligen fortfarande verkar men har gjort så betydligt mer under
den svenska välfärdstatens expansiva period. Och numer lämnar alltmer av ett
tomrum efter sig i enlighet med Habermas teori om den borgliga offentlighetens
upplösning.

Helena menar att det är en fördel att arbeta ideellt för att man är engagerad och ger
mer av sig själv, och även för att det är en fördel att man inte är någon
myndighetsperson när man arbetar med människor i Hageby. En av informanterna
uppger att:

… fördelen med detta är väl så att det inte kommer uppifrån va. Det tror jag är
väldigt viktigt. För jag menar det är ju inte det Sociala eller nånting som bestämmer
hur vad som ska göras vad projektet ska innehålla utan det är medborgarna alltså
själva på golvet så att säga som får komma hit.[…] Ja jag tror att det är jätteviktigt.

En annan av informanterna har kommit i kontakt med skattemyndigheten,
åklagarmyndigheten och polisen och har ett grundmurat lågt förtroende för
samtliga tre instanser; ”Det är meningslöst tänkte jag det är ingen jävel som bryr
sig!” Informanten ifråga har även under en period upplevt svårighet med att få
bostad och kom då i kontakt med socialförvaltningens handläggare och möttes där
med vad denne upplevde vara; ” Total likgiltighet! De jag hade som handläggare var
totalt likgiltiga!” Informanten var mycket besviken och förbittrad men träffade till
slut en handläggare som visade ett personligt engagemang som möjliggjorde att ett
drägligt boende kunde ordnas:

… det är klart man tittar på dom där människorna efteråt och undrar hur kan ni
göra…Hur fan…kan ni göra på det här jävla sättet!?[…] Ja tänk att bara stå och titta
när en människa…Jag sa det till en…Till den där kvinnan. Du som har sagt att det
inte funnits några lägenheter sa jag till henne. ‘Nja men eh!’ (tillgjord snäsig röst), så
började hon… Så jag sa du jag ger mig fan på att du skulle med berott mod stå vid
vattenkanna och med berott mod se en jävel drunkna!

Även i  Wahlströms studie framkommer kritik mot socialtjänsten i Hageby, eller
snarare dess frånvaro och bristande engagemang i Ditt Nya Hageby. Wahlström
vederlägger att socialtjänsten betraktas som en ”antagonist” inom föreningen. 136

                                           
136 Wahlström, s.32 ff.
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Bosse arbetar inom Ditt Nya Hageby med att hjälpa andra i kontakter med olika
myndigheter och förvaltningar och menar att det stora problemet idag är att det
inte finns någon samverkan mellan dessa alltför byråkratiska organisationer. Från
dessa organisationers sida menar man, enligt Bosse, att regelverk förhindrar
samverkan men han menar att det ofta beror på bekvämlighet istället. Bosse tycker
sig egentligen inte ha någon erfarenhet av bostadssociala projekt förut om Ditt Nya
Hageby i egentlig mening:

Ja det är möjligt att man anser att det kan kallas för bostadssociala projekt. Men det
är inte vad jag anser vara bostadssocialt projekt. För det första våldföra sig på
invånarna genom att tala om att de är såna jävla nollor så att dom måste ha hjälp! Det
är inget projekt som har med något bostadssocialt att göra. Det är rent förkränkande!
I ett bostadsområde som man nu ser här som Hageby som var nerkört som hade
dåligt rykte och allt det här. Så gick man ju dit och talade om det. Så är det. Nu får ni
fan skärpa er! 

När Ditt Nya Hageby började sin verksamhet i området ordnade man istället
fokusgrupper där befolkningen fick komma till tals om vilka förändringar de ville se
i området. Istället för att ta upp beställningar på saker att åtgärda, från föreningens
sida, uppmanades mötesdeltagarna att själva arbeta för de förändringar de ville ha. I
enlighet med Kretzman och McKnight menar man inom Ditt Nya Hageby att det
är det här nya tänkandet som behövs, inte pengar. En av informanterna uppger att
miljontals kronor spenderats i bostadssociala  treårsprojekt i Hageby som inte har
varit till någon nytta för bostadsområdet förutom som konstgjord andning och att
de har gett lön till de anställda i projekten.

Ditt Nya Hageby jobbar även mot politiker både på kommunal och nationell nivå
för att synliggöra Hagebybornas vilja. Arbetet går ut på dels att få Hagebybornas
röster att räknas om de bara gör sig hörda, dels att få politiker och tjänstmän att
inse vilka de faktiskt arbetar för, allmänheten. Man uppger att responsen från
politiker både på nationell och kommunal nivå har varit ”Jättebra! Kanon!” : 

Du vet politiker dom är oftast såna att politiker sitter däruppe och känner sig
missförstådda, lite rädda dom också och dom känner inte att dom har räckt till och
dom är rädda för folket. Att dom inte ska få sitta kvar att dom ska få sparken och
…Dom har aldrig förstått att människor nere på marken inte har brytt sig dom har
aldrig känt den powern som min morfar talade om oxen visste hur stark han var så
skulle han aldrig dra lasset! Då skulle han frigöra sig och gå därifrån va. Men så är det
med människan också och det har ju jag försökt förklara för alla här när vi går på
kommunfullmäktige och de börjar se att det dyker upp en massa människor i gula
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jackor och ställer frågor och är intresserade och undrar varför kommer ni hit. Jo
därför att vi vill tala om för dig som är folkvald vad vi vill att du ska göra. 

Emedan tjänstemän inom myndigheter och förvaltningar varit något motsträvigare
men även där går det att föra en konstruktiv dialog. I Ditt Nya Hageby arbetar man
som nämnts med att få myndigheter att inse sin uppgift och Hagebyborna sina
rättigheter och den egna förmågan. Bosse sysselsätter sig heltid med att arbeta inom
Ditt Nya Hageby, men vill inte se sitt arbete som ideellt: ”för jag anser att jag
jobbar med lön från Försäkringskassan och om jag får 10 000 kr i lön i månaden
från Försäkringskassan då kan jag fan i mig göra nåt för dom. Det innebär inte att
jag ska få sitta hemma och glo!” Han menar nämligen att även de som inte
förvärvsarbetar kan utföra verksamhet som har ett värde för samhället och att
denna verksamhet, som inte är omedelbart ekonomiskt lönsam, kan hjälpa
människor på fötter och vidare till studier och den reguljära arbetsmarknaden. Och
min roll är ju också då att jobba med dom här människorna att försöka få dom att
ta större eget ansvar. När någon av Bosses adepter klarat av någonting denne inte
trott sig klara av säger han: Bullshit säger jag! Jag har bara varit med och sparkat lite
i arslet! Det är du som har resurserna. Det var inte jag som hade resurserna där
inne. Det var du. Jag har bara varit med och sett dom. Bosse ser sig som en
ombudsman för de boende; ”Men det är inte säkert att det behövs så länge för jag
ser redan nu hur det här tänder dom som jobbar på förvaltningarna. Dom tycker att
det här är roligare än det dom håller på med till vardags.”

Gemenskap och identitet
I nedanstående avsnitt vill jag föra fram vad informanterna upplever att
verksamheten i föreningen Ditt Nya Hageby betyder för bostadsområdet i
allmänhet och vad  deras individuella deltagandet i eldsjälsprojekten i betyder för
dem som individer i synnerhet. Jag anser att resultatet i detta avsnitt generellt visar
att verksamheten verkar väl överensstämma med Kretzmans och McKnights
metodik vilket jag kommer att påpeka särskilt vid några tillfällen.

Sofia fick en väldigt bra respons med sitt första projekt både från kommunen och
Hyresbostäder: ”Jag fick ett väldigt gensvar från Hyresbostäder. Jag måste ju säga
att de varit MYCKET bra vid oss. Dom har gjort jättemycket för oss![…] Det…att
det är i ordning och det är MITT ansvar. Det får jag skriva på papper till kommun
då, att det ser snyggt ut.” Sofia är nu involverad i tre stycken eldsjälsprojekt och
arbetar några timmar i veckan med Ditt Nya Hageby. Men det händer att hon går
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och besöker föreningens lokaler annars också: ”Jaha! Oh ja! Vi kan ju gå hit och
sitta och prata och alltid träffa nån då och prata med. Och så har vi ju Bernt
Schneider då våran organisatör som är toppentrevlig alltså!” Sofia upplever att
Hageby som bostadsområde förändrats till det bättre efter att Ditt Nya Hageby
startade sin verksamhet. Sofia lyfter fram kvällsvandrarna, vilka verkar vara en
trygghetsskapande faktor för henne, samt att lekplatserna renoverats. För egen del
menar Sofia att människosynen i föreningen tillhör dess mest värderade förtjänster:
”Ja det är ju att vi SJÄLVA har att skriva projektbeskrivning på vad vi VILL göra!
Det är ju inget alltså som är färdigt! Det är inte att bara hoppa på inte!” Sofia talar
även mycket uppskattande om den gemenskap hon upplever genomsyrar hela
verksamheten. Hon tror att det kommer sig av det intresse man visar varandras
eldsjälsprojekt och att man hjälps åt när det behövs.

För Göran började engagemanget i Ditt Nya Hageby på följande sätt:

Jo det var, jag har sett, jag såg ju den här när det var uppe i Hageby Centrum många
gånger. Gick förbi och bara…Var nyfiken på vad dom gjorde då. Sen gick jag in en
dag och tittade på utställningen dom hade då. Sen var det så att jag började prata lite
med Bernt då. Sen vart jag involverad i…Jag började ett litet projekt sen växte det
hela tiden.

Efter att ha tagit paus från verksamheten i Ditt Nya Hageby ungefär ett halvår, då
Göran kände att det blev för mycket med alla eldsjälsprojekt denne var involverad i,
är han nu tillbaka och har börjat om i lite mindre skala. Göran upplever känslan av
gemenskap och att få komma ut på olika aktiviteter som det bästa med föreningen: 

Alla studiebesök vi har haft eller vart på. Vi var uppe…Sist jag var med då var jag
med upp till regeringen då. Prata med dom då när vi var på studiebesök där uppe.[…]
Ja sen, ju var vi nere för en månad sen var vi nere i Råslätt i Jönköping då. På
studiebesök var jag med då med. Jag var inte ens medlem. Jag var inte eldsjäl då men
jag var med i alla fall.

Göran tycker att det har blivit finare i området som helhet och nämner,
upprustning av en lekpark och skolgård, samt iordningställandet av en
konstgräsplan som exempel. Göran som annars satt mycket hemma uppskattar
gemenskapen i föreningen väldigt mycket. Om han får problem får han oftast hjälp
av organisatören eller av någon av de andra eldsjälarna. Göran har en upplevelse av
att man håller ihop mycket bättre inom Ditt Nya Hageby än i någon annan
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verksamhet han  tidigare varit delaktig i och där ofta kände sig mer betydligt mer
utelämnad.

Bosse hade varit sjuk och inaktiv på arbetsmarkanden under ett flertal år när hans
livspartner som redan var engagerad i föreningen föreslog att han skulle börja
deltaga i ett eldsjälsprojekt som medhjälpare. Detta efter att Bosse efter sin
sjukdomstid började komma igång och hjälpa till med vardagliga sysslor som till
exempel trädgårdsarbete och nu började bli lite rastlös som helt passiv och inaktiv.
Bosse började i liten skala och mådde snart bättre och har därefter startat upp flera
lyckade eldsjälsprojekt efter eget huvud och ser nu som sin främsta uppgift, och
mening med livet, att på heltid hjälpa fram andra inom Ditt Nya Hageby att
förverkliga sina idéer. Bosse talar i detta sammanhang om kärlekens kraft som en
energi som inte kan mätas i pengar och om av värdet att synliggöra människor och
på så sätt bekräfta deras värde, vilken glädje det ger att få göra gott utan att räkna
med att få något igen förutom den egna tillfredställelsen. ”Vi kan säga så här. […] I
Hageby där jobbar vi med kärleksenergi. Och den energin den kan få människor att
jobba i en vecka utan mat. Dom behöver inga pengar! Dom behöver inte frigöra
nåt kapital. Dom behöver frigöra sig själva! Och må bra!”

Efter att Helena började arbeta deltid kände sig hon rastlös och ville ha mer
sysselsättning. En bekant hade då bearbetat henne en längre tid för att få med
henne i föreningen. Helena har även en livspartner som redan varit enagerad i
föreningen ett antal år och hon hade då och då besökt Ditt Nya Hagebys lokaler
när dessa var belägna i Hageby Centrum. Helena tycker att det bästa med att arbeta
ideellt är att det är frivilligt, att det inte får kännas som något tvång. Även Helena
vill framhålla gemenskapen i föreningen bland dess förnämsta kvaliteter:

Ja, jag tycker ju att det är roligt att det finns människor som vill ställa upp på andra
och jag vet ju att jag kan ju lita på dom jag har närmast omkring mig och…ja det är
ju… Ja det är människor som man känner sig trygg med.[…] Ja det är ju en stor
gemenskap. Ja det tycker jag är bra!

Maria blev intresserad  av Ditt Nya Hageby då pensioneringen sammanföll med
bildandet av föreningens fokusgrupper: ”Jag tyckte ju att det var lite svårt att sluta
jobba faktiskt, för att jag har fortfarande lite energi kvar och det skulle bli så tomt
utan jobbet. Så det var väl i stort sett därför.” Maria har sedan dess varit involverad
i flera eldsjälsprojekt och det nuvarande upplevs som mycket givande. Projektet
handlar om att ge läxhjälp till de barn i området som är i behov av det. Maria fick
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idéen när hon märkte att en flicka ofta kom till biblioteket på morgonen före skolan
för att få hjälp, mest med svenska uttryck. Maria engagerade andra eldsjälar och
medhjälpare genom att skicka ut förfrågningar till pensionerade lärare som hon
visste bodde i området. Först inriktade sig projektet mot högstadiet i Hageby.
Skolans rektor kontaktades, sedan presenterade man sig för eleverna årskursvis i
skolans aula. Till eleverna utlovades då att de skulle få tillgång till datorer, vilket
visade sig vara ett felgrepp. ”Ja dom gjorde inte det dom skulle vid datorerna, skulle
dom göra nåt till läxan så var dom plötsligt inne på nån chat eller nånting så att det
var svårt att hålla ordning på dom.” Närvaro på läxhjälpen rapporterades veckovis
till skolan och i början kom det ganska många elever, vilka stundtals kunde vara
svårt att hålla ordning på eftersom  dom var ”rätt så stökiga faktiskt”. Trots lite
stök tycker Maria att det positiva överväger och inspirerade denne till personlig
utveckling för att kunna hjälpa eleverna på ett bättre sätt: ”Och sen till våren, förra
hösten så gick jag en kurs i matematik för att det var jätteroligt ska jag säga, för att
då gick jag det där första på gymnasiekurs för det var nästan som repetition då”
Efter överenskommelse med rektor ägnar sig numera läxhjälpsprojektet åt elever på
mellanstadiet där hon upplever att det finns en bättre styrning då man kommit
överens med elevernas föräldrar vilka som ska komma. Trots att det ibland är
nödvändigt att ta i med ”hårdhandskarna” mot vissa, stundtals, motsträviga elever
säger Maria att:

 …det går hyfsat! Kan man säga, […] Och det har stått i tidningen om oss. […]Ja jag
tycker det är väldigt roligt och hålla på och undervisa ungdomar faktiskt. Det tycker
jag.[…] Ja det är roligt att ha kontakt med nån annan generation, sen efter som jag
hade så mycket småsyskon så var man ju väldigt van att ha barn omkring sig. Så att
det är…Sen är det roligt det där och hitta på…Fast man kommer ofta på efteråt hur
man skulle ha sagt när det gäller mattetal och sådär. Så här skulle jag ha gjort! Tycker
man efteråt och då kanske man kan göra det bättre nästa gång. När man tänker att;
Så! Då kanske dom hade begripit det! 

En av informanterna har varit involverad i flera projekt som denne startat upp. Ett
av dessa projekt är i enlighet med Kretzmans och McKnights metodik gällande
samarbete med det lokala näringslivet och ideella föreningar i ett bostadsområde.
När informanten rörde sig i Hagebyområdet med omnejd noterade denne att
många av Hageby Centrums kundvagnar stod utspridda i området. Informanten
kontaktade Hageby Centrum och Hageby IF, vilket ledde till ett samarbete mellan
nämnda parter. Informanten skulle tillsammans med idrottsungdomar, deras
lagledare och föräldrar samla in kundvagnar på villovägar,  för Hageby Centrums
räkning:
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Ja vi hade…Jag hade väl en ungefär…en…Vi var väl en mellan 12-20  personer som
jobbade med det då. Hela Hageby, hela laget jobba plus en sex, sju föräldrar till
ungarna jobbade med. Vi körde fyra dagar först sen gick vi ner till två då. Två dagar i
veckan då, körde vi. Och sen om det vart nåt stort sammanhang här uppe. Nåt jippo
då ser vi till att alla vagnarna kom in till fredan. Körde vi torsdan, vi körde tisdan,
torsdan körde vi, måndag onsdag då. Beroende på hur träningen var då. Dom kom
direkt efter träningen.[…] Ja jag såg till…jag var med första gångerna i området då.
Visade var dom, var vagnarna stod då. Dom två första veckorna då. Sen var
föräldrarna ute med och lagledarn för laget var med då. Gick i området. Vi hade ända
ner till Ljuratunneln, ända upp till Vrinneviskogen, hade vi. Ända bort till OK. […]Ja
det området hade vi. Vi hade hela Hageby!

[…]
…Vi skulle få betalt men så strulade dom till’et då.

M – Vilka gjorde det?

I – Hageby IF då. Dom hade sönder porten där nere då. Inne, dörrn där nere. 

M – Inne i Hageby Centrum?

I – Ja, när dom skulle köra in då. Så dom pengarna tog HC för att kunna reparera.

Informanten arbetade även en tid med att reparera kundvagnarna, vilket även det
skulle ge en viss ersättning till denne.:

I – Jo jag skulle få betalt men så vart det så att dom sålde…Matex sålde till Willy’s
precis i den vevan jag skulle få betalt. Jag har inte fått betalt. Då la jag ner det där då.
Jag började kanske ibland halv sju på morgonen och slutade inte förrän nio, tio på
kvällarna.[…] dom fick fixa reservdelar så skulle jag få betalt för att reparera. Jag
skulle få tio kronor per vagn och reparera. Det kostar…Det är en firma som dom
har, som kommer då. Dom tar tio kronor per vagn då. Och dom ska ha 800 vagnar.
340 vagnar hade dom kvar då när jag sluta, av 800.

M – Resten var trasiga då?

I – Dom fanns inte! Vi var uppe i…Ett tag var vi uppe i 600 vagnar. När vi körde
med Hageby IF då. Sen…folket tog hem, kör hem dom, använder som…tvättkorg.
Kör möbler i dom och allting. Så dom blir vinda, snea. Sen tar ju ungarna hjulena till
att göra lådbilar av.
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[…]

M – Ja hur länge höll du på med det då?

I – Det höll jag väl på sju…vad är det?…Ett halvår.

Enligt Kretzmans och McKnights metod för att revvitalisera utsatta
bostadsområden är det, som tidigare nämnts av vikt att se människors begåvningar
och talanger och sedan uppmuntra dessa istället för att fokusera på människors
brister. Nedanstående citat illustrerar, enligt mig, väl att deras metodik
implementeras i Ditt Nya Hagebys verksamhet.

Och så plockar vi, vi har plockat ut alla de här styrkorna bland eldsjälarna så ser man
vilka otroliga begåvningar det finns i ALLA människor! Du kan inte hitta nån som är
obegåvad här. Det är bara att ingen vet vad han är bra på. Och som det mesta när
man gör en analys på människor ‘Jaha! Hur mår du då XX?’ ‘Vad lider du av nu?’
‘Vad är du dålig på?’ ‘Vad är det du inte klarar?’ och så vidare va. Man gör en sån
analys på människor ‘Jaha XX det kan hända att du misslyckats i det här men nu får
vi sätta dig där istället så ska vi titta på vad du är bra på.’ ‘Vad är du bra på?’ ‘Vad är
det du skulle kunna tillföra samhället?’ […]Att man själv upplever sig duktig och
ambitiös och göra något som är bra, som man är stolt över. Och då börjar det här då
får man det gratis.[…]Jag tror inte att vi riktigt förstår vad det är som är viktigt idag.
Vi har jobbat så hårt för att se till att vi ska kunna få sån ekonomi så att
välfärdssystemet ska ta hand om oss i allt. Till slut har vi ingen funktion längre själva.
Vi är bara en produkt av vad välfärdssystemet ger oss. ‘Idag är det våffelkakor då går
vi dit och äter det’ eller ‘idag är du arbetslös, jaha då har vi virkkurser vecka 3 till
vecka 9.’ Det finns inget finns inget engagemang kvar. [..] Vi kallar ju det här för
arenan. Arenan är till för att det ska finna möjligheter att utöva sitt brinnande
engagemang […] Allt som finns här, organisationen det är ju en organisatör som är
anställd och är kunnig i var man tar kontakter, var man vänder sig, vara behjälplig vid
skrivelser och sånt här…Det som finns i arenan här också det är ju tillgång till
datorer, telefoner, skrivmaterial, en resurspool som man kan vända sig till. Den här
resurspoolen är ju en enorm tillgång. Dom sitter still bara om man säger. De säger
bara ni får komma om ni har problem som är det bästa…’Ni får komma!’ Istället för
att man ska hålla på och aktivera sig med massa jävla projekt och skit! Som ingen är
intresserad av och som bara kostar pengar.[…]. Och alla går för att dom ska få
behålla pengarna. Många springer och sjukskriver sig igen. För att de inte vill gå på
dom här aktiviteterna.(skratt) Så finns inte den platsen till förfogande för nån annan!
Eftersom den personen är sjukskriven… Det är så jävla meningslöst! Dom här
människorna som vi jobbar med här nu dom…Vi hade, vi har ju personer som har
kommit ut i praktikplatser vi har ju till exempel en kvinna här hon var med och
jobbade frivilligt inom äldrevården och hon var så duktig så hon hon…Chefen där
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tyckte att hon kan ju inte låta dig vara här och ideellt arbetande  utan…Du får, jag
anställer dig. Hon är fortfarande anställd och har varit anställd i flera år. Vi har en
kvinna här en invandrarkvinna vi hade nära samarbete med integrationsverket och
allt det här vad dom nu heter…Så dom fick ju också upp ögonen på henne och sa
men den här kvinnan kan vi ju ha användning för så hon fick anställning och har
hand om invandrare som kommer förstakontaktsinvandring och såna här grejer. Det
finns ju hur mycket som helst så att säga. 

Flera av informanterna talar om vikten av att nå ut till socialt isolerade människor i
Hageby och har därför startat upp ett eldsjälsprojekt med inriktning på just detta:

Och just det här med ensamma människor det är ju viktigt att dom har möjlighet att
prata med nån och…kanske…man kan hitta på nåt nytt, hitta nya grepp.[…] Vi har
inte planerat nånting direkt mer än att vi ska träffas och…sen ska vi va liksom inifrån
och ut då. Människorna som kommer ska komma med idéer och…kanske vi kan
hjälpa till och stötta dom och… […]vi kanske kunde göra några utflykter. Kanske
skulle läsa om nånting nånting om slott eller nåt sånt där, åka dit och kolla och…

Alla informanter, utan undantag, uttrycker sig uppskattande om Ditt Nya Hageby
och dess verksamhet men även en något mer distanserad syn förekommer:

I –…Dom har ju satt blommor och lite allt möjligt sånt där och gått i tvättstugor och
sånt men det vet jag inte så mycket om. Dom har ju såna här kvällsvandringar har
dom ju också och det antar jag det är väldigt bra.

M – Det är inget som du har hållt på med eller kommit i kontakt med?

I – Nej jag är inte vaken så länge på kvällarna. Det är säkert bra. Jag tror att det är
jättebra för många av dom människorna som är med och jobbar här.[…]Det är bra
att känna att man behövs, att man är nyttig, att man kan uträtta nånting. Sen är det,
tycker jag, en väldigt fin gemenskap här i Ditt Nya Hageby.[…] Ja, sen är det väldigt
svårt att veta hur mycket det gör för hela området. Det är jag väldigt oklar över. Att
det är väldigt nyttigt för dom som är med i det, det är jag övertygad om! Sen är det
klart att dom gör nytta. Sen är det en del projekt som är så väldigt stora så man
undrar om det liksom är nån…möjlighet att nånsin…utföra det… Världens hus, jag
menar huset där alla ska va, träffas och göra olika saker och sånt där. Att bygga upp
nåt nytt, det är ju…Det är ju lite utopier en del, tror jag.

En informant upplever att de flesta aktiva inom Ditt Nya Hageby är boende i
Portenområdet och skulle gärna se fler aktiva från andra delar av Hageby. Denne
tycker att även om regelbundna eldsjälsmöten hålls så kunde informationen om
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samtliga eldsjälsprojekt vara bättre då informanten tycker att det alltid är samma
människor som pratar om vissa återkommande ämnen, bl.a. kvällsvandringen.
Enligt informanten borde även informationen till de boende kunna utvecklas
ytterligare, både gällande pågående projekt och själva grundtanken med föreningen.
Då informanten menar att alltför många boende fortfarande vill att saker ska göras
åt dem och för dem istället för att de ska göra det själva. Informanten önskar även
att bostadsområdet Hagebys rykte ska för bättras ytterligare men tror att det är
svårt.

Ditt Nya Hageby som självdisciplinerande praktik-
governmentalityperspektivet
Jag hävdar att Ditt Nya Hageby inte bara har en identitetsskapande effekt och leder
till ökad gemenskap utan även har en normerande effekt som kan vara värdefullt
för bostadsområdet som en del av ett välfungerande och ordningsamt samhälle.
Med ett välfungerande och ordningssamt samhälle åsyftar jag ett samhälle med få
sociala störningsmoment. Av få sociala störningsmoment följer att till exempel ett
bostadsområde som tidigare uppfattats som stökigt och otryggt blir mer attraktivt
för möjliga framtida hyresgäster, vilket ger ökade inkomster för dem äger
bostadsområdet i fråga. Jag menar att detta kopplar samman Ditt Nya Hagebys
verksamhet, influerad av Kretzman och McKnight, med min Foucaultinspirerade
govermentalityanalys, vilket jag menar framkommer i detta avsnitt. Detta mitt
antagande kommer jag att argumentera för och presentera utförligare i  det följande
analysavsnittet.

Under intervjuerna med informanterna framkom att de  överlag hade en
medvetenhet om vad ordning och reda och skötsamhet var och att det var viktigt
för dem som individer att bo i ett bostadsområde där de själva och andra boende
tog ett eget ansvar för att den sociala ordningen upprätthölls. En av informanterna
sa uttryckligt att moral och etik är viktigt; … ”nånstans inne i mig har det alltid
funnits nån form av hederlighet och att det ska vara rätt och riktigt”. Trots det
intentionella ”inifrån och ut” perspektivet i föreningen vill jag här ändå redovisa en
människosyn som, enligt mig, har en underton av govermentality genom att
referera till informantcitat, från ett annat sammanhang visserligen, från Ditt Nya
Hagebys resurspool som står att finna i Wahlströms uppsats; ”’de där stolta
eldsjälarna i Hageby, dom har fått en identitet i sin gula jacka’”, ”’de boende
engagerar sig, får en identitet, har fått en gul jacka…det är viktigt’”137 Jag menar att

                                           
137 Wahlström, s.24
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användandet av den gula jackan, som bars av alla informanter vid samtliga intervju
tillfällen har en central roll i föreningens intentioner att skapa social ordning i
Hageby. Jag menar att detta exemplifieras i bland annat nedanstående
intervjuexcerpt där vi även, under intervjuns gång osökt kom in på ämnet etnicitet.

I – man kan ju ta ett sånt exempel för att se hur omgivningen ser på Ditt Nya
Hageby. Jag går ju alltid med stolthet jag har den på mig jämt. Utom när jag går på
bolaget…

M – Den gula jackan?

I - På bolaget får jag inte ha den på.

M – Varför inte?

I – Ja det har vi kommit överens om att vi företräder…företrädare som polis och
annat dom får inte ha uniformen. Det är en uniform det där. Det är inte min jacka.
Det är en uniform som jag får ha. Slutar jag får jag lämna tillbaks den. Och ser man
då på omgivningen under dom här tre åren hur man sett förändringarna i Hageby så
ser man det snart när man går hemifrån och ska gå hit, till gula stugan som var där
förut. Vad händer? Alla människor stannar en, pratar med en, uppträder vänligt. Så
min fru säger: “vi kan inte gå den vägen med dig vi måste gå runt här. Annars
kommer vi aldrig fram!” Det är en signal som säger att det här är värdefullt för
människor. Gamla tanter kommer fram och säger: “Tack nu känner jag mig trygg när
jag bor här!” “När ni är ute och vandrar om kvällarna.”

M – Ni gör kvällsvandringar och sånt också?

I – Ja man kan säga att invandrarattityderna i området finns och gror alltid eftersom
det är så stora mängder invandare så blir det lätt segregation i vilket fall därför att det
bor 1500 spansktalande här så inte vill dom gå och lära sig svenska när de har 1500
kompisar att vara med. Ungefär som svenskarna nere i Spanien som bygger upp sina
egna svensksamhällen och egna snickrare och allting…[…]Vi har ju eldsjälar men
20% är ju invandrareeldsjälar och sånna signaler som dom sänder ut själva när dom
också är stolta att gå i den här gula jackan gör ju att det neutraliserar mycket av den
här underbyggda mytbitarna som man alltid …”Det är säkert nån svartskalle som har
gjort” och så vidare.

M – Det har förändrats åt båda hållen där? 

I -  Ja det för det blir ju det för helt plötsligt när jag kommer så är det legitimt för en
invandrare att börja hälsa på en svensk. 
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M – För att dom ser din identitet?

I – Ja dom ser att den identitet jag har den har en värdegrund som säger att alla
människor har lika värde. Och det vet dom! 

M – Det är likadant om det kommer nån invandrare i en gul jacka?

I – Javisst för samma respekt bland…nästan mer ska jag säga dig. För den här
läkaren nu som varit med eldsjäl här som som då man ser dom svenska människorna
kommer till och pratar med och tycker att XX ‘å han är så bra’ och ‘han är så
fantastisk’. Så att jag vill nästan säga att en invandrare i en guljacka blir mera
respekterad av en svensk än vad en svensk i guljacka blir respekterad av en svensk.
För det här ger ju också signaler att man vill tillhöra det svenska samhället.  Och det
vill ju vi att man ska känna att…

M – Negativa förväntningar kommer på skam? 

I – Javisst och lika så det här med invandrare som som vill fråga. Jag ska träffa en
kille nu som på måndag som jag träffar bara så här …jag skulle vilja prata med dig
beroende på det här med ohälsa. Det hade han hört av nån annan då. Tror du att du
skulle kunna sätta dig och prata med mig? Javisst det är klart! Vi sätter oss ner då och
varje gång jag pratar så ser jag ju att rädslan finns i lika stor mängd hos invandrare
som rädslan finns hos svenskar. Inför förändringar och allt. Och hela tiden att börja
vara rädd…

M – Vilken rädsla finns för förändringar? 

I – Rädslan, dels är det rädslan att man inte är välkommen den känner ju alla
invandrare. De vet nästan man kan säga så här vi är inte välkomna! […]

Informanten uppger vidare att en av de första bidragsgivarna som såg Ditt Nya
Hagebys potential var Svenska kyrkan. Efter att kyrkan donerade pengar var det
lättare att få bidrag från både Hyresbostäder och Norrköpings kommun. Något
som han tror att alla inblandande tjänar på:

Ja dels så får de ju en tryggare miljö här, dels så får de ju…alla kvällsvandrare håller ju
ordning på allting i området ser till att inga ungdjävlar springer omkring och klottrar
och som kostar enorma pengar. Dom går igenom källarutrymmen så att narkomaner
inte ligger där och sover utan då får socialförvaltningen komma hit och så följer vi
upp och ser till att de verkligen får någonstans att bo! […] Drogsituationen var så
stor så att den rann över och blev synlig också här. Nu har man sanerat så att nu
kanske den delen som vi inte har kommit åt finns kvar. Men då var det ju så öppet så
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att då låg de ju, satt och knarkade i stora gäng nere i källarna här och överallt och det
kallar jag för det som rinner över och blir synligt. Den är borta idag. Alla soprum gås
igenom och allting kollas upp, låsen kollas upp så att de inte är sönderbrutna. Det är
en vinst för Hyresbostäder att människorna trivs här enormt från att som hade
lämnat…de hade tomma lägenheter för 15 miljoner kr om året här i Hageby nu har
de inte en lägenhet kvar som är tom. De har ju evakueringslägenheter som står
tomma men det måste dom ha. Och dom får dom ersättning för. En lägenhet här
hörde jag nu, en sån marklägenhet här den var det 120 i kö på. Dom har ju alltså inga
vakanser kvar, inte bara här. Det som är dyrast för dom är omflyttningarna i området
för här nere är det så bråkigt men där uppe är det så bra! Det har blivit en jämn
kvalité på boendet här.[…]Och det tjänar dom dömycket pengar på! Och sen inte
nog med det! Dom får faktiskt väldigt nöjda personer som jobbar i förvaltningen.
[…]Dom får ju väldigt nöjda fastighetsskötare därför vi är där och stöttar och hjälper
till. Vi har en jättegod relation med både förvaltarna och fastighetsskötarna. De
kommer in och dricker kaffe här med.

 […]

M – Vilket ansvar har man då för sitt bostadsområde?

I – Allt! Det finns väl inget här i bostadsområdet som inte du har ansvar för? 

M – Det är många som inte känner så.

I – Ja det behöver du inte vara rädd för att man känner…(skratt) Jag kan tala om för
dig att dom människor som går ut här och stannar en mopedist dom får jävlar i mig
inte köra här! “Det har du inte med att göra gubbjävel!” “Det kan du ge dig fan på!”
“Hurså?” “Jag bor här!” […]

I – Ja…jag stoppade en finsk eeh  finsk zigenare här han var och körde in med bilen.
Jag gick och tog nyckeln för han. (tillgjord brytning) “Är du chef här eller?” Sa han,
Skämtsamt härmar jag honom. “Nej” sa jag det är jag inte. “Men jag bor här”. Då sa
han ingenting. Det är vi det är vi och det är vårat bostadsområde! Får du tillbaks den
känslan då är du tillbaka till det gamla bondesamhället där dom hade dom här vad
kallas det för? Bönderna emellan…Byalag! ALLA har ansvar! INGEN kan säga, “jag
såg att han stal”. “Varför gjorde du ingenting?” “Det är väl inte min sak!?”(Tillgjord
röst) […]Och vi måste tillbaks till alla människors…Jag har en fästmö som…till och
med jag tycker att det är pinsamt! Är det nån som går och slänger att papper om sig
så säger hon det. “Hör du du …Vänta lite! Du glömde en sak!” Han får jävlar gå
tillbaks och plocka upp det! Och kastar sig på’n och klöser sönder’n om han inte gör
det. […] Hon blir så förbannad! Vad är det för ett jävla ansvar att göra på det viset?
Den jäveln kastar ALDRIG nåt mer det kan jag lova dig! Ja han kastar ju inte för att
vara elak eller för att vara dum eller…
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Sofia är av uppfattningen att reglerna angående användandet av Ditt Nya Hagbys
lokaler har stramats upp till det bättre efter flytten till de nya lokalerna på
Lidaleden. När föreningen var stationerad i sina gula baracker på parkeringen
utanför centrum hade samtliga eldsjälar bara tillgång till ett stort öppet rum för alla
aktiviteter och möten, vilka inte alla gånger var arbetsrelaterade: ”Förut var det ju så
att det vart liksom en värmestuga […]Ja det var ju eldsjälar då som inte…ja liksom
som inte hade nåt och gå till.” Dels upplevde hon detta som störande för egen del
då möten inte kunde hållas i avskildhet, dels menar hon att allmänheten fick en
negativ bild av verksamheten då man såg samma människor fika hela dagarna utan
att ha något att göra. Numer fikas på bestämda tider för- och eftermiddag, vilket
ger Sofia bättre arbetsro när hon befinner sig i lokalerna samt förmodas ge
allmänheten ett bättre intryck av verksamheten.

Sofia genomförde bland annat ett projekt, som alltid i Ditt Nya Hageby efter en
egen idé, där blomlådor placerades ut på en tungt trafikerad väg för att sänka
hastigheten och därmed öka säkerheten, främst med bostadsområdets många barn i
åtanke. Trafiken blev lugnare, området vackrare och hon kände stor förvåning och
personlig tillfredställelse över hur lätt det hade varit att från områdeschefen utverka
de nödvändiga medlen, för projektets genomförande.

Ett flertal eldsjälar är även involverade i projektet Husguiden, vilket innebär att Ditt
Nya Hageby hälsar nya hyresgäster välkomna till Hageby. Man har hittills haft ett
samarbete med bostadsbolaget(Hyresbostäder) för att få ut listor på de nytillkomma
hyresgästerna. Och en av informanterna talar vidare om sambandet mellan social
isolering och ohälsa: ”…för det går ju hand i hand väldigt mycket i många projekt
va här ute. Och sen är det ju viktigt och bygga ett socialt nätverk. Det är ju
jätteviktigt alltså. Kan man inte göra det så sitter man ju där och då är det ju lättare
att gå till bolaget och bli social med flaskan än och va det med grannen, det är ju
enklare!” I samband med det aktuella projekt, med målet att bryta social isolering,
som flera eldsjälar är involverade i för närvarande nämner denne att man hittills
inte stött på några alkoholproblem men tror att det finns en del problem dolt under
ytan ute i området. Annars bedömer informanten att ordningen överlag i området
är bra och att det inte finns så mycket att anmärka på egentligen, men vissa
problem finns dock:

 Ja, planteringar kan ju skötas på ett bättre sätt men det handlar ju om
bostadsbolagens, det är ju deras jobb Och så att man påtalar då…saker och ting. Ja
och tryggheten i området har säkert blivit bättre! Med tanke på det här
kvällsvandrarna som är ute och knallar och tittar. Sen upptäckte ju jag saker när vi var
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ute och lappade portuppgångar som jag inte hade en aning om. Hur mycket
fönsterrutor och så här på portar som var ganska fula, som var spräckta och såna där
saker, som jag irriterade mig på. Men det är olika olika hus vet du. Hur pass bra det
är, beroende på vad det är för människor som bor där. Det är ju så!

M – Hur kommer det sig att det blir olika människor i olika hus då?

I – Ja du…Det är…Det kan ju var vissa hus det är mycket barn i. Och det vet vi ju
att det blir ju mer förstörelse.

M – Barn är busungar.

I – Ja och sen är det ju många som inte bryr sig om att kolla ungarna. Den sociala
kontrollen är ju låg.

M – Överlag här ute eller?

I – (suckar) Ja, jag vet inte men små barn. Mycket små barn som är ute i sandlådor
och så här som kanske skulle haft en mamma eller ett ÄLDRE syskon, inte en
sexåring som ser efter en tvååring. Det tycker jag ju inte är så bra.

M – Är det nånting som du vet Ditt Nya Hageby jobbar med eller bör jobba med?

I – Jag tror att det är nån som har nåt sånt här projekt på gång. Men…jag är inte
säker på det.

M – Vad förväntar du dig att Ditt Nya Hageby ska utvecklas till och göra för
bostadsområdet framåt sett?

I – Ja det handlar ju om att lyfta bostadsområdet och kommer då fler lägenheter att
bli uthyrda så blir det mer människor här ute och…Ja kanske att man kan få dom
engagerade.

M –Jag fick uppgift  på att det är rätt mycket uthyrt här ute nu?

I – Ja fast det om jag inte har fel så har jag nog bara 60 –70 lägenheter tomma här i
Portenområdet. Ja ändå när det här Ditt Nya Hageby startade så var det ju närmre
200. Så det har ju skett en otrolig förändring. Så visst sjutton har väl den här
föreningen gjort nytta. Genom att få människor och kanske och vakna till och
engagera sig lite och det är ju inte så farligt att säga till om man ser nånting[…]…Ja
om man ser att ungarna står och kastar sten eller nåt sånt där och säga nåt!  Men det
beror ju helt och hållet på hur man säger saker. […] Ja det handlar ju om ditt eget
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förhållningssätt. Hur du bemöter andra. För att du ska komma nånstans, […] Ja jag
menar vi har ju lika värde allihop! Det finns ju ingen människa som är värd mer än
nån annan!

En av informanterna har bott i området en längre tid och tyckte att det var ganska
mycket störande tonåringar när hon flyttade in. På senare tid har det dock varit
lugnt. Någon granne hade en störande schäferhund och det har vid något tillfälle
varit bråk i tvättstugan. Det nu rådande lugnet är emellertid inget som informanten
omedelbart kopplar till Ditt Nya Hagebys verksamhet. De omtalade
kvällsvandringarna är inget som denne är delaktig i och inte har någon närmare
kännedom om.

En annan av informanterna som har bott i Hageby ett flertal år tycker att området
förändrats jättemycket till det bättre och blivit lugnare framförallt kvällstid. Ett
flertal av informanterna uppgav att de upplevde att  Ditt Nya Hageby gett en
allmänt ökad trygghetskänsla i bostadsområdet, inte minst på grund av de av
föreningen anordnade kvällsvandringarna. Ändå kunde jag under samma tidsperiod
som intervjutillfället vid ett privat besök i Hageby observerat att området inte är
tryggare än att det under dagtid per cykel patrullerades av en säkerhetsvakt från ett
privat vaktbolag. Att så sker framkom också sedemera under en av intervjuerna.

M – Varför har det förändrats då tror du?

I – Tack vare att vi går kvällsvandringen och vakterna är ute och cyklar. Cyklar också
i området fram till klockan nio på kvällarna.[…]Vaktbolaget här uppe i Hageby
Centrum då. Dom är ute och cyklar om dagarna. Dom har ju…Det ingår i deras jobb
då. Visa upp sig då. Det var mycket alkoholister här ute i början då. Så de har fått dän
alkoholisterna helt och hållet härifrån Hageby, nästan helt och hållet!

M – Vem är det som har fått det då?

I – Vakterna och sen vi. Allt, dom satt utanför Sibylla på gräsmattan förut då. Så fort
dom ser en, såg nån som satt där. Så körde dom ner dom ner på stan, ner till
Ljuratunneln då.

M – Vilka gjorde det, vakterna?

I – Vakterna följde med dom ner att dom fick lämna…
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M – Centrum och så…?

I – Centrum då.

M – Men är du också med på kvällsvandringen då? 

I – Ja jag går kvällsvandring med.[…]Vi går en dag i veckan, varje tisdagkväll. Vi
samlas här klockan nio sen kvart över nio ungefär. Mellan kvart över nio tjugo över
nio går vi härifrån.[…]vi är upp till 12, vi brukar vara mellan 8, 9 styckna som går då.
Vi var 12 styckna förut då men så…Först var det torsdagar, nu är det tisdagar
då.[…]Vi går och tittar till att portarna är stängda, lysena funkar i trappen, fönstrena
är stängda till tvättstugorna. Och ytterbelysningen funkar i området då, gatlysena då.
Allt det skriver vi upp om det är nåt som är trasigt då. Lämnar vi in till respektive
bostadsområde då. Då har dom en fyra, fem dagar på sig att reparera det. Är det inte
reparerat då skriver vi upp det en gång till tills dom har reparerat då. Vi har ju ett litet
block då som vi skriver allting. Sen renskriver vi, lämnar in det dan efter ser dom, ser
dom vad dom får. Vi har ju protokollen kvar då så vi ser…

M - …och jämför då kollar att det är åtgärdat?

I – Ja är det inte åtgärdat där då skriver vi upp det en gång till. Vi skriver upp…Sist
jag var med då skrev vi upp…ett, fyra gånger samma sak då. Även om inte portarna
går igen så ska vi se till att dom går igen. Låsena inte funkar provar vi och… Annars
skriver vi upp så får dom kontakta Nyckelkedjan eller firman som dom har då. Och
komma och titta på´t.

Analys 

Från det agrara till det urbana
Inledningsvis vill jag presentera min analys av de bakomliggande faktorer som jag
anser vara möjliga förklaringar till informanternas engagemang i, och inställning till
Ditt Nya Hageby. Även om spännvidden i åldersfördelningen är stor, cirka 35 till
cirka 70 måste medelåldern i informantgruppen anses vara relativt hög. Vilket kan
tjäna som en förklaring till att majoriteten av informanterna växt upp i en lantlig
miljö och därmed kan ses som representanter för det Sverige som gjort en
omvälvande resa från det agrara till det urbana samhället under efterkrigstiden. En
uppväxt på landsbygden menar jag kan ha betydelse för varför man engagerar sig i
en förening som Ditt Nya Hageby när man har flyttat från landsbygden till en
urban miljö som bostadsområdet Hageby utgör. Merparten av informantgruppen
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kommer från en uppväxtmiljö där det gamla samhället med dess organiska
gemenskap, gemeinschaft, och sociala kontroll fortfarande var levande.
Informanternas erfarenheter i det moderna samhällets urbana gesellschaft har,
enligt min tolkning, gett dem en känsla alienation och bristande tillhörighet.
Uppväxten har präglats både av skötsamhetsideal och ansvaret för den egna
prestationsförmågan, samt stor social öppenhet och gemenskap.  Uppväxten
övergår i ett arbetsliv där informanterna kan sägas desorienteras  av krav och
karriärism, egen och andras som i förekommande fall, inte alla, leder till en känsla
av övergivenhet. Arbetslöshet innebär arbetsmarknadspolitiska åtgärder i
projektform och påtvingade anställningar som inte bara betraktas med
misstänksamhet utan även inger en känsla av maktlöshet. 

Arbetsliv och föreningsliv 
Inte heller föreningslivet utanför Ditt Nya Hageby har varit oreserverat positivt för
informanterna. Upplevelserna har varierat från givande och utvecklande till
erfarenheter av krav, tristess och svek och trauma. Alla fem informanterna hade
tidigare erfarenheter av ideellt arbete i föreningsform innan de blev aktiva eldsjälar i
Ditt Nya Hageby. Föreningsliv överlag anses av informanterna var mer givande än
lönearbete eftersom det är något man gör av fri vilja. Hur vanligt förekommande
det är bland övriga eldsjälar i föreningen har jag inga uppgifter om. Men min
tolkning av resultaten i den föreliggande informantgruppen är att ett föreningsliv
upplevs som ett meningsfullt komplement till det sociala livet i en urban miljö där
arbetsliv och kontakter med grannar i bostadsområdet lämnar mycket i övrigt att
önska, vilket bidrar till viljan att engagera sig i Ditt Nya Hageby. Det går även att
utläsa av resultatet att det inom informantgruppen finns både en önskan som både
tar sig ett konkret uttryck, och mer nostalgiska former att söka återskapa en
samhällsgemenskap enligt gemeinschaftdefinitionen. 

Av de fem informanterna var det ingen som förvärvsarbetade heltid. En informant
arbetade deltid, övriga var antingen sjuk – eller folkpensionärer. Det skulle givetvis
vara intressant att undersöka närmare hur representativa de är i det hänseendet i
föreningen Ditt Nya Hageby som helhet. Ett antagande från min sida är att det är
rimligt att förmoda att flertalet aktiva eldsjälar, i likhet med informanterna, inte
förvärvsarbetar heltid. Vilket både motiverar, ur ett individuellt socialt perspektiv,
och möjliggör, på ett rent praktiskt plan, ett engagemang i föreningen.
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Närdemokrati och stärkt gemenskap/identitet
Jag avser att i det närmast följande argumentera för hur jag anser att studiens
resultat, främst i avsnittet ”Gemenskap och identitet” men även annorstädes,
besvarar den del av syftet som berör informanternas upplevelse av närdemokrati
och medinflytande, samt hur föreningen Ditt Nya Hageby, enligt informanterna,
verkat för ökad gemenskap och andra positiva förändringar i området. Givetvis
kommer jag även presentera vad de anser att verksamheten har gett dem som
personer.

Ett flertal eldsjälsprojekt och verksamheter, av vilka bara ett fåtal nämns i den här
studien, har visat på möjligheterna för den enskilde individen/medborgaren att
påverka den bostadssociala situationen, gentemot politiker och bostadsföretag, i
positiv riktning. Metodiken ”inifrån och ut” ter sig, i det hänseendet, vara väl
fungerande. Informanterna värdesätter att få arbeta med att förverkliga sina egna
idéer och gläds åt den uppskattning och respons de får både från sina kamrater i
föreningen, boende i området och sist men verkligen inte minst från politiker på
lokal och nationell nivå, och i förekommande fall tjänstemän i lokal förvaltning,
samt det lokala bostadsföretaget. Detta kan således ses som ett tecken på ökad
närdemokrati.

Som ett bostadssocialt projekt  med möjlighet att skapa gemenskap måste Ditt Nya
Hageby ses som lyckat. Åtminstone utifrån den här studiens empiriska resultat.
Den gemenskap informanterna upplever som en del av föreningen är ett
återkommande tema i deras svar. Alla informanterna har tidigare erfarenheter från
både arbetslivet och föreningslivet och i förekommande fall erfarenheter av olika
myndigheter, alltifrån arbetsförmedlingen till socialförvaltningen. I intervjuerna
framkommer återkommande upplevelser av varierande grad av känslor av
utanförskap både i arbetslivet och föreningslivet och inte minst i kontakter med
myndigheter. De svar som informanterna har givit mig tolkar jag som att de inte
upplever sig så välbemötta och bekräftade som människor som i Ditt Nya Hageby
någon annanstans. De poängterar att de känner sig sedda och bekräftade som
individer och som hemmahörande i ett socialt sammanhang. Således är
verksamheten identitetsskapande. Därmed får syftet och frågeställningarna i det
hänseendet anses vara besvarade. I det nedanstående ämnar jag avhandla resultatet
ur ett govermentalityperspektiv, främst. Utifrån avsnittet ” Ditt Nya Hageby som
självdisciplinerande praktik- governmentalityperspektivet ”, men även annorstädes i
uppsatsen.
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Ditt Nya Hageby som styrningspraktik ur ett
governmentalityperspektiv
Jag hävdar  att studiens resultat visar på  Ditt Nya Hageby som en styrningspraktik,
såsom governmentalityteorin enligt Foucault avser. Jag är även av åsikten att denna
typ av styrningspraktik som samhällsföreteelse passar väl in i Habermas definition
av den borgliga offentlighetens upplösning och förmodligen således kommer att bli
allt vanligare med tanke på samhällsutvecklingen i stort. Makten är otydlig på så vis
att offentlig myndighetsutövning inte förekommer inom föreningen gentemot dess
medlemmar eller andra deltagare i eldsjälsprojekten. Ändock finns både politiska,
men framförallt kanske ekonomiska förväntningar på ett önskvärt socialt beteende
implicit uttryckt både i syftet med föreningens bildande och kontinuerligt i
utförandet  av föreningens verksamhet med Kretzmans och McKnights metod som
ideologisk grund. I det nedanstående kommer jag att argumentera för detta genom
att exemplifiera med en analys av ett antal av mig utvalda eldsjälsprojekt i synnerhet
och företeelser i föreningen i allmänhet.

Projektet som innebar att kundvagnar samlades in till Hageby Centrum är ett
exempel på den typ av samverkan mellan en förening av Ditt Nya Hagebys modell
och en annan ideell förening, Hageby IF, och det lokala näringslivet i området som
förordas av Kretzman och McKnight för att förändra ett bostadsområde i positiv
riktning. Projektet kan givetvis även ses utifrån ett govermentalityperspektiv då
verksamheten var en ordningskapande verksamhet som tjänade lokala ekonomiska
intressen, Hageby Centrum direkt och bostadsbolagen i området indirekt under
sådana förhållanden att projektdeltagarna gjorde nytta under sådana former att de
förmodligen inte upplevde sig vara styrda uppifrån på något sätt och förmodligen
inte heller var det. Eftersom jag förmodar att det var ett frivilligt initiativ från
projektdeltagarna själva, men ändå att de med sin verksamhet bidrog med ett
mervärde till lokala ordnings/maktstrukturen utöver den personliga
tillfredsställelsen. I det specifika fallet med insamlandet av kundvagnarna, och även
reparationen av dessa skulle förvisso ett mindra arvode utgå men så blev ju slutligen
ändå inte fallet. 

Kvällsvandringarna var ett återkommande tema i alla fem intervjuerna. Fyra
informanter av fem upplevde att detta eldsjälsprojekt utgjort en stor skillnad för
tryggheten i bostadsområdet. Bara en av informanterna var något oklar över vilken
inverkan dessa kvällsvandringar egentligen hade, vilket man med fog kan undersöka
närmare då kvällsvandringarna enligt uppgift från en av informanterna endast sker
en gång i veckan. En informant lyfter ju också fram, något som jag även
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uppmärksammat på egen hand, att ett privat vaktbolag är verksamt i området.
Informanten ger även intrycket av att ett samarbete med vaktbolaget förekommer i
någon form. Om ett sådant formellt samarbete verkligen existerar och exakt hur det
ser ut har jag tyvärr inga kunskaper om. Det framstår emellertid som rimligt att tro
att ett formellt samarbete med lokala bostadsföretaget existerar när det gäller
proceduren att kvällsvandrarna ser efter att bland annat lås och belysning i området
fungerar som de ska. Enligt uppgift lämnas listor med felanmälningar in till
bostadsföretaget för åtgärd. Att lås och belysning fungerar i området måste ses som
varande av vikt för ordningen i området, särskilt kvällstid. Eftersom
kvällsvandringsprojektet var det enda projekt som nämndes av  alla informanterna,
och av fyra av fem betonades vara av särskild betydelse samt är, enligt uppgift ett
återkommande ämne på eldsjälsmöten, drar jag slutsatsen att det är ett av de mest
centrala eldsjälsprojekten i Ditt Nya Hageby.

Vidare vill jag i det här sammanhanget nämna  eldsjälsprojektet Husguiden. Att
välkomnas till bostadsområdet av husguider upplevs säkert många gånger som
positivt, men kan enligt min åsikt även uppfattas som någon slags kontroll. Som
nybliven hyresgäst blir man i hemmet uppsökt av ”uniformerad” ”personal” som
informerar om området och föreningen vilket givetvis kan vara värdefullt men även
kan uppfattas som ett sätt för föreningen att visa att man finns och ”ser” invånarna
ur ett normerande perspektiv. Även i det projektet sker ju också ett direkt
samarbete mellan Ditt Nya Hageby och bostadsföretaget Hyresbostäder då
företaget förser föreningen med listor över nyinflyttade att besöka. Det är enligt
min åsikt, därmed ett exempel på den informella och kanske omedvetna
maktutövning och självdisciplinering govermentality begreppsliggör i
sammanhanget. En brist i min studie är här att det givetvis vore av intresse att
observera hur dessa husguidesbesök går till och att intervjua boende i området om
sin inställning i frågan. 

Allestädes närvarande i alla eldsjälsprojekt är de gula kläder som är eldsjälarnas
igenkänningsplagg. De gula kläderna, jackor och skjortor, är ett
samhörighetsskapande igenkänningstecken för de aktiva eldsjälarna. De regler som
omger användandet av dessa representativa plagg bidrar till en känsla av att man
tillhör en organisation av vikt, att man har ett uppdrag där man blir sedd och att det
har betydelse för hur man sköter sig, för hur man uppfattas av andra. Man
synliggörs även utåt, utanför föreningen, i bostadsområdet och i staden där man,
bland annat, tar på sig ansvar för den allmänna ordningen. Egentligen bara genom
att visa att man tillhör en organisation i området där gemensam klädsel
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förekommer och därmed visar sig som en enhet vilket kan ha en normerande
effekt. Men även att man i förekommande fall tar på sig direkt ansvar för den
allmänna ordningen, utöver kvällsvandringarna, genom  direkt ingripande  vid
diverse mindre ordningsstörningar. Här vill jag exemplifiera med mig själv som
exempel hur man som allmänhet kan påverkas av föreningens närvaro och åsikter i
ordningsfrågan. När jag gick av bussen vid Hageby Centrum på väg till en av
intervjuerna var jag på väg att slentrianmässigt, och slarvigt, slänga min bussbiljett
på marken. Då förnam jag att jag hade någon bakom mig och frös till. Med en
annan av intervjuerna i åtanke knycklade jag ihop biljetten i näven och körde ner
den i fickan istället. Jag vågade inte riskera att en entusiastisk eldsjäl skulle läxa upp
mig för mitt ansvarslösa beteende. Att nedskräpningen i området minskar är
givetvis positivt. Man ska slänga bussbiljetten i en papperskorg. 

Intressant ur ett govermentalityperspektiv är här ändå det självpåtagna ansvaret hos
vissa eldsjälar att upprätthålla ordningen, vilket inte enbart begränsar sig till slarv
med skräp och ”ungjävlar” som kastar sten utan har andra något mer seriösa
aspekter. Givetvis utifrån en önskan att förbättra levnadsförhållandena för den
enskilde söker man arbeta för att minska alkohol – och narkotikamissbruk. Men det
finns även inom föreningen en syn på dessa utsatta grupper som ordningsstörare,
som bör avlägsnas från området, vilket man säger sig ta ett ansvar för. Ditt Nya
Hageby har också integrationspolitiska ambitioner som även de ser både till nyttan
för individen att integreras och anpassas samt ett värde för bostadsområdet i stort.
 
I ett governmentalitysammanhang är givetvis av intresse att Ditt Nya Hageby
verkar som ideell förening men ursprungligen startades av företaget
Framtidsprojektet, ett företag vars affärsidé är att utveckla ekonomiskt eftersatta
bostadsområden, på uppdrag av bostadsföretaget Hyresbostäder. Verksamheten
bedrivs inspirerat av Kretzmans och McKnights ”inifrån och ut” perspektiv. En
metodik som bygger på frivilligt deltagande av de boende själva i återuppbyggande
och bevarande av ekonomiskt eftersatta bostadsområden. Det är enligt min mening
ett uttryck för en ekonomiskt och politiskt nyliberal syn på hur samhällsproblem
löses i en tid där välfärdstaten är på tillbakagång. Ekonomiskt eftersatta
bostadsområden och de individer som bor där kan inte längre, i samma
utsträckning som tidigare, förvänta sig ekonomiskt stöd utan måste själva aktivt ta
ett eget ansvar. Inte bara för sitt eget liv utan även för att det bostadsområde man
lever i ska vara, lugnt, tryggt och attraktivt för de redan boende i området och för
presumtiva hyresgäster. Detta till gagn inte bara för de boende själva utan även de
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bostadsbolag som hyr ut lägenheter, andra lokala kommersiella intressen, samt
berörda myndigheter med ansvar för den sociala ordningen i området.

Jag menar att föreningen Ditt Nya Hageby implementerar en styrningspraktik som
skapar förväntningar på ett önskvärt beteende både på de boende i bostadsområdet
i allmänhet och på de föreningsaktiva i synnerhet. Detta trots, eller tack vare, en allt
större frånvaro av myndigheter som tidigare under välfärdsstatens expansionsfas
hade det samhälleliga uppdraget att  på olika sätt bevara den sociala ordningen i
befolkningen. Man kan även se de ideella krafternas övertagande av vissa sysslor
som traditionellt har ansetts ligga inom den kommersiella sektorns ansvarsområde.

Individen aktiveras således att styra sig själv på ett sätt som är positivt för henne
själv och för den omgivande samhällsekonomiska strukturen. Vilket jag menar är
ett typexempel på disciplineringsprocess begreppsliggjord av Foucaults
governmentalityteori. Om man applicerar Marshall Bermans tolkning av Foucaults
teori, är bakomliggande konspirationsteorier inte långt borta. Det är emellertid inte
min avsikt. Vad jag vill visa, inspirerad av Foucault, är en möjlig förståelse för hur
det mänskliga subjektet konstitueras i social styrningspraktik och hur detta kan
förklaras inom ramen för govermentalityteorin. Bermans negativa tolkning av
Foucault är mindre tillämplig eftersom det hos de flesta i informantgruppen faktiskt
finns en, om än, varierande medvetenhet om den dubbla roll man har. Först och
främst ser man givetvis vad man får ut av verksamheten som individ men även att
man skapar ett mervärde som både det lokala bostadsföretaget  och andra
kommersiella intressen samt kommunen tjänar på. Det finns också en insikt i att
man faktiskt övertar ansvar som traditionellt legat hos andra instanser. 

Det utmärkande för Ditt Nya Hageby som en effektiv decentraliserad
styrningspraktik är att de deltagande istället för att se sig som utnyttjade känner en
stolthet över att kunna bidraga till samhället med sin verksamhet, vilket jag anser
vara en sinnrik konstruktion av verksamheten och då menar jag inte sinnrikt
konstruerad på ett utstuderat sätt. Jag menar att governmentality även innefattar att
förmodligen inte heller de instanser som drar fördel av verksamheten anser sig vara
maktutövande gentemot eldsjälarna och via dem de övriga boende i området.
Deltagandet är inte bara frivilligt, eldsjälarna är även initiativtagare till sina egna
projekt. Ditt Nya Hageby fungerar endast i det hänseendet som en plattform för
stöd och vidareutveckling av deras idéer. Dessa projekt förefaller, som nämnts, vara
mycket givande för de aktiva eldsjälarna. De får sysselsättning, bekräftelse och är
som medlemmar i föreningen en del av en socialt givande gemenskap. Således vill
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jag visa på Ditt Nya Hageby som samhällsfenomen som ur ett historiskt perspektiv
säger något om disciplineringsmekanismerna kopplade till det västerländska
kapitalistiska systemets framväxt, maktens decentralisering och tilltagande
otydlighet.
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Slutdiskussion
Här i det avslutande kapitlet kan det vara på sin plats att återknyta till vad som
skrivits i metodavsnittet gällande subjektivitet och objektivitet. Som nämnts har
min intention inte varit att värdera verksamheten i Ditt Nya Hageby utan att istället
belysa den. Jag vill dock återigen poängtera att jag är medveten om svårigheten att
förhålla sig helt objektiv då man inte kan frigöra sig från ett personligt
tolkningsperspektiv. Min förhoppning är dock att man oavsett politisk hemvist ska
ha behållning av föreliggande arbete som en, tolkande,  relevant beskrivning av ett
aktuellt samhällsfenomen. Tillförlitligheten i att endast ha fem informanter och
observera så begränsat som jag gjort kan diskuteras. Givetvis gör jag inte anspråk
på att presentera några absoluta sanningar. Jag hävdar dock att mitt fältarbete och
analysen av detta utgör en grund för en saklig diskussion om bostadssocialtarbete
som en styrningspraktik i den nuvarande samhälleliga kontexten och dess framtida
utveckling. När jag började skriva om Ditt Nya Hageby ur ett governmentality-
perspektiv var intentionen att ha ett kritiskt förhållningssätt men att ändå vara så
öppen som möjligt i mitt tänkande kring fenomenet.  Då governmentality handlar
om att mobilisera människor att disciplinera sig själva på ett sätt som de inte
uppfattar som styrning, föreföll det naturligt att ur den aspekten vara kritisk.

Samtidigt ville jag förhålla mig öppen inför denna form av (ny)liberal maktutövning
som har en betoning på individens frihet och möjligheter. En del av mig känner
starkt för en väl utbyggd välfärdsstat där offentliga instanser tar ett stort ansvar för
individens välbefinnande. Historien har dock visat att ett sådant system inte är
oproblematiskt. Byråkratin tenderar att ta över och goda intentioner samt resurser
riskerar att rinna ut i sanden. Människor kan tryckas ner av system som är
uppbyggda i syfta att lyfta upp och stötta. Det kanske är dags för nya system som
bygger mer på individens egna förmåga och ansvar att träda fram? Men hur mycket
ansvar bör läggas över på individerna själva? I vilken utsträckning är det frihet att
övertaga tidigare offentligt och även kommersiellt ansvar för till exempel sin
boendemiljö? Ett större personligt ansvar medför en större möjlighet till
individuellt självförverkligande. Men alla människor kanske inte har tid eller lust att
engagera sig i skötsel och ordningsskapande i sin boendemiljö. Ska dessa boende
förlita sig på de offentliga institutioner och kommersiella intressen som verkar i
området eller på de grannar som, av olika skäl, anser sig kunna uppbringa ett
engagemang i frågan? Samtidigt kan man inte bortse från de förtjänster som
bostadssociala organisationer med närdemokratiska intentioner utgör vad gäller de
boendes medinflytande och möjligheter att utforma sina bostadsområden.
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Angående frågan om gemenskap verkar det klarlagt att denna kan skapas inom en
organisation av Ditt Nya Hagbys typ. Huruvida, och i så fall i vilken utsträckning
med tanke på ett förhållandevis lågt medlemsantal i förhållande till
bostadsområdets storlek, organisationen lyckas att skapa gemenskap och
engagemang i positiva termer i det övriga bostadsområdet återstår att studera
närmare. 

Förespråkarna för denna nya typ av bostadssociala organisationer med
närdemokratiska intentioner, som Ditt Nya Hageby representerar, tenderar enligt
min mening att uttrycka en önskan om att på detta sätt genom mindre
decentraliserade organisationer återskapa folkhemstanken. De utgår ifrån att den
folkhemsidé som föddes under tiden före andra världskriget definitivt är död
eftersom den inte längre är och egentligen, enligt dem. aldrig har varit
genomförbar. Man kan med fog fråga sig hur den mer decentraliserade
folkhemstanken ska materialiseras utan att även den stanna vid en ofullständig
utopi. Jag anser att det i Ditt Nya Hageby finns ett pedagogiskt fruktbart perspektiv
som får människor att känna sig bekräftade som individer. Men hur går man vidare
för att i ett bostadsområde, skapa en levande gemenskap enligt folkhemstanken
som sträcker sig utöver de pensionerade, sjukskrivna och arbetslösa som nu i
huvudsak, enligt mitt antagande, utgör Ditt Nya Hagebys medlemmar? Jag är av
åsikten att det är där de stora framtida utmaningarna ligger för Ditt Nya Hageby
och andra liknande organisationer.  Om man lyckas har man givit det
governmentalitybegrepp, så som jag presenterar det i uppsatsen, den positiva
laddning av begreppet som Michel Foucault ser som fullt möjlig. Ett ofullbordande
av visionerna lutar, enligt min mening, åt Marshall Bermans mörkare tolkning av
governmentalitybegreppets innebörd.
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Sammanfattning
Föreliggande arbete är en D – uppsats på magisternivå för programmet Samhälls-
och Kulturanalys 2004. Uppsatsen  behandlar på ett belysande sätt ideellt socialt
arbete som en självdisciplinerade styrningspraktik utifrån en maktteoretisk ansats.
Objektet för studien är den ideella föreningen Ditt Nya Hageby som verkar i
bostadsområdet Hageby, en förort till Norrköping. I arbetet placeras föreningen i
en postmodern samhällelig kontext och analyseras utifrån syftet via
halvstrukturerade kvalitativa intervjuer enligt hermemeneutisk metod med fem
aktiva i föreningen som informanter.

Föreningen Ditt Nya Hagebys medlemmar består av boende i Hageby.
Tillsammans med en anställd organisatör förverkligar och driver de boende, på
ideell basis, egna projekt som på olika sätt, och i olika omfattning, odiskutabelt
främjar den sociala och fysiska miljön i området. I uppsatsen argumenterar
författaren för att verksamheten även bidrar till upprätthållande, alternativt
bevarande, av den sociala ordningen i bostadsområdet på ett icke-tvingande sätt.
Författaren menar att föreningen, i det hänseendet, kan förstås teoretiskt utifrån
Michel Foucaults governmentalitybegrepp. För att nå det slutgiltiga resultatet
analyseras även informanternas upplevelse av gemenskap och identitet i förhållande
till föreningen Ditt Nya Hageby

Ytterligare begrepp som ger en teoretisk referensram för analysen är bland annat
Ferdinand Tönnies begreppspar gemeinschaft/gesellschaft samt Jürgen Habermas
borglig offentlighet. Uppsatsen redovisar även vad författaren anser att Ditt Nya
Hageby presenterar som ideologisk/metodlogisk grund för sin verksamhet genom
att presentera och diskutera det ”inifrån och ut”-perspektiv som förordas av John
P. Kretzman & John.L McKnight angående återuppbyggnaden, i en vid mening, av
utsatta bostadsområden.
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