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“Många fördömer Skäggetorp, men jag tycker att det är fantastiskt. Vi måste vara
stolta över att det finns människor från många olika håll. Vi kan äta frukost i Bagdad,
lunch i Teheran och middag i Filippinerna om vi vill, men vad gör vi? Eldsjälar vill
satsa på olika saker men ingen fångar upp det. Vi måste lyfta det lilla positiva och inte
bara det negativa. Ibland är det de enda vi ser.”
Kamaran Zangana, arbetsmarknadskonsulent Jobbtorg Skäggetorp

Sammanfattning
Miljonprogrammet tillkom genom en storslagen politisk satsning under det expansiva 60talet. Produktionen lades utanför städerna och vilade på funktionalism och stordriftsfördelar.
Trots minutiös social ingenjörskonst hade ingen kunnat förutse att många av de hyresgäster,
som befolkade miljonprogrammet till en början, inom några år skulle flytta till egna småhus.
Kvar blev de socioekonomiskt svagare hyresgästerna. Dessa områden präglas idag överlag av
många in och utflyttningar. I Sverige finns ett miljonprogramsområde i varje medelstor stad.
Dessa områden kännetecknas av samma typ av problematik; hög arbetslöshet, höga ohälsotal
och lågt valdeltagande. I den politiska debatten väcks ofta förslag om att man ska bygga om
eller riva delar av miljonprogrammen. Andra menar att problemen bekämpas genom att
åtgärda makroekonomiska problem i samhället i stort. Få av dessa förslag kretsar kring teorier
om socialt kapital och vad det sociala kapitalet enligt vissa välkända statsvetare kan
åstadkomma i samhällen. Syftet med denna uppsats är således att kvalitativt beskriva det
sociala kapitalet i ett miljonprogramsområde i Linköping. Vi vill även studera huruvida det
sociala kapitalet kan bidra till en demokratisk utveckling i stadsdelen. Det är vår förhoppning
att våra slutsatser kan generaliseras till andra miljonprogramsområden i Sverige. Det sociala
kapitalet beskrivs och analyseras utifrån tretton genomförda intervjuer med tjänstemän och
föreningsrepresentanter i stadsdelen. Det görs med teoretisk hjälp av statsvetarna Robert D.
Putnam och Bo Rothstein samt sociologen James S. Coleman. Vi kommer fram till att det
förekommer stora variationer av socialt kapital i stadsdelen. Det finns en stor mängd av det
Putnam kallar för sammanbindande socialt kapital. Samtidigt uppvisar stadsdelen en brist på
det överbyggande sociala kapitalet, som på allvar skulle kunna bidra till ett demokratiskt lyft i
stadsdelen. Det menar vi beror på etniska grupperingar och stora omflyttningar, som gör det
irrationellt att investera i socialt kapital för den enskilde. Särskilda politiska insatser kan av de
skälen motiveras i stadsdelen.
Abstract
“The million programme”, an ambitious housing programme, took place in Sweden between
the years 1965-1974. During this period 1006000 dwellings were built, which represents
about a quarter of the contemporary housing stock in Sweden. The programme was due to a
strong political will from the Social democratic party to erase the demand surplus on housing
that had existed in Sweden until then. The production of the housing took place in the
outskirts of the cities and was based on ideas of functionalism and scale economy. Despite
extensive social engineering no one had been able to foresee that after a couple of years many
of the tenants moved away from the new residential areas, choosing instead to live in singlefamily, detached houses. Those who were left behind were mostly families of low
socioeconomic status. Most Swedish medium sized cities still have a residential area from this
period. These areas are nowadays often characterized by a lot of passing tenants, high
unemployment and unhealthy rate. Few of the residents visit the polls on election day. Many

politicians argue that the socioeconomic problems in these areas can be improved by
restorement or deconstruction of housing. Others mean that in order to solve the
socioeconomic problems in these areas you have to tackle the macroeconomic problems in
modern society. Few of the proposals revolve around social capital and the ideas that wellknown political scientists have about the importance for wellbeing in societies. The aim of
this essay is therefore to qualitatively describe the social capital in a residential area built as a
part of the million programme in the town Linköping and see how it can contribute to the
democratic process. Hopefully our conclusions can be generalized to other similar residential
areas in Sweden. The description of the social capital consists of the tellings of county
officials and representatives of local associations. The information they have provided was
analyzed with the help of theorists Robert D. Putnam, Bo Rothstein and James S. Coleman.
We conclude that there exist substantial variations in the social capital in the residential area
that we have studied. There exists an extensive amount of what Putnam calls bonding social
capital in the neighbourhood, but there is also a lack of bridging social capital that could
significantly improve the democratic process in the area. This is due to ethnic groupings and
great numbers of passing residents which makes investments in social capital irrational for the
individual. Specific political support for these residential areas can therefore be motivated.
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1. Inledning
En vanlig bild av Sveriges riksdag är att den till stora delar består av medelålders vita män
med medelklassbakgrund 1 . I plenisalen återser man knappast den äldre kvinnan beroende av
hemtjänst, den yngre grabben som gick ut gymnasiet utan fullständiga betyg eller den
utländske mannen som går på försörjningsstöd.
Kan vi därmed dra slutsatsen att medelålders vita män av medelklassbakgrund utgör
den del av befolkningen som uppvisar den största medborgerliga dygdigheten? Ja, till viss
del. Intressant statsvetenskaplig forskning kan ge oss stöd för ett sådant påstående. Inte för att
det politiska engagemanget skapas av ålder, hudfärg, kön eller samhällsklass. Däremot pekar
forskningen på att en viss social miljö med särskilda sociala mekanismer föder aktiva
medborgare.2 I Sverige menar vi att aktiv stadsplanering har lett till skapandet av vissa sociala
miljöer där dessa särskilda sociala mekanismer saknas.
Traditionellt sett kan man (något ironiskt!) hävda att vita medelålders män av
medelklassbakgrund, i stor utsträckning föder vita medelklass söner i fina medelklassområden
som så småningom växer upp och blir medelålders. Dessa söner av medelklassen kommer
förmodligen att se det som en medborgerlig plikt att rösta, vara tidningsläsare, engagera sig i
grannsamverkan och känna ett förtroende till de medmänniskor de träffar på gatan och till de
samhälleliga institutionerna. Engagemanget kommer sig av en medborgerlig skolning sönerna
fått i de medelklassområden där de växte upp. I det välmående området med de många
villorna fanns många lokala föreningar att engagera sig i, många tidningsprenumeranter och
aktiva sociala nätverk av grannar som hjälpte varandra. Därför kanske medelklassonen känner
sig närmare den politiska sfären än den unga man som vuxit upp i förorten utan sociala
nätverk, delaktighet i lokala föreningar, utan tidning att läsa hemma eller låna av grannen. Är
det då så att ett rikt föreningsliv och välfungerande sociala nätverk bara uppkommer i
medelklassområden? Svaret på den frågan är nej. Välmående bostadsområden med dessa
kännetecken kan uppkomma där utbyggda sociala nätverk mellan boende skapar förtroende
och gemenskap 3. Däremot menar vi att det saknas ett sådant förtroende i de svenska
miljonprogramsområdena på grund av en stadsplanering med oanade konsekvenser som
påbörjades under det expansiva 1960-talet.

1

http://www.riksdagen.se/templates/R_PageFull____22740.aspx Hämtat 2011-08-04
http://www.riksdagen.se/templates/R_PageFull____22738.aspx Hämtat 2011-08-04
http://www.scb.se/Grupp/valfard/BE0801_2006K02_TI_06_A05ST0602.pdf Hämtat 2011-08-04

2

Här syftar vi på Robert D. Putnam och hans teori om vad det sociala kapitalet kan åstadkomma i ett samhälle.
Teorin kommer vidare presenteras i det teoretiska avsnittet av uppsatsen. Det finns även annan intressant
statsvetenskaplig forskning som behandlar variationer i politiskt deltagande. I boken “ Voice and equality- civic
voluntarism in American Politics” av Sidney Verba, Schlozman och Henry Brady kommer forskarna fram till att
politiskt deltagande varierar med olika socioekonomiska faktorer.
3

Återigen hänvisar vi till Putnam som kommer att presenteras utförligare längre fram i uppsatsen.

1

1.1 Bakgrund
1.1.1 De svenska miljonprogramsområdena
Bara några decennier skiljer oss från den tid då den sociala ingenjörskonstens idealism trodde
sig kunna bygga bort socioekonomiska problem. I arvet av storskalighet och funktionalism
beskrivs istället miljonprogrammets misslyckande och bidragande till socialt utanförskap i
den politiska debatten4. I dagens Sverige återfinns ett miljonprogramsområde i nästintill varje
medelstor stad. I flertalet av dessa återfinner man en social utsatthet med liknande
kännetecken; hög arbetslöshet, höga ohälsotal och lågt valdeltagande.5
I slutet av 1930-talet var bostadsstandarden i Sverige en av de sämsta i hela Europa.
Ett av de mest utmärkande problemen var den kraftiga trångboddhet som drabbade många av
dåtidens svenskar. Begreppet folkhemmet lanserades av dåvarande statsminister Per Albin
Hansson när Socialdemokraterna tog makten år 1932.6 I det nya “folkhemssverige”
aktualiserades på allvar visioner om solidaritet, jämlikhet och det klasslösa samhället för
första gången i Sverige. Socialdemokraterna tyckte det var mycket viktigt att prioritera ett
ökat bostadsbyggande för att så många som möjligt skulle få tillgång till ett modernt boende.
Bostadsbyggandet skulle ske med statligt ekonomiskt stöd och vila på funktionalistiska
bostadsidéer för att pressa ner produktionskostnaderna.7 Socialdemokraterna hade som mål att
lyckas bygga bort bostadsbristen till år 1960. Målsättningen uppfylldes inte. Istället beslutade
riksdagen år 1965 att det under tio år skulle byggas en miljon lägenheter för att möta det
omfattande efterfrågeöverskott på bostäder som fanns.8 Till en början var miljonprogrammet
en framgång. Under början av 70-talet hade Sverige, på bara ett trettiotal år, lyckats bli ett av
de länder som hade högst boendestandard i Europa.9

4

Se exempelvis artikeln på DN debatt Riv i miljonprogrammen för integrationens undertecknad av Nyamko
Sabuni och Erik Ullenhag hämtad 2011-07-28
5

Utanförskapsområden definieras som områden med låg förvärvsfrekvens, lågt valdeltagande, ohälsa och
otrygghet. Det är de så kallade utanförskapsområdena som omfattades av det urbana utvecklingsarbetet
2008-2010. Många av de så kallade utanförskapsområdena är byggda inom ramen för miljonprogrammet. Nedan
följer en lista med exempel på stadsdelar som är byggda inom miljonprogrammet och idag uppfattas som
utanförskapsområden: Araby (Växjö), Biskopsgården, Bergsjön (Göteborg), Hjällbo, Skärholmen, Tensta,
Husby, Hallunda norsborg (Stockholm) Fisksätra (Nacka), Vårby gård (Huddinge) Hässleholmen (Borås),
Andersberg (Halmstad), Öxnehaga (Jönköping), Hertsön (Luleå), Rosengård (Malmö). För mer info om
utanförskapsområde och det arbetet som görs inom ramen för det urbana utvecklingsarbetet se bl a: http://
regeringen.se/sb/d/10666/a/105656
6

Herin, Pontus. (2008) I Djursholm och Tensta kindpussar vi varandra. Stockholm: Frank Förlag s.104-105

7

Nylander, Ola. (1999) Bostaden som arkitektur. Stockholm: AB Svensk Byggtänst s. 24

8

Ibid s. 28

9

Ibid s. 31
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Några år därefter uppkom en situation som politikerna inte hade lyckats förutse i de
storskaliga och noggrant uträknade visioner som låg till grund för byggandet av bostäderna.
Till följd av ett ökat småhusbyggande flyttade hyresgäster som hade det bättre ekonomiskt
ställt ifrån de nybyggda områdena10 . Kvar blev i stor utsträckning de socioekonomiskt
svagare hyresgästerna. När flyktingströmmarna senare ökade var det naturligt att de påbörjade
sitt liv i Sverige i något av dessa områden. Det var i dessa områden det fanns lediga
lägenheter och lägst hyror11. Den dåtida bostadspolitiken hade i och med denna utveckling
fått ett utfall man inte hade räknat med. Istället för blomstrande, välfungerade förorter hade
den förda politiken i stor utsträckning gett upphov till specifika bostadsområden för
socioekonomiskt svagare grupper som krävde extra offentliga resurser12.
1.1.2 Fallet Skäggetorp
Skäggetorp byggdes som en del av miljonprogrammet i Linköping och utgör därmed ett bra
studieobjekt för denna uppsats. Det är vår förhoppning att de slutsatser vi kommer fram till i
viss mån kan generaliseras till miljonprogramsområdena i stort.
Skäggetorps idag överdimensionerade centrum invigdes 1971 och var i stor
utsträckning präglad av en tidsoptimism, med siktet inställt på ständigt ökande konsumtion
och tillväxt, som idag sedan länge har försvunnit 13. Istället anses Skäggetorp höra till ett av
Linköpings mest utsatta socioekonomiska områden. Ett område som går att koppla till just
hög arbetslöshet, höga ohälsotal och lågt valdeltagande.14 Idag uppgår Skäggetorps
befolkning till cirka 9000 människor, varav en tredjedel är utrikes födda. Bostadsområdet
består både av bostads- och hyresrätter. Beståndet av bostadsrätter i bostadsområdet är dock
liten.15 Området började byggas på 60-talet och påbyggnaden avslutades i mitten av 70-talet.
Under slutet av 70-talet hade området som flest invånare. Centrumet hade då en uppsjö av
olika affärer och var en av landets största centrumanläggningar.16 Idag är de många besökare
som höjer på ögonbrynen när de studerar de stora lokalerna och konstaterar att affärerna går
att räkna till ett tiotal. Företagen har flytt därifrån. Kvar finns den offentliga verksamheten i

10

Ibid s. 31

11http://www.youtube.com/watch?v=x0h9N7LTEIk

Hämtat 2011-07-15

12

DN debatt: Riv i miljonprogrammen för integrationens undertecknad av Nyamko Sabuni och Erik Ullenhag.
Hämtad 2011-07-28
13

http://www.skaggetorp.info/index.php?option=com_content&view=article&id=281:skaeggetorp-centrum
&catid=61:skaeggetorps-historia&Itemid=92 Hämtat 2011-07-30
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http://www.linkoping.se/Global/Om%20kommunen/Gemensamt/Rapporter/Valfardsrapport05.pdf?epslan
guage=sv s. 58 Hämtat 2011-07-19 samt se statistikbilaga om Skäggetorp

15

http://app.linkoping.se/statdok/gpf/geo7.pdf Hämtat 2011-05-01

16

http://skaggetorp.info/index.php?option=com_content&view=article&id=312:skaeggetorp-1974&catid=6
1:skaeggetorps-historia&Itemid=92 Hämtat 2011-07-30
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form av exempelvis medborgarkontor, vårdcentral, bibliotek och projekt som drivs i
Socialförvaltningens regi17.
1.2 Syfte
Inom tillitsforskningen kretsar mycket kring svårigheten att utröna kausalitet. Vad är orsak till
vad? Är den ekonomiska utvecklingen en förutsättning för att utveckla social tillit, eller är
orsakskedjan den omvända? Skapas social tillit hos människor i tidiga socialisationsprocesser
eller av samhälleliga institutioner som gör ett gott arbete? Undersökningar visar att vi i hög
grad känner social tillit till varandra i Sverige18 . Gäller detta även för
miljonprogramsområdena? Hur ser den sociala tilliten ut i dessa områden? Vad säger
tillitsforskningen om det sociala utanförskapet i dessa stadsdelar?
Produktionen av miljonprogrammet var genomförbar på grund av den starka
efterfrågan på bostäder som fanns, en stark ekonomisk utveckling och en framväxande vision
av ett mer jämlikt Sverige19 . Produktionen betonade storskalighet och rationalitet för att
uppnå stordriftsfördelar. Det gjorde att bostäderna upprättades utanför städerna där en sådan
typ av produktion var möjlig. I och med detta går det att prata om en viss distansering till de
mer centrala delarna av de svenska städerna.20 Både i fysisk mening och kanske även i viss
mån emotionell mening. Av den orsaken blir miljonprogramsområdena intressanta och
fascinerande som studieobjekt inom den statsvetenskapliga forskningen. Det är tillkomna
genom ett omfattande politiskt projekt under 60-talet, utifrån tidstypiska ideal som i stor
utsträckning var outforskade innan programmets genomförande. Dessa områden uppvisar idag
sämre förvärvsfrekvens, höga ohälsotal och lägre valdeltagande än andra svenska områden.21
Miljonprogramsområdena har varit en fråga i den politiska debatten ända sedan de
blev tydligt att många med bättre ekonomi flyttade därifrån. Flera politiker menar att
bostadsområdenas status skulle höjas om den fysiska utformningen förbättrades genom
ombyggnationer, upprustning eller till och med genom att riva delar av områdena. En del av
dessa åtgärder har även genomförts. Om man kommer bort från likformigheten och
storskaligheten har man resonerat, kommer människor känna ett ökat ansvar och stolthet över
sitt bostadsområde. En naturlig uppblandning av socioekonomiska grupper kommer då att
17

I Skäggetorp finns bland annat ett projekt som heter Vårt Nygård som bedriver socialt arbete.

18

Trägårdh, L. m.fl (2009) Tilit i det moderna Sverige - den dumme svensken och andra mysterier. Stockholm:
SNS Förlag s.12,
Rothstein, Bo (2003) Sociala fällor och tillitens problem. Stockholm: SNS förlag s.148-153
19

Kignell, Jonna och Lager, Sara (2006) Karslund - en på miljonen! Att planera för framtiden i ett
miljonprogramsområde. Blekinge Tekniska Högskola: Sektionen för Teknokultur, Humaniora och
Samhällsbyggnad (magisteruppsats) s.18
20

Herin, P. (2008) s. 106, 126

21

http://statistik.linkoping.se/pxweb2008/Database/Delomraden/Delomraden.asp Hämtat 2011-07-29 samt se
statistikbilaga
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uppstå.22 Andra politiker menar att de problem som utmärker miljonprogrammen bäst
åtgärdas genom att ta hand om de större problemen i samhället. Lyckas man få bukt med
arbetslösheten och få fler människor i arbete kommer dessa områdens välmående automatiskt
att höjas.23
Vi vill istället fundera över det sociala kapitlets bidragande till den negativa
utvecklingen i miljonprogramsområdena. Självklart menar vi att förbättringar i form av
ombyggnationer och nationella satsningar för att minska arbetslöshetstalen kan påverka dessa
områdens välmående. Vi menar dock att tillitsforskningen och det sociala kapitalet också kan
erbjuda viktiga förklaringsansatser till den negativa utvecklingen i miljonprogrammen. Om
man lyckas vända utvecklingen skulle möjligheterna till demokratisk utveckling, så som ökat
valdeltagande och ökat engagemang i samhället, bli mer omfattande. Resultatet skulle bli ett
mer välmående område med bättre fungerade samhälleliga institutioner som är mer lyhörda
för de boendes önskemål.
Syftet med denna uppsats är således att utifrån genomförda intervjuer tolka det sociala
kapitalet i Skäggetorp, ett miljonprogramsområde i Linköping. Intervjuer har genomförts med
representanter för föreningar, politiker och tjänstemän. Syftet operationaliseras i följande
frågeställningar:
Hur kan det sociala kapitalet i Skäggetorp beskrivas utifrån våra intervjuer?
Hur kan det sociala kapital som vi beskriver bidra till en demokratisk utveckling i Skäggetorp
utifrån Putnams teori?
I vår uppsats använder vi oss av ett kvalitativt material för vår analys. Det utgör i våra ögon
både en metodologisk styrka och svaghet. Genom att analysera ett kvalitativt material med ett
teoretiskt verktyg som i stor utsträckning tidigare har använts för att påvisa empiriska
aggregerade samband tillämpar vi teorin på ett förhållandevis nytt sätt, vilket kan ses som en
metodologisk svaghet. Om analysen hanteras väl möjliggör emellertid forskning att man kan
fånga in nya aspekter av teorins giltighet på mikronivå. Om så är fallet höjs den
statsvetenskapliga relevansen i uppsatsen och utgör en metodologisk styrka.
1.3 Avgränsningar
Empirin baseras på ett begränsat kvalitativt material som återger vad utvalda intervjupersoner
drar för slutsatser om förekomsten av socialt kapital och tillit i Skäggetorp. Den forskning
som vi har genomfört mäter således inte förekomsten av faktiskt socialt kapital i Skäggetorp
och ska snarare ses som en tolkning utifrån det material som vi har tillgång till.
22

Kignell, J. och Lager, S. s. 42-45

23

Se intervjubilagor. Samtliga intervjuade vidhöll att det var mycket viktigt att öka andelen förvärvsarbetande i
Skäggetorp för att höja områdets status.
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Vi utgår vidare i uppsatsen från att Skäggetorp är ett område med lågt socialt kapital
på grund av att området har låg förvärvsfrekvens, höga ohälsotal och lågt valdeltagande.24 I
vår uppsats baseras analysen på de frågor som har ställts till ett begränsat antal
nyckelpersoner som på olika sätt är verksamma i Skäggetorp.

2. Metod och material
2.1 Metod
Vår empiri bygger på kvalitativa samtalsintervjuer med olika nyckelpersoner i Skäggetorp. Vi
har intervjuat både tjänstemän, politiker och andra centrala personer som är verksamma i
bostadsområdets föreningsliv och offentliga verksamhet. De personer som vi har intervjuat
har vi valt på grund av att vi anser de vara centralt placerade källor med olika infallsvinklar
och erfarenheter. Vi har utgått från principen om maximal variation, eftersom vi vill att vårt
material ska representera så många tankesätt som möjligt.25 Vi har även till viss del tillämpat
snöbollsurval. Intervjupersonen har fått tipsa oss om vilka personer som kan vara intressanta
att intervjua i ämnet för att få en kompletterande bild.26 Självklart reserverar vi oss för att vi
kan ha missat att intervjua personer som kunde ha erbjudit andra infallsvinklar och insikter.
Den bild som vi förmedlar i vår uppsats utgörs av den bild som vi har kunnat utläsa ifrån vårt
empiriska material. Vi tycker oss trots detta vara trygga i en övertygelse om att det finns vissa
tendenser i Skäggetorp, som många av de verksamma aktörerna i bostadsområdet pekar på.
Intervjuerna som vi har genomfört har varit av företrädelsevis respondentkaraktär.
Intervjupersonerna har fått berätta om sina egna upplevelser av Skäggetorp och de
förutsättningar som råder där. Analysen är en tolkning av deras svar.
2.2 Val av metod
Vi anser att kvalitativa intervjuer var den metod som lämpade sig bäst för
forskningsuppgiften. Det beror på att det empiriska material som vi har samlat in till stor del
består av attityder och erfarenheter som de intervjuade besitter. Det hade varit svårt för oss att
tillskansa oss den kunskapen genom att bara studera textkällor. Ett alternativ hade varit en
enkätstudie. Nackdelen hade då varit att vi inte hade kunnat ställa följdfrågor vilket vi anser
varit nödvändigt i detta fall.
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2.3 Praktiskt genomförande
Rent praktiskt har vi utgått från en intervjuguide som delvis har omformats beroende på vem
vi har intervjuat. Vi spelade in intervjuerna på en diktafon och transkriberade delar av dem
efteråt. Vi valde att transkribera de delar av intervjuerna som var relevanta för uppsatsens
frågeställning.27 (Se bilagor) När detta var klart delade vi in det transkriberade materialet i
olika kategorier. Kategorierna valdes utifrån olika indikatorer för det sociala kapitalet och
dess möjlighet att påverka den demokratiska utvecklingen i Skäggetorp. Det är dessa
kategorier som presenteras i resultatsdelen. De tolkningar som vi har arbetat med är de som
går att utläsa direkt ur materialet, inte de som finns mellan raderna. Alltså de tolkningar som
finns på manifest nivå.28
De personer som vi har intervjuat är representanter för några av de offentliga
institutioner som är placerade i Skäggetorp, samt det föreningsliv som finns i stadsdelen. Vi
har också intervjuat politiker som sitter i Skäggetorps geografiska utskott. Orsaken till att vi
valde att genomföra intervjuer med stadsdelsutvecklaren i Skäggetorp, en anställd på
Medborgarkontoret, projektledaren på allaktivitetshuset, samt en arbetsmarknadskonsulent på
Jobbtorget, är att vi ville skapa oss en bild över de insatser som kommunen genomför i
Skäggetorp. Vi ville även veta hur insatserna tas emot av de boende i stadsdelen och hur de
anställda upplevde sin arbetssituation. Vi har även intervjuat tre politiska företrädare för det
geografiska utskottet för att få en bild över hur det politiska engagemanget och arbetet bedrivs
i Skäggetorp. När det gäller representanter har vi till exempel intervjuat anställda på
Skäggetorps stadsdelsförening, Svenska Kyrkan, ABF samt FC United29. Intervjuerna
genomfördes för att få en bild över hur föreningsaktivitet och deltagande ser ut i Skäggetorp.
För att ytterligare bredda bilden av Skäggetorp som stadsdel har vi också intervjuat en
rådgivare vid Nyföretagarcentrum i Skäggetorp och närpolisen.

2.4 Material
Vid skrivandet av denna uppsats har vi i teoridelen använt oss av böcker skrivna om socialt
kapital. De böcker som vi har använt är böcker skrivna av Robert Putnam, Bo Rothstein och
James Coleman. Dessa forskare har något olika syn på vad socialt kapital kan innebära och
kompletterar varandra på ett bra sätt. I resultatdelen återkopplar vi till dem och deras syn på
socialt kapital i förhållande till situationen i Skäggetorp.
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För att finna klarhet i kommunens åtgärder i Skäggetorp har vi tittat i olika
styrdokument som Linköping kommun arbetar utifrån, samt studerat hur de beskriver den
verksamhet de bedriver i Skäggetorp på sin hemsida. Vi har också använt olika webbsidor för
att hitta information om föreningar i Skäggetorp.
Vårt viktigaste material är dock det material som vi har inhämtat via intervjuer.
Sammanlagt har vi genomfört tretton intervjuer med personer som är aktiva i Skäggetorp på
olika sätt.

2.4.1 Diskussion kring källor
När vi har valt ut våra intervjupersoner har vi gjort det med omsorg för att försöka få en
balans mellan olika intressen och därmed undvika tendens åt något håll. Vi har intervjuat både
tjänstemän, politiker och föreningsaktiva. En viktig orsak till att vi tror att vi har lyckats med
detta är att vi efter ett antal intervjuer upplevt att vi har uppnått en viss teoretisk mättnad. Det
innebar att svaren återkom från olika intervjupersoner och kändes igen. Risken är dock
uppenbar att vi har missat personer som hade varit intressanta att intervjua och hade tillfört
vår uppsats intressanta infallsvinklar. Vi gör inte något anspråk på att teckna en fullständig
bild av det sociala kapitalet i Skäggetorp.

3. Teoretisk utgångspunkt
3.1 Betydelsen av en italiensk decentraliseringsreform
Handlar miljonprogrammens misslyckande om att det egentligen saknas ett grundläggande kit
av nätverk, normer och beteenden mellan de boende i dessa områden?
En stor del av den statsvetenskapliga forskningen studerar de förutsättningar som
måste till för att skapa välfungerande demokratier i världen. Under 1990-talet presenterades
ny forskning som påvisade ett starkt samband mellan förekomsten av socialt kapital och
kvaliteten på demokratiska institutioner i olika samhällen. Bakom denna forskning låg en
dittills tämligen okänd Harvardprofessor, Robert Putnam, som under ett tjugotal år studerat en
decentraliseringsreform i Italien. Forskningen utmynnande i boken “Den fungerade
demokratin - om medborgarandans rötter i Italien”. De slutsatser som Putnam kommer fram
till i boken, ledde till en explosionsartad ökning av forskning kring det sociala kapitalets
betydelse för att skapa välfungerade demokratier och uppnå institutionell effektivitet i
världen30. Putnams forskning har lett till reella förändringar i statsskick och internationella
organisationer världen över. Exempel på detta utgörs av Bushadministrationens prioritering av
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Giddens, A. (2007) Sociologi s.
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civilsamhället, den svenska demokratiutredningens poängterade av frivilliga
sammanslutningars betydelse och WTO:s många projekt kring socialt kapital.31
Vad var det som gjorde att forskarsamhället lade så stor vikt vid en studie av en
decentraliseringsreform i Italien? Det var inte Robert Putnam som var först med att lansera
begreppet socialt kapital. Teorier kring socialt kapital och medborgarandans betydelse för
samhällelig utveckling har funnits sedan antikens dagar. Debatten mellan filosofer om
medborgarskap och gemenskapens betydelser har således pågått långt innan Putnam
publicerade sin studie över Italien.32 Inte heller har han i särskilt stor utsträckning utvecklat
den befintliga teorin33 . Putnams huvudsakliga bidrag till forskningen är att han empiriskt
lyckades påvisa det sociala kapitalets betydelse för skillnader i ekonomisk och institutionell
effektivitet i Italien genom en kvantitativ genomförd studie.
3.2 Putnam och hans studie över Italien
Putnam påvisade empiriskt att Norditaliens sociala kapital var mer omfattande än det sociala
kapitalet som existerade i Syditalien. Skillnaden i det sociala kapitalet mellan de båda delarna
gjorde att de demokratiska institutionerna fungerade bättre i Norditalien, den ekonomiska
tillväxten var större och medborgare kände sig lyckligare 34.
Många av de nordliga regionerna kännetecknades av ett stort antal lokala föreningar,
aktivt engagemang i lokalsamhällets angelägenheter, av egalitära politiska mönster, av
förtroende och laglydnad 35 Putnam beskriver det sociala kapitalet i dessa regioner med
följande citat:
”Vissa regioner har mängder av körer och fotbollslag och fågelskådarklubbar och
Rotaryföreningar. De flesta invånarna i de regionerna läser ivrigt vad dagstidningarna
skriver om samhällsangelägenheter. De är engagerade i offentliga frågor, inte i en
personinriktad politik eller en beskyddar-klientpolitik. De litar på att andra handlar ärligt
och lyder lagen. Ledarna i dessa regioner är relativt hederliga. De tror på folkstyre och är
inställda på att kompromissa med sina politiska motståndare. Både medborgare och
ledare anser att jämlikhet är något naturligt. De sociala och praktiska nätverken är
organiserade horisontellt, inte vertikalt. Samhället värdesätter solidaritet, medborgerligt
engagemang, samarbete och hederlighet. Ledning och förvaltning fungerar.36”
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I regioner som kännetecknades av lågt socialt kapital kände medborgarna istället en
distansering till sina politiska makthavare och hade ingen större tilltro till att de själva kunde
förändra samhällsangelägenheter som berörde dem. Medborgarbegreppet var enligt Putnam
“stympat”.37 Anledningen till att variationen av socialt kapital menade Putnam återfanns i
historien. I en historiebeskrivning som tar oss tusen år tillbaka i tiden visar Putnam att medan
norra Italien tidigt byggde upp horisontella band i mindre samhällen, kom södra Italien att bli
ett starkt feodalt samhälle med vertikala hierarkier38.
Putnam hävdar att socialt kapital präglat av horisontella band mellan människor kan
lösa det kollektiva handlandets dilemma39 . Genom socialt kapital föds samarbete och
kapacitet möjliggörs, som ingen enskild kan åstadkomma ensam40 . Det sociala kapitalet är
vidare ackumulativt. Således föder förtroende mer förtroende. Samma resonemang gäller i ett
samhälle präglat av misstroende. Ett samhälle med starka inslag av misstroende kommer med
tiden allt mer att präglas av misstroende. 41
3.3 Hur undkommer man sociala fällor?
Hur kan det komma sig att socialt kapital, i grad av föreningsaktivitet, förstärker demokratin?
Studier kring det sociala kapitalet hjälper oss att förstå hur människor löser kollektiva
problem. Kollektiva problem har benämnts med en rad olika namn inom statsvetenskapen;
kollektiva handlandets dilemma, sociala fällor eller fångarnas dilemma 42. Exempel på sådana
sociala fällor brukar exempelvis vara hur man hamnar i en situation där alla betalar in sin
skatt eller att socialförsäkringssystemet har stöd utifrån principer om legitimitet och
solidaritet. Sociala fällor överkommer man med samarbete. 43
Att samarbeta kan visa sig vara ett rationellt eller irrationellt beslut för den enskilde. I
en situation där man inte litar på varandra är det mer rationellt att inte samarbeta och tänka på
sig själv. I sådana lägen blir den kollektiva lösningen ofta irrationell, eftersom alla skulle ha
tjänat på att samarbeta från början.44 En spelteoretiker skulle kalla det för olika jämviktslägen.
Det finns ett jämviktsläge som uppstår när medborgare väljer ett samarbeta, som kan härledas
på rationell grund. Ett annat jämviktsläge återfinns i de fall där människor inte väljer att
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samarbeta med ett helt annat utgångsläge. Också detta jämviktsläge kan härledas från
rationella beslut även om utfallet för alla blir mycket sämre.45
I ett demokratiskt samhälle där man känner förtroende för varandra och medborgare
deltar aktivt i det offentliga och civila samhället uppstår samarbete som gynnar rationella
kollektiva beslut. De kollektiva besluten i sådana samhällen tas inte utifrån ett altruistiskt
perspektiv. Samhällsmedborgare i samhällen med ett högt socialt kapital är inte mindre giriga
och själviska än de som bor i områden med sämre socialt kapital. Istället handlar det om att
egenintresset hos individen gynnas av att beslut tas gemensamt.46 Det innebär ofta att
individen i sig tvingas vänta för att gynnas av beslutet, till exempel jag betalar skatt idag utan
att i särskilt stor utsträckning använda mig av de offentliga institutionernas hjälp och
stödinsatser. Däremot vet jag att om jag skulle bli sjuk i framtiden kommer jag fortfarande ha
en viss inkomsttrygghet även om jag inte kan arbeta. För att ett sådant system ska fungera
krävs ett stort mått av förtroende mellan samhällsmedborgare och tilltro till de demokratiska
institutionerna. I de fall där detta förtroende uteblir finns ofta starka inslag av misstroende,
misstänkliggörande och korruption47.
Samma argument ligger till grund för att det sociala kapitalet även skulle påverka den
ekonomiska tillväxten. I ett samhälle präglat av förtroende och social tillit minskar de
transaktionskostnader som omgärdar ett avtal. Om du inte litar på en person som du ska göra
affärer med ökar de säkerhetsgarantier som måste finnas för att ingå köptransaktionen. Fler
personer väljer att ingå ekonomiska avtal i samhällen där människor litar på varandra. 48
Putnam menar att det är samma komponent, socialt kapital, som skapar det förtroende
som är avgörande för att på allvar bygga ett demokratiskt och ekonomiskt blomstrande
samhälle. Förtroende skapar de mekanismer som gör att folk väljer att ingå avtal med
varandra och ta kollektiva beslut som på kort sikt drabbar dem, men på långsikt gynnar dem49.

3.4 Sammanbindande och överbyggande socialt kapital
Många liberaler ställer sig frågande till de samhällen som starkt socialt kapital föder.
Samhällen med starka normer blir ofta konformistiska, vilket för den enskilde kan uppfattas
som tvingande och mekaniskt. Man hjälps visserligen åt, men på bekostnad att den enskilde
inte får ta enskilda beslut som frångår de gemensamma normerna. 50 En sådan invändning är
högst relevant, däremot blir den felaktig. Syftet med att belysa det sociala kapitalets betydelse
45
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för att skapa aktiva, förtroendefulla medborgare är inte att man vill åstadkomma organiska
likriktade samhällen, där alla medborgare har samma uppfattning. Istället handlar det om att
skapa toleranta samhällen där människor kan ha vitt skilda uppfattningar men förstår det
“ömsesidiga värdet som människor får ut av ett sådant samarbete51” 52
I en annan mycket uppmärksammad bok “Den ensamme bowlaren -den amerikanska
medborgarandans upplösning och förnyelse” vänder sig Putnam mot det sociala kapitalets
nedgång i USA. I boken har Putnam utvecklat sina tankegångar kring det sociala kapitalet och
menar att det finns två typer av socialt kapital. Sammanbindande socialt kapital är den typen
av kapital som återfinns i samhällen eller grupper som är präglade av starka gemensamma
normer. Sådant kapital stärker de gemensamma inre banden mellan gruppmedlemmar eller
medborgare, men skapar inte tolerans för avvikande uppfattningar eller ett vidare
samhällsintresse. Exempel på sådana konstellationer kan ibland utgöras av etniska eller
religiösa grupper. Den andra typen av socialt kapital föder tolerans och skapar förtroende
utifrån något mer än den gemensamma identiteten. Denna typen av socialt kapital kallar
Putnam för överbyggande socialt kapital och det är den typen av socialt kapital som på allvar
skapar aktiva medborgare. Överbyggande socialt kapital handlar om de broar som skapas
mellan olika grupper och samhällen. Det överbyggande sociala kapitalet är centralt för att
överbygga sociala klyftor.53 Putnam refererar till Mark Granovetter när han framhåller att
“svaga” band, som till exempel bekantskaper eller sekundära sammanslutningar kan vara
viktigare än “starka” band som släkt och nära vänner. Exempelvis har det visat sig att ytliga
bekantskaper är viktigare när man söker arbete än de närmaste vännerna. Band av den typen
är viktiga för att knyta ihop samhället och det kollektiva handlandet.54
3.5 Dåligt socialt kapital
I den ensamme bowlaren tvingas Putnam även erkänna att inte all typ av socialt kapital är av
godo. Det finna många exempel på föreningar och rörelser som kan uppvisa ett starkt
sammanbindande kapital och samtidigt vara direkt skadliga för det övriga samhället. Sådana
exempel utgörs av terroristorganisationer eller Hells angels. Det beror på att ideologiskt
homogena grupper förstärker medlemmarnas åsikter och isolerar dem från andra som hade
kunnat ge dem en mer balanserad bild av verkligheten.55
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3.6 Bo Rothstein
Putnams forskning har inte varit obestridd. Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid
Göteborgs universitet tycker visserligen att Putnam gjort viktiga bidrag till forskningen, men
reserverar sig i boken “Sociala fällor och tillitens problem” mot hur Putnam menar att socialt
kapital skapas. Det är inte graden av föreningsaktivitet som ligger bakom skapandet av det
sociala kapitalet, menar Rothstein. Istället skapas social tillit i det förtroende som vi möter
från universella myndigheter, både gentemot de myndigheter som vi har kontakt med som
medborgare och delvis till våra medmänniskor:
“Om det visar sig att man inte kan lita på poliser, domare, lärare och läkare, vem kan man
då lita på? De offentliga tjänstemännens etik blir här central, inte bara för hur de kommer
att sköta sitt arbete utan också för vilka signaler de sänder ut till medborgarna om vilken
typ av “spel” som gäller i samhället56.”

Det är det institutionella ramverket som är nyckeln för skapandet av socialt kapital. Det är
centralt att de offentliga institutionerna är opartiska, sakliga och behandlar alla lika för att vi
ska känna social tillit till våra medmänniskor.57 Det är på grund av dessa principer som
Sverige kan påvisa ett högt socialt kapital 58.
Rothstein pekar vidare på att Putnam enbart klarar av att visa sambandet mellan grad
av föreningsaktivitet och förekomsten av socialt kapital på makronivå. Putnam klarar inte av
att påvisa hur de kausala sambanden ser ut på individnivå.59 Om förklaringen till deltagande i
föreningar, står att finna i att de människor som söker sig till föreningar redan har en hög grad
av socialt kapital, fallerar många av de slutsatser som Putnam kommer fram till i sin
forskning. Rothstein pekar på att så kan vara fallet och beskriver alternativa
förklaringsmodeller som andra forskare erbjuder för att förklara vad Rothstein kallar för
“höglitare”. Utifrån dessa teorier kan social tillit skapas genom tidiga socialisationsprocesser
inom familjen eller som han tror, genom bemötande från de demokratiska institutionerna. Det
kan med andra ord redan vara “höglitare” som vänder sig till olika föreningar. 60
Rothstein är även mycket kritisk till att Putnam i så stor utsträckning förklarar
institutionernas effektivitet och variationer i det sociala kapitalet med samhällsmiljö och
historia61. Genom att använda sig av dylika förklaringsfaktorer får teorin ett stort inslag av
determinism och erbjuder således få möjligheter till förändringar.
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3.7 James S. Coleman
Bland de första sociologer som gett sig i kast med att beskriva det sociala kapitalet är James
S. Coleman. Colemans beskrivning av det sociala kapitalet överensstämmer på flertalet
punkter med den som Putnam och Rothstein använder sig av inom statsvetenskapen. Coleman
använder sig av fysiskt- och humankapital för att förklara det sociala kapitalets karaktär. Hur
det sociala kapitalet särskiljer sig från andra kapital beskriver Coleman i följande formulering:
“Unlike other forms of capital, social capital inheres in the structure of relations between
persons and among persons. It is lodged neither in individuals nor in physical implements
of production. 62”

På grund av att det sociala kapitalet är relationellt kan det inte betraktas som enskild
egendom.63 Socialt kapital skapas när relationer mellan människor förändras på ett sätt som
underlättar ett viss agerande.64 Således utgör socialt kapital resurser för individen, en resurs
som är svår att byta ut. 65 I sin analys använder sig Coleman av begreppet “credit slips” för att
beskriva hur det sociala kapitalet byggs upp av tjänster och gentjänster. Ju fler tjänster och
gentjänster som figurerar i ett samhälle, desto större kvantitet av socialt kapital. Fler
handlingar blir därav möjliga via relationella förhållanden. 66
Vidare menar Coleman att organisationer och föreningar besitter ett socialt kapital som
inte bara kan underlätta agerande inom den egna gruppen, utan även underlätta agerande för
utomstående. Ett exempel kan utgöra en intressegrupp som arbetar för att få igenom en viss
lagändring. Är intressegruppen lyckosam kommer lagändringen beröra alla och inte bara
intressegruppens medlemmar.67 Intressegruppen kan således hjälpa till att skapa en kollektiv
nyttighet, som kan vara viktig för samhället långt efter att intressegruppen har avslutat sin
verksamhet. Om relationer mellan människor eller organisationer upphävs kan det vara
mycket dåligt för samhället i stort.68 Samma tanke påvisar Putnam i “Den ensamme
bowlaren” där Putnam menar att det sociala kapitalet i USA succesivt minskar till följd av att
organisationer och relationer mellan människor minskar.
Ett av de mer intressanta resonemangen hos Coleman är att rikedom och offentliga
trygghetssystem kan hämna skapandet av socialt kapital. Välstånd och trygghetssystem blir då
ett alternativ till det sociala kapitalet för den enskilde:
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“When because of affluence, government aid, or some other factor, persons need each
other less, less social capital is generated 69.”

Coleman påpekar också att det sociala kapitalet förslits med tiden och kräver kommunikation
och nyinvesteringar för dess fortlevnad.70

4. Resultat
4.1 Resultatets disposition
I följande del besvaras uppsatsens frågeställningar. Texten är därmed både en tolkning av det
sociala kapitalet i Skäggetorp och en analys av det sociala kapitalet med utgångspunkt i de tre
teoretikerna. Tolkningen är gjord utifrån genomförda intervjuer. Vårt syfte med analysen är att
diskutera de tre teoretikernas skilda uppfattningar kring det sociala kapitalet och hur det
uppkommer. Vi har därför valt att disponera analysen i olika rubriker, en för varje teoretiker,
för att förtydliga skillnaderna mellan dem.
Till att börja med använder vi oss av Robert Putnam för att han har bidragit till
förståelsen av vad socialt kapital kan innebära i relation till deltagande och gemenskap.
Putnam poängterar att socialt kapital bidrar positivt till den demokratiska utvecklingen.
Därför relaterar vi till honom i det sista stycket som handlar om just demokratisk utveckling.
Analysen utifrån Rothstein fokuserar på vikten av tillit till de offentliga institutionerna.
Orsaken till att vi har valt att koppla vårt material till James Colemans teori grundar sig på att
han anses vara en pionjär inom området.
Våra intervjuer speglar ett mångsidigt material som beskriver hur välmående i ett
bostadsområde uppstår. Resultatdelen består därför av ett begränsat urval från de genomförda
intervjuerna där kopplingar till socialt kapital kunnat göras 71. Nedan följer en utförligare
beskrivning av vad de olika delarna i resultatet behandlar.
Resultatdelen är uppdelad i tre större rubriker. Varje del följs av ett avsnitt som
återknyter till de teoretiker som inspirerat till uppsatsen.
Den första rubriken vi har använt oss av i resultatdelen är Sammanslutningarnas
Skäggetorp. Denna del av uppsatsen behandlar den första frågeställningen Hur kan det
sociala kapitalet i Skäggetorp beskrivas utifrån våra intervjuer? I avsnittet beskrivs
föreningslivet i Skäggetorp. Ett vitalt föreningsliv leder enligt Putnam till ett samhälle präglat
av förtroende, deltagande och gemenskap. Förtroende-, deltagande- och gemenskapsaspekter i
Skäggetorp beskrivs i undertitlar i texten. I texten finns även en undertitel som berör
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svårengagerade grupper och dåligt socialt kapital i stadsdelen. Lite extra fokus lades på detta
för att förtydliga variationer av socialt kapital i Skäggetorp.
Den andra rubriken, Offentliga insatser i Skäggetorp, behandlar särskilda offentliga
insatserna som är koncentrerade till Skäggetorp. Den tredje delen med rubriken Demokrati
ger svar på frågeställningen Hur kan det sociala kapitalet som vi beskriver bidra till en
demokratisk utveckling i Skäggetorp utifrån Putnams teori. Demokrati kopplat till det sociala
kapitalet analyseras enbart med Putnams ögon. Det beror på att Rothsteins teori kring det
sociala kapitalet främst rör sig kring de samhälleliga institutionernas agerande för att skapa
generell tillit. Han behandlar inte den sociala tillitens möjligheter att utveckla det
demokratiska deltagande i nämnvärd utsträckning. Inte heller Coleman sociologiska
utgångspunkt menar vi är särskilt användbar i denna analys. Putnam har en mycket vid syn på
vad det sociala kapitalet kan åstadkomma i ett samhälle. Han tror att det sociala kapitalet
föder demokratiskt engagerade medborgare som intresserar sig för offentliga frågor.
4.2 Sammanslutningarnas Skäggetorp
4.2.1 Föreningsliv
Under intervjuerna har det framkommit att det finns en mängd olika föreningar i Skäggetorp.
Både religiösa-, etniska-, kulturella- och idrottsföreningar finns representerade i stadsdelen.
Till de stora aktörerna inom föreningslivet kan Skäggetorps stadsdelsförening,
allaktivitetshuset, FC United, och Svenska kyrkan räknas 72.
I våra intervjuer framkom även att föreningslivet har utvecklats positivt under de
senaste åren. Både föreningstätheten och samarbetet mellan olika föreningar har blivit bättre. 73
Vi tror att den positiva utvecklingen kan härledas till det aktiva arbetet med
stadsdelsutveckling och allaktivitetshuset i stadsdelen. Trots det finns de en del som tycker att
samarbetet mellan föreningarna kan utvecklas:
“De olika organisationerna som finns här borde jobba mer tillsammans. Det finns många
bra klickar. Vi har fotbollsklubben som gör jättemycket för ungdomarna här....De jobbar
mycket för sig själva. Vi har invandrargrupper nere i gamla fritidsgården som jobbar med
olika saker och gör ett jättebra jobb. Vi (Svenska kyrkan) jobbar med fritidsverksamhet,
men det blir öar. Jag skulle önska att vi blev bättre på det här. Vi har pratat om det i flera år,
men sen blir det inget mer. Hur ska vi göra för att nå det här vi:et?....Vi skulle behöva
samarbeta mer 74. ”
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Skäggetorps stadsdelsföreningen är en paraplyorganisation vars främsta syfte är att hjälpa sina
medlemsföreningar. Stadsdelsföreningen också på olika sätt arbeta för att förbättra Skäggetorps rykte och arbeta
för gemenskap i stadsdelen.
FC United är en av Skäggetorps två fotbollsklubbar.
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I våra intervjuer har vi förutom formellt föreningsliv även ställt frågor kring informella
sammanslutningar i Skäggetorp. De intervjuade har framhållit att allaktivitetsparken är
välbesökt och att det där finns stor potential för att skapa spontana möten mellan olika
grupper.75 Andra möjligheter till utveckling i informella sammanslutningar ser vi i aktiviteter i
Skäggetorp centrum och de populära kolonilotterna i utkanten av området. Informella nätverk
bidrar till att det sociala kapitalet utvecklas positivt.
4.2.2 Deltagande
Det finns en uppsjö av olika föreningar i Skäggetorp. Däremot är det svårare att säga i vilken
utsträckning de boende i området faktiskt är engagerade i föreningar.
Vi kan skönja en tendens av en deltagande elit av personer som engagerar sig i
föreningsliv och gemensamma aktiviteter i området. Vi har också fått intrycket av att det
ibland är de anställda, snarare än de frivilliga, som driver utvecklingen av föreningslivet
vidare i stadsdelen.76
Vi tror även att föreningslivet i stor utsträckning drar till sig samma typer av
människor och att det saknas en förening som återspeglar den mångfald som finns i
Skäggetorp:
“På grupper, pensionärsträffar, soppluncher och så vidare är det nästan bara svenskar som
kommer tyvärr 77.”

eller i följande svar på frågan: Avspeglar föreningarna i Skäggetorp den mångfald som finns?
ställd till representanten för fotbollsföreningen FC United:
“Jag kan tänka mig det, men inte i en och samma förening 78.”

Citaten målar till viss del upp ett föreningsliv som engagerar sina egna. Ett sådant
föreningsliv har minskade möjligheter att bidra med utbyte och engagemang som gagnar
Skäggetorp i stort. Detta menar vi inte är utmärkande för Skäggetorp i sig, utan
överensstämmer förmodligen med föreningslivet överlag i Sverige. Förlusten av det sociala
kapitalet blir dock större i ett miljonprogramsområde som präglas av utanförskap. En sådan
stadsdel menar vi är i extra stort behov av aktiviteter eller föreningar som återspeglar
mångfalden i stadsdelen och gör att folk kommer samman.
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Samma personer och grupper omnämns som engagerade i ett flertal intervjuer. Vi anser oss därför ha goda
skäl att anta att arbetet drivs framåt av eldsjälar.
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4.2.3 Gemenskap
På frågor kring huruvida de intervjuade hade någon uppfattning om det fanns en känsla av
social tillit och gemenskap i Skäggetorp fick vi svar som tydde på olika tendenser. Vissa
framhöll att de tydligt fanns en känsla av gemenskap i Skäggetorp.79 Andra ansåg att
gemenskapen i stor utsträckning begränsade sig till olika etniska grupper med stark
sammanhållning. Vissa menade att det till och med tidvis finns och har funnits tecken på
oroligheter mellan vissa grupper.80
Den intervjuade närpolisen beskrev att det är många som får en stabil ekonomi som
gör “boendekarriär” och flyttar ifrån Skäggetorp. Det gör enligt honom att området aldrig “har
en chans att sätta sig” på grund av de många omflyttningar som sker 81. Detta påverkar i stor
utsträckning föreningslivets och informella sammanslutningar möjlighet att utvecklas. I en
stadsdel där många omflyttningar sker, engagerar man sig förmodligen inte i lika stor
utsträckning för att lära känna sina grannar eller engagera sig i föreningar och gemensamma
aktiviteter.
4.2.4 Svårengagerade grupper och dåligt socialt kapital
När de intervjuade ska beskriva vilka grupper som är svåra att engagera nämns specifika
etniska grupper. Bland annat lyfter en del av de intervjuade fram att somalier anses vara
särskilt svåra att engagera i området. Även andra etniska grupper nämns som svar på frågan.82
Från fotbollsklubben nämner man tjejerna som en grupp som är svår att engagera och
stadsdelsutvecklaren pekar på att nyanlända av förklarliga skäl måste prioriteras, eftersom de
har dålig kunskap om hur svenskt föreningslivet fungerar.83
Flera av de intervjuade framhåller att det är viktigt att engagera föräldrarna i större
utsträckning än vad som görs idag. 84 Orsakerna som lyfts fram är att ungdomarna lättare hittar
en väg in i samhället, medan föräldrar på grund av arbetslöshet och problem med språket
tenderar att isoleras och distanseras. Detta riskerar att skapa sociala slitningar inom familjer
och barnen riskerar att hamna med “fötterna i två länder 85” Det leder också till oklarheter
kring vilka de är som bestämmer och att barn och ungdomar ifrågasätter föräldrarnas rätt att
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bestämma över dem. I citaten nedan beskriver den intervjuade på Jobbtorget hur
gängrekrytering, vilket har diskuterats i samband med Skäggetorp, kan gå till:
“Ungdomarna har mycket problem. Ungdomarna har tappat självförtroendet och identitet.
De är varken kurder, irakier, iranier eller svenskar. De är i ingenmansland. Hemma måste
de vara kurder, ute ville de vara svenska....Vad är jag? Vem är jag? Den frågan kommer upp
väldigt ofta. Det är viktigt för tonåringar. De gör vad som helst för att känna sig trygga. Då
hamnar de i gäng för att känna sig trygga. Gruppen tar hand om mig, gruppen blir min
familj. Mamma och pappa bli ingen. De är arbetslösa, kan ingen svenska och har lite
problem. Om man inte har några pengar fixar gruppen saker åt mig . 86”

Stadsdelsutvecklaren gav i stort uttryck för samma sak i följande formulering:
“Det som bekymrar mig är just ungdomarna som kanske har arbetslösa föräldrar som inte
kan integreras i det svenska samhället. Föräldrarna har då kanske fördomar om samhället
som man omedvetet för in i barnens tankar vid låg ålder. Det föräldrarna har upplevt
upplever också barnen. Man kan inte läsa in koderna. Det enda som ger dem trygghet är
kriminella gäng. Många hamnar där i redan låga åldrar eftersom man inte har haft möjlighet
att lära känna det svenska samhället på ett bra sätt . 87”

Många av de intervjuade har utförligt diskuterat den problematik som finns kring ungdomarna
i området och vikten av att dessa ungdomar har olika alternativ att välja på under sin fritid.88
Vid sysslolöshet hamnar vissa ungdomar i olika problem som påverkar både deras egna och
Skäggetorps utveckling mycket negativt.
Mycket av den aktivitet som finns på allaktivitetshuset riktar sig mot ungdomar. Den
intervjuade närpolisen menar dock att sociala problem som sysslolösa ungdomar orsakar i
bostadsområden inte nödvändigtvis löser sig genom att flera organiserade aktiviteter erbjuds
åt ungdomarna. På frågorna Tror du att kommunala åtgärder för att göra Skäggetorp mer
attraktivt kommer att lyckas? Borde man istället satsa mer på föreningsliv? svarade polisen
på följande sätt:
“På senare tid har jag tänkt mycket på det där. Vi tänker ofta föreningsliv i Sverige, vi är
världsmästare på föreningar i Sverige. Föreningar anses vara det givna sättet att umgås men
när vi har sett på ungdomarna som är lite stökiga, är det inte föreningstanken som är det
viktiga. Istället handlar det om att hitta arenor där de får vara utan att bli bortkörda. Många
av de ungdomar som vi stöter på mest frekvent blir bortkörda från Skäggetorp centrum och
biblioteket. De är ju lite högljudda och stör, de kanske blir portade från fritidsgården och
blir utstötta överallt. Det där skapar en massa vrede förstås....att de blir utskuffade och inte
blir sedda någonstans. 89”
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Polisen pekar på en grupp som knappast kommer känna social tillit till sin omvärld genom
organiserade fritidsaktiviteter. Istället måste andra mer informella sammanhang och arenor
komma till där dessa ungdomar känner att de har rätt att vara.90 En sådan insats är
allaktivitetsparken där de boende i Skäggetorp kan syssla med många olika typer av
aktiviteter i mer informella sammanhang och samtidigt utveckla positivt socialt kapital i
stadsdelen.

4.2.5 Teorianknytning
4.2.5.1 Putnam
Mycket av Putnams teori kring socialt kapital går ut på att när ett förtroende finns hos
medborgaren, vilket skapas av aktiviteten i det civila samhället, föds samarbete mellan
människor. Detta samarbete resulterar i positiva fenomen som är bra för området i stort. I det
teoretiska avsnittet av uppsatsen beskrivs hur Putnam skiljer mellan sammanbyggande och
överbyggande socialt kapital.
Sammanbindande kapital är de band som föreningsmedlemmar känner inom sin egna
sammanslutning Att föreningsmedlemmarna känner starka band inom den egna gruppen leder
inte nödvändigtvis till att man engagerar sig i sin omvärld och känner ett förtroende för denna.
Sammanbindande socialt kapital är en stor tillgång för den lilla individen, men för samhället i
stort kan det till och med vara negativt. Sådana grupper tenderar att sluta sig inom sig själva
och distansera sig från andra och kanske till och med orsaka skadegörelse. Precis som
överbyggande socialt kapital leder till förbättringar för samhället i stort och kommer alla
boende i Skäggetorp till del, drabbas alla boende av det dåliga sociala kapitalet. Enligt
Putnam leder förtroende till skapande av mer förtroende. Detsamma gäller för misstroende.
Misstroende är ackumulativt Det misstroende som gängen för med sig drabbar andra boende
och stadsdelens rykte i stort, förutom den direkta skadegörelse som gängen är ansvariga för.
Och misstroende tenderar att växa.
Det som enligt Putnam utgör det positiva sociala kapital är överbyggande socialt
kapital. Medborgaren uppvisar då en så pass stor social tillit att de kan vända sig utanför den
egna gruppen och utgöra länkar till andra grupper. Det är sådana typer av förtroende som på
allvar kan leda till ekonomiskt tillväxt och institutionell effektivitet i samhällen. De
intervjuade beskriver ett Skäggetorp där etniska grupper hjälps åt och ställer upp för varandra
i mycket stor utsträckningen, men inte i särskilt stor utsträckning väljer att närma sig andra
grupper i Skäggetorp. Detta utgör ett mycket tydligt exempel på vad man menar med
sammanbindande socialt kapital. Om det förekommer oroligheter mellan grupper signalerar
det tydliga brister på överbyggande socialt kapital i stadsdelen. Instabiliteten och de många
omflyttningar som närpolisen påpekar, påverkar i stor utsträckning möjligheterna att skapa
överbyggande socialt kapital i stadsdelen. Kanske skulle Putnam till och med hävda att de
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många omflyttningarna i stadsdelen, som gör det svårt att skapa socialt kapital, är den
verkliga orsaken till Skäggetorps dåliga rykte.
De naturliga mötesplatser som finns i Skäggetorp i form av allaktivitetshuset och
allaktivitetspark tror vi är mycket viktiga för att skapa överbyggande socialt kapital. Vi
tycker oss ha märkt att sådana mötesplatser för äldre saknas i stadsdelen. Självklart har även
offentliga institutioner som exempelvis skolan ett mycket stort ansvar i ett område som
Skäggetorp för att skapa överbyggande socialt kapital.

4.2.5.2 Rothstein
Om etniska och kulturella grupper umgås var för sig borde det, enligt Rothsteins resonemang,
vara mycket viktigt att de offentliga institutionerna inte särskiljer. Barnomsorg, skola,
medborgarkontor och annan offentlig service fyller en extra betydelsefull uppgift i ett
miljonprogramsområde som präglas av utanförskap. De offentliga institutionerna måste klara
av, genom att bemöta den enskilde med ett opartiskt och sakligt agerande, att skapa social
tillit som uppväger bristen på förtroende som finns mellan olika grupper. Om vi litar på
offentliga tjänstemän känner vi också en allmän tillit till våra medmänniskor utanför den
närmaste gruppen, menar Rothstein. Följande formulering från närpolisen fångar på ett bra
sätt in vikten av att de offentliga institutionerna har ett bra bemötande i sitt agerande gentemot
enskilda:
“Det viktigaste tycker jag är att folk blir sedda. Många närpoliser klarar av rätt stora
problem bara beroende på att de känner individen, mot om de kommer poliser där
närkontakten inte finns. 91”

Hos Rothstein kan man vidare särskilja en skeptisk hållning till vad han förmodligen skulle
kalla en övertro på de frivilliga organisationernas möjligheter att förbättra det demokratiska
styrelseskicket. Rothstein menar att det inte alltid är lätt att kartlägga vilka frivilliga
organisationer som skapar socialt kapital som är till godo för det övriga samhället och vilka
organisationer som istället bidrar till distansering och isolering. Han hävdar att de
organisationer som är direkt förgörande för det goda sociala kapitalet inte behöver vara
välkända så som Hells angels. Han framhåller religiösa, etniska och könsbaserade
organisationer som exempel på organisationer som ibland arbetar för ökad distansering mot
övriga föreningar och det övriga samhället. Dessa kan bygga sin existens på en särskiljande
logik som föder misstro mot konkurrerande föreningar och nätverk. 92
Det etniska och religiösa föreningslivet existerar i Skäggetorp och vi tror, utifrån de
genomförda intervjuerna, att de erbjuder mycket stöd och gemenskap för sina medlemmar.
Det innebär en tillgång för föreningsmedlemmarna, men inte alltid en tillgång för det övriga
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Skäggetorp.93 Vi tror att det är viktigt att det övriga föreningslivet i Skäggetorp söker ett ökat
samarbete med dessa föreningar. Det bör föras en diskussion i stadsdelen kring hur samtliga
föreningar i området kan bidra till att synliggöra mångfalden i föreningslivet och arbeta för ett
bättre Skäggetorp. Om dessa föreningar inte är intresserade av samarbete kan det indikera att
de bidrar med negativt socialt kapital till Skäggetorp i stort. Vi reserverar oss dock för att vi
inte genomfört intervjuer med representanter för en etnisk eller religiös förening förutom
Svenska kyrkan. Det gör att vi saknar en vidare bild över hur de tänker kring framtida
utveckling i Skäggetorp och huruvida det betraktas som en angelägen fråga för dem.

4.2.5.3 Coleman
Coleman beskriver socialt kapital ut ett relationellt perspektiv. Socialt kapital är investeringar
som underlättar agerande i samröre med andra. Vi investerar i det sociala kapitalet när vi tar
kontakt med nya människor och bygger ut vårt kontaktnät. Om vi har många sociala kontakter
är det lättare att få hjälp om vi hamnar i knipa. Coleman skulle förmodligen säga att den stora
graden av omflyttningar i området leder till att det sociala kapitalet aldrig får en chans att
utvecklas i stadsdelen. De många omflyttningarna gör att människor inte investerar i sociala
kontakter och föreningsliv i tillräckligt stor utsträckning Samma tankegång återfinns hos
Putnam. Om människor i större utsträckning skulle se Skäggetorp som en plats att investera
ett livslångt boende i, skulle man i ökad utsträckning bry sig om att engagera sig i
lokalpolitiken för att exempelvis utöka dagisplatser, lära känna sina grannar och samtidigt
minska risken för inbrott, samt engagera sig i den lokala fotbollsklubben för att få en
meningsfull fritid. Investeringarna skulle leda till positiva upplevelser för den enskilde.
Samtidigt skulle det sociala kapitalet i stadsdelen växa och investeringarna skulle således
utgöra förbättringar för samtliga boende i Skäggetorp.
4.3 Offentliga insatser i Skäggetorp
Linköpings kommun har under en längre tid försökt vända den negativa utvecklingen i
Skäggetorp med hjälp av olika riktade åtgärder94 . Till de särskilda insatser som har
genomförts kan räknas att Skäggetorp under åren 2008-2010 deltog i en nationell satsning för
urbant utvecklingsarbete, att man har förlagt både jobbtorg och medborgarkontor till
Skäggetorp, samt upprättande av allaktivitetshus och allaktivitetspark.
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4.3.1 Urbant utvecklingsarbete
Under år 2008-2010 deltog Linköpings kommun i den statliga satsningen urbant
utvecklingsarbete, tillsammans med ett tjugotal andra speciellt utvalda kommuner i Sverige.
Målet med det urbana utvecklingsarbetet var att minska antalet individer och stadsdelar som
präglades av utanförskap i Sverige.95
För att nå målen med det urbana utvecklingsarbetet tecknades lokala utvecklingsavtal
mellan regeringen och de aktuella kommunerna. I avtalen skulle kommunerna klargöra
förutsättningarna för att driva urbant utvecklingsarbete på lokal nivå.96 Ett sådant tecknades
under hösten 2008 mellan regeringen och Linköpings kommun rörande Skäggetorp. 97
Med utgångspunkt i avtalet var det meningen att kommunen skulle bilda lokala
partnerskap bestående av kommunen, berörda myndigheter och aktuella organisationer från
civilsamhället. Tanken var att aktörerna genom bildandet av lokala partnerskap skulle bli
bättre på att samordna sina resurser i områdena.
Till följd av det urbana utvecklingsarbetet anställde många kommuner
stadsdelsutvecklare som arbetade med att motverka utanförskapet genom stadsdelsutveckling.
Så skedde också i Skäggetorp. I intervjuerna skildras stadsdelsutvecklaren som en spindel i
nätet för mycket av den verksamhet som finns i stadsdelen. Förutom att vara en länk mellan
de olika kommunala verksamheterna är han också en länk mellan andra aktörer i Skäggetorp,
exempelvis mellan de kommunala verksamheterna och mot föreningslivet. Boende i
stadsdelen har genom stadsdelsutvecklaren fått en kanal som de kan använda sig av. Om detta
säger stadsdelsutvecklaren själv:
“De har förtroende för mig. De vet att jag inte har några pengar med mig men däremot kan
vi förändra tillsammans. Jag är deras förlängda arm till kommunen och annan offentlig
verksamhet. De vet att om vi är överens om saker kan vi driva de frågorna. Många boende
och föreningar tycker att vi själva ska kunna ta hand om stadsdelen vad gäller skötsel och så
vidare. 98”

4.3.2 Medborgarkontor
Kommunen har placerat ett medborgarkontor i Skäggetorp för att göra det lättare för boende
att komma i kontakt med kommunen och andra offentliga institutioner. Utifrån våra intervjuer
har vi fått intrycket av att medborgarkontoret är mycket uppskattat och att medborgarkontoret
är en viktig institution i Skäggetorp. Det verkar som om berättelser om medborgarkontorets
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goda arbete förs vidare muntligen mellan boende i stadsdelen.99 Vi uppfattar också att det
finns en stor medvetenhet om detta bland de som arbetar inom den kommunala verksamheten.
De anställda på medborgarkontoret strävar efter att behålla förtroendet på ett målmedvetet
sätt. En medarbetare på Medborgarkontoret uttrycker följande rörande förtroende:
“Jag tycker att vi i vår verksamhet har förtroende för annars skulle man inte komma
återkomma helt enkelt... Man kommer med mycket känsliga ärenden. Jag tycker att vi hela
tiden upparbetar förtroende för vi får fler och fler ärenden och fler och fler besök. Det ökar
hela tiden. 100”

4.3.3 Samverkansråd
Det har blivit tydligt under våra intervjuer att ett omfattande nätverk mellan föreningar och
övriga tjänstemän existerar i form av ett samverkansråd.101 I samverkansrådet träffas de
viktigaste aktörerna i Skäggetorp och diskuterar vad som är aktuellt för stadsdelen. Den
övervägande majoriteten av personer vi har genomfört intervjuer med deltar i dessa möten.
Den intervjuade närpolis som har erfarenhet av att jobba både utomlands och i de
större miljonprogramsområdena i Stockholm tycker att samverkan har varit relativt dålig i
Linköping. Enligt honom beror det på att Linköping generellt varit en välmående kommun.
Av det skälet har det inte funnits lika stora behov av att samverka som i de stora
miljonprogramsområdena i Stockholm:
“Man kan inte tro att någon ska lösa allt, skolan eller polisen kan inte lösa allt. I Skäggetorp
måste man lära sig att samverka för tredjemans skull.102”

4.3.4 Förtroende för den offentliga verksamheten
Generellt uppfattar vi från våra intervjuer att det finns ett förtroende för den offentliga
verksamheten i Skäggetorp. Vi menar också att förtroendet har utvecklats positivt under de
sista åren, mycket på grund av de extra insatser som genomförts i Skäggetorp. 103
Trots det tycker vi oss kunna skönja en oro för att de åtgärder som kommunen
genomför inte är bestående och har ett alltför kortsiktigt perspektiv. Det finns en rädsla för att
de åtgärder som genomförs blir lösryckta och inte sätts in i ett sammanhang.
Några belyser att det finns en projekttrötthet bland de som bor och verkar i
Skäggetorp. Många av de projekt som genomförts har haft dålig lokal förankring och har
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implementerats dåligt i den ordinarie verksamheten. 104
stadsdelsförening konstaterar följande:

En anställd på Skäggetorps

“Alla åtgärder är bra på sitt sätt, men det får inte bara bli kosmetika. Bara att man gör något
snyggt för att de sedan ska kunna säga: titta vad vi har gjort. Det räcker inte utan man måste
gå på djupet för att se vad som verkligen behöver göras. 105”

4.3.5 Teorianknytning
4.3.5.1 Putnam
När miljonprogramsområdena uppmärksammas väcks ofta förfrågningar om ökade
ekonomiska resurser till det offentliga för att åtgärda socioekonomisk problematik. Enligt
Putnam skulle ökat ekonomiskt stöd till den offentliga förvaltningen inte leda till ett ökat
välmående i området i stort. Ur ett långsiktigt perspektiv borde istället särskilda insatser till
stadsdelar som Skäggetorp främst syfta till att stärka det civila samhället på naturlig väg. Ett
stärkt civilsamhälle leder till att människor befinner sig i utvecklade sociala nätverk, är
laglydiga, lyckliga och intresserar sig för samhällsangelägenheter 106. Det kommer i sin tur
leda till att de samhälleliga institutionerna fungerar bättre i stadsdelen och att institutionerna
är mer lyhörda för sina medborgares behov.
“Medborgarengagemanget spelar in både i efterfrågan och i utbudet av myndigheternas
tjänster. På efterfrågesidan väntar sig invånarna i kommuner med stark samhällsanda ett
bättre styre, och delvis tack vare sina egna insatser får de det också. 107”

I ljuset av Putnams resonemang är allaktivitetshuset och allaktivitetsparken bra satsade
ekonomiska resurser av kommunen. Dessa insatser möjliggör att utvecklade sociala nätverk
bland ungdomarna i stadsdelen uppkommer, vilket stärker det sociala kapitalet i stadsdelen.
Satsning på medborgarkontor och Jobbtorg som ett sätt att öka det sociala kapitalet
menar vi inte går att motivera utifrån Putnams perspektiv. Dessa syftar främst till att stärka
individen och inte till att stärka civilsamhället.
Putnam hävdar att förtroende naturligt skapar samarbete mellan människor.108 När
man skapar lokala partnerskap inom det urbana utvecklingsarbetet försöker det offentliga
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skapa samarbete på konstlad väg. Det hela kan illustreras av hur Putnam skulle kunna tänka
kring anställningen av en stadsdelsutvecklare i stadsdelen: Stadsdelsutvecklingen är
tillkommen för att det saknas ett grundläggande förtroende i stadsdelen som gör att samarbete
mellan aktörer uppkommer på egen hand. Kommunen vill därför skapa samma funktion som
förtroendet fyller, genom tillsättande av en stadsdelsutvecklare. Putnam nämner faktiskt
liknande projekt i ”Den ensamme bowlaren”:
“På 1980-talet började polisen i hela landet tillämpa “socialkapitalism” och bekämpa
brottslighet genom att bygga upp fungerande partnerskap med invånarna i olika
bostadsområden. Det finns vissa tecken på att verksamheten minskar laglösheten,
åtminstone delvis genom att lokalt socialt kapital skapas109”

Även om Putnam verkar ställer sig svagt positiv till sådana typer av åtgärder kvarstår dock
huruvida han anser att man kan skapa socialt kapital genom insatser som kommer utifrån i ett
större perspektiv. I den fungerade demokratin anger han en kulturhistorisk förklaring till
varför det sociala kapitalet tog sig olika uttryck i Nord- och Syditalien. Det bristande sociala
kapitalet i Syditalien härstammande enligt honom från feodala strukturer från tusentalet.
Putnam är således förhållandevis deterministisk i sin förklaring till hur socialt kapital
tillkommer. Det hela utgör en svaghet i Putnams teori. Visserligen erbjuder deterministiska
förklaringar tillskrivande av mening. Samtidigt skapar determinismen pessimism hos den
forskare som vill ange förslag på hur sämre fungerande samhällen kan få det bättre. I
miljonprogramsområdena som är förhållandevis nya och präglas av många in- och
utflyttningar går det inte att hitta tidigare kulturhistoriska aspekter som kan förklara
förekomsten av socialt kapital. Putnam lämnar oss utan vidare teoretiska redskap när vi vill
beskriva hur socialt kapital uppkommer i en stadsdel som präglas av stor mobilitet och
människor från vilt skilda kulturella kontexter.

4.3.5.2. Rothstein
Enligt Putnam är det medborgarna som formar det offentliga arbetet. Rothstein menar istället
att de offentliga formar medborgarna. Att den intervjuade tjänstemannen på
medborgarkontoret berättar att medborgare återkommer, även med frågor av mer känslig
karaktär är mycket positivt utifrån Rothsteins resonemang. Samma resonemang synliggörs
hos polisen. Närpolisen påpekade under intervjun flertalet gånger att många nyanlända som
kommer till Sverige är rädda för polisen eftersom de har dåliga erfarenheter av polismakten
från hemlandet. Han underströk att det är mycket viktigt att arbeta med att förklara att
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polisens roll är en helt annan än den i hemlandet. I dessa möten arbetar polisen med att stärka
den sociala tilliten hos boende och således öka det generella förtroendet i stadsdelen. 110
4.3.5.3 Coleman
Coleman har uttryckt att välstånd och trygghetssystem kan bli ett alternativ till socialt kapital
hos den enskilde. Den personliga rikedomen eller det trygghetssystem som den enskilde vid
behov kan få hjälp ifrån, skulle enligt det resonemanget skapa en undanträngningseffekt av
det sociala kapitalet. Resonemanget har inte visat sig hållbart i de nationella undersökningar
som gjorts kring förekomst av social tillit i Sverige. Dessa undersökningar visar att Sverige
trots omfattande trygghetssystem präglas av en hög grad av social tillit.111 I Skäggetorp kan vi
från våra intervjuer inte utläsa något stöd för att särskilda offentliga insatser i Skäggetorp
motverkar att socialt kapital skapas i stadsdelen eller orsakar undanträngningseffekter. Istället
poängterar många av de intervjuade att de vill se ökade offentliga resurser till Skäggetorp.112
4.4 Demokrati
I Skäggetorp finns det ett tydligt behov av att utveckla den lokala demokratin genom ökad
delaktighet och representativitet bland de boende i stadsdelen. Valdeltagande i senaste valet
var lågt, trots omfattande försök från lokala föreningar att öka andelen av de boende som gick
och röstade på valdagen113. Intresset för lokala händelser med politisk anknytning är överlag
svagt i stadsdelen. Från våra intervjuer är det många som hävdar att de boende i Skäggetorp
visserligen är intresserade av att prata om politik, men inte av att rösta eller engagera sig i
lokala politiska engagemang.
Ett annat exempel, där behovet av att utveckla det demokratiska engagemanget blir
tydligt, utgörs av Skäggetorps geografiska utskott. Tanken med de geografiska utskotten är att
det ska bestå av politiker som har en klar anknytning till stadsdelen. I Skäggetorps
geografiska utskott är det bara en av ledamöterna som faktiskt bor i Skäggetorp. En
representant från det geografiska utskottet menar att bristen på representativitet i utskottet
leder till ett demokratiskt underskott i stadsdelen.
Det generellt sett låga intresset för politik i stadsdelen beror enligt våra intervjuer på
att de frågor som politikerna avhandlar inte berör de boende i området. Så här svarar
projektledaren på allaktivitetshuset på frågan om många var engagerade i valrörelsen:
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“Inte så många. Det behövs fler representanter i den politiska processen från Skäggetorp.
Det behövs någon som träffar Skäggetorpsborna dagligen så att Skäggetorpsborna får
framföra sina synpunkter på en gång och skapa en relation med de boende. De politiska
företrädarna behöver bli mer tillgängliga114 ”

På samma fråga svarade representanten för FC United följande:
“De frågor som avhandlas är inte relevanta för dem. Varför ska man legitimera en politik
som man inte blir gynnad av? 115”

Trots den, i mångt och mycket, mörka bild som målas upp av det demokratiska och politiska
engagemanget som finns i stadsdelen kan vi se vissa positiva tendenser. Politikerna försöker
på olika sätt skapa ett intresse för politik på det lokala planet. Bland annat har de anordnat
politikerträffar på medborgarkontoret:
“Vi från geografiska utskottet sitter på medborgarkontoret en dag i månaden och det
annonseras på något sätt... Då kan folk komma och prata och det blir bättre och bättre
precis som med allt annat. Det tar tid innan folk förstår vad man gör där. 116”

Det finns det en politisk vilja att arbeta med förtroendefrågor och väcka den politiska
medvetenheten i stadsdelen. Det lokala föreningslivet och stadsdelsutvecklingen har arbetat
aktivt med att höja den politiska aktiviteten i området under de sista åren.

4.4.1 Teorianknytning
4.4.1.1 Putnam
Putnam ser i sina undersökningar en tydlig koppling mellan förekomsten av sociala kapitalt
och ett intresse för offentliga frågor. I föreningarna får deltagarna demokratisk skolning:
“Folk som kanske aldrig har utformat ett projekt, eller hållit i en presentation, aldrig sökt
upp förtroendevalda eller ens öppnat munnen på ett möte tvingas göra det 117.”

Föreningarna lär ut institutionellt agerande i den politiska processen genom stadgar, protokoll
och mötesregler. Även demokratiska värderingar föds genom de diskussioner som
uppkommer inom sammanslutningarna, vilket höjer toleransen hos medlemmarna:

114

Intervju med Benjamin Imamovic

115

Intervju med Amir Cirkic

116

Intervju med Birgitta Johansson

117

Putnam, R. (2001) s. 305

28

“Regelbundna kontakter med mina landsmän garanterar inte att jag kommer att kunna
förstå dem helt och hållet, men social isolering garanterar praktiskt taget att jag inte gör det
118”

I likhet med Tocquevilles tror Putnam att det är via intresseorganisationer som frågor kan
organiseras och föras upp på den politiska dagordningen. Utan de organiserade intressena har
frågorna inte fått tillräcklig chans att debatteras och formuleras för att de ska kunna vara
gångbara i en politisk process. 119 Putnams och Tocquevilles resonemang fick stöd från
projektledaren på allaktivitetshuset:
“Kan en somalisk grupp påverka våra politiker om de inte är organiserade? Nej, du kan
prata hur du vill men det går inte. Först när de är organiserade och kan framföra sina åsikter
och krav kan de påverka. Det skapar en dialog som blir mycket lättare med föreningar.
Välfungerade demokrati kräver välfungerade föreningsliv, det är grunden i det hela. Men
det går inte bara över en natt, det kräver tid och är en process 120 ”

Hur bidrar det sociala kapitalet till demokratisk utveckling i Skäggetorp? I samhällen som
präglas av högt socialt kapital behöver medborgare inte instämma med de politiska
företrädarnas åsikter, men de respekterar dem och känner tillit till den politiska processen. De
uppvisar ett högt valdeltagande även om valfrågorna inte direkt berör dem. De deltar i lokala
politiska engagemang och intresserar sig för lokalpolitiska frågor. Majoriteten av de boende
läser dagstidningar och kanske till och med väljer att skicka in en insändare till tidningen. En
större andel av de boende i områden som uppvisar högt socialt kapital väljer själva att
engagera sig politiskt.121 Utifrån de uppfattningar som vi har tagit del av tycker vi oss kunna
se att denna bild inte stämmer överens med Skäggetorps politiska engagemang.
I samhällen med ett lågt socialt kapital är politik någon annans affär 122. Kanske är
man inte ens medveten om att den politiska debatten pågår och man känner till få tillfällen där
man själv har möjlighet att yttra sig. Bristen på engagemang vid olika politiska träffar i
området, avstånd mellan politiker och väljare, samt det låga valdeltagandet indikerar
eventuellt en brist på socialt kapital i Skäggetorp vilket kan tänkas leda till ett demokratiskt
underskott i stadsdelen.

5. Diskussion
Socialt kapital är väsentligt för att samhällen ska blomstra. Förekomsten av det sociala
kapitalet oljar förtroendet mellan människor, organisationer och institutioner. Genom socialt
kapital föds samarbete som löser det kollektiva handlandets dilemma. Det bidrar således till
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att förbättra den institutionella effektiviteten, det demokratiska styrelseskicket och att skapa
ekonomiskt välstånd i olika samhällen. Socialt kapital tillhör inte den enskilde. Det är inte lätt
utbytbart och kan inte flyttas runt som human och fysiskt kapital. Istället är det något som
existerar i relationer mellan människor. Det tar lång tid att bygga upp men är dessvärre
mycket lätt att rasera. I de fall där socialt kapital inte finns i tillräckligt stor utsträckning är det
irrationellt för den enskilde att investera i att bygga ut sociala nätverk och engagera sig i
organisationer som bidrar till positiva samhällsförändringar.
I miljonprogramsområdet Skäggetorp uppfattar vi utifrån våra intervjuer att det finns
en brist på socialt kapital till följd av isolerade grupperingar och många omflyttningar. I likhet
med Rothstein tror vi därför att de offentliga tjänstemännen har en särskilt viktig uppgift i
dessa områden. Lärarna, poliserna, de anställda på Jobbtorget och medborgarkontoret måste
alla arbeta för att skapa gemensamma referensramar och upparbeta förtroende. I
miljonprogramsområdet Skäggetorp, där grupper kan tänkas sluta sig inom sig själva, är det
mycket viktigt att offentliga tjänstemän signalerar förtroende och allas lika rättigheter och
skyldigheter inför lagen för att upparbeta generell tillit mot de andra boende i stadsdelen. En
generell tillit måste finnas för att ett förtroende för den demokratiska processen ska existera.
Den brist på socialt kapital som vi har uppfattat existerar i Skäggetorp skapar en
situation där politiska frågor blir någon annans affär med politisk apati som följd. Vi menar
därför att ökade politiska prioriteringar för att skapa sociala nätverk, som inte existerar
naturligt, kan motiveras i dessa områden. Insikten om hur viktigt det sociala kapitalet är för
att de demokratiska institutionerna ska fungera och utvecklas är något som vi menar att de
politiska företrädarna i miljonprogramsområdena måste ta till sig i ökad utsträckning. Vi
menar således att politikerna borde prioritera förändringar som betonar skapandet av naturliga
mötesplatser, stöd till lokalt föreningsliv, decentralisering av politiska beslut och aktivt
deltagande från de boende. Om man decentraliserar vissa beslut får de boende en chans att
känna att de har makt att förändra och gemensamt kan skapa något. På det sättet blir de
boende en del av den politiska processen och inte en passiv åskådare. Vi tror att det ligger
mycket i det som Putnam konstaterar i Den ensamme bowlaren:
“Alldeles som man inte kan få igång ett hjärta med fjärrkontrollen kan man inte blåsa liv i ett
samhällsengagemang utan direkt personligt deltagande. Medborgaranda är i sig något aktivt123.”

Att decentralisera beslut och att samverka vad gäller lokala angelägenheter skulle bidra till en
positiv utveckling av det överbryggande sociala kapitalet som vi har sett ett behov av i
stadsdelen.
Under de senaste åren har Linköping kommunen genomfört många positiva satsningar
i form av exempelvis stadsdelsutveckling, medborgarkontor och allaktivitetshus. För att dessa
satsningar ska bli fruktsamma krävs kontinuitet, långsiktigt tänkande och gemensamma
principer för deltagande och samverkan mellan de olika aktörerna. Mycket av detta tycker vi
redan att de verksamma i stadsdelen har vetskap om. Det som har genomförts hittills i form av
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olika insatser är värdefullt och måste förvaltas med omsorg. Vi menar att även andra
kommuner borde börja arbeta på liknande sätt eftersom de insatser som nu genomförs i
Skäggetorp bidrar till den demokratiska utvecklingen.
Det var en storslagen politisk satsning som gav upphov till den problembild som vi ser
idag i miljonprogrammen. Liksom politiken var en del av problemets uppkomst ser vi också
politiken som en del av dess lösning. Tillsammans med tjänstemän, boende och
föreningsaktiva i Skäggetorp är vi övertygade om att det finns goda möjligheter att utveckla
den lokala demokratin och stärka det sociala kapitalet, med alla positiva sidoeffekter som det
ger. De intervjuer som vi har genomfört visar på att det finns många goda krafter som vill
verka för stadsdelens bästa. Genom att samla dessa krafter är vi optimistiska om att man
tillsammans kommer att kunna skapa mycket gott.
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Bilaga 1
Ohälsotal år 2009
Område
Skäggetorp
Hela kommunen

Ohälsotal
31,6
25,5

Valdeltagande i kommunalval, landstingsval och riksdagsval år 2010
KF
LF
RD
Genomsnittligt
Valdistrikt
Skäggetorp 1
66,9
66,2
70,9
68
Skäggetorp 2
72,3
71,9
76,0
73,4
Skäggetorp 3
73,4
73,7
78,4
75,2
Skäggetorp 4
67,4
67,1
72,9
69,1
Skäggetorp 5
67,2
66,8
71,6
68,5
Hela kommunen
84,0
83,6
87,3
85

Andelen öppet arbetslösa samt personer i arbetsmarknadsåtgärder 18-64 år 2011-03-31
Område
Andel i procent
Skäggetorp
17,7
Hela kommunen
6,4

Förvärvsintensitet 20-64 år oavsett utbildningsnivå år 2009
Område
Andel i procent
Skäggetorp
43,8
Hela kommunen
70,5
Källa: http://statistik.linkoping.se/pxweb2008/Database/Delomraden/Delomraden.asp

Bilaga 2
Intervju med Jonas Andersson: ledamot i Skäggetorps geografiska utskott för Sverigedemokraterna
Hur upplever du Skäggetorp som stadsdel?
“Allting är relativt. Jämfört med andra stadsdelar i Linköping har vi en del att jobba med. Det finns många
problem. Kanske främst vad gäller brottslighet. Stadsdelen har ett stort utanförskap. Det är framför allt dessa
delar vi måste jobba med och komma till rätta med.”
“Jag trivs bra där jag bor men otryggheten är det som jag ser som största problemet. Jag läste nyss att
Skäggetorp har fler brott per capita än Rosengård i Malmö och det tycker jag är oroväckande och sen har det ju
skett diverse uppmärksammade händelser på senaste tiden. Jag tycker det har eskalerat sedan jag flyttade dit för
ett och ett halvt år sedan.”
“Skäggetorp ligger ganska fint. För att vara ett utanförskapsområde är det inte alls lika slitet som vissa andra
liknande områden.”
Skulle du säga att det finns en känsla av tillit och gemenskap i Skäggetorp?
“Jag tror att det är det som är problemet och därför vi har ett förhållandevis högt röstetal i Skäggetorp... Vi fick
uppåt nio procent i vissa delar av Skäggetorp... Många människor som bor där lever i ett slags utanförskap och
har inte riktigt lyckats komma in i det svenska samhället och många som inte kan prata svenska... Det har blivit
lite som ett samhälle i samhället kan jag tycka...Då blir det såklart så att samhörigheten med det andra samhället
inte är helt hundra. Det är det som är roten till många problem.
Finns det någon formell grannsamverkan i området?
“Det finns ett samverkansråd och ett brottsförebyggande råd men man kan ju fundera på hur väl de har lyckats.”
Vad är man mest stolt över i Skäggetorp?
“Vet inte men på senare har vi fått en aktivitetspark som är ganska fin. Det är trevligt och något man kan vara
stolt över. Det finns också kolonilotter som är fina och uppskattade. Men jag vet inte om man är stolt över dem.”
“Aktivitetsparken verkar vara välbesökt.”
Är det många som är rädda för att vara ute på kvällarna?
“Alla är inte det men jag förstår de som är det med tanke på alla saker som har hänt på senaste.”
Är det många som uppsöker dig som politiker? Vad vill man prata om?
“Allt möjligt, från de som vill prata om hur äldre har det till de som frågar vad vi ska göra åt utanförskapet”
Upplever de boende att det behövs mer polisiär närvaro i området?
“Man ser ju polisen ganska ofta i Skäggetorp... En högre närvaro av polis och ordningsvakter kan jag inte se
skulle vara något negativt iallafall. Det sker ju uppenbarligen ganska mycket grova brott här.”
Tar de boende hand om bostadsmiljön?
“De flesta vill ju självklart ha fint där de bor. Sedan finns det ju de som sysslar med skadegörelse. Men det har
minskat den senaste tiden enligt uppgifter från Polisen och man trodde att det kanske berodde på att det har
tilkommit till exempel allaktivitetshuset och parken. När det är nyare och finare kanske man är räddare om det.”
Finns det en distansering till övriga Linköping?
“Ja, Skäggetorp ligger ju lite avlägset rent geografiskt. Det är nästan lite förortskänsla sådär... Det har blivit ett
samhälle i samhället och jag tror att vi som bor i Skäggetorp vi förstår nog mer vad det handlar om. Det är inte
så många politiker som sitter i kommunen som bor i Skäggetorp. De vill gärna strö vackra ord om mångkultur
eller så men det är själv ingen som vill bo där verkar det som och det är ju lite märkligt.”
“Jag tror inte det är något positivt. Jag tror vi behöver en gemenskap där vi känner att vi tillhör samma
samhälle... Jag tror att en gemenskap och en solidaritet i samhället är ganska viktigt för att man ska kunna bygga
välfärden tillsammans. Jag tror inte det är så bra om vi bygger samhällen i samhällen. Jag tror att det är sånt som
skapar splittring i samhället.”
Beskriv de kommunala åtgärder som görs för att göra Skäggetorp till ett mer attraktivt område.
“Man försöker skapa mötesplatser som Allaktivitetshuset där människor ska kunna träffas och
Medborgarkontoret där man får hjälp med olika ärenden som rör till exempel myndigheter.”

Vad vill ni att det ska resultera i?
“Jag tycker att medborgarkontoret är bra eftersom det kan gynna demokratin och göra folk mer engagerade. Det
finns en plats för det offentliga samtalet i ens egen närhet vilket jag tycker är bra. Men de andra partierna har
väldigt märkliga visioner för sina åtgärder... Jag tror att de kan vara bra men inte för att det ökar tryggheten och
minskar brottsligheten men barn och ungdomar får ju något att göra. Jag tror inte att sådana åtgärder gör att
gängrelaterat våld, knivhot och mordbränder som förekommer i Skäggetorp kommer att sluta eftersom det är så
allvarliga brott.”
Vilka åtgärder föreslår ni från SD:s sida för att minska brottsligheten och öka demokratin?
“För det första borde kommunen säga upp avtalet med Migrationsverket eftersom segregationen ökar i till
exempel Skäggetorp och situationen förvärras. Men det är inte hela lösningen. Vi tror också att man skulle
behöva öka kameraövervakningen på brottsbelastade platser i stan. Ökad närvaro av patrullerande
ordningsvakter. Bra om kommunen är med och stöttar nattvandring och den typen av aktiviteter.”

Bilaga 3
Intervju med Benjamin Imamovic: projektledare på allaktivitetshuset
Beskriv er verksamhet
“Vi tjuvstartade i maj förra året eftersom vi tröttnat på att politikerna inte kunde bestämma sig. Det tog ett år för
politikerna att besluta om att det skulle bli allaktivitetshus, trots att huset stod tomt. De beslutade att det skulle
bli ett allaktivitshus i november och sedan januari är Benjamin anställd på heltid.”
Ingen avsatt budget, drivs (förutom Benjamin) bara av ideella krafter
Mellan halv två och klockan fem är huset bara öppet för fritidsverksamhet för barn mellan 10 och 13 år. Totalt
90 barn inskrivna. Till den öppna fritidsverksamheten finns en fritidspedagog och en fritidsledare. Barnen
tröttnar snabbt om personalen inte anordnar aktiviteter för dem.
Från klockan 17.00 till 14.00 nästa dag står huset tomt och det är då öppet för föreningar som får nyttja lokaler
gratis. “Har fungerat utmärkt”
“Ungdomar behöver få lite förtroende. De är fel på oss vuxna, inte på ungdomarna eller föreningarna”
Olika föreningar som lånar huset; Romska, lybiska, handikapp, afghanska, FC United, Verdandi, Linköpings
internationella kulturcentrum, ett friskare skäggetorp (där varje dag mellan 10.00 till 10.30 i samarbete med
vårdcentralen (kvinnor kommer dit för att motionera)
Allaktivitshuset har även samarbete med olika studieförbund. Benjamin anser att folkbildning är jätteviktigt och
han inkludera dem i allaktivitetshusets verksamhet. I samarbete med ABF ska de försöka föra in aktuellt ämne
var tredje man för att (ex. SOS alarm) men inbjudna föreläsare för att öka kunskap. ABF:s utbidlningar, ex.
datakunskap är även tillgängliga via allaktiviteshuset.
På lång sikt vill man att allaktivitshuset ska vara igång 24 timmar om dygnet. I nuläget har man sett till så att
allaktiviteshuset är öppet fredag, lördag, söndag för ungdomar för ungdomar upp till 15 år.
“Det finns 9000 invånare i Skäggetorp och en pizzeria och två resturanger och vi gnäller på ungdomar när det är
skadegörelse och så vidare ....Vad ska ungdomarna göra? Skitsnack. Vi erbjuder dem ju ingenting Ofta socialfall
och människor utan pengar. Vad ska de göra? De har inga pengar”
På sistone har allaktivitetshuset fått lite bättre samarbete med kyrkan
Utländska kvinnor lär sig cykla genom att Vårt Nyård ringde och Benjamin fixade studiecirklar där
internationella kvinnoföreningen fick bli studiecirkelledare.
500-550 deltagare per vecka i huset. Efter semester hoppas Benjamin att deltagarna kommer att öka till 700-750
stycken.
Vad har allaktivitetshuset betytt för förändringen i skäggetorp?
Lågt valdeltagande i Skäggetorp. “Folk vill inte gå och rösta och påverka, vi snackar föreningsliv och
demokrati...men vilket föreningsliv då? Vi hade inget föreningsliv i Skäggetorp, det var Linköpings United, det
är HBK (men de är inte alls aktiva, när det gäller något annat än fotboll) och det var kyrkan. Alla andra
föreningar var bluffföreningar på pappret som spelade domino eller drack sprit. Ingen som sysslade med
folkbildning. Det är viktigt att folk får in föreningskultur och föreningsvana som funnits i Sverige i hundra år.
Folkrörelserna utvecklade föreningslivet och lärde medborgarna hur de skulle gå till väga för att skriva stadgar,
protokoll och andra grunder och nu är det väldigt naturligt för svenskar men för folk som flyttat hit är det inte
lika naturligt.”
“Vad är kunskap? Kunskap är en information som leder till en förändring? Först måste vi ge dem kunskap som
leder till förändring.”
“Kan en somalisk grupp påverka våra politiker om de inte organiserade? Nej, du kan prata hur du vill men det
går inte. Först när de är organiserade och kan framföra sina synpunkter och krav kan de påverka. Det skapar en
dialog som blir mycket lättare genom föreningar. Välfungerande demokrati kräver välfungerade föreningsliv, det
är grunden i det hela. Men det går inte bara på en natt, det kräver tid och är en process”
Ungdomsråd

“Det är nybildat som redan ingår i ett projekt med Slovenien som ska besöka varandra och se hur demokrati
fungerar i respektive land. Delta i workshops, besöka riksdagen medmera.
Benjamins mål är att satsa på sekulariserade föreningar och inte etniska föreningar. De kan lära sig hemspråk
och traditioner och liknande i varje fall men de måste lära sig att umgås med andra grupper.
Håller etniska föreningar sig för sig själva?
“De är vuxna som på grund av språket inte kan styra.”
Samarbete mellan olika föreningar?
“Det ska ske genom workshops och olika träffar och framför allt via ungdomar sker det mycket lättare.”
“FC United ska tillsammans med cykelföreningen och olika bostadsbolag starta igång ett projekt där ungdomar
ska få rensa källare medmera. Cykelföreningen har inte så många medlemmar vilket FC United har och de ska
därför samarbeta för att genomföra projektet tillsammans. Ungdomarna ska få riktigt lön, 100 kr i timmen.
Fotbollsföreningen får 50 kr för det och cykelföreningen får gratis cyklar och utfört arbete. Alla vinner och bra
för ungdomarna att de känner att de tjänar lite pengar.”
Skulle du säga att det finns mycket naturliga mötesplatser i Skäggetorp?
“Bara i Skäggetorps centrum, lite bänkar och caféet, medborgarkontoret...”
“Det är bra för invandrare eftersom de flesta här är invandrare. Ge dem en lokal och lite kaffe och problemet är
löst. Men vad händer istället? Vi har många etniska föreningar och vi vet inte vad de sysslar med. Det finns
ingen kontroll....särskilt de religiösa”
“I Skäggetorp finns inte så många religiösa föreningar men i Linköping i stort finns det många.”
Hur uppfattar du Skäggetorp som stadsdel?
“Skäggetorp har fått ett dåligt rykte som inte alls överenstämmer med verkligheten. Mitt i natten är jag säkrare i
Skäggetorp än på Ågatan men ingen som pekar ut Ågatan som ett problem”
“Media vill skapa ett nytt Rosengård eller Rinkeby av Skäggetorp, men det är inte en korrekt beskrivning av
Skäggetorp”
“Det finns problem. Det finns människor som kommer hit och inte vana med den levnadsstandard som finns här
och inte vet hur det fungerar, men det är vårt fel att vi inte förklarar och påpekar hur de ska göra”
“Ett stort problem är också att det hela tiden har lanserats en massa projekt i Skäggetorp där människor
anställdes utanför Skäggetorp trots att det finns välutbildad arbetskraft i Skäggetorp som har lokalkännedom.
Men hela tiden kom någon utifrån och pengarna försvann och ingen som på allvar utvärderade projekten.”
“Nu, för första gången har vi fått 500 000 av ungdomsstyrelsen för att genomföra ett projekt för etableringen av
nyanlända med lokala krafter”
Ska kommunen satsa på att stärka den offentliga servicen eller föreningslivet?
“Både och. De båda måste gå hand i hand.”
Var finns de största bristerna?
“Inget som sticker ut, men allmänt. Jobb och arbetslöshet är det största problemet. Det saknas en
arbetsförmedling som jobbar målinriktat. Deras jobb är inte att sitta på kontoret, deras jobb är att hitta jobb åt
arbetslösa. Det är bara fina ord om skäggetorp men det finns ingen som jobbar konkret”
Finns det många som ni inte lyckas engagera i föreningar? Har ni någon strategi för att engagera dem?
“Börja med dem som har material och föreningsvana och att allaktivitetshuset och de verktyg som finns där
sprids mun mot mun till de andra. Att göra ett bra jobb är den bästa marknadsföringen. “
“De svåraste etniska grupperna att engagera är romer och somalier, men det är på gång. I dagarna väntar en
somalisk förening på organisationsnummer till en förening.”
Skulle du säga att det finns en känsla av tillit och gemenskap.
“Jo det finns mycket.”

“Det var bråk mellan AIKare i SKäggetorp och barn från Skäggetorpsskolan. Hela skolan ställde upp för
varandra.”
Finns det motsättningar mellan olika grupper?
Inte just nu. Tidigare fanns det lite motsättningar mellan syrianer och vissa muslimer men just nu känner inte
Benjamin till något sådant.
Det finns personer som är främlingsfientliga men det är bara några få.
Umgås grannar med varandra?
“Ja ja ja”
Vad är man mest stolt över i Skäggetorp?
“Just nu finns det ingenting. Vi hoppas att vi får parken som vi kan vara stolta över. Centrum är inte så bra.
Saknas en symbol som kan fungera som en identitet.”
Skulle det behövas mer poliser?
“Inte fler poliser. Vi är intresserad av att få lugna gatan här. Pojkar och flickor som är uppvuxna i Skäggetorp.
De känner varenda unge i Skäggetorp. Det är små pengar för deras anställning men de kan göra underverk.”
“Polisen jobbar på fel sätt. De måste finnas mer poliser som jobbar med att skapa förtroende och relationer. Det
kräver mycket tid att bygga ut en relation mellan polisen och de boende pga de dåliga erfarenheter som många
har av polisen. Vi kan göra mer genom att starta något som liknar lugna gatan”
Har du någon kontakt med stadsdelsutvecklaren?
“Ja, dagligen”
Tycker du att de boende tar hand om bostadsmiljön?
“Inte tillfredsställande. Det saknas information. Det är bostadsbolagen som måste göra mer och inte bara klaga.”
“Bostadsbolagen kan ordna dagar då man gemensamt tar hand om bostadsmiljön. Det skapar gemenskap och
respekt för boendemiljön”
Skulle du säga att det finns en distansiering till det övriga SKäggetorp?
“Ja, det kan vara för dyrt att ta sig till staden.”
Skulle du säga att det är stor uppslutning på gemensamma aktiviteter?
(skäggetorpsdagen) “Ja det kom många. Fint att se barn som leker, en fin dag verkligen”
Kan du beskriva de kommunala åtgärderna som görs för att göra Skäggetorp till ett mer attraktivt område?
“Vissa kommunalråd är väldigt aktiva och kommer hit på besök. De geografiska utskottet är bra och diskuterar
vad som händer. Vi ser politikerna som vänner som vill hjälpa till eftersom de är här så ofta.”
Det finns mer engagemang nu än tidigare kring Skäggetorp.
Hur många är engagerade i valrörelsen?
“Inte så många. det behövs fler representanter i den politiska processen från Skäggetorp. De behövs någon som
träffar skäggetorpsborna dagligen så att skäggetorpsborna får framföra sina synpunkter på en gång och skapa en
relation med de boende. De politiska företrädarna behöver bli mer tillgängliga”
Varför är förtroendet för politiker lågt?
“Det har inte hänt något. Människor känner inte att de kan påverka”
Vad skulle du säga om förtroendet för socialförvaltningen eller skolan?
Skolan är bra. Har bra resultat enligt SALSA.
Socialförvaltningen skulle ha sitt kontor här.
Vissa ungdomar faller mellan stolarna mellan skolan och socialförvaltningen.

Är föräldrar engagerade i skolan?
“Föräldrarna behöver bli mer engagerade i föreningsliv för sina barn.”
Vad har du att säga om barnen som kan svenska språket och att det påverkar maktrelationen inom familjen?
“På grund av språket kan de inte styra längre. Det gör att de förstärker traditioner från hemlandet och barnen
hamnar med fötterna i två länder. Barn måste få bestämma själva, föräldrarna får inte pressa barnen. Många barn
mår jättedåligt”

Bilaga 4
Intervju med Carina Pettersson och Birgitta Arvidsson: anställda på Skäggetorps Stadsdelsförening
Beskriv er verksamhet
“Stadsdelsföreningen är en paraplyorganisation för sju olika föreningar”
“Särskilt de som vill bilda nya föreningar söker upp oss och vill ha hjälp med stadgar, hur gör man ett möte, vad
ska man ha för poster, hur många möten måste man ha, hur många medlemmar och sådana saker hjälper vi till
med.”
“Föreningen bildades 2008 på initiativ av framförallt två personer. Vi är religiöst och politiskt obundna. Vad
man tycker får man lämna utanför dörren. Vi jobbar för Skäggetorps bästa.”
“Aktivitetsparken ska byggas till eftersom det inte blev något för mindre barn utan mest för ungdomar.”
“Utan förvarning grävde man upp parken där Netto ska ligga. Det var många som gick där och rastade hundar
och så. Ingen har uttryckt sig positivt. Det finns så mycket affärer. Det är annat man behöver satsa på. Det har
sökts bygglov två gånger där innan men då har boende överklagat men tredje gången inga problem.”
Hur upplever ni Skäggetorp som stadsdel?
“Det har förändrats mycket. Det är tuffare nu, särskilt för ungdomar. Väldigt tufft. Det har inte funnits något för
dem. De lade ner ungdomsgården för fyra fem år sedan och då har huset stått tomt.”
“Bostadssegregationen har ökat enormt de senaste åren. Inte bara här utan i hela landet.”
“Man ökar koncentrationen av invandrande hyresgäster. Det blir problem av sig själv. De ska anpassa sig och de
håller sig för sig själva. Det är jättesvåra saker.”
“Jag upplever Linköping som en stad där man inte tar det problemet på allvar. Det är två eller tre områden där
man låter det... Det skulle spridas ut... Jag möter invandrare som själva tycker vi är för många invandrare här. Vi
blir aldrig svenskar.”
“Jag har haft invandrarföräldrar som har tagit barnen ur skolan eftersom det pratas för lite svenska.”
“Många bara lämnar sin lägenhet med möbler och allt så att den måste tömmas och det är stor omsättning på
lägenheter. Detta skapar en känsla av otryggt område för många som vill ha sin lägenhet som sitt hem där man
bor. Många lägenheter blir ett ställe där vi bara har våra grejor, inte ett ställe där vi bor. Om människor bor kvar
lite längre och börjar känna varandra.”
“Skäggetorp hade redan på 70-talet fått en stämpel. I Skäggetorp kan ingen vettig människa bo. Där bor bara
avskum.”
“Det finns mycket grönområden i Skäggetorp där ungarna kan vara och spela fotboll.”
Är det vissa områden inom Skäggetorp som är lite bättre än andra?
“I allra högsta grad. Vi har ju HSB-området. Det ligger helt utanför allt annat.”
“Det finns en jargong inom området. Skattegården, att det skulle vara något speciellt dåligt. Det har ju alltid
varit så, men om det är så det vet jag inte.”
“Nygård kan man inte bo heller är attityden inom området. Känslan är sådan.”
Finns det en känsla av tillit och gemenskap i Skäggetorp?
“Grupperingar av grupper som pratar med varandra.”
“Det går inte att generalisera.”
“I vår port. Det är folk från Albanien, Ryssland, Sverige, Kongo och romer. Vi pratar med varandra hela tiden.”
“Det beror på hur man är själv och om man har något gemensamt.”

Är man rädd när man går ut på kvällarna?
“Många är det. Jag är det inte, men jag skulle nog bli det om jag blev överfallen.”
Skulle det behövas mer poliser?
“Absolut, det finns ju ingen.”
“Det händer någonting. Som det här rånet nere vid banken. Då vimmlar det av poliser en och en halv till två
veckor efteråt sedan är alla borta.”
“När det fanns närpolis kunde man gå upp och prata med dem och de gick runt på centrum och visade sig,
snackade med ungdomar. Det är lättare för många att direkt prata med någon än att lyfta telefonluren.”
“Det byggs mycket i Linköping. Man gör reklam i tidningar och TV. Överallt utom i Skäggetorp. Man skulle
kunna ha byggt lite bostäder här. Något nytt bostadsområde. Det skulle fräscha upp självkänslan. Nu är det
samma gamla hus som stått här i 40 år.”
“Vissa borde rivas och sen bygga nytt.”
Tar de boende hand om bostadsmiljön?
“Det är olika vad man är för person. En del kastar bara saker runt omkring sig. Uteplatserna ser tråkiga ut på
vissa ställen och soprummen.”
Vilka föreningar är störst i Skäggetorp?
“Hyresgästföreningen är ganska stora och gör mycket saker.”
“Fotbollsföreningen FC United är mycket livaktiga.”
Är det många som engagerar sig i dessa föreningar?
“Jag har en känsla av att det är ett stadigt, ganska troget klientel som håller på att bli äldre och det är väl det som
är problemet för föreningslivet. Ungdomar går inte in i vanliga traditionella föreningar längre utan de är äldre
och äldre de som är med. Jag har själv varit med om att lägga ner två föreningar för att alla var över 75 år och
ingen hade lust längre. Det finns ingen påfyllning”
“Tanken med Stadsdelsföreningen är att man ska kunna hoppa mellan de här föreningarna som är med... Att
hitta det som passar dig bäst.”
“Vi vill inte att det ska dra igång en massa saker och så kan man inte slutföra utan vi vill ha stabila saker som
finns kvar.”
“Man ska inte forcera utan man ska ta det lugnt.”
“Vi vuxna sviker igen då vi startar saker men ingen orkar hålla i det efter några gånger. Och så startar vi nästa
grej som vi inte heller tycker är roligt och då sviker vi igen.”
“Bättre med små steg där vi bygger upp ett förtroende.”
“Vi har 3000 läsare varje månad.”
“Samverkansrådet har funnits i två tre år”
Finns det några grupper som är svåra att nå?
“Det är många svenskar som är tröga som inte alls vill. Sedan är det invandrare som man inte heller når riktigt,
men ABF har haft jättebra med sina cirklar.”
“Det finns ju föreningar men det vet vi inte så mycket om.”
Vad tror ni om kommunens åtgärder? Är det bra åtgärder?
“Alla åtgärder är bra på sitt sätt, men det får inte bli bara kosmetika. Bara att man göra något snyggt så att det
ska se bra ut så att man kan säga: titta vad vi har gjort. Det räcker inte utan man måste gå på djupet för att se vad
som verkligen behöver åtgärdas.”
Vad behöver man egentligen jobba med?

“Måste satsa på föräldrar som hamnar utanför när barnen börjar i skolan och lär sig svenska. Det svenska tar ju
över mer och mer. Föräldrarna kanske är arbetslösa och hamnar då efter var gäller språk och att vara med i
samhället.”
“Det största problemet är våra muslimer som inte går till kyrkan som är en naturlig samlingsplats. De får ju inte
gå in i kyrkan för deras religion förbjuder det. Det finns ingen annan naturlig samlingspunkt.”
“Sociala åtgärder behövs. Vi behöver få hit mer fältare, mer socialverksamhet. Vårdcentralen går på knäna för
alla psykiska och fysiska problem som måste tas om hand om när människor kommer från krigshärjade
områden. Det säger ju sig självt att de har massor som de behöver ha ur sig. Då kan man inte förlita sig att
Vårdcentralen tar hand om det.”
“Myndigheterna förlitar sig på att folk i områdena gör jobbet men egentligen ska inte vi göra det. Vi ska hjälpa
till men myndigheterna sätter bara ut folk och så får de en nyckel och hejdå... Det är fel att lägga bördan på
invånarna i en stadsdel för det klarar inte vi.”
“Mycket problem blir till exempel när kriget var mellan Iran och Irak och irakier kommer hit och hamnar vägg i
vägg med iranier. Hur bra är det? Kriget fortsätter. Det finns inget stopp på eländet.”
“Vi måste få hit resurser för att vi klarar inte detta själva.”
“Vi vill att detta ska bli ett bra område. Vi vill lyfta Skäggetorp men får hela tiden höra att det här är inget vi ska
satsa på. Man blir så trött. Det känns som att slå huvudet i en vägg.”

Bilaga 5
Intervju med Kamaran Zangana: arbetsmarknadskonsulent på Jobbtorg Skäggetorp
Hur upplever du Skäggetorp som stadsdel?
“Det bor folk från väldigt många olika håll här och jag tror inte att det är något problem. Problemet kommer
från arbetslösheten och att myndigheterna gör för lite här. Både det statliga och det kommunala borde erbjuda
individen mer”
“Nu har man kommit på att man måste erbjuda fotbollsplaner, fritidsgårdar och lekparker till de som bor här.
Alla har inte råd att åka någon annanstans.”
“Problemen finns inte hos individen. Det är vi som arbetar inom kommunen och andra inom andra myndigheter
som ska tänka på det i god tid istället för komma då många redan har hamnat i riskzonen.”
Har man tagit tag i det här problemet från staten och kommunen?
“Nu har man gjort det. Det finns en samarbetsråd i Skäggetorp där kommunens enheter finns representerade
tillsammans med kyrkan och polisen. Det har funnits i flera år nu.”
“Det ska nu bli mindre grupper så att vi får mer gjort”
Finns det en känsla av tillit och gemenskap i Skäggetorp? Gemensamma aktiviteter i området?
“Det finns många som engagerar sig. Till exempel i fotbollsgruppen. Men man måste också se till behoven. Vad
behöver de? Istället för att satsa på andra saker. Ungdomarna behöver fotbollsplaner och platser där de kan
träffas och de vuxna behöver ett riktigt kooperativ. Det startades ett men lades ner. KoopS hette det. Kommunen
borde ha satsat på det eftersom många var sysselsatta. Det finns många som är i behov av sådana små tjänster.”
“Skäggetorps stadsdelsförening borde kommun och stat satsa på. Individer som vill göra en skillnad i
Skäggetorp. Det behövs inte bara vackra ord utan också handling.”
Vet du något om koloniträdgården som finns i Skäggetorp?
“Koloniträdgården är jätteviktig. Det fanns en idé för många år sedan att man borde satsa på att ha grönsakstorg
här. Många skulle bli sysselsatta. De har jobbat inom jordbruket i sitt hemland.”
“Kommunen kan satsa på det här för att minska försörjningsstöd och låta individen växa.”
Hur reagerar man på allt negativt som skrivs om Skäggetorp?
“Jag tycker att det har väldigt negativ påverkan på människor. Man tappar sugen på att bo här och att uträtta
något.”
“Det är individer som har problem, inte hela Skäggetorp.”
Vad är man mest stolt över i Skäggetorp?
“Jag tror att man är stolt fotbollsföreningen och andra föreningar.”
“Vissa problem har man inte tänkt på. Vissa grupper har mer problem än andra och när man bor tätt i ett område
då påverkas miljön. Till exempel om några är ute och spelar hög musik på kvällarna när andra ska till jobbet.
Det påverkar stämningen och leder till konflikter mellan olika grupper. Det spelar ingen roll om det är svenska
eller invandrare”
Tar de boende hand om bostadsmiljön?
“Det är ett problem. Bostadsbolaget måste satsa mer. Stångåstaden har en områdsansvarig som är ute i området
och pratar med folk och reder ut problem vilket är bra.”
Finns det en distansering till övriga Linköping?
“Nej, jag ser inte det. Skäggetorp behövs.”
“Många fördömer Skäggetorp, men jag tycker att det är fantastiskt. Vi måste vara stolta över att det finns
människor från många olika håll. Vi kan äta frukost i Bagdad, lunch i Teheran och middag i Filippinerna om vi
vill, men hur gör vi? Eldsjälar vill satsa på olika saker men ingen fångar upp det. Vi måste lyfta det lilla positiva
och inte bara det negativa. Ibland är det det enda vi ser.”

Tror du det kan vara ett problem att man har byggt Skäggetorp som ett centrum utanför citykärnan?
“Man har inte fångat problemen i rätt tid och det kommer att ta tid att bygga upp förtroendet igen.”
“Jag jobbar med arbetslösa som får försörjningsstöd och när man försöker hitta något åt individen finns inget.
Studier, praktik och jobb finns inte. Det fanns på 90-talet, men inte idag. Vad ska vi då göra med individen? Man
är under kartläggning flera månader tills man hittar något. Problemet växer när individen går och tänker: jag har
inget, socialen betalar inte, jag vill göra något...”
“Det påverkar psykiskt och skapar konflikter i slutändan. När man hela tiden går och tänker och så säger kanske
min kompis något som jag inte tycker och så blir det en konflikt.”
“Viktigt att lösa konflikter på en gång.”
Hur många får hjälp av jobbtorget?
“Vi är fyra arbetsmarknadskonsulenter som har 40 stycken var, men det varierar. Vi avslutar och påbörjar
ärenden. Vi hjälper också varandra”
Hur kommer ni i kontakt med de som ni hjälper?
“Via socialkontoret”
Varför finns det ett speciellt jobbtorg i Skäggetorp?
“Det är den stadsdel som fått mest hjälp hittills. Här är arbetslösheten högre. Vi servar Skäggetorp och Ryd där
den är högre än i resten av Linköping. Vi avlastar våra kollegor i City som behövde hjälp. Det är också en extra
service för de som bor här och hjälpa dem snabbt.”
Har arbetslösheten sjunkit sedan ni kom hit?
“Jag tror det. Vi har hjälpt många. Inte bara med insats utan också att lösa problem. Det är inte bara jobbet som
är problemet utan de individer som kommer hit kan också ha andra problem som man måste lösa innan de kan
gå till jobb. Det kan gälla språket, psykiska eller fysiska problem. Mycket måste lösas. Jobb kan finns men är
man redo att jobba.”
Märker du på deltagarna du träffar att i och med att du hjälper till med din tid att individen stärks?
“De växer och de blir mer positiva och de är väldigt tacksamma. Man kanske inte ser de problem som man lever
med varje dag. Andra kan se det. Det dyker upp vid samtal. Medvetenheten växer fram”
Tycker du Jobbtorget är en bra satsning?
“Absolut, vissa grupper behöver det. Vi har kompetens. Jag kan många språk och det är lätt att prata med
många. Det är en lättnad för många. Vi fångar problemen i god tid och funderar på hur vi ska hjälpa individen.”
Har de boende i området förtroende för den offentliga verksamheten?
“Jag tror att många har det, men det finns en och annan som inte gör det. Mest ungdomar.”
Hur ser relationen mellan ungdomar och polisen ut?
“Jag tror närpolisen behövs igen. Att de finns och visar sig och får förtroende tillbaka. Jag tror inte att de har det
i dagsläget. Ungdomarna har tappat förtroendet för polisen. Det vore bra om de var där och pratade direkt med
dem och löser problemen. Om man är på plats får man höra mer.”
“Ungdomarna har mycket problem. Ungdomarna har tappat självförtroende och identitet. De är varken kurder,
irakier, iranier eller svenskar. De är i ett ingenmansland. Hemma måste de vara kurder, ute vill de vara
svenskar... Vad är jag? Vem är jag? Den frågan kommer upp väldigt ofta. Det är viktigt för tonåringar. De tar vad
som helst för att känna sig trygga. Då hamnar de i gäng för att känna sig trygga. Gruppen tar hand om mig,
gruppen blir min familj. Mamma och pappa blir ingen. De är arbetslösa, kan ingen svenska och har lite problem.
Om man inte har några pengar fixar gruppen saker åt mig.”
Hur löser man dessa problem?
“Först och främst polisen, men också genom att aktivera och hjälp föreningar. Träffpunkter måste finnas.
Fritidsgårdar kostar inte så mycket men om ett barn hamnar i missbruk kostar det samhället miljontals kronor.
Fritidsgården fångar upp problem som kan finnas i god tid.”
“Aktivera föräldrarna. Det är jätteviktigt att de är med. Att man går på utvecklingssamtal och diskuterar saker
och är aktiv i skolfrågan.”

“Förtroende kommer om vi visar oss och vill. Både från den offentliga sektorn och andra organisationer.
Samhället är för oss alla och vi måste vara delaktiga. Jag tror alla vill men vi måste hitta viljan. Arbetslösheten
kan dämpa denna vilja”
“Man måste tro på individen. Lyssna på individen för då kommer han/hon och lastar av sig.”
Har Skäggetorpsborna förtroende för politiker?
“Hur ska de kunna ha det om inte jag har det? Jag tror inte det.”

Bilaga 6
Intervju Nader Ghaemi: stadsdelsutvecklare i Skäggetorp
Beskriv din verksamhet
Sedan 2007 finns en stadsutvecklare i Skäggetorp. Liknande verksamhet har funnits i andra städer i åtminstone
15 år. Orsaken till att man fokuserar på en stadsdel är att stadsdelen har sociala problem. Regeringen har nu
beslutat om att flera kommuner ska göra samma sak. Kommunikationen kan öka mellan olika städer om vad
som fungerar och vad som inte gör det.
Det är kommunen som bestämmer hur olika insatser ska prioriteras. Stadsdelsutvecklare arbetar utifrån det
urbana utvecklingsavtalet. Kommunerna får inga extra resurser för att uppfylla det urbana utvecklingsavtalet.
Projektet finansieras delvis av Europeiska socialfonden. Linköping och Norrköping har fått cirka 18 miljoner.
Stadsdelsutveckling är det övergripande projektet men backas upp av flera delprojekt som strävar mot de mål
som återfinns i det urbana utvecklingsavtalet (Till exempel Tänk Om). Tänk Om var ett projekt som skulle
hjälpa personer som var långt ifrån arbetsmarknaden och dessutom hade språksvårigheter skulle hitta ett arbete.
Tänk Om var ett treårigt projekt som avslutades i mars 2011.
Hur ser du på att kommunen söker ESF-medel och inte finansierar det själva?
“De medel man har fått räcker inte till. Det är egentligen kommunen själva som har gått in med olika insatser. “
“Från kommunens sida har vi satt upp mål. De målen är uppsatta utifrån det som regeringen har beslutat om:
arbete, utveckling, trygghet och tillväxt. Kommunens mål är ökad förvärvsfrekvens, minskad försörjningsstöd,
språkutveckling och skolresultat, attraktiv och trygg stadsdel, demokrati och delaktighet, folkhälsa och ökad
tillväxt. Det är Linköping kommuns sex målområden. Mitt uppdrag är att samordna och knyta kontakter med de
lokala aktörerna så de kan samverka kring de frågorna.”
“Människor ska tycka till innan vi gör insatser”
“Det är svårt att få folk att engagera sig när man lider av olika bekymmer. Till exempel om man är arbetslös. Det
tar lite tid innan man får självförtroende.”
Risker med att skapa ett centrum i ett centrum?
“ABF har en filial här. Vissa saker behöver vi decentralisera eftersom folk gärna vill ha det där vi bor. Till
exempel ensamstående mammor, de som inte kan språket och inte vågar lämna stadsdelen. Då finns
organisationen eller myndigheten här så att människor kan känna sig trygga.”
“Vad skulle vara alternativet när folk inte vill lämna stadsdelen? Då tycker jag att man ska skapa en arena där de
kan känna sig trygga för att sedan lämna stadsdelen när man har mer kött på benen och en känsla av egenmakt.
Människor som kommer till dessa träffpunkter känner sig mer delaktiga.”
“När man vill bygga eget finns inte den möjligheten i Skäggetorp. Det borde finnas.”
Geografiska utskottet
“Politiker har en kommunikation med de boende där de bor. Jag har iallafall fått mycket respons av det
geografiska utskottet. De sitter också med i samverkansrådet.”
Lokala partnerskap
“Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polisen och kommunen skriver avtal för Skäggetorp, men här har vi
tyvärr inte lyckats så bra. De enda som har jobbat aktivt utifrån det lokala partnerskapet är polisen. De är med i
samverkansrådet och diskuterar hur vi ska få ett bättre Skäggetorp. Tyvärr saknar vi Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan då de tycker sig ha en myndighetsroll och att direktivet måste komma uppifrån. De kan inte
göra något lokalt i Linköping.”
“Det är ett problem att myndigheterna inte kan samverka på högre nivå.”
“Först och främst har man misslyckats med integrationsplanerna och sen kommer introduktionen till svenska
samhället... Den är inte tillräcklig så att folk tycker att jag har någonting att bidra med. Det kan vara att man har
någonting med sig i bagaget hemifrån. Låt oss säga att man har varit skomakare eller vadsomhelst. Man tar inte
tillvara detta. Man ska göra en inventering av kunskap och kompetens hos individen innan man lotsas vidare till
stadsdelen. “

Hur påverkas man av den negativa bild som media tecknar av Skäggetorp?
“Väldigt mycket. En del är sant, det ska man inte säga något om, men det som är negativt skrivs ofta med stora
rubriker. Det är det som skadar. Positiva saker skrivs väldigt lite om.”
“Sedan 2007 har vi jobbat med kommunikation med media... Nu bjuder vi in dem direkt när det händer något
positivt.”
Ser du framgångar med ditt jobb?
“Det är både och. Vissa dagar känns det som om jag ska ge upp, men det som ger mig energi är de boende och
föreningar. Jag ser att de gärna vill satsa på ett bra Skäggetorp även om arbetet är ideellt. Det finns eldsjälar.”
Känner du att de boende har förtroende för dig?
“Ja, det tycker jag. De vet att jag inte har några pengar med mig, men däremot kan vi tillsammans förändra. Jag
är deras förlängda arm till kommunen och övriga statliga verk. De vet att om vi överens om saker kan vi driva
de frågorna. Många boende och föreningar tycker att vi själva ska kunna ta hand om stadsdelen vad gäller
skötsel och så vidare.”
“Kommunen borde låta mer av skötseln i området göras av boende och föreningar. Detta istället för att någon
entreprenör kommer långtifrån.”
Är många engagerade i föreningar?
“Föreningarna är min förlängda arm till de jag annars inte når. På det sättet blir jag involverad i många frågor
som jag annars inte hade varit insatt i.”
Vilka grupper är svåra att engagera?
“Nyanlända. Man är inte van vid föreningslivet hemifrån och vet helt enkelt inte hur det fungerar.”
“Nu har fotbollsföreningen fått bidrag från ungdomsstyrelsen för etablering av nyanlända. De ska samarbeta
med aktivitetshuset... De ska ordna aktiviteter för alla åldrar kring hur föreningslivet fungerar.”
“Aktivitetshuset och aktivitetsparken är naturliga mötespunkter. Också inom idrotten kan man på ett naturligt
sätt mötas trots olika bakgrund.”
Märker du att det finns problem med identitetsskapande bland ungdomar?
“Ja, det gör jag. Det som bekymrar mig är just ungdomarna som kanske har arbetslösa föräldrar som inte kan
integreras i det svenska samhället. Föräldrarna har då kanske fördomar om samhället som man omedvetet för in
i barnens tankar i låg ålder. Det föräldrarna har upplevt upplever också barnen. Man kan inte läsa av koderna.”
“Det enda som ger dem trygghet kan vara kriminella gäng. Många hamnar där i redan låga åldrar eftersom man
inte har haft möjlighet att lära känna det svenska samhället på ett bra sätt.”
“Det är viktigt att man får ett sommarjobb. Det skapar trygghet i stadsdelen samt stolthet eftersom man jobbar
och tjänar pengar. Det kan vara ett ekonomisk tillskott för ungdomarna samtidigt som man tar sitt ansvar.”
“Viktigt att man får ett samhälle som man vill vara en del av.”
Relationen mellan polis och ungdomar?
“Den är bra, men den kan bli bättre... Det ska vara i förebyggande syfte och inte bara att de kommer när det är
problem.”

Bilaga 7
Intervju med Håkan Stenbäck: närpolis i Skäggetorp
Beskriv er verksamhet
Närpolisen är specialiserade på ungdomar. Yttre personal som går på skifttider. Har hand om alla
ungdomsutredningar upp till 18 år. Finns vissa undantag.
“Har förmånen att få träffa både föräldrar och barn”
“Har kontaktpoliser på alla gymnasier och högstadieskolor”
“Del av urban utvecklingsarbetet. I de sammanhanget lovade polisen att hjälpa till på Skäggetorpsskolan och
Rosendalsskolan. Skolan får höra av sig när det är ett problem så har man haft samtal med elever, föräldrar och
skolan då polisen varit med”
Hur ofta befinner ni er i Skäggetorp?
“det varierar helt på en vecka”
Tillbringar rätt så mycket tid på Skäggetorpsskolan. Gör olika saker. Har deltagit i ett projekt som heter Kärlek.
Kommit på en föräldrarträff med olika grupper, varit som mest stökigt i den somaliska gruppen. Skolan har delat
in föräldramöten med olika grupper.
Deltagit i en föräldrakväll som kallades “vem bestämmer” där föräldrarna undrade om det var barn eller
ungdomar.
Viktigt att prata om polisens roll i Sverige. Viktigt med de mötena. Man är ofta livrädda för polisen, på grund av
polisens regimens maktverktyg. Är med på sfi för att prata om samma sak. Mycket viktigt att få igång de
mötena.
“Kunskap kan leda till trygghet”
“Sociala insatsgruppen ska jobba med individen där samhällets funktioner ska jobba tillsammans”
Vi möter många föräldrar som vill att polisen ska hjälpa dem att få kommunen att göra något.
Håkan anser att samverkan generellt sätt har varit ganska dålig i Linköping. han tror att det har att göra med att
Linköping är en ganska vålmående kommun (jobbar i stuprör) och därför har det inte funnits ett behov av att
samverka på samma sätt.
Hur jobbar ni för att skapa en dialog med ungdomarna?
“Vi har väldigt klara riklinjer för skolan. Det får inte bli så att skolan har egna regler. Är det brott i det övriga
samhället är det brott i skolan också. Det har också lett till något gott tycker jag.”
“Nu är det så att om det ringer en rektor eller en mamma kan vi garantera en konsekvens av en polisanmälan när
barnen är mellan 10 och 14 år, de är alltså inte straffmyndiga. Tidigare kunde det vara så att man titta på om
kriterierna uppfylldes för att få göra en förundersökning (måste vara straffmyndiga) stämde de inte skickades
barnen till soc. och det är svårt att få hjälp där idag. Men nu kan vi garantera att de kallas till samtal. Inom 48 h
ska socialförvaltningen ha tagit kontakt med den misstänktes föräldrar så kommer man överens om en tid för ett
samtal. De kan i sin tur dröja några veckor men då vet man ändå om att det kommer att ske och då är polisen
med och informerar. Tar första kvarten av det samtalet som varar en timma.”
Polisen pratar om framtiden på det samtalet. “Vi upplever att det är jätteviktigt att barnen får en konsekvens”
“Så fort någon kallar på det så försöker vi vara med”
Vi har ett jättestort intresse för att barn inte ska hamna i kriminalitet.
“det gäller att det finns ett nätverk för att komma fram till hur man ska hjälpa barn på bästa sätt”
Tycker du att det behövs fler poliser i Skäggetorp?

“Jag tycker att det är så många som vill ha poliser på så många platser. Den senaste tiden har det faktiskt varit
mer busigt i Berga. “
“Det är något speciellt med Skäggetorp, det är inte alls säkert att det är där de största problemen finns.
Skäggetorp sticker inte ut, så där våldsamt som vissa vill göra gällande. Det görs jättemycket bra jobb i
Skäggetorpsskolan till exempel är jättebra. Det finns lärare som varit där i många år som har ett socialt intresse.
“
“Vi hade närpolis där i centrum och då kunde de bara ringa från skolan så gick jag ner dit.”
Vad finns det annars för bra insatser i Skäggetorp?
“Det finns så jättemånga. Många beundransvärda människor”
“Det är viktigt att kommunen är med och stöttar också. “
“Många tror att vi har dåligt förhållande med de kriminella ungdomarna men det är inte alls så. Ibland kan det
vara så för att vi stör deras verksamhet men de är ofta tacksamma också och kommer fram i efterhand och är
jättetacksamma.”
“Det viktigaste tycker jag är att folk blir sedda. Många närpoliser klarar av rätt stora problem bara beroende på
att de känner individen. mot om de kommer polisen där närkontakten inte finns.”
“När man hejar ibland på de där busiga killarna sträcker de ofta på sig och kan vara lite stolta för att de känner
en polis. det kan man nyttja”
“Det finns tillfällen när jag saknar kontoret i Skäggetorp. Ibland kunde vi få något tips på droger och så hade de
blivit visterade av poliser på fältet och då kunde de känna sig lite kränkta. Då kunde de komma upp, de bara
ringde på dörren och så räckte det att sitta och prata en kvart tjugo minuter om varför polisen visiterar dem, då
rann liksom ilskan av dem. Där har man det där med möten som är så viktigt. FInns inte de där möterna och folk
får en bild av att polisen bara kontrollerar bygger det upp en massa ilska”
Det här med det goda mötet som du pratar om, är det representativt för hela närpolisen eller är det något som
du yrkar på personligen?
“Nej det gäller alla som jobbar här. Kollegan tycker att de får mycket mer ut av jobbet när de träffar människor
både under dåliga tider och när de mår bättre. Det är jätteviktigt. Där har ordningspolisen det svårare. De åker
bara på akuta jobb och så löser man det igen. Närpolisen bygger upp kontakter, både med unga och gamla.
Hur uppfattar du Skäggetorp som stadsdel?
“Det finns ju problem. Jag tänker på det här att det faktiskt är ganska många som kommer in i det svenska
samhället men det första de gör är ju att flytta därifrån. Man gör boendekarriär och det kommer man aldrig ifrån.
Då hinner ju området aldrig sätta sig för då flyttar det ju in nya”
Tror du att det måste finnas sådana områden?
“Det verkar nästan så eller att det inte går att förhindra och att det finns överallt. Ibland har jag haft en tokig
tanke att alla skulle äga sin lägenhet. Det hade nog varit bra annars är det så lätt att bli så mycket anonymitet
beroende på omflyttningar och så där. Så man känner inte ens folk i trapphuset “
Tycker du att folk inte tar hand om bostadsmiljön i Skäggetorp?
“Nej det är väl så, till skillnad då om du har någon bostadsrättsförening. Då ser man ju liksom ett värde i sin
bostad. “
“De var några ungdomar som sa vid något tillfälle när vi skällde på dem för att de hade förstört något “men det
är väl ingenting, det här ghettot...men vad säger du sa jag, det är ju liksom er bostadsmiljö...också så här viktiga
möten att veta hur de tänker. Vi pratar om ghetto liksom...snacka om att ta i”
“Man kan inte tro att någon ska lösa allt, skolan eller polisen kan inte lösa allt. I Skäggetorp måste man lära sig
att samverka för tredjemans skull.”
“Jag brukar dela in dygnet i 24 timmar. Hur många timmar är det goda krafter som tar hand om grabben? Skolan
ser barnen några timmar, fältare i den utsträckning det finns någon....och så vidare”

Ett aktivt föreningsliv då, hur viktigt är det för att stärka ungdomarna?
“Jätteviktigt. För en del barn, det passar ju inte alla. De som vi jobbar med där finns det inget föreningsliv i hela
världen som kan ta upp det.
“Där har vi faktiskt pratat med kommun, fritidsverksamheten har ju då ett uppdrag mellan 13 till 16 år, det här
är jätteknepigt tycker vi då, mellan 16 och 18 år har de egentligen ingenstans att vara. När de är 18 år kommer
de in på krogen. Det är en besvärlig grupp. Där har vi faktiskt sagt till kommunen att det måste ordnas något,
man kommer fortfarande inte nå alla....man gjorde en bra sak i Ryd där man har en fotbollshall så där helt
plötsligt fick de ha öppet mycket längre och fick eget ansvar, istället för att vara ute och bråka med studenterna”
“Det har gått bra nu när de har fått ha fotbollshallen öppet....inte som vi tänker oss Sverige att allt ska vara
föreningslett utan bara få spela fotboll bara för att man vill oavsett om man är bra eller dålig. Det finns ju en viss
utslagning även i föreningslivet”
De här allaktivitesplatserna som finns, de är ju alltid folk där?
“Jättebra. Jättebra! I Skäggetorp var det extra problematiskt eftersom samlingsplatserna tidigare var vid
Nygårdsskolan väldigt nära bostäder, bara det här basketdunkandet på natten när det är tvärtyst för övrigt störde
en massa. Så allaktivitetsplatserna är jättebra, för de som är sysslolösa har ändå mycket energi och de måste få
springa av sig”
Blir det bra naturliga mötesplatser mellan olika folkgrupper?
“Bollen är väldens bästa leksak”
Hur reagerar man på allt det negativa som händer, hör du mycket av de boende?
“Sällan, jag hör mycket mer klagomål från andra delar av stan. Det kan ju också bero på vad det är för
människor som bor där. Lite som jag sa, den utländska delen av befolkningen ringer inte gärna polisen. Då ska
det vara riktig kris”
Tycker du att man överdriver när det gäller Skäggetorp?
“Jag vet inte. I alla år har man hört att folk beklagar sig över att pressen alltid skriver ut namnen på de utsatta
områdena medan man i övriga stadsdelar skriver Linköping. Jag vet inte om det stämmer. De känner sig ibland
lite utpekade Jag har svårt att säga om det verkligen kan vara så”
“De negativa artiklarna tär mycket mer än de positiva.”
“På ungdomassidan har vi fått lägga mer fokus på Berga och Ryd under de senaste året”
Skulle du säga att det finns en distansering till det övriga Linköping?
“Det är ju från miljonprogramstiden så lite avskilt i och med Nygårdsvägen som går runt det, så osynliga
gränser finns det ju. Men man får inte glömma heller att det finns många människor som bott i Skäggetorp i alla
år och tycker att det är jättebra och inte vill flytta. Området i sig är rätt bra egentligen.”
“Det är ett problem att området aldrig sätter sig. “
Tror du att kommunala åtgärder för att göra S mer attraktivt kommer att lyckas. Borde man istället satsa på
föreningsliv?
“Jag vet inte. På senare år har jag tänkt mycket på det där. Vi tänker ofta föreningsliv i Sverige, vi är
världsmästare på föreningar i Sverige och tycker att det är det givna sättet att umgås så där men när vi har sett på
de här ungdomarna som är lite stökiga och så där så är inte föreningstanken det viktiga men man måste hitta
arenor där de får vara utan att de blir bortkörda. För många av de här som vi stöter på mest de blir bortkörda från
Skäggetorp centrum, biblioteket, de är ju lite högljudda och stör, de kanske blir portade från fritidsgården och
blir liksom utstötta överallt, så det där skapar en massa vrede förstås...att de bara blir utskuffade och inte blir
sedda någonstans. Föreningar är ju bra men de har inte alls men de som kommer från utlandet och en annan
föreningskultur har inte alls samma föreningstanke som vi har
“Vi måste ta vara till frivilliga krafter och inte tänka att kommunen ska lösa allt. Ska du hjälpa människor måste
många krafter komma till”
Vilka likheter ser du mellan Skäggetorp och Vivalla?

“Det finns många likheter... Jag tror ändå att Vivalla är lite tuffare än det här. Det är samma problematik. “
“Där har du också en bra idé om naturliga mötesplatser...interreligiöst råd som kommer till när det blir oro.
Polisen får fråga de i rådet hur man gör med olika problem”
“Det viktiga med det interreligiösa så tonar man ner det religiösa och betonar likheter mellan varandra, när det
gäller extremism betonar man olikheter, men om man tonar ner olikheterna kan man lösa problem på ett annat
sätt.”
“En polis som är född här i Linköping, växer upp här och blir polis här så kanske...det är liksom inte världens
medelpunkt, man kanske tror det men, så jag tror det är nyttigt om man vidgar vyerna och får lite mer referenser
och så där, men då är vi inne på det här igen då med de här mötena, så många som möjligt så man vet när det
kommer något problem, vad gör vi åt det här, då behöver man inte bara tänka polisiärt utan vara lite större”
“Ett tag när vi fortfarande hade kontor i Skäggetorp var vi inne på om man kanske skulle starta en
förortsriksdag, det skulle man väl kanske kunna ha”
Får ni många anmälningar från grannar som är upprörda på grannar?
“Nej, Skäggetorp sticker inte ut på något sätt. Grannosämja är vanligt överallt. Sånt löser de nog mycket via
stångastan. De har ett socialt engagemang. De är jättebra. Vi blev bekymrade när de sålde nygårdskvarteret. Har
fått ner mycket med fysiska åtgärder. De håller rent i området och tar bort alla cykelvrak osv.”
“Det är också viktigt att ingenting får bli fult eller någonting, då går det jättefort, så klotter tar de bort jättefort.”
Skulle det bli bättre om man placerade fler studenter i Skäggetorp?
“Ja det tror jag faktiskt”
“Men det är alltid bra, så är det även på kvällstid så här, så är det jättebra om de är vuxna ute, satt det inte bara
är poliser och ungdomar och stackars busschaufförer, taxichaufförer utan att vanliga människor är ute.”
Vad är människor mest stolta över?
“Där har vi centrumet, det var jättesynd när systembolaget försvann därifrån, vi har varit med och yttrat oss om
det faktiskt, nu blev det ju verklighet men de har försökt tidigare... Vi tyckte bara att det var bra att
Systembolaget låg i Skäggetorp centrum för det gjorde att många människor åkte dit. och även om de gick på
Systembolaget blir det ju lätt att man handlar annat med.”

Bilaga 8
Intervju med Kicki Hergils: diakon inom Svenska Kyrkan
Beskriv er verksamhet
“När jag började här får 12 år sedan såg det annorlunda ut än vad det gör idag och beror på att strukturen i
Skäggetorp har ändrats och därför har vi ändrat på vårt sätt att arbeta. För 12-15 år sedan var det mycket
specificerat på att man jobbade med grupper och att man jobbade med äldre... Problemet med att folk kom hit
och hade ont om pengar växte. De fick matrekvisitioner så att de kunde handla på affären. Vi märkte att det blev
mer och mer av det.”
“Ohälsotalet är högt i Skäggetorp. Alltså de som lever på socialbidrag, de som inte har arbete och de som har
hög sjukfrånvaro. Det ligger högst i hela Linköping”
“Vi är en socionom och en diakon. Socionomen arbetar främst med integration. Mycket utav hans arbete handlar
om de som har fått sitt sista avslag på uppehållstillstånd och de kommer hit och är desperata... Vi hjälper dem att
skriva nya ansökningar och att svara på avslag.”
“Vi gömmer inga människor, men däremot har vi sagt det att när de finns här måste vi ta hänsyn till de
mänskliga rättigheterna. Barnen måste ha rätt att gå till skolan. Det hjälper vi alltid till med även om de är
gömda. Vi ser till att hjälpa till om någon behöver akut tandvård eller sjukvård. Ofta handlar det om att man mår
psykiskt dåligt i den situationen man är gömd.”
“Vi har något som heter “Barn i start” och “Barn i väntan”. Det är inte Kyrkan som håller i det men vi är
involverade i det. Det är för barn och ungdomar mellan 7 och 18 år. Det är för de som antingen har fått
uppehållstillstånd eller de som väntar på det. Man får gå i en grupp sex gånger där det är tydligt med mål och
mening. Alltså vad man vill med gruppen... Det som det handlar om är att de barn som tillsammans med syskon
och föräldrar flyr de flyr ifrån sitt hem till något okänt. Oftast har de varit med om fruktansvärda saker... Vi
fångar i de här grupperna upp de barnen och sätter ord på deras upplevelser.”
“Kommunen och migrationsverket är inte intresserade. Det är olika ideella organisationer som ordnar det här.
Från kommunens sida tycker man det är bra men det finns inga pengar.”
Föräldrarna går parallellt i en annan grupp.
Ekonomisk rådgivning/budget
“Jag har haft matlagningkurser och ekonomisk rådgivning. Jag har haft det på svenska, romani, teckenspråk och
arabiska... Det är jätteviktigt att sätta in sig i deras tankesätt.”
Hur upplever du Skäggetorp som stadsdel?
“Jag upplever att det har kommit väldigt mycket invandrare nu. Jag ser det väldigt positivt på många plan... Man
försöker att jobba tillsammans. Det finns ett “Skäggetorps-vi” på något sätt. Att man bryr sig om varandra. Men
det finns också en rädsla. Det kan jag inte komma ifrån. Det finns en rädsla, både från svenskar och invandrare,
att det inte får bli för många invandrare... Det finns många som vill kämpa för Skäggetorp och som vill gott. Till
exempel duktiga lärare som verkligen brinner för det här.”
Beskriv “vi-känslan”
“När det till exempel blir skadegörelse blir det så att folk reagerar snabbt. De kommer antingen till oss eller till
demokratikontoret och säger att det här vill vi inte vara med om. Vi vill att vi tillsammans tar tag i det här. Nu
ska det bland annat starta nattvandring... Många vill vara med.”
“Folk som har växt upp här och sedan flyttar härifrån. Många flyttar tillbaka när de får barn och det är för att de
känner att det är något visst med Skäggetorp och att det är den här vi-känslan de beskriver. Att det finns en
öppenhet.”
Vad är man som Skäggetorpsbo stolt över?
“Jag vet att de svenskar som jag träffar i en frivillig diakonigrupp som jag har säger att orsaken till att de stannar
kvar i Skäggetorp och att de trivs här är att det finns en vi-känsla, att man bryr sig om varandra. Att man ser
varandra, att man hälsar på varandra i centrum och pratar en stund. Det är väl den man är rädd ska försvinna när
invandrarna blir fler.”

Samarbete
“Det som jag ser som en svårighet är att de olika organisationerna som finns här borde jobba mer tillsammans.
Det finns många bra klickar. Vi har fotbollsklubben som gör jättemycket för ungdomarna här... De jobbar
mycket för sig själva. Vi har invandrargrupper nere vid gamla fritidsgården som jobbar med olika saker och gör
ett jättebra jobb. Vi jobbar med fritidsverksamhet, men det blir öar. Jag skulle önska att vi blev bättre på det här.
Vi har pratat om det i flera år och så gör vi enstaka saker tillsammans, men sen blir det inget mer. Hur ska vi
göra för att nå det här vi:et?... Vi skulle behöva samarbeta mer.”
Är det mycket missbruk i Skäggetorp?
“Inte bland invandrare men däremot bland svenskar... Jag tror inte det är mer här än på andra ställen.”
Hur reagerar man på allt negativt som skrivs om Skäggetorp?
“De flesta säger det att de blir väldigt ledsna. En del har börjat bli lite rädda nu. Framför allt efter överfallen
med personrån som har varit... Jag vet flera som inte går ut på kvällarna. Det är främst äldre jag hör det ifrån.”
Skulle du säga att det behövs mer poliser i området?
“Jag tror att det skulle vara bra om det fanns en närpolis här. Att det var lätt att få tag på dem. Närkontakten är så
pass viktig.”
“När vi ser att det har varit förstörelse här i området är det främst under sommaren och oftast på skolor. Detta
beror på att man inte har något att göra. Därför tycker jag att den här aktivitetsparken är väldigt, väldigt bra.
Men om man hade någon form av polis på kvällen så tror jag att man skulle känna sig tryggare. Det är ju hemskt
om man inte kan vara ute på vintern efter fem-halv sex för att det är mörkt.”
Varför tror du att våldet har trappats upp den senaste tiden?
“Från min sida så ser jag en frustration bland människor som år ut och år in lever på socialbidrag. Man känner
sig inte behövd och då blir man frustrerad. Jag har haft många utländska kvinnor vars män tidigare har varit
överbeskyddande men aldrig använt sig av våld. När de sedan kom till Sverige och familjesituationen ändrades
från att det tidigare var mannen som hade ansvar för familjen. Han var stolt över det. Mannen arbetade och
kvinnan stod för hushållssysslorna. Så är det inte i Sverige. Här är båda lika, båda ska ut i arbete. Barnen lär sig
svenska fort. Man blir inte frågad efter, man har svårt med svenska språket, man kanske inte heller är
motiverad... Då kan det uppstå en frustration som orsakar misshandel.”
“En frustration över att man inte har inkomster och pengar.”
Tar de boende hand om bostadsmiljön?
“Jag försöker gå ut i området mycket och jag blir bestört när jag ser skillnaden mellan områdena. Det som vi
kallar Nygård det är jättenedgånget. Trasiga persienner, uteplatser med trasiga staket. De har börjat restaurera
vet jag men det räcker ju inte med en liten bit. Man måste ju ta hela området utifrån och in. Inomhus är det
nedgånget... Jag vet att man försöker men det är så mycket att göra. Sen så har vi HSB-området där man
helrenoverar... Det är helt annorlunda. Planterade blommor, man klipper gräset...”
Finns det en distansering från övriga Linköping?
“Ja, tyvärr. Jag kan känna att en del som bor här nästan lever i Skäggetorp och är ute i Tornby. När vi tar med
oss barn till Busfabriken och så är det första gången de har varit där. När de kommer till Domkyrkan undrar de
vad det är för stor kyrka? De har inte varit nere i stan utan går man någon stans är det till Ikanohuset. Nu
generaliserar jag mycket, men jag känner att man inte har råd och inte tar sig råd att gå till till exempel
simhallen och Busfabriken. Många har en kolonilott som man går till också.”
Den verksamhet som ni bedriver. Är det mest svenskar eller är det även personer med invandrarbakgrund
som deltar?
“På grupper, pensionärsträffar, soppluncher och så vidare är det nästan bara svenskar som kommer tyvärr. De vi
möter på diakonin med personliga möten är fler invandrare än svenskar. Framför allt handlar det om att göra
något praktiskt. Det kan handla om att ringa ner och få en läkartid eller så.”
“Vi tar emot barnkläder och delar ut framför allt till vintern. Till exempel till de som väntar på
uppehållstillstånd.”
Hur ställer du dig till att socialförvaltningen skickar vidare personer till dig?
“Jag känner det som ett förtroende. Det hade hört talas om att jag hade den här kursen och genom Vårt Nygård
fick jag kontakt med romerna som sen kom att gå kursen.”
“Jag tror att de ställde krav på att de skulle gå kursen för att få försörjningsstöd.”

Vilka föreningar är störst i Skäggetorp?
“Vi har något som heter “Kul i Skäggetorp” tillsammans med andra föreningar. Det är en sommarverksamhet
tillsammans med ABF, fotbollsföreningen, Stadsdelsföreningen. Det är två veckor under sommaren som man
gör olika saker... Det är dagverksamhet även på påsklovet och jullovet. Vi brukar vara i Kyrkans lokaler.”
Finns det några specifika grupper som är svåra att engagera i Skäggetorp?
“Ja, invandrare. Vi har jättesvårt att nå somalier skulle jag vilja säga. Jag har ingen kontakt med dem. Vi har
försökt på olika sätt genom mer vardagssaker men även för att lära sig om olika tro. Det är jättesvårt att nå
dem.”
Skulle du säga att man engagerar sig i föreningar i eller utanför Skäggetorp?
“Jag upplever att man är engagerad här faktiskt. Jag vet flera som är engagerade i HBK. Om man är engagerad i
en förening är man oftast engagerad i flera. Antingen är man engagerad eller inte alls.”
Skulle du säga att det är god uppslutning på gemensamma aktiviteter?
Loppmarknaden engagerar många
Beskriv de kommunala åtgärder som ska göra Skäggetorp mer attraktivt.
“Jag känner att man skulle satsa mycket mer. Jag skulle önska att man hade socialförvaltning, arbetsförmedling
och så vidare. Det jag möter i mitt jobb är invandrare som inte kommer ut utanför Skäggetorp. Man skulle satsa
mer på dem så att de kommer in i samhället.”
Borde man istället för kommunala åtgärder satsa på ökat föreningsbidrag till föreningar som finns här/ det
sociala samhället?
“Ja, om man kan visa vad man gör för pengarna så att det inte rinner ut i sanden. Om man kan visa resultatet och
öka samarbetet mellan föreningar. Vi behöver veta hur vi ska göra. Det finns jättemycket positiva krafter här
men hur ska vi kunna göra saker tillsammans. Både pengar och utbildning är viktigt.
Uppfattar du att man har ett förtroende för den offentliga servicen i Skäggetorp?
“Ja, i stort tycker jag det. Många säger att medborgarkontoret som finns är väldigt positivt. De kan då få kontakt
med arbetsförmedlingen och så.”
Är man engagerad i valrörelsen?
“Nej, det är man inte. Man är väldigt dålig på det. SD hade väldigt högt valresultat vilket jag tycker är
skrämmande... Vi ska inte slå ut människor. Vi måste hitta de positiva.”
“Man kanske känner sig uppgiven. Men mycket handlar om bristande språkkunskaper. Få ut information är inte
så lätt.”

Bilaga 9
Intervju med Amir Cirkic: kanslist på FC United
Hur upplever du Skäggetorp som stadsdel?
“Centrumets framsida känns som en baksida”
Utveckla de projekten som du arbetar med?
“Just nu har vi två små projekt som vi arbetar med. Det ena är fotbollsskolan som ska äga rum under sommaren
för barn och ungdomar i gymnasie och grundskolan. Och sen har vi också en tanke att under en längre period av
sommaren köra ett bredare utbud som vi kallar för sommarkollo där de får prova på olika verksamheter. Idrott,
kultur, matlagning, utflyckter och så. Det ska bli en bredare urval av idrotter som de får prova på och känna vad
som känns bra för dem.”
“Alla attraheras inte av fotboll.”
“Vi räknar med 80 barn på fotbollsskolan och för sommarkollot finns inget tak än.”
Finansiering från Stångåstaden och kommunen.
“Vi har ett större projekt som vi har fått medel beviljade från Ungdomsstyrelsen som ska öka delaktigheten i
föreningslivet och samhällslivet för både kvinnor, barn och ungdomar. Inte män av någon konstig anledning.
Projektet ska pågå i ett år. Vi ska hålla i det men andra föreningar kommer att vara involverade.”
“När det gäller barn och ungdomar tänkte vi skicka ut en enkät och fråga om de deltar i någon
föreningsverksamhet och om de inte gör det vad de skulle vilja göra och kanske arrangera det. Vi tänkte gå via
skolan. Med kvinnor försöker vi ordna fokusgrupper för att prata med dem och disksutera, men det är inte så lätt
verkar det som. Flera har lovat att de ska komma men inte dykt upp.”
Hur ser du på föreningslivets möjligheter att stärka Skäggetorp som område?
“Det finns säkert, men det är inte bara föreningslivets ansvar. Andra borde ta ett större ansvar som stat och
kommunen, näringslivet och medborgarna själva naturligtvis.”
“Problemet är i första hand inte föreningslivet utan den socioekonomiska situationen. Man “dumpar” vissa
medborgare av en viss sort i ett och samma område. Detta leder till en segregation och då ackumuleras de här
medborgarna där.”
“Man måste investera i medborgarna. Utbildning, hälsa, makt, inflytande. Jag menar allt som andra medborgare
har men som dessa inte har... Till exempel hur många finns det från det här området bland politiker och
tjänstemän?... Det säger något om kommunen. De har inte det här områdets perspektiv och de här medborgarnas
perspektiv och då blir det slutligen därefter.
Känner du till det geografiska utskottet? Har du haft kontakt med dem?
“Nej, inte jag personligen.”
Hur tänker du om en sådan satsning?
“Skulle vilja veta vad de gör och har åstadkommit och har för planer.”
Vad tycker du om medborgarkontoret?
“Jag råkar ha besökt det en gång då jag röstade. Jag blev inte imponerad. Jag vet iofs inte vad de ägnar sig åt
men det är mossigt och lite 80-tal. Utformningen kanske avspeglar verksamheten? Jag blir iaf inte exalterad.”
“Jag tror det finns en koppling mellan den rumsliga sfären och problembilden.”
Problemområde eftersom byggt utanför staden och allt ska finnas tillgängligt för medborgarna där?
“Jag tror inte att det är det som är problemet utan mer det socioekonomiska. Att man har vissa
levnadsförutsättningar. De här människorna kanske inte har valt att bosätta sig här i Skäggetorp... Jag tror att de
faktum att de har vissa förutsättningar är det avgörande för både dem och andras syn på dem.
Umgås grannar med varandra?
“Det vet jag faktiskt inte men om jag ska svara på hur det brukar vara i sådana här områden. Jag har bott i dem
förut. Det brukar kanske vara så att man visserligen umgås men inte alla med alla utan vissa med vissa.”

Finns det något man är stolt över i Skäggetorp?
“Jag frågade just Benjamin och han sa att det var gemenskapen.”
Hur reagerar man på allt negativt som skrivs om Skäggetorp?
“Man brukar diskutera det dagen efter när vi träffas här.”
Påverkas självbilden av den negativa mediala publiciteten?
“Det beror sig på vilken sorts person man är och om man tar åt sig eller inte. Om man är trygg i sin egen person
tror jag inte att man påverkas så mycket. Men om man har växt upp här kanske man kan på problem med
självbilden. Det ryktas om att det är så iallafall.”
Pratar man om händelsen i sig eller om den negativa bild som media tecknar?
Händelsen i sig
Uttrycker man rädsla kring händelsen?
“Jag har inte hört talas om det.”
Finns det de som uttrycker att det borde vara en högre polisiär närvaro här?
“Det förekommer den sortens kommentarer. Men det finns också en annan grupp som hävdar att det inte är en
polisiär fråga utan mer en socioekonomisk. Varför skickar man inte poliser till de andra områdena isåfall?...”
Ni ska ta hand om bostadsområdet med hjälp av ungdomar?
“Ja, men det vill till att vi får tillstånd att göra det. Det brukar läggas ut på entreprenad... Vi får se vad det blir av
det.”
Skulle det vara ett bra sätt att stärka Skäggetorp som du ser det?
“Jag tror att det blir bättre om medborgarna själva städar efter sig. Då tar de bättre hand om området och inte
bara slänger skräpet sådär.”
Finns det en distansering från övriga Linköping?
“Jag kan tänka mig att stora delar av medelklass-linköping kanske inte känner samhörighet med Skäggetorp.
Efter tid tror jag att det utvecklas att även medborgare härifrån inte heller känner samhörighet med övriga
Linköping.”
Varför tror du att fotbollsföreningen blivit en så stor förening?
“Fotboll är en stor sport och mitt intryck är att det inte finns tillräckligt mycket annat.”
Har ni lyckats stärka det sociala kapitalet i Skäggetorp?
“Jag tror att de har lyckats med det eftersom man har mycket kontakt med föräldrar och så.”
Svårt att engagera vissa grupper?
“Det ryktas om att tjejer är svåra att engagera. Sen finns det andra grupper med, men jag vet inte om det är de
som inte vill eller om de kanske möter en viss attityd från andra.”
Hur rekryterar ni till er förening?
Infoblad på Skäggetorpsdagen.
Är det god uppslutning på gemensamma aktiviteter?
“Det verkar så”
Avspeglar föreningarna i Skäggetorp den mångfalden som finns?
“Jag kan tänka mig det men inte i en och samma förening.”
Finns det naturliga mötesplatser?
“Allaktivitetshuset, här har man kontakter mellan föreningar.”
Störst förening?
Linköping United
Planer om ungdomsråd?
Har hört talas om det men om det startat vet jag inte.

Vad tycker du om det?
“Jag tycker det är bra om ungdomar har mer att säga till om, men om de får det genom ungdomsrådet det vet jag
inte.
Har du någon uppfattning om vilka åtgärder kommunen har för att göra området mer attraktivt?
“Det sägs att det ska byggas en park häromkring och att det ska vara något intressant som drar hit folk.”
Tror du att kommunala åtgärder kommer att lyckas? Borde man ge mer stöd till föreningsverksamhet för att
öka attraktiviteten?
“Jag tror inte att de är tillräckliga och av den sorten som verkligen skulle vända på situationen. Jag menar var
ska de här människorna ta vägen om man ändrar området? Till exempel gör om allt till bostadsrätter. Då flyttar
de bara någon annanstans... Jag tror man måste satsa på människan mer och inte bara satsa på att starta företag
och så även fast det säkert behövs också.”
Är folk engagerade i valrörelsen?
“De frågor som avhandlas är inte relevanta för dem. Varför ska man legitimera en politik som man inte blir
gynnad av?”
Vad ska man göra för att arbeta mot exempelvis gängrekrytering?
“Vi ska ha två ungdomar som sommarjobbar hos oss... Fler ungdomar kom och ville ha sommarjobb men vi
kunde inte erbjuda dem och då är det rätt uppenbart vad det är frågan om. De kanske söker sig till kriminella
gäng eftersom de inte kan får något jobb eller så. Alla människor måste ju ha någon inkomst. Om man inte har
det kanske man söker sig till gäng.”
Känner du till den strategisk stadsdelsplanen?
“Vet inget om den.”

Bilaga 10
Intervju med Birgitta Johansson: vice ordförande i Skäggetorps geografiska utskott
Hur länge har du suttit i geografiska utskottet?
“Sedan 2001 tror jag”
Kan du beskriva vad ni gör i de geografiska utskotten?
“Syftet med de geografiska utskotten är att vara öron och ögon för medborgarna i det området. Man ska ha
kontakt med medborgarna och föra deras talan till rätt instans.”
“Vi ska synas ut och bli lite kända. Från början var tanken att de som satt i de geografiska utskotten också skulle
bo i de bostadsområdena. Så ser det inte riktigt ut. Geografiska utskotten är utskott under fullmäktige och det
fanns ingen i hela fullmäktige som bodde i Skäggetorp. Det är ett demokratiskt underskott.”
“Att jag hamnade i det geografiska utskottet i Skäggetorp berodde på att jag jobbade i Skäggetorp. Jag har
jobbat i Skäggetorp sedan 87 som fritidspedagog. Jag kände att jag var närmast så satt säga. Annars bor jag i
Torshag”
Hur upplever du Skäggetorp som stadsdel?
“Jag tycker ju, att jag som jobbat därute och rört mig mycket i Skäggetorp har nästan uteslutande bara positiva
saker att säga. Vi hade mycket utländska barn och har aldrig haft några problem med föräldrarna. Det har varit
en ömsesidighet. Jag har haft en väldigt god kontakt med föräldrar och ja...alla. Vi har haft en dialog när vi har
haft olika uppfattningar”
Har föräldrarna varit engagerade i barnen?
“Både och. Det har varit som med svenska föräldrar. Jag kan inte säga att det är någon skillnad. En del är
engagerade, men sedan är det ju det här med språket att....för vad jag har förstått så upplever de mig i den roll
som jag är lite grann som en myndighetsperson och det gäller att tänka på varje gång man skickar hem ett
papper att det inte bara är att skicka hem pappret, de måste ju också förstå vad det står, det får man ha med sig
hela tiden”
“Och jag har ju träffat, det är ju inte bara utländska personen som bor i Skäggetorp, jag har träffat många
svenskar, jag har ju många bekanta som bor i Skäggetorp och alla säger så här...men här är jättelugnt och det bor
ju på olika ställen och alla säger att här är jättelugnt och de bor ju i olika områden....Var är problemet? Var är det
stökigt?”
Hur tror du att man reagerar på alla negativt som skrivs om Skäggetorp?
“Nu är det så här att de utländska boende tittar inte så mycket på tv så de bryr sig inte. De är inte många i
Skäggetorp som läser Corren, inte många som har den så för många går det nog förbi”
Men tror du att det påverkar självbilden hos de boende?
“Det är kanske att det gör, det är klart att det gör det väl i viss mån, det skulle vara konstigt annars, för de är ju
inte precis avskärmade, det är ju inte det som jag säger, det är inte det jag menar...ja men visst, en del svenskar
som jag har träffat de kan ju bli irriterade alltså när det står...och det gjorde ju vi från samverkansrådet, vi skrev
och svarade på en artikel i tidningarna där rubriken var “Farligare i Skäggetorp än i Rosengård” eller hur det nu
stod och hur tar man det?...det är ju också en jädra rubrik, va?”
Men du tror inte att det är så många som är rädda för att vara ute på kvällarna?
“Jo, det säger ju en del, alltså särskilt kvinnor då, äldre kvinnor...dom är, men vet ni jag tror inte att det är
specifikt för Skäggetorp, alla äldre kvinnor säger att de är rädda för att vara ute på kvällarna.”
“Det händer någonting, någon väskryckning men det sker ju överallt”
“Men det har att göra med att redan från begynnelsen har Skäggetorp fått ett dåligt rykte eller vad jag ska
säga...Det var ju så här att redan när Skäggetorp byggdes 66 flyttade väl de första in, då rev man ju hela
Stolplyckan, de kvarteren vet ni var det är, på djurgårdsgatan? Stolplyckan, kollektivhuset och det...hela det
området revs då och vart flyttade dom? Till Skäggetorp. Många, och däruppe i det området var det mycket
arbetslöshet, bråk och så här...Det var lite skumområde där i Linköping på den tiden. Då var det nya Skäggetorp,
då flyttade man dit naturligtvis för att det var det som bjöds, jättefint nytt och så där... och det ska man ha med

sig tycker jag, historien, att man rev ett jätteområde på Föreningsgatan och det var en hel del alkoholism,
arbetslöshet och så här va.
Men man har aldrig varit stolt över Skäggetorp centrum när det byggdes?
“Jo jag tror att man i början var det. Det fanns inte så många centrum på den tiden då i stan. Och centrumet var
ju fint, var det ju, och man visste ju inte så mycket om några centrum, mycket folk, mycket affärer satt det
är....jag tror att man ….jag vet ju folk som bodde i Ryd då och de flyttade ju till Skäggetorp för deras centrum.
Skäggetorp var ju några år före. Sedan dess har det ju fallerat lite genom åren”
Det verkar så överdimensionerat?
“Ja vi har ju haft mycket problem, bolaget stängde ju och det blev ju världens skriverier, man skulle förlora en
massa folk och det kanske man har gjort men inte i den utsträckning som man trodde”
Vad tror du att man är mest stolt över i Skäggetorp idag?
“Ja...jag vet faktiskt inte. Delvis är det kanske centrumet...eller jag vet inte om man känner något speciellt som
man är stolt över. Det finns ju människor som har bott där sedan de byggdes och de kan jag tänka mig känner en
viss stolthet. Det är ju ett fint område, ett grönt område.”
Skulle du säga att det finns en känsla av tillit och gemenskap i Skäggetorp?
“Ja, delvis finns det det. Inom olika grupper alltså, precis som det finns skiljaktigheter mellan grupper, områden
så här. För det finns lite uppdelning i Skäggetorp. Nygård tillhör en, Skattegården är en och dom är inte riktigt
kontanta.”
Kan du utveckla det?
”Första gången jag hörde det, då blev jag väldigt snopen, men då hörde jag föräldrar som inte ville skicka sina
barn bort till fritids som låg borta vid Nygård då och då undrade jag varför ...Nej de ville inte gå igenom det här
området. Det fanns en viss rädsla på något sätt och det förstår inte jag riktigt men det är väl inom olika grupper”
Menar du olika etniska grupper?
“Ja, jag tror det var etniska grupperingar faktiskt. Men jag blev så snopen, jag hade ingen aning om det. Men då
var det någon som sa, att jo det finns den där rivaliteten mellan och då ville de inte att barnen skulle passera för
jag sa så här men det är väl ingenting, det är ju inte långt och det är ingen trafik, det är ju gångvägar överallt,
men då visste inte jag det, nej det är inte det sa dom”
“Det var rätt så många år sedan som jag hörde det där och hur det är idag törs jag inte säga...Efter det här så jag
ju nygårdsprojeket kommit igång och det tror jag har löst många problem”
Tror du att grannar umgås med varandra?
“Nej jag tror faktiskt inte det. Det är också något som jag har hört här på kvinnorna (IFK) vet du...det är det som
jag bygger min uppfattning på va, att jag vet ju en del, de bor ju ganska nära varandra men de umgås inte... Jag
har fått den uppfattningen att dom sköter sig, jag har fått den uppfattningen flera gånger när vi har pratat, för jag
har frågat, vet ni nån som är sjuk och så där va, men det vet ingenting. och det undrar jag....för så är ju inte vi
riktigt, om vi går på en cirkel ihop va, då är det alltid någon som vet om någon är sjuk, eller borta, det vet man
ju. De vet inte mycket om varandra och om det är generellt då vet man inte mycket om varandra”
“Nä....jag tror inte att det är så mycket gemenskap”
Finns det någon formell grannsamverkan?
“Nej, det finns ju mycket föreningar i Skäggetorp, mycket olika, som har sina olika träffar och så här, det vet jag
Men tror du att det skulle behövas mer samarbete föreningar emellan, för att få tillstånd mer informella
möten?
“Ja...det finns ju en strävan, bland annat med det här allaktivitetshuset, att vi ska komma från olika grupper va
och på nåt sätt ...och jag vet inte riktigt hur långt man har lyckats i det, men jag vet att Benjamin försöker få
ihop olika grupper, gamla och unga och kvinnor och män och olika grupper men jag vet inte hur väl han
lyckats...det är ju så nytt än också men det skulle ju vara jättebra och jag är på de här damerna att de ska gå dit
också”
Det känns som om det har skett mycket nya satsningar i Skäggetorp under de senaste två åren, är det något
som du har sett bär frukt?
“Ja det har skett en hel del va, men om jag tänker nu på arbetena att det skulle bli mer arbetstillfällen då blir man
ju lite nedslagen när man läser att arbetslöshetstalen för Skäggetorp har ökat. Annars har du ju Jobbtorget med

coachning och allting, det finns ju ute i Skäggetorp då va men man hade ju hoppats att det skulle ge mer
arbeten...men sedan är det ju det också att det har ju flyttat in en hel del, det har ju flyttat in mycket och men har
ju inte hunnit med att slussa ut människor men det finns ju mycket föreningar som jobbar på olika sätt och
försöker få ut människor”
“Kommunen satsar ju en del i Skäggetorp tillsammans med det här utvecklingsprojektet som är nationellt men
sedan kan jag ju känna att kommunen kanske kunde ha gått in lite mer och skaffat lite mer jobb och engagerat
de här människorna lite mer för de har inte lagt några jobb på kooperativet va, men sedan är det ju en massa
annat som kommer in”
Upplever du att det är många boende i området som engagerar sig i de kommunala åtgärderna?
“Ja, det är en hel del som är engagerade. De är på något sätt, kanske inte så himla mycket, men de är med i varje
fall. Och de känner till de. Sen finns det många som inte känner till ett dugg. Och det är ju likadant bland
svenskar. Jag pratade med en häromdagen som sa, vad gör dem däruppe på medborgarkontoret? Vad gör dom?”
Får du som politiker mycket frågor och synpunkter när du är ute i Skäggetorp?
“Ja, vi har ju från geografiska utskottet så sitter vi på medborgarkontoret ,vi började i höst nu då, så sitter vi en
dag i månaden, och då annonseras det på något sätt och då är det ju politiker och då kan folk komma och prata
och det blir bättre och bättre för det är precis som allt annat, det tar tid innan folk förstår vad man gör där”
Ni var på Skäggetorpsdagen, hur var det?
“Ja det var bra, där kan man ju prata med mycket folk och då ska man ju ofta ha någonting som man startar ett
samtal med och då gjorde vi från trygghetsrådet, trygghetsgruppen skulle ha en trygghetsvandring nästa veckan
och eftersom jag är ordförande för trygghetsgruppen passade vi på att göra reklam via ett annonsblad istället för
att sätta upp det i farstun vilket inte fungerade och det kom 20 stycken så det blev jättebra.”
Var det från alla områden folk kom?
“Ja det tror jag”
Men det var ju inte så jätterepresentativt på trygghetsvandringen?
“Ja det var del väl...det var väl några, det var väl någon.”
Vad skulle du säga om bostadsmiljön, tar de boende hand om den?
“Många har ju klagat på Graflunds, och de klagar på Stångåstaden också. Och jag vet inte riktigt ska jag säga för
det där är ju så, inne i lägenheten satt säga, men jag tycker att det är ju fina lägenheter i Skäggetorp, det är det
tycker jag, och jag har ju varit inne i ganska många, fina trevliga lägenheter och tvättstugorna och alltihopa det
här och tvättstugan är ju ett stort problem och kommer alltid att bli, ingen städar efter sig, bara jag, så jag vet
inte, det är jättesvårt är det men nu är ju den här lägenheten på Rustagagården som Graflunds upplåter till IKF
och då ska det ju bli någon boskola som det stod, det kan jag tycka att jag vänjer mig lite mot att det kallas så
men ...ja man ska lära sig lite grann hur ventilation fungerar och sopsortering”
“IKF har sökt lägenhet och Graflunds ställde upp med en, jag kan inte säga om det är tidsbegränsat men dom
har ganska nyligen öppnat den”
Upplever du att det finns en distansering från det örviga Linköping?
“Inte distansering, jao...det slängs ju lite sådana glåpord, det gör det ju, om man säger ett halv ord och så menar
man Skäggetorp, ja....då hörs det ju det där med....ja..det bor ju bara en massa invandrare där och så har man sin
bild klar...det kan väl hända att man hör men jag kan inte säga...sen kanske det beror på litegrann att, de som jag
umgås med och pratar med, dom vet att jag är rätt så vänligt inställd, så det kan ju också ha en betydelse, så jag
vet inte, men näee, en distansering, det finns ju dom som säger att jag skulle aldrig bo i Skäggetorp, det har jag
ju hört, men jag vet vad jag sa när jag var ung, jag skulle inte bo i norrköping om jag fick betalt, nu kan jag
tänka mig att flytta dit vilken dag som helst, så kan det ju vara va”
Skulle du säga att det finns ett förtroende för den offentliga servicen i Skäggetorp?
“Ja, det tror jag att det finns”
Hur såg engagemanget i valrörelsen ut?
“Det är ju lågt deltagande är det ju, men alla partier hade ju olika aktiviteter inför valen och vi hade ju “hur man
röstar” och så här, för det är ju ett jätteproblem och jag var mycket i Skäggetorp och då hade jag ju hjälp då med
medlemmar hos oss som kunde språket och vilken skillnad, då kunde det ju komma fram och prata och fråga
och så här, så det var mycket aktivitet runt våra verksamheter, så de kom fram och frågade olika saker och en del
hade inte fått röstkort och de visste inte riktigt vad det var och tusen frågor och det tyckte jag att jag kunde svara
bra på för vi hade ju läst in oss och tagit fram material och så här”

“Medborgarkontoret hjälpte till med många praktiska frågor kring röstkort, regler och så vidare.”
Vad tycker du om de kommunala insatser som görs, tycker du att det finns ett långsiktigt eller kortsiktigt
perspektiv i dem? Vi har hört från många att det finns många projekt som lanseras och sedan läggs ner?
“Ja det är ju mycket projekt va, och svårt att få genomslag så att dom blir, ja ….inarbetade.Men det är klart att
det är nog både långsiktigt och kortsiktigt. Det handlar ju litegrann om att få...ja. Ja projekt är det ju mycket,
men förhoppningsvis kan man arbeta in det och så kan man fortsätta på något sätt, det är ju önskan alltså, sen är
det ju bra, sen finns det ju projekt som liksom, en del projekt ska ju bara vara projekt, men, men just det här
med...jobbtorg och sådana saker, det måste ju vara långsiktigt för det där är ju inte vänt i en handvändning, folk
står långt ifrån arbetsmarknaden”
Det finns ju en strategisk stadsdelsplan som ligger ute på kommunens webbsida, när vi har frågat runt om
den verkar den inte alls vara förankrad, har du någon synpunkt på det?
“Ja alltså det är ju, det är ju lite sorgligt faktiskt. För att vi hade gruppmöte igår då. Jag är ju socialdemokrat och
då snuddade vi lite in på den här och du vet att det är inte många som känner till den, och det skulle ordföranden
gå vidare med nu och ta tag i för det måste ju komma ut och bli känt alltså. Jobba med någonting som bara dom
närmast sörjande känner till, tyvärr är det nog alltför ofta sådana saker för att, och det är ju en grupp människor
som är tillsatta, som ska, som är, ledningsgrupp och alltihopa det här och vi i det geografiska utskottet är inte
med någonting i det, i dom grupperna, och jag kommer ihåg i begynnelsen här när vi började prata om dom där.
När de skulle bli till, så att säga, så var vi, vi var lite rädda ifrån utskotten att vi skulle komma i för mycket
möten. Man får ju inte bara sitta i möten, så vi sa vi avvaktar och så få vi se med vår ledningsgrupp, och det är
ju en högre nivå också...Men det har kommit ut för dåligt och vi har tagit upp det i, jag sitter ju i socialnämnden
också och vi har tagit upp det där också, för det finns en representant från nämnderna och då vill man ju
någonting tillbaka, nån form av rapport eller nåt om vad som pågår och vad som händer, så att vi, alla andra, får
åtminstone en hint om att det är något på gång, men så det är, jag förstår det, och det är, jag tog upp det på
samverkansrådet var det väl, det här 8 punkts programmet som är lanserat nu och det vet inte folk om heller och
jag hörde fältarna börja prata om att det måste vi börja jobba med”
Hur länge har samverkansrådet hållit på?
“Samverkansrådet har varit igång i många år i Skäggetorp, det fanns ju när jag började....Jag kan säga i alla fall
på hela 2000-talet”
Men det verkar gå ganska bra?
“Ja, det gör det ju...Nu märkte vi här att fler och fler inte kom...så då har vi börjat att tänka om lite grann för vi
märker att folk inte kommer. Vad är det? Vad är det som är fel och det kanske är så att man upplever att det här
har varit ett. Vi träffas allihopa, kyrkan, fältarn, skolan, politiker och allihopa och så rapporterar vi av då om vad
som hänt och så vidare och man vill ju att händer det något så ska man kunna vända sig till dig direkt satt säga
och få hjälp direkt”
“Bland annat trygghetsgruppen är ju sprungen ur samverkansrådet”
“Skäggetorp har ju alltid varit väldigt, man har vetat precis vad som händer och allting, det har varit väldigt
kartlagt, man vet mycket om Skäggetorp från kommunalt håll.
Men om man tänker på den här strategiska stadsdelsplanen. vem var det som var tillsatt att arbeta med den?
“Alltså ledningsgrupp är ju politiker ifrån nämnder och så är det Inger Karlsson som håller i det hela”
Men man kunde inte tagit in någon föreningsaktiv från Skäggetorp i arbetsgruppen och på något sätt
förankrat den lokalt?
“Nä, det var nog meningen, vet du, att man skulle göra på någon lägre nivå tror jag och det vet inte jag riktigt
om det blev så ...Nu sitter den här högre ledningsgruppen och där ingår politiker och så är det högre tjänstemän
då för arbetsförmedlingen, försäkringskassan och det här statliga ...Sen var det nog meningen att det skulle
finnas några mer grupper men det har inte riktigt blivit så utan, jag vet inte riktigt hur de resonerade om de
skulle plocka in vid olika tillfällen, det kanske är lite ogenomtänkt”
“Så där brister det ju va, det blir ju lite långt mellanrum. “
Det är något som vi har märkt av när vi pratat med olika föreningar

“Ja jag förstår det. Sedan har vi ju stadsdelsutvecklaren Nader, han är väl en sån här länk också, för han har ju
alla föreningar och allt det här, det kan hända att dom har nöjt sig med det så att säga, så kan det ju vara. Att han
är den länken då va.
“Sedan har vi ordnat med öppna möten så vi bjudit in till exempel bussbolag om man ska ta bort en busslinje.
Då kommer det mycket folk.”

Bilaga 11
Intervju med Samad Tiemori: ordförande för Skäggetorps geografiska utskott
Geografiska utskottet
“Det geografiska utskottet har ingen budget att fördela. Det är dock bra att medborgarna vet vem de ska höra av
sig till. Medborgarna känner igen oss.”
Stadsdelen
“Det är inget fel på stadsdelen men det är annorlunda byggt. Corren har skrivit mycket negativt som inte är
representativt för stadsdelen. Till exempel är Skäggetorpsskolan utsedd till bästa skola.”
Arbete och utbildning
“Det är väldigt viktigt att människor sätts i arbete eller får möjlighet att utbilda sig. Det svenska språket är också
viktigt att lära sig. Till exempel vore det bra om man kunde lära sig spåket samtidigt som man arbetar.”
“Nu är det de unga som får ta ansvaret. Det blir omvända roller då föräldrarna inte kan språket och inte rör sig
ute i samhället. Detta kan skapa spänningar dem emellan.”
“Ställa krav på var man ska bo”
Medborgarnas engagemang
“Nästa lördag ska det invigas en lekplats som de boende har varit med och utformat. Föräldrarna är också
mycket aktiva i skolans arbete. Trots svårigheter med språket kommer de och diskuterar med skolans personal.”
Medborgarnas förtroende
“De som är i behov av hjälp känner förtroende. Om man jobbar upp ett förtroende finns det stora möjligheter att
förändra saker.”
“Det är viktigt att ändra attityden hos myndigheter. Alla människor ska mötas med respekt. Det är viktigt att se
människan och inte bara en invandrare.”
“Man måste göra mer för ungdomar. Kommunen borde ta initiativ som gör att man kommer in i arbetslivet och
lär sig språket samtidigt. Man får då göra nytta samtidigt som man lär sig språket på ett naturligt sätt.”
“Det är viktigt att åtgärderna kommer igång snabbt. Det går inte att låta någon sitta hemma i flera månader
innan någonting händer. Man måste också ställa krav på att man tar de jobb som finns tillgängliga just för
stunden.
Polisiär närvaro
“Det borde finnas närpolis som kan bygga upp ett förtroende med de boende i området.”

Bilaga 12
Intervju med Margot Månsson: platschef på Medborgarkontoret i Skäggetorp
Beskriv er verksamhet
Uppgiften är att underlätta invånarnas kontakter med myndigheter och framför allt kommunen. Bredden på
frågorna är stor, ungefär 25 olika ärendeområden. Ekonomiskt bistånd och barnomsorg är de vanligaste
frågorna.
Många som har frågor om beslut från migrationsverket och försäkringskassan
Medborgare kan komma dit och låna datorer och en dagstidning (öppen verksamhet)
Vi har temadagar där vi tex bjuder in Arbetsförmedlingen etc. Anordnas temadagar för att minska
sjukskrivningstalen och arbetslösheten. försöker jobba proaktivt
Mellan 700-1000 ärenden per månad. 2 heltidsanställda. Upp till 200 personer i lokalen per dag. Kommer
personer från hela Linköping för att få hjälp på sitt hemspråk.
Varför ett medborgarkontor i Skäggetorp?
“LO startade ett kontor som de kallade för demokratikontor. (vet ej vilka behov som gav upphov till att LO
startade demokratikontoret i Skäggetorp) Så småningom tog kommunen över verksamheten.”
Skillnad mellan att jobba i Skäggetorp och i city?
“Det är skillnad. Behoven ser annorlunda ut i Skäggetorp. I City är det många frågor om bygglov och samhälls
och stadsplanering. Trycket större i Skäggetorp på en bredd.”
Medborgarkontoret har försökt sprida information om sin verksamhet via skriftlig information. Margot menar
att det har sina begränsningar på grund av språket. Det viktigaste menar hon är att information om
medborgarkontoret sprider sig från mun till mun för att medborgarna är nöjda med verksamheten.
Hur upplever du Skäggetorp som stadsdel?
“Oförtjänt dåligt rykte”
“Jag får uppleva möten i Skäggetorp som man inte får uppleva någon annanstans.”
Margot menar att det finns motsättningar mellan olika nationaliteter. Stångastaden jobbade intensivt
förebyggande (introducerade i boendet, pratade ordningsregler, har haft handläggare som jobbar där det varit
bråk). Graflund har inte jobbat förebyggande på samma sätt.
Skulle du säga att det finns en känsla av tillit och gemenskap i Skäggetorp?
“Svår fråga, men det tror jag absolut att det finns. Det är ju många som håller ihop. Man tyr sig till sina
landsmän och då har man tillit och gemenskap.”
“Är man skapligt etablerad så knyter man lättare sociala kontakter. Gör man det inte blir man lidande på ett
annat sätt. “
“De kommer från kulturer där man hjälper och stöttar varandra på ett annat sätt än svenskar”
Finns naturliga mötesplatser mellan kulturer i Skäggetorp?
“Allaktivitetshuset har inte funnits så länge men där är väl tanken att det ska kunna bli en mötesplats. Kyrkan är
ju en annan för dem som har den religionen.”
Behov av att öka naturliga mötesplatser?
“Ja, det tror jag absolut. Och kanske aktiviteter som gör att man kommer samman.”
“Svårt att få igång på konstlad väg, tycker jag”
“Vårt Nygård, där jobbar man som en mötesplats”
Vad skulle du säga behövs mest: riktade insatser i form av att man försöker stärka det civila samhället eller
mer socialsekreterare och projekt liknande Vårt Nygård?

“Nu har ju jag jobbat som flyktingsamordnare innan det här i sex år och min käpphäst är väldigt intensiv
introduktionsperiod så att man lär sig språket och att målet är arbete... Att människor blir självförsörjande. Om
man är självförsörjande har man helt andra alternativ. Då är man inte beroende av sociala sektorn eller konstlade
mötesplatser. Arbetsplatsen är en stor mötesplats i Sverige. Vårt samhälle är så mycket uppbyggt kring arbete.
Sen menar inte jag att allting i livet är det. Man kan säkert ha livskvalitet utan ett arbete.”
“Om det inte är ett reguljärt arbete skulle jag gärna se att man som i andra länder har en sorts samhällsfunktion.
Man har alltså en uppgift även om man inte är anställd.”
“Sysselsättning, ett arbete och en struktur i vardagen. För mig är det jätteviktigt.”
“Särkilt män som har varit självförsörjande och försörjt familjen förlorar sin roll och tappar fästet. Det blir
skilsmässor och allt möjligt.”

Bostadsmiljön?
Är med i trygghetsgruppen, en av de grupper som Nader har startat . Det finns en stor grupp som heter
samrådsgruppen och ur den har man konstruerat arbetsgruppen och en av grupperna är trygghetsgruppen som
diskuterar boendemiljön. Fallerar från Graflunds och kommunens sida.
Medborgare kan också komma till medborgarkontoret och föra fram klagomål
Finns distansering från det övriga Linköping?
Ibland är resonemanget så märkligt. Att man vill starta företag här för att de ska anställa folk här. Men det finns
ju inget som säger att de företaget kommer att anställa folk från Skäggetorp
Är de många boende som engagerar sig i dessa åtgärder?
“Man försöker ju hela tiden att få med de boende, men det är ju också problem ibland. Trygghetsarbetet till
exempel. Det har kommit med fler och fler. Halva gruppen är nog nästan boende nu.”
“Människor som inte känner sig delaktiga i samhället engagerar sig inte tror jag.”
Upplever du att det finns förtroende för den offentliga servicen?
“Jag tycker att vi i vår verksamhet har förtroende för annars skulle man inte återkomma helt enkelt... Man
kommer med mycket känsliga ärenden. Jag tycker att vi hela tiden upparbetar förtroende för vi får fler och fler
ärenden och fler och fler besök. Det ökar hela tiden.”
“Någon får ett negativt kontor från socialkontoret och det sprider sig”
Är den polisiära närvaron i området hög?
“Det varierar men jag tror att polisen har jobbat rätt bra... De vet var oroshärdarna finns. De har ju haft
uppmärksamhet på narkotikabrott och så... De syns inte alltid men de finns.”
“Det finns mycket duktiga närpoliser som engagerar sig i skolan och är vana att ta ungdomar”

Bilaga 13
Intervju med Catarina Tillman: platschef och rådgivare vid Nyföretagarcentrum i Skäggetorp
Hur ofta är du här ute i Skäggetorp?
“Jag har det här uppdraget en dag i veckan.”
Verksamheten har varit igång i Skäggetorp sen första april 2009.
“Det är ett projekt. Uppdragsgivare är nyförtagarcentrum men naturligtvis är också kommunen engagerade i det
här, så att näringslivsbolgaget i Linköping, Nulink, är ju en av dem som stöttar oss ekonomiskt för att vi ska
kunna bedriva detta.”
Även privata samarbetsparterns som är med och stöttar verksamheten
De flesta samarbetspartners till nyföretagarcentrum är verksamma i Skäggetorp. Gör att det blir naturligt att
samarbeta.
Vad gör du mer konkret när du är här?
“Nyföretagarcentrums verksamhet går ju ut på att ge kostnadsfri och konfidentiell rådgivning till människor som
funderar på att starta företag. Så till oss kommer människor som går och funderar på en affärsidé och en del har
redan startar företag.”
“Vi jobbar en hel del i projekt, varav Skäggetorpsverksamheten är ett sådant projekt”
“Projekt är en viktig del för att vara ute och missionera det här med företagande för att berätta för människor att
driva ett företag kan vara ett alternativ till en anställning. Vi pratar mycket entreprenörskap när vi jobbar.”
Hur upplever du att intresset är för nyföretagande i SKäggetorp?
“Det varierar lite över året och litegrann beroende på hur mycket vi är ute och syns och pratar. Jag träffar ju som
sagt rätt mycket aktörer, både våra partners men också med de aktörer som jobbar här i skäggetorp med att få
människor i sysselsättning. det är allt från stadsdelsutvecklare, till medborgarkontoret, till Jobbtorget, till det här
Tänk om projektet när det har funnits här. När vi är ute mycket då växer intresset för man blir förmodligen rätt
så inspirerad av den här tanken att man kanske faktiskt kan ha ett företag”
“I snitt har jag två och en halv rådgivningar per dag när kontoret är öppet. Varje rådgivning brukar vara en och
en halv till två timmar.”
Är det personer från Skäggetorp som kommer?
“Det är både och. Det är lite blandat. Hälften av de som kommer hit är från närområdena, Skäggetorp och Ryd
och i viss mån också studerande från universitetet. 50 % kommer från ytterområderna, alltså Ljungsbro, Vreta
kloster, Malmslätt och även staden. Vi gör inga geografiska begränsningar”
Hur brukar en rådgivning gå till?
“Vi utgår från en checklista med de här punkterna som täcker allt, det finns ingenting som inte täcks in i de här
områdena.”
Har du många kunder med utländsk bakgrund?
“Ja det har jag. Ungefär hälften.”
Ser en ökning i nyföretagande i år. Ökningen gäller både antal företagsstarter och antal som är av utländsk
bakgrund som startar företag.
Vad startar Skäggetorpsborna för typ av företag?
“Just nu är det en trend att starta företag för både boende i Skäggetorp och utanför kring tjänster som har rut och
rot anknytning. Så det är en hel del hemtjänstföretag, städföretag, trädgårdsarbete, vaktmästeriarbete, som är en
stor andel just nu. Sedan är det en del pizzorier och restauranger, taxi, salong...mycket tjänsteföretag, inte så
mycket produktionsföretag.”

När de kommer till nyföretagarcentrum i Skäggetorp, hur upplever de sin situation? Känner de att de kan
söka den information de vill ha och är de optimistiska inför framtiden?
“Det är väldigt olika och väldigt svårt att svara på. Jag kan inte generalisera det. En del är uppgivna och tänker
att det här är enda utvägen för mig istället för att fortsätta att gå i arbetslöshet, en del är väldigt drivna och har
kanske en anställning men vill ha ett företag vid sidan av. En del är vana att driva företag från hemländerna och
är entreprenörer men behöver bara få en sista knuff in i det svenska systemet. Jag kan inte ge dig en generell
bild på hur mina kunder ser ut. Det är enormt olika.”
Hur ser de ut med kontakter för Skäggetorpsborna? Har de mycket kontakter?
“Ja....de har väldigt mycket kontakter inom Skäggetorp många av dem, med familjer och kompisar, släktingar
och så. Kontakterna utanför Skäggetorp, om man har en icke svensk bakgrund är ju mer sporadiska. Men man
ska också komma ihåg att det finns många svenskfödda som bor i Skäggetorp och som då mer naturligt kanske
då har kontakter utanför.
Är det något som påverkar hur lätt eller svårt det är att starta företag?
“Absolut. Nätverkandet är oerhört viktigt oavsett var man befinner sig i bransch eller fas. Det är jätteviktigt att
vara ute mycket och nätverka. Det är en av grundbultarna i att ha företag och bli framgångsrik, det är ju att man
syns.”
Finns det en aktör som saknas här i Skäggetorp som skulle vara bra för nyföretagarcentrum, någon typ av
offentlig service eller?
“eh....ja....vi brukar göra så här, att det vi saknar bjuder vi hit. Vi har ju Swedbank här till exempel som vi
samarbetar en hel del med. Sedan har vi ju inte skatteverket till exempel, men då brukar jag göra så att jag
försöker få dem hit och de tycker att det är jättebra. Sedan har jag här i mitten på juni en informationskväll här
som skatteverket står för, då de kommer hit och anpassar informationen litegrann utifrån att många som ska
komma och lyssna inte behärskar svenska språket särskilt väl, man gör en lite mer Skäggetorpsbetonad
skatteverksinformation. Skatteverket har ju i vanliga fall egna informationsmöten hos sig, men för en del kan det
kännas jobbigt att ta sig dit, inte bara geografiskt utan för att det känns som en mental spärr.”
“Det jag i övrigt kan tycka att man saknar är ju ett mer aktivt centrum. Jag ska inte sätta det som en kritik mot
någon som driver centrumet men man skulle behöva titta på hur man kan få hit fler aktörer ur ett
affärsperspektiv, för att locka fler som har verksamheter utanför Skäggetorp hit istället. För just nu är det mer ett
centrum för Skäggetorpsborna och inte ett centrum för Linköpingsborna.”
“Har ett fantastiskt bra medborgarkontor och en stadsdelsutvecklare som är jätteduktig, finns sådana aktörer på
ett bra sätt tycker jag”
Hur ser utbytet med statsdelsutvecklaren ut, vad snackar ni om?
“Vi pratar både om den lilla människan till hur man kan få till starkare samarbeten mellan olika aktörer som är
här och till företagande. Han är ju angelägen om att följa vår statistik.”
Har du kontakt med Jobbtorget och medborgarkontoret? Ser den kontakten ut på samma sätt?
“Ja..Jobbtorget är en samarbetspartner, eller har varit det, avtalet sträckte sig fram till årsskiftet slut. Det har
inneburit att jag har varit hos Jobbtorgets deltagare i sina gruppverksamheter och informerat om att starta eget.
Vilket naturligtvis resulterar i en del som kommer på rådgivning hit och faktiskt ett par företagsstarter också.
Satt det samarbetet tycker jag har fungerat jättebra, nu kommer ju Jobbtorgets verksamhet att förändras en del
framöver här och vi, både dom och vi står lite i en parentes just nu för att vi inte riktigt vet hur samarbetet
kommer att se ut i framtiden”
“Stadsdelsutvecklaren sitter fysiskt på medborgarkontoret och vi har stått med information utanför
medborgarkontoret och har hej hej kontakt med Margot och hennes medarbetare.”
“Vi försöker i år vara ute lite mer bland människor och inte bara se till att människor kommer hit utan även prata
hos dom och vara ute hos dom, så jag bedriver lite uppsökande verksamhet nu, både med familjecentraler i
Skäggetorp och i Ryd och varit med på Skäggetorpsdagen och Rydsdagen och delat ut lite foldrar och varit och
träffat samverkansrådet för Ryd också.”
“Jag har även träffat kommunen. Kommunen planerar ju för ett eventuellt stort projekt där man ska bygga en
stor park här och trädgårdsmästaransvarig där Lotta Johansson har jag varit och pratat med, för att eventuellt
inkludera entreprenörskap i detta också”
Den här parken, hur långt framskriden är det arbetet?

“Det vågar jag inte säga. Det är bara på skissnivå än. Inga politiska beslut än”
Vad kommer fram som saknas vad gäller företagande hos Jobbtorget och med Nader?
“Det som jag kan tycka saknas (inte säker på att det kommer fram i samtalen med dem) när det gäller
företagande är det här små företagen som kan bildas på grund av infrastrukturen som är här, så att det inte hela
tiden är de stora drakarna som får alla uppdrag här, när det gäller trädgårdsskötsel och när det gäller städning
eller målning eller alltså serviceföretag. Det skulle lika gärna kunna vara så att det är de här små nystartade
företagen som kan sköta rabatterna och klippa gräset och så här. Det saknar jag. Där kan jag också säga att vi
har en liten diskussion med en av våra partners med hur man kan komma runt det här, hur man kan komma
vidare med att man faktiskt upphandlar till mindre också. Så litegrann att det blir en stad i staden där inte allting
behöver komma utifrån utan att man faktiskt kan skapa företag och arbetstillfällen av kraften som finns här.
Känner du att de boende här har förtroende för er verksamhet?
“Ja. absolut.”
Vad är det viktigt att tänka på för att skapa det här förtroendet?
“I vårt fall handlar det ju om att vara, att bemöta varje person på ett proffsigt sätt. Så även om man då har haft
det svårt innan och kommer från svåra förhållanden och inte kan språket särskilt bra så är det ju, så behandlar en
sån person på precis samma sätt som en professor eller vd eller vad det nu kan vara. Så att vi är tillmötesgående
mot kunden, kunden först.”
Använder ni tolk?
“Ja det gör vi ibland”
“Sedan är jag ändå noga med att understryka att när man startar och driver företag så är det viktigt att man
behärskar svenska. Det blir väldigt svårt annars”
Hur uppfattar de som du säger det här till det?
“De förstår det.”
Vad ser du för möjligheter och problem i Skäggetorp kopplat till företagande?
“Ja....de problem som finns är ju att en del människor har gått väldigt länge utan en sysselsättning. Ju längre
man gör det blir det en vana, en trygghet och en form av leverne. Då blir det ju allt svårare att ta sig ur den typen
av livsstil, för att få en anställning och driva ett företag. Det jag tycker att man kan kritisera Sverige för är att vi
har ett system som är uppbyggt så att det blir många, många som inte får någon sysselsättning, som kommer till
Sverige och som hamnar i en parentes. Och det är ett stort problem. Ju längre som sagt som man går i den
situationen desto svårare blir det att hämta kraft att ta sig därifrån. Och när det gäller företagande krävs det ju ett
enormt engagemang och drivkraft för att kunna vara företagare, man ska ju göra allting själv eller ta hjälp utav
någon men det är ingen annan som löser det åt en. Ju längre man har varit i en situation där man inte har något
att göra desto svårare blir det ju att driva företag. Det är ett stort problem.”
“Det som är positivt här, om man ska titta på plusen är att det här är ett viktigt område som får stort fokus i
Linköping, så det är ju inte ett bortglömt område och det bådar ju gott för framtiden. Det finns ju också många
aktörer som verkar här, särskilt inom den offentliga världen.
Tycker du att det här hänt mycket sedan ni började, vad gäller allaktivitetshus och så vidare?
“Ja det tycker jag och även i centrum ska jag också säga, för man har ju byggt om centrum så att det är mindre
butikslokaler så att även små aktörer kan öppna butik så det är ju inte de här jättestora butikslokalerna längre.
Det är också positivt.
Kan du säga något generellt om hur du uppfattar Skäggetorp som stadsdel?
“Ja....jag ska säga så här, att det är många duktiga och drivna människor som jobbar för att det ska bli bra här.
Och då är det de här aktörerna som har nämnt tidigare och som jag tycker är helt fantastiska och verkligen
engagerar och jobbar för att det ska bli bra här”
“Men sedan finns det en antikraft också precis som jag nämnde här med att människor är sorgsna och de är
trötta, de har ju enorma trauman bakom sig och det gör att jag själv kan känna en viss sorg när jag är här. ärligt.
För att det är många människor som inte har det bra. Och ur den här sorgen, eller ur den här nedstämdheten som
en del människor då har här, kan det faktiskt också komma något positivt ur det, det låter jättekonstigt men det
är ju för att man får någon slags gemensam grund, för det är många som har det, om det är många som har det
på samma sätt här så blir det på något sätt som att kraftfullt ihop. Så när jag var med på den här

Skäggetorpsdagen, så tyckte jag att man kunde se ändå den här gemenskapen som uppstår mellan människorna,
som har det jobbigt eller som har det svårt, att de på något sätt blir starka tillsammans.
Av de personer av utländsk bakgrund som väljer att starta företag här, vilka etniciteter är
representerade?
“Det är många olika. Framför allt de som kommer till mig och startar företag kommer från arabvärlden. Det är
den största gruppen. Sedan är det det forna Jugoslavien. Sedan har vi Pakistan och Indien. Asien fyra. Övriga
Europa femma.”
Finns det någon grupp som inte finns representerade överhuvudtaget?
“Ja det finns det ju. Men jag skulle sätta Afrika i alla fall där mitt i någonstans.”
Någon grupp som inte visade så stort intresse?
“Ja alltså somaliska kunder har jag inte så många. Antingen är det så att man inte startar företag eller så gör man
det vår hjälp. Och jag tror också, utan att veta, att det är ganska många somalier som inte har en fast anställning.
Har ni mycket samarbete med föreningar?
“Ja litegrann har vi ju, allaktivitetshuset har jag ju pratat litegrann med. Det vi gör där är att vi lämnar
information.”
“Skäggetorp.info, Nabil är ju ordförande i den föreningen och vi pratar ju nästan varje dag. De har en hemsida
förstås och där hoppas jag på att lägga ut information om oss och så”
Skulle föreningslivet kunna vara en viktig aktör för er för att skapa företagande här?
“Ja kanske. Jag är inte så säker på att när man är..., jag tänker på föreningar såsom fotbollsklubben, där har man
ju ett helt annat intresse, det man skulle kunna tänka sig och det vi har börjat titta på det är ju föreningar, alltså
grupper som starta, till exempel grupp för somaliska kvinnor, att man får träffa dem och prata om att de kan ta
hjälp av oss, den typen av grupper är ju intressant att komma åt”
Skulle du vilja skapa ett nätverk i Skäggetorp bestående av olika föreningar?
“Ja, det tycker jag redan finns i form av samverkansrådet. Samverkansrådet är ju ett sådant nätverk, där är ju alla
med polisen, kyrkan, rektorer och medborgarkontoret och biblioteket och vi och, alla är ju med så det nätverket
finns ju redan”
“Vi behandlar alla frågor, företagande är ju inte det man fokuserar på. Framförallt handlar det om ungdomar och
deras sysselsättning efter skolan, miljön och sådana bitar och det gör att jag inte alltid prioriterar att vara med
som sagt”
Man gör mycket kommunala åtgärder, tror du att man kommer att nå framgång med dessa?
“Ja det hoppas jag, men det måste också till andra, tror jag, lite mer politiska beslut som inte bara rör
Skäggetorp utan som rör Sverige överhuvudtaget, tror jag. Sedan jag började arbeta här så får man en mer klar
bild på hur det fungerar och att det är alldeles för många människor som inte har någon sysselsättning”
“Det är inte alltid så att ett medborgarkontor och en stadsdelsutvecklare kan lösa de problemen. Det behövs
politiska åtgärder på en högre nivå”.
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Anteckningar från intervju med Rigmor Cederbom
Till följd av tekniska problem under intervjun kunde vi inte spela in intervjun med Rigmor Cederbom. Följande
avsnitt tar upp korta citat från Rigmor som innehållsrikt och livfullt beskrev ABF:s verksamhet i Skäggetorp och
de problem och möjligheter Rigmor såg i stadsdelen. Hon framhöll genomgående ABF:s folkbildningstanke och
hur central den var för Skäggetorps utveckling. Vi reserverar oss för att citaten till viss del kan bli svåra att tolka
och lätt misstolkas på grund av att de är tagna ur längre resonemang.
Citat
“Mångfald måste inkludera oss själva”
“Man kan sätta upp hur mycket poliser i världen som helst, det hjälper inte om inte människor blir sedda”
“Vi har glömt bort föräldrarna, vi tänker bara barn och ungdomar”
“Det finns en ännu större maktlöshet, när barnen går vidare och föräldrarna stannar kvar”
“Föräldrarna får ingen möjlighet att ta hand om barnen på grund av språkförbistringar”
“Vilda barn och vanmäktiga föräldrar”
“Många är sekulariserade men blir med tiden mer religiösa”
“Bra att medborgarkontoret finns”
“Staten måste förstå att det inte går att satsa på kortare projekt och det måste vara tydligt hur det ska övergå i
ordinär verksamhet”
“Måste satsa resurser på kontinuerlig verksamhet och inte bara kortsiktiga projekt”
Naturliga mötesplatser:
“Man behöver utveckla centrum, det finns inget ljus och inga växter. Det borde bli ett kulturcentrum”
“Det finns ett GO i Skäggetorp och informella nätverk som står och röker tillsammans och snackar om att media
skriver skit om området”
“Tillit och gemenskap finns i olika områden i Skäggetorp. Skäggetorp är uppdelat i olika delar”
ang. distansering :”Många har inte råd att ta sig in till staden”

