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Förord 

Våren 2000 startade projekt Astor i Eskilstuna kommun, som ett social-
pedagogiskt arbete riktat mot yngre män utan fast förankring på arbets-
marknaden med syfte att ”ge unga vilsna män en chans att gå vidare i 
livet”. Centrum för Välfärdsforskning har sedan hösten 2000 genomfört 
en processinriktad och formativ utvärdering av verksamheten.  

Rapporten har diskuterats med handledarna på Astor och även med en-
hetschef Ulla Trygg på den socialpedagogiska enheten. För uppläggning 
och disposition av den nu aktuella rapporten ansvarar Mats Vuorinen och 
Göran Sidebäck gemensamt. Mats har gjort alla intervjuer, all datainsam-
ling och själv skrivit de första rapportutkasten. Han har huvudansvaret 
för texten i kapitel 1, 4–5 och 7, samt för delar av kapitel 6. Göran som 
har varit projektledare för studien har skrivit stora delar av kapitel 2 och 
3, samt början och slutet av kapitel 6.  

Vi vill tacka doktorand Mats Ekermo och professor Roland Svensson, 
båda verksamma vid Mälardalens Högskola, för värdefulla kommentarer 
på vår rapport. Ett särskilt tack också till alla handledare och deltagare 
som har ställt upp och i intervjuer gett material som har gjort den här ut-
värderingen möjlig. 

 

Eskilstuna den 4 september 2001 

 

Göran Sidebäck  Mats Vuorinen  

Forskningsledare CVF/ISB  Forskningsassistent 
Fil. dr. Fil. kand. 
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1. Inledning 

Denna rapport är en utvärdering av projekt Astor, ett socialpedagogiskt 
projekt som samtidigt är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd riktad till 
yngre män i åldern 18-30 utanför arbetsmarknaden. Projektet startade 
våren 2000 i Eskilstuna kommun. Utvärderingen påbörjades under sen-
hösten 2000. 

Männen som har vistats eller just nu vistas på Astor är inga duvungar. De 
befinner sig i en socialt utsatt situation. Anledningarna till detta är många 
och skiftande, men det finns vissa likheter i personlig bakgrund. För 
många av killarna är skolgången avbruten eller ofullständig, vilket kan 
bero på konflikter med lärare eller kamrater. Den avbrutna eller ofull-
ständiga skolgången kan också bero på bristande närvaro i skolan, som 
gjort att de inte fick stanna kvar. Killarna har antingen aldrig haft ett 
arbete eller, om de har haft ett eller flera arbeten, så har de inte kunnat 
behålla dem. De har inte heller ”platsat” i kommunens olika arbetsmark-
nadsåtgärder. Antingen råkade de i konflikt även här, eller så struntade de 
helt enkelt i att gå dit. Situationen för dessa unga män har varit och är 
fortfarande på många sätt problematisk. I en sådan livssituation kan det 
vara lätt att lockas av droger eller frestas till brott. Den lockelsen och 
frestelsen har flera av killarna också fallit för.  

Många av killarna har vuxit upp med en ensamstående mor, flera har in-
vandrarbakgrund. Många av dem bodde, och bor fortfarande, i segrege-
rade områden i utkanten av Eskilstuna. Under hela sin uppväxt har killar-
na kommit i kontakt med olika människor; kuratorer, socialsekreterare, 
poliser eller andra tjänstemän inom kommunala och statliga myndigheter, 
som har försökt att få dem på rätt spår. Mot dessa har killarna ofta upp-
trätt provocerande. De har i sina möten med samhället, som de inte kän-
ner sig delaktiga i, fått bekräftat att ingen klarar av att bemöta dem och 
att ingen bryr sig om dem. Killarnas förtroende för myndigheter och 
myndighetspersoner har därför bara blivit sämre med åren. De har fortsatt 
med sina provokationer tills de har ”straffat ut sig”. 

Samhället har under det gångna decenniet genomgått en klar förändring. 
Den generella välfärden har försämrats. Stora grupper i samhället har 
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farit illa på grund av krisen på arbetsmarknaden under 1990-talet. Krisen 
har främst drabbat de som redan har det svårt – ensamstående kvinnor 
med barn, invandrare och ungdomar, särskilt arbetarungdomen. Många 
yngre som i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet, ofta med löft-
en om omedelbara anställningar och hög lön, hade sökt sig till bygglinj-
en, industrilinjen eller fordonslinjen blev nu ofta utan arbete efter av-
slutad utbildning. Konkurrensen om de få arbeten som fanns blev hård. 
Genom sysselsättningskrisen på 1990-talet hade en viktig arena – arbets-
platsen och yrkesrollen – för utveckling av en vuxenidentitet försvunnit 
för många ungdomar. 

Detta uppmärksammades av staten som lät skolan få ett större ansvar för 
den uppväxande generationen. En gymnasiereform genomfördes 1994, 
som innebar att alla tvååriga (främst praktiskt inriktade) linjer omvandla-
des till treåriga mer högskoleförberedande gymnasieprogram. Många 
som inte fick jobb blev kvar i utbildningssystemet i hopp om att vidareut-
bildning skulle löna sig. Utan arbete var studier en räddning för främst 
ungdomar med god studievana. Dessa ungdomar kunde fortfarande känna 
att de var på väg mot något och att de var behövda. Men för många var 
studier inte ett självklart alternativ. En del var skoltrötta eller hade negati-
va skolerfarenheter. De trivdes inte i skolan, de kände sig inte delaktiga. 
Många hoppade därför av, de kände att skolan inte ledde någonvart. Sam-
mantaget innebar utbyggnaden av gymnasieskolan att fler ungdomar 
hölls kvar i skolan under längre tid, vilket försköt och försenade deras 
integration i vuxenvärlden.  

Samtidigt förlorade vuxenlivet sin lockelse för många unga när de såg 
vuxna drabbas av arbetslöshet, utbytbarhet, tristess, dålig ekonomi, stress 
osv. De kunde känna sig överflödiga, maktlösa, icke-behövda och utan 
tillhörighet. Framtiden gled dem ur händerna. Upptäckarlustan försvann, 
möjligheterna kringskars och livet begränsades. Detta antyds också i be-
skrivningar av ungdomars hälsa under 1990-talet. Många kände ängslan 
och oro inför framtiden. En del kände ”ångest”. Det psykiska välbe-
finnandet bland yngre försämrades under perioden och blev inte heller 
bättre efter konjunkturuppgången 1998.1 Sysslolöshet, utanförskap, dålig 
ekonomi och bristande framtidshopp kan under vissa omständligheter 
skapa en grogrund för särskilda gängkulturer med både droger och krimi-
nalitet som växande inslag. Flera av deltagarna i Astor har ingått i liknan-
de gäng.  

                                           
1 SOU 2000:3 s. 238 
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Detta är en översiktlig beskrivning av målgruppen och samtidigt också en 
allmän bakgrund till det socialpedagogiska projektet Astor, vars syfte är 
att ge dessa unga män en möjlighet att ”landa” och växa tillsammans för 
att på sikt integreras i samhället. Det handlar om att samhället ska ge 
killarna i Astor – och generellt alla ungdomar – arenor där de kan förbe-
reda och träna sig för ett vuxenliv så att de kan reproducera samhället. De 
unga behöver möjligheter att identifiera sig med vuxna, pröva olika 
vuxenroller, öva social kompetens och bli bekräftade. De behöver en god 
miljö för att en positiv utveckling i dessa avseenden kan komma till 
stånd. Ungdomen behöver också forum för ideologisk diskussion där 
frågor av existentiell art kan tas upp. Trossystem och ideologier av olika 
slag ger mål och mening åt våra handlingar och fungerar som ett sam-
manhållande kitt i samhället.  

Genom verksamheten i Astor skall alltså de unga männen få möjlighet att 
”landa”, att växa tillsammans och på sikt även integreras i samhället. Det 
är ur detta perspektiv projektets verksamhet och utvecklingspotential 
kommer att utvärderas.  

Rapportens disposition 

Kapitel 2 Syfte och metod börjar med att ange den målgrupp projektet (i  
princip) vänder sig till, liksom projektets allmänna målsättningar. Där-
efter diskuteras målsättningen med den aktuella utvärderingen och de 
metodologiska problem som följer av detta. Kapitlet avslutas med en 
redovisning av hur data har samlats in.  

I kapitel 3 Socialpedagogik – i teori och praktik redovisas projektets 
socialpedagogiska utgångspunkter. Dels placeras socialpedagogiken in i 
ett övergripande socialisationsteoretiskt perspektiv och dels påtalas 
socialpedagogikens socialpsykologiska rötter. Några centrala element i 
den socialpedagogiska modell, som Eskilstuna kommun utgår ifrån, lyfts 
fram och diskuteras. Det gäller bl.a. handledarnas roll, betydelsen av 
grupparbete och dialogen som ett verktyg i verksamheten. Utöver detta 
redovisas den socialpedagogiska enheten vid Eskilstuna kommun och 
kommunens tidigare erfarenheter av socialpedagogisk verksamhet (bl.a. 
verksamheten i projekten Amanda och Gaia).  

Kapitel 4 Vägen till Astor inleds med en beskrivning av handledargrupp-
en, som deltagarna möter när de börjar i Astor. Därefter kommer en redo-
visning av vilka deltagarna i Astor är, deras bakgrund och förhistoria. 
Efter det behandlas rekryteringsprocessen, dvs. hur deltagarna kommer 
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till Astor. Kapitlet avslutas med beskrivning hur starten i Astor ser ut och 
handlingsplanens faktiska och möjliga roll. 

Kapitel 5 Vad gör man i Astor? är på sätt och viss huvudavsnittet i 
rapporten genom att det är här verksamheten beskrivs utifrån olika aspek-
ter, teman och typer av verksamhetsformer. I avsnittet sker även en redo-
visning av hur verksamheten ser ut ur handledarnas och deltagarnas syn-
vinkel, liksom ur ett utifrån perspektiv (ett utvärderarperspektiv).  

I avslutningskapitlet 6 Sammanfattning och diskussion knyts säcken ihop. 
Här sker en återkoppling till utvärderingsuppgiften och hur den kan be-
svaras med de data och den tid vi har haft tillgång till.  

Rapporten avslutas med ett Efterord i kapitel 7.  
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2. Syfte och metod 

I detta och nästkommande kapitel kommer vi att lägga grunden för ut-
värderingen. Det innebär dels att vi identifierar själva utvärderingsupp-
giften, dels att vi konkretiserar den, så att den blir möjlig att undersöka 
och dels att vi diskuterar olika datainsamlingsmetoder av relevans för ut-
värderingen. I kapitel tre kommer den ideologiska och teoretiska basen 
för projekt Astor att diskuteras, liksom utvärderingens bakomliggande 
referensram och utgångspunkt. En stor del av detta kapitel handlar om att 
problematisera och diskutera utvärderingsuppgiften.  

Projektets målgrupp 

I februari år 2000 påbörjades projektet Astor i Eskilstuna. Det är ett sam-
verkansprojekt mellan Eskilstuna kommun (den socialpedagogiska enhet-
en, Avdelningen för Arbete och Försörjning2 inom arbetsmarknadsför-
valtningen och socialförvaltningen), landstinget (öppenvården), arbets-
förmedlingen och försäkringskassan.3 Den socialpedagogiska enheten är 
projektets utförare och verksamheten vilar därigenom på en socialpeda-
gogisk grund och ett socialpedagogiskt förhållningssätt. Under 1990-talet 
har arbetsmarknadsförvaltningen drivit flera andra socialpedagogiska 
projekt och verksamheter, såsom Förträningen, Amanda, Gaia och Atlas-
gruppen. Enheten har på så sätt många positiva erfarenheter av det social-
pedagogiska arbetssättet, vars innebörd och betydelse kommer att utveck-
las och exemplifieras i detta och nästkommande kapitel. Det nu aktuella 
projekt Astor vänder sig till yngre arbetslösa män (18-30 år) som be-
finner sig i en socialt utsatt situation. En allmän avgränsning av mål-
gruppen är att den omfattar personer som: 

• är arbetslösa/sysslolösa 
• har bristfällig utbildningsbakgrund 
• saknar arbetslivserfarenhet 

                                           
2 Tidigare arbetsmarknadsavdelningen (AMA). 
3  Projektet leds av en styrgrupp med representanter från de samverkande parterna. 
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• är beroende av försörjningsstöd 
• saknar förtroende för samhälle/myndigheter 

Utöver detta kan personerna i målgruppen även ha olika kombinationer 
av andra ”livsproblem”. De kan t.ex. känna sig rotlösa, sakna framtidstro 
och ha en låg självkänsla. Några av dem kan också missbruka droger, be-
gå kriminella handlingar och ha negativt belastade sociala nätverk.  

Projektets målsättning 

Ser vi till projekt Astor i stort, så är det möjligt att identifiera tre allmän-
na målsättningar av olika karaktär, som delvis hänger ihop, men som 
också kan betraktas var för sig. Den första målsättningen handlar om vad 
man vill uppnå med själva projektet, dvs. vad som ska hända med killar-
na när de har gått igenom (deltagit i) verksamheten på Astor under en tid. 
Den andra målsättningen handlar om att utveckla en arbetsmodell (ett 
fruktbart arbetssätt, en verksamhet), som på ett bra och effektivt sätt 
bidrar till att underlätta möjligheterna att uppnå den första målsättningen. 
Den tredje målsättningen handlar om finna former för myndighetssam-
verkan, som på olika sätt kan bidra till att underlätta den operativa verk-
samheten med killarna.  

Den första målsättningen kretsar kring två olika typer av delmål. Det 
första delmålet är att verksamheten ska bidra till att stärka och utveckla 
deltagarnas självtillit, integritet, sociala förmåga och autonomi. Vi ska 
inte fördjupa oss i innebörden av dessa begrepp, utan enbart påtala att de 
handlar om viktiga dimensioner hos en psykiskt ansvarskännande, själv-
ständig och hel människa. Låt oss kortfattat kalla detta för det psykiska 
målet. Det andra delmålet är att stärka deltagarnas förankring på arbets-
marknaden, så att de på sikt kan bli självförsörjande. Men man vill även 
att de ska kunna se sig som en del av ett större socialt sammanhang, dvs. 
få en förståelse för sin situation, sitt eget personliga ansvar och sin egen 
förmåga. Mot denna bakgrund vill man hjälpa deltagarna att utveckla en 
mansroll utan kriminalitet och droger. Man vill också lära dem att sköta 
sin fysiska hälsa. Låt oss kalla det andra delmålet för det sociala målet. 
Sammantaget kanske man kan säga att den övergripande målsättningen 
med verksamheten i Astor är att killarna ska utvecklas psykiskt, socialt 
och samhälleligt till att bli alltmer fullvärdiga, ansvarstagande och 
kompetenta medborgare.  

Den andra målsättningen, som mer direkt kommer att vara i fokus i 
denna undersökning, handlar om att utveckla och identifiera metoder, 



Centrum för Välfärdsforskning 

 17

dvs. arbets- och förhållningssätt, gentemot målgruppen, så att projektets 
grundläggande mål att ”ge unga vilsna män en chans att gå vidare i livet” 
kan uppnås på ett bra och effektivt sätt. Verksamheten i Astor utgår från 
en allmän socialpedagogisk grund och de erfarenheter som Eskilstuna 
kommun har samlat på sig genom liknande verksamhet i andra socialpe-
dagogiska projekt, såsom Amanda och Gaia. I den socialpedagogiska 
arbetsmodellen ingår en positiv syn på människan och hennes utveck-
lingsmöjligheter, men också vissa föreställningar om under vilka beting-
elser en människa kan fås att växa och utvecklas till en ansvarskännande 
och levande människa. I den verksamhet som bedrivs inom ramen för 
Astor försöker man på olika sätt att dels skapa en god miljö för deltagar-
na, dels ge dem positiva erfarenheter och dels öka deras medvetenhet om 
möjligheterna att göra egna medvetna val inför framtiden. En viktig del 
av verksamheten vid Astor bygger på att ”social träning varvas med 
praktiskt arbete och utbildning”.  

Den tredje målsättningen, kanske kan ses som en betingelse eller förut-
sättning för den mer operativt inriktade verksamheten med killarna. Om 
samverkan mellan myndigheterna fungerar dåligt, så kan det innebära att 
verksamheten på Astor på sikt inte kan fortsätta eller att olika typer av 
svårigheter uppstår. Nu kan begreppet myndighetssamverkan avse vitt 
skilda fenomen. Det kan bl.a. handla om samverkan och hur den fungerar 
på olika nivåer – t.ex. verksledningsnivå eller tjänstemannanivå – men 
myndighetssamverkan kan också handla om finansiering, regelsystem, 
personalresurser mm.  

Vad ska utvärderas? 

Våren 2000 vänder sig kommunen till Centrum för välfärdsforskning vid 
Mälardalens högskola med en förfrågan om CVF kan utvärdera verksam-
heten.4 Eftersom verksamheten nyligen har påbörjats är det självfallet inte 
möjligt att utvärdera vad som har hänt med killarna – nästan ingen av 
dem har ju gått igenom verksamheten. Av denna anledning blir syftet 
med utvärderingen istället att diskutera om den arbetsmodell som an-
vänds i projektet har avsedda psykologiska och sociala effekter och, mot 
bakgrund av resultatet från denna diskussion, även skissera behovet av 

                                           
4  Från början var tanken att utvärderingen skulle pågå under en längre tid (på halvtid 

under två år) och vara relativt omfattande, men av kostnadsskäl fick man sänka 
ambitionsnivån (till halvtid under sex månader). Utvärderingen är gjord inom ram-
en för ett tre månaders heltidsarbete för en forskningsassistent.  
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eventuella förändringar av arbetsmodellen för att bättre och effektivare 
uppnå angivna projektmål. I den utsträckning det går att göra (mer lång-
siktiga) bedömningar av effekterna på deltagarna när det gäller psykiska 
och sociala delmål kommer detta att göras. I den mån något framkommer 
av relevans för samverkansproblematiken och verksamheten på Astor, så 
kommer även detta att tas upp, men – och det är viktigt att observera – 
samverkan i sig har ingen central plats i denna studie. 

Trots dessa avgränsningar har utvärderingen fortfarande en alltför ambi-
tiös och hög målsättning, som inte är möjlig att genomföra inom ramen 
för gällande kostnads- och tidsram. Det blir nödvändigt med ytterligare 
ett antal avgränsningar och preciseringar.  

Avgränsning, precisering och tolkning 

Om utvärderingsuppgiften är att utvärdera (bedöma, diskutera) arbets-
modellen i Astor, så uppstår omedelbart ett antal frågor. Hur ska själva 
utvärderingen genomföras? Vad är arbetsmodellen? Frågan är faktiskt 
inte helt oproblematisk, som vi strax ska se. Och vad i arbetsmodellen är 
det som är av intresse i detta sammanhang? Vilka kriterier kan vi an-
vända oss av vid utvärderingen för att bedöma om arbetsmodellen är bra? 
Vilka data är av intresse?  

Utvärderingen har faktiskt lite formen av indiskt reptrick över sig. Låt oss 
förtydliga det hela. Vi säger att vi inte ännu på ett meningsfullt sätt kan 
utvärdera Astor när det gäller dess effekter på deltagarna. Förklaringen är 
enkel. Eftersom verksamheten bara har pågått under en mycket kort tid 
och endast ett fåtal än så länge har hunnit lämna den, så går det inte att 
bedöma projektets effekter på deltagarna. Så långt är allting gott och väl. 
Men nu kommer vi till problemet. Vi ska göra en processinriktad ut-
värdering av arbetsmodellen, dvs. vi ska utvärdera själva verksamheten 
på Astor. Och den utvärderingen måste i någon mening bedömas mot re-
sultatet av verksamheten på killarna, som vi ju – enligt ovan – ännu inte 
kan bedöma. Vad vi då måste göra är att backa ett steg. Vi tvingas göra 
utvärderingen av arbetsmodellen mot vad som skulle kunna tänkas bli 
effekten av den på killarna. Det innebär att vi kommer att använda olika 
indikationer som kan antyda att verksamheten eller delar av den har (eller 
kommer att ha) en positiv effekt på killarna när det gäller deras psykiska 
och sociala välbefinnande som stöd för att göra en utvärdering av arbets-
modellen.  
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Metodologiskt kan man säga att vi istället för att undersöka effekten på 
deltagarna snarare gör en bedömning av förutsättningarna för att de 
psykiska och sociala delmålen senare kan komma att uppnås. Vi be-
dömer arbetsmodellens förutsättningar genom att studera de aktuella 
effekterna av verksamheten på deltagarna och drar sedan preliminära 
slutsatser av detta (eller snarare gör empiriskt underbyggda bedömningar) 
vad gäller projektets potentiella framtida effekter på deltagarna. Man 
kunde också säga att vi gör kvalificerade gissningar.  

Delresultaten och de preliminära bedömningarna har kontinuerligt disku-
terats med handledarna (och deltagarna). Denna kunskapssökande och 
interaktiva arbetsprocess syftar till att utveckla en förståelse av verksam-
heten genom att konfrontera den med handledarnas kunskaper och in-
sikter, samtidigt som den kan bidra till att driva på den interna diskus-
sionen bland handledarna och även få dem att se på verksamheten med 
andra (nya) ögon. När man arbetar med en utvärdering på detta sätt sägs 
den vara processinriktad och formativ, dvs. utvärderingen har som ett ut-
talat syfte att kontinuerligt påverka och ingripa i den process som stude-
ras så att erfarenheter och insikter snabbt kan tas tillvara i verksamheten. 
Konkret innebär det att om verksamheten (arbetsmodellen) på Astor inte 
medför att man närmar sig de uppställda målsättningarna, så är tanken att 
den ska utvecklas, kompletteras eller förändras.  

Tills nu har vi talat om arbetsmodellen som något oproblematiskt. Men 
vid närmare eftertanke inses att begreppet arbetsmodell i många avseend-
en är ett ytterst komplext begrepp. I detta sammanhang betraktar vi 
arbetsmodellen som en konkretisering av en socialpedagogisk modell, 
även om den självfallet innehåller andra komponenter, som vi inte tar upp 
i detta sammanhang. Men konkretiseringen av en viss pedagogisk modell 
(eller vilken som helst annan idé) blir verklig först genom att den omsätts 
i vissa handlingar av någon person som handlar enligt den angivna mo-
dellen (teorin). Men varje enskild individ omsätter ”teorin” (t.ex. den 
socialpedagogiska modellen) i praktisk verksamhet på ett personligt sätt. 
I princip får vi lika många arbetsmodeller som vi har personer. Men det 
finns ytterligare en komplikation med begreppet arbetsmodell. Det är 
svårigheten att i en praktisk verksamhet isolera modellen från dess 
”bärare”. Det är vissa konkreta personer och deras enskilda handlingar 
som gör att modellen blir verksam. Och dessa personer har alla sin egen 
professionella och mänskliga kompetens. Det är uppenbart att vi inte kan 
särskilja effekten av modellen från dess bärare och deras specifika kom-
petenser och resurser.  
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Mot denna bakgrund bör vi fråga oss vad det är som har varit verksamt 
om vi anser oss kunna avläsa en effekt av arbetsmodellen? Är det social-
pedagogiken? Är det den enskilda handledaren? Eller är det dennes pro-
fessionella eller mänskliga kompetens? Eller är det en mix av alla dessa 
faktorer? En annan komplikation med den här typen av projekt är att det 
är mycket svårt att separera projektets eventuella specifika effekter från 
andra faktorer, såsom t.ex. deltagarnas egen utveckling och mognad, 
andra livserfarenheter och möten under projekttiden som av olika skäl 
kan få dem att reflektera över och förändra sina livsval och handlingar. 

Den traditionella vägen för att bättre kunna komma åt dessa effekter 
skulle vara att arbeta med en avancerad experimentell design med flera 
olika experimentgrupper och tillhörande kontrollgrupper, vilket av bl.a. 
praktiska skäl inte är möjligt. Avsikten med dessa resonemang har dock 
inte varit att skissera någon ny forskningsuppläggning, utan avsikten har 
varit att belysa problemets komplexitet.  

Vi kan nu kortfattat och skissartat redovisa den modell, som används för 
att strukturera redovisningen av utvärderingen och som delvis även ligger 
till grund för disponeringen av rapporten.  

Figur 1. Schematisk utvärderingsmodell.  
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En metoddiskussion  

När nu vår utvärderingsuppgift har preciserats blir nästa problem att dis-
kutera olika metoder att besvara den uppställda forskningsfrågan. Hur 
kan vi få fram underlag för att bedöma om arbetsmodellen i Astor gagnar 
den övergripande målsättningen att ”ge unga vilsna män en chans att gå 
vidare i livet”? Hur kan vi identifiera de delar i arbetsmodellen som är 
bra, dåliga, utvecklingsbara eller inte utvecklingsbara? Vi behöver en 
eller flera referenspunkter, dvs. teorier, som hjälper oss att se, urskilja 
och förstå vad som är viktigt och hur verksamheten och processerna 
hänger ihop. Nu finns det ingen sådan sammanhängande och heltäckande 
teori som fångar in det komplicerade sociala, pedagogiska och psykolog-
iska skeende som vi studerar. Vi tvingas utgå från olika mer eller mindre 
utvecklade (teoretiska) perspektiv över delar av den sociala verklighet vi 
försöker analysera och förstå. Det är uppenbart att här, som så ofta i sam-
hällsvetenskapliga studier, finns en risk för att den enskilde forskarens 
subjektivitet kan få ett för stort utrymme.  

Innan vi går närmare in på metodfrågorna, ska vi bara nämna att vi i 
nästa kapitel återkommer till en utförligare diskussion om utgångspunkt-
erna, både de teoretiska och praktiska, bakom Astor-projektet. Nästa 
kapitel handlar bl.a. om den socialpedagogiska modellen och berör även 
kort aktuell socialpsykologisk teoribildning, som utgör två sammanhäng-
ande och delvis överlappande teorier som även är den bakgrund och refe-
rensram mot vilken data i denna rapport oftast (implicit) kommer att ana-
lyseras och diskuteras.  

I det kvalitativa arbetssätt, som används i denna studie, och som harmo-
nierar väl med en processinriktad och formativ utvärderingsansats, sker 
arbetet på ett så öppet och fördomsfritt sätt som möjligt för att utveckla 
en djupare förståelse av ”problemet” i dess komplexitet. Detta innebär att 
utvärderingens frågeställningar, i ett inledande skede, fördjupas och ut-
vecklas för att successivt närma sig en – kanske tillfällig – hypotes om 
vad som förefaller vara exempel på goda processer i verksamheten. Det 
innebär arbete utifrån, vad man i metodböckerna kallar, en hypotesgene-
rerande kvalitativ ansats.  

Kvalitativa studier kritiseras stundtals för att inte vara lika tillförlitliga, 
som mer kvantitativt inriktade studier. Det är i allt väsentligt en grov 
missuppfattning. Kvantitativa metoder och siffror är i sig ingen garanti 
för objektivitet och vetenskaplighet. Och omvänt innebär inte kvalitativa 
metoder och frånvaro av siffror att det automatiskt är frågan om ett sub-
jektivt ”tyckande”. En kvantitativ analys kan vara subjektiv och dålig, 
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likaväl som en kvalitativ analys kan vara objektiv och väl gjord. De 
metoder som används ska vara anpassade till den aktuella forskningsupp-
giften. Ibland är det möjligt att använda flera olika metoder (”metodtrian-
gulering”) och flera olika typer av data (”datatriangulering”), som olika 
sätt att inomvetenskapligt säkerställa resultaten i analysen av ett problem.  

Generellt har man några centrala problem att tackla i de flesta studier. En 
av de mest grundläggande frågor som nästan varje studie på olika sätt 
måste besvara är den oftast relativt komplexa validitetsfrågan, dvs. mäter 
vi det vi vill mäta? Reliabilitetsfrågan, dvs. att vi vid upprepade mät-
ningar skulle få i stort sett samma resultat är i regel lättare att handskas 
med. En tredje vetenskapligt central fråga handlar om resultatens genera-
liserbarhet, dvs. hur allmängiltiga kan de resultat tänkas vara som har 
kommit fram i en enskild fallstudie, även när vi inte arbetar med slump-
mässiga urvalsstudier. En fjärde fråga i många studier handlar om orsaks-
problemet eller kausalitetsfrågan, som vi kortfattat tog upp i föregående 
avsnitt. Vi återkommer till dessa frågor i slutdiskussionen i det sista 
kapitlet.  

Om vi försöker konkretisera metodfrågan, så kan vi konstatera att det 
redan i preciseringen av utvärderingsuppgiften finns vissa antydningar till 
några möjliga metoder som kan användas för att angripa utvärderings-
uppgiften. Vi ska ju försöka bedöma (utvärdera) i vad mån arbetsmodell-
en har (eller kan tänkas ha) positiva effekter på killarnas psykiska och 
sociala utveckling.  

Hur kan detta göras? Ett sätt är naturligtvis att fråga (intervjua) killarna, 
ett annat sätt är att fråga (intervjua) handledarna och ett tredje sätt är att 
försöka hitta andra typer av data som skulle kunna användas för att be-
döma arbetsmodellens effekt på killarnas psykiska och sociala utveck-
ling. Det tredje sättet skulle t.ex. kunna innefatta data från någon expert-
bedömning av killarnas utveckling eller data från någon etablerad mät-
metod eller data från en observatör som kan iaktta och prata med deltag-
arna under pågående verksamhet. Ett fjärde sätt är att försöka få fram 
kompletterande data från t.ex. handlingsplaner, dagböcker och olika typer 
av projektbeskrivningar.  

Olika datainsamlingsmetoder har sina för- och sina nackdelar. Den metod 
som har varit bra vid ett tillfälle (en undersökning) behöver inte vara bra 
vid ett annat tillfälle (annan undersökning). I den grundläggande metod-
litteraturen finns en detaljerad diskussion om olika potentiella felkällors 
inverkan på själva datainsamlandet. Det är t.ex. viktigt att vara medveten 
om vilka frågor som ställs, var de ställs, av vem de ställs och under vilka 



Centrum för Välfärdsforskning 

 23

omständigheter och villkor de ställs. Vi har försökt använda de olika 
datainsamlingsmetoderna (intervjuer, observationer och registerdata) och 
källorna, så att uppgifterna (i princip) ska kunna komplettera och för-
djupa utvärderingen.  

Datainsamling 

Innan vi kan påbörja den egentliga datainsamlingsfasen (intervjuerna) är 
det viktigt att få en förståelse för verksamheten så att vi kan ställa rele-
vanta frågor kring den och tolka det som sker på ett bättre sätt. Det har 
också varit mycket viktigt att få handledarnas och deltagarnas förtroende, 
så att det skulle bli möjligt att intervjua dem. Den stora utmaningen har 
dock varit att få deltagarnas tillit och förtroende. Det har varit en mycket 
viktigt målsättning eftersom deras synpunkter är av central betydelse för 
själva utvärderingen.5  

Därför har jag (dvs. Mats) varit mån om att hela tiden och i olika sam-
manhang markera för deltagarna att jag inte är någon myndighetsperson, 
som är där för att ”kontrollera” vad de gör. Jag har försökt smälta in i 
verksamheten genom att vara där relativt ofta, delta i många olika aktivi-
teter och prata med deltagarna. När det gäller min uppgift som utvärdera-
re, så har jag hela tiden formulerat mig som att vi tillsammans skall skri-
va om verksamheten och att det inte finns några korrekta svar på olika 
frågor. På så sätt har jag försökt förmedla till deltagarna att det är väldigt 
viktigt att de själva reflekterar kring verksamheten.  

Insamlandet av data sker till en början främst genom (deltagande) obser-
vationer av verksamheten vid olika tillfällen och tidpunkter, på olika 
platser och vid olika typer av aktiviteter (husrådsmöten, arbeten, studiere-
sor, mm). Dessa deltagande observationer pågår med olika intensitet 
under hela studieperioden, dvs. från hösten 2000 till juni 2001. Det inne-
bär att mycket tid har gått åt till att bara vara på Astor. Vid vissa enstaka 
tillfällen, då det har varit lämpligt, har jag fört anteckningar på plats, men 
oftast har jag bara varit där och försökt följa verksamheten såsom den 
utvecklat sig. När jag har följt med Astorgruppen på olika arbeten och 
studiebesök, så har det gett mig goda möjligheter att komma i samspråk 
med killarna. Jag har samtalat med dem på ett sätt som skulle kunna be-
tecknas som ganska ”ungdomligt”. Vi har bl.a. talat om hur det är att vara 

                                           
5  Se t.ex. Lieberg (1994). 
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ung idag, om deras erfarenheter från skolan och arbetslivet och om vad 
man kan göra på fritiden.  

I regel har jag, vid hemkomsten från mina olika besök på Astor, gjort ut-
förliga minnesanteckningar om vad jag har sett och hört. Dessa anteck-
ningar handlar i regel om vad handledare och deltagare har gjort, men 
också om vissa specifika (signifikanta) händelser och samtal. Observa-
tionerna och minnesanteckningarna har varit ett hjälpmedel för att konti-
nuerligt fördjupa analysen och frågeställningarna. Att jag i regel inte har 
fört anteckningar under pågående verksamhet beror på att jag har bedömt 
att det skulle ha påverkat de inblandades beteende på olika sätt.  

Underlaget till utvärderingen kommer huvudsakligen från olika samtal 
och (individuella) intervjuer med handledare och deltagare. Handledarna 
har medverkat i en gruppintervju, som jag därefter följt upp genom en 
rad enskilda samtal. Vid gruppintervjun lät jag handledarna själva ange 
riktningen på intervjun genom att undvika en direkt styrning av frågorna. 
Detta förfarande ledde till att många viktiga och centrala frågor behandla-
des, samtidigt som handledarna kommenterade varandra. Att jag ställde 
frågor till arbetsgruppen innebar samtidigt att var och en av handledarna 
blev tvungen att förtydliga sig och ange sin syn på verksamheten och 
dess innehåll. Gruppintervjun var, som planerat, ett processinriktat och 
formativt utvärderingsinslag.  

Sammanlagt har sju deltagare intervjuats. Varje intervju har tagit ca 1–
1,5 timme att genomföra. Intervjuerna gjordes under perioden april–maj 
2001. Fyra intervjuer genomfördes vid Sågarsvedet (en bit utanför Eskil-
stuna där man under perioden utförde en hel del arbeten). Två intervjuer 
genomfördes i Balstas lokaler (en kommunal verksamhet riktad till 
musikintresserade ungdomar i närheten av ”Villa Astor”). En intervju ge-
nomfördes på deltagarens egen begäran i ”Villa Astor”.6 Intervjuerna har 
genomförts på deltagarnas premisser, vilket bl.a. har inneburit att jag inte 
har ”jagat” några av dem för att få intervjuerna, men alla som har inter-
vjuats har accepterat att jag har använt en bandspelare. De har varit inför-
stådda med intervjuernas syfte och gått med på att delta anonymt.  

Vid intervjuerna med deltagarna har jag använt en teknik där de har fått 
berätta hur de uppfattat olika delar av verksamheten (Bilaga 2, sid. 113). 

                                           
6  Under perioden har ytterligare två deltagare regelbundet arbetat i Astor, men det 

har inte varit möjligt att intervjua dem därför att de inte har varit på Astor när jag 
har varit där. 
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En bärande idé med denna teknik har varit att då jag bett deltagarna 
berätta lite kring vad de gör i verksamheten och samtidigt nämna saker 
som de själva har gjort (t.ex. olika arbeten som utförts) så har de 
samtidigt indirekt angivit vad som har varit särskilt meningsfullt och 
betydelsefullt för dem, vilket jag återkommer till i kapitel 4 och 5.  
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3. Socialpedagogik – i teori och praktik  

I föregående kapitel nämnde vi behovet av teori (glasögon) för att bättre 
kunna förstå och analysera den process som vi studerar. I detta kapitel 
kommer vi först att sätta in den socialpedagogiska teorin i ett vidare sam-
manhang, därefter tar vi upp två olika sidor av socialpedagogiken – den 
omstörtande och den samhällsbevarande. Sedan kommer vi att lyfta fram 
några centrala element och konstituerande drag i den socialpedagogiska 
modellen (teorin). Den ”teoretiska” genomgången avslutas med ett exem-
pel, som visar på svårigheterna att entydigt avgränsa socialpedagogik. 
Efter denna ”teoretiska” genomgång tar vi upp den socialpedagogiska 
praktiken genom att först redovisa den socialpedagogiska enhetens (orga-
nisation) utgångspunkter och målsättning, och därefter diskutera erfaren-
heter från främst Eskilstuna kommuns socialpedagogiska verksamheter 
Amanda och Gaia, men även kort presentera de övriga fasta socialpeda-
gogiska verksamheterna, samt erfarenheterna från pre-Astor, dvs. den 
verksamhet (Killgruppen) som kan ses som en del av Astors förhistoria.  

I detta kapitel kommer vi både direkt och indirekt att på olika sätt beröra 
relationen mellan socialpedagogisk teori och praktik och de psykiska och 
sociala mål som kommunen har med sina projekt och verksamheter. De 
psykiska målen (självtillit, integritet, god social förmåga och autonomi) 
kan också förstås ur ett psykodynamiskt teoriperspektiv, där dessutom 
begreppen identitet och självet är centrala. Att verka för att uppnå de 
sociala målen (stärka förankringen på arbetsmarknaden, utveckla social 
och samhällelig kompetens osv.) är en central del av det socialpedagog-
iska projektet. I takt med att ”praktiken”, dvs. de olika socialpedagogiskt 
förankrade aktiviteterna, utvecklas och blir framgångsrika, så påverkas 
även de psykiska målen på ett positivt sätt – enligt den socialpedagogiska 
grundtanken. Det kan vara viktigt att redan inledningsvis (återigen) på-
peka att socialpedagogik inte är ett sammanhållet teoretiskt perspektiv 
utan snarare består av en mängd olika teorifragment.7  

                                           
7 L. Eriksson och A-M. Markström (2000) 
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Ett socialisationsperspektiv 

Om vi ser på projekt Astor – eller Eskilstuna kommuns övriga socialpe-
dagogiska verksamheter – ur ett makroperspektiv, så kan vi se dem som 
delar av ett socialisationsprojekt, där en viktig uppgift har varit att skapa 
förutsättningar för deltagarna att komma ut på arbetsmarknaden och få en 
egen försörjning. Det finns eller har funnits problem i de unga kvinnornas 
eller männens miljö, uppfostran eller sociala kompetens, vilket gjort att 
de kommit till Amanda, Gaia eller Astor.  

Även om socialisationsprocessen kan studeras och förstås ur flera syn-
vinklar,8 så är utgångspunkten här ett socialisationsteoretiskt perspektiv 
med förankring i psykodynamisk teoribildning. Denna teoritradition beto-
nar den sociala och kulturella omgivningens betydelse för den personliga 
utvecklingen.9 Den unga människan använder enligt psykodynamisk teori 
omgivningen då hon utforskar den egna identiteten:  

”…ett försök att uppnå en definition av den egna identiteten genom 
att projicera en dimmig bild av sig själva på en annan och sålunda se 
det avspeglat och så småningom klarnat. Det är därför ungdomars 
kärlek i så stor utsträckning består i samtal.”10  

Denna s.k. individuationsprocess fortgår hela livet, även om det senare i 
livet sker i delvis andra former. Men dess betydelse är störst under barn- 
och ungdomsåren. För den något äldre människan kan processen utveck-
las i relation till en partner, i relationer till äldre kamrater och till andra 
vuxna. Individuationen är en viktig del av människoblivandet och inne-
fattar också att man delar ett värdesystem med andra, vilket ger männi-
skan mål och mening i livet. Det är dessa olika processer och överför-
ingar av mål och mening som sker som intensivast under den socialisa-
tion som äger rum under barn- och ungdomsåren. I psykologisk och 
mänsklig mening ”behöver” varje individ leva i ett sammanhang där hon 
känner sig som en del av en större helhet, känner sig integrerad och be-

                                           
8  I t.ex. Sidebäck (1992) studeras (den sekundära) socialiseringen av barn och ung-

dom ur ett klassbaserat makt- och resursperspektiv under ett drygt sekel (1850–
1980). 

9 E. H. Erikson är en av de första som betonar den sociala omgivningens betydelse 
för identitetsskapande processer. 

10 E. H. Erikson 1968 s. 113. 
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kräftad både som en individ som är11 och som en särskild individ12 i för-
hållande till andra människor, grupper, sociala roller och värdesystem. 
Numera ser man upprätthållandet av en stabil identitet som ett ständigt 
pågående livsprojekt.13 Mycket av detta synsätt finns också implicit i 
socialpedagogisk teori, även om fokus ligger mer på den socialpedagog-
iska praktiken.  

Olika socialpedagogiska perspektiv 

Socialpedagogiken utspelar sig i det psykosociala fältet14, dvs. i fältet 
mellan människan som en individuell psykisk varelse och människan 
som en kollektiv social varelse. Socialpedagogiken är primärt inriktad på 
pedagogiskt utåtriktade sociala aktiviteter, som (indirekt) förväntas få 
psykiska effekter. Den har ofta haft kritiska och frigörande ambitioner 
även om detta inte är nödvändigt. Socialpedagogisk teori, liksom många 
andra ”kritiska” teorier med ambitionen att påverka och lära (ut), balan-
serar mellan en verksamhet med inriktningen att bevara och en verksam-
het med inriktningen att förändra.15 Vad som ska inrymmas under be-
greppet socialpedagogisk teori är inte självklart. Begreppet kan ges både 
en vid och en snäv tolkning.  

Med en vid tolkning skulle t.ex. (delar av) socialismen och marxismen 
kunna betraktas som olika varianter av en förändringsinriktad socialpeda-
gogisk teori och praktik. Men det finns ingenting i den socialpedagogiska 
teorin, som utesluter möjligheten av en mer samhällsbevarande och kon-
                                           
11 Ramström (1995 s. 115-118) omnämner detta som en första aspekt av individua-

tionen. Den handlar om det lilla barnets ”upptäckt” av sig själv som en egen indi-
vid. 

12  Ramström (1995 s. 120-122) omnämner detta som en andra individuation och 
”identitetens integrativa aspekt”. Den handlar om tonåringens frigörelse från sina 
föräldrar och integrering i ett nytt socialt sammanhang utanför primärfamiljen. 

13 Se t.ex. Ziehe (1986). 
14 Stensmo (1991 kap. 1). 
15  Socialpedagogiken finns inte som ett eget uppslagsord i Nationalencyklopedin, 

vilket visar att begreppet ännu saknar en given tolkning. Däremot finns en rad 
andra pedagogiska inriktningar beskrivna (kritisk pedagogik, dialogpedagogik, re-
formpedagogik, aktivitetspedagogik eller arbetsskola). Pedagogiken relateras ofta 
till barn och ungdom och till skolan. Socialpedagogiken rymmer inslag från flera 
av dessa olika pedagogiska specialiteter, samtidigt som den har en vidare syftning i 
det att den oftare arbetar med en äldre målgrupp och även utanför den direkta skol-
miljön.  
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servativt inriktad socialpedagogisk praktik, även om vi inte har observe-
rat den kopplingen och benämningen i litteraturen. Men det är möjligt att 
t.ex. betrakta den gamla folkskolan som en socialpedagogisk verksamhet 
genomsyrad av nationalism och statsreligion inriktad på att bevara det då 
rådande samhället. I en radikal tolkning av socialpedagogiken ses indivi-
den som en aktiv och skapande aktör och målet med den socialpedagog-
iska verksamheten (praktiken) blir en frigörelse (emancipation) och 
maktmobilisering av samhällets svaga och utsatta grupper. Det kan hand-
la om kamp för demokrati, mänskliga rättigheter eller frihet och jämlik-
het. Paulo Freire,16 den brasilianske pedagogen som bl.a. har skrivit den 
kända boken Pedagogik för förtryckta, menar att det är mänskligt att vilja 
förändra – att uppleva gränsöverskridanden, eller att fler ur ”tystnadens 
kultur” skall våga höja sin röst för att förbättra sin livskvalitet. 

Om en vid tolkning av socialpedagogiken primärt handlar om vårt för-
hållningssätt till omständigheter och villkor på samhällsnivån, så handlar 
en snäv tolkning av socialpedagogiken om vårt förhållningssätt till om-
ständigheter och villkor inom ett givet samhälles ramar. Men även här 
kan socialpedagogiken ha en inriktning på bevarande eller förändring. 
Skiljelinjen kanske kan sättas mellan arbetssätt som inriktar sig på indivi-
dens frigörelse och arbetssätt som inriktar sig på att anpassa individen till 
en viss samhällsordning. Socialpedagogiken kan alltså ha frigörande am-
bitioner genom att stärka individen, få henne att tro på sig själv och sitt 
eget tänkande, anamma ett kritiskt förhållningssätt och vissa grundlägg-
ande normer och värderingar om t.ex. frihet, jämlikhet, rättvisa och alla 
människors lika värde. En kanal för att påverka samhället i stort, menar 
en del, öppnas genom olika former av medborgerliga aktiviteter i demo-
kratiska institutioner. För att påverka och förändra samhället måste man 
alltså, enligt detta synsätt, vara en del av samhället. Men socialpeda-
gogiken kan också handla om socialisation, som fostran och kontroll med 
målsättningen att inskränka och anpassa individen till samhället. Då kan 
inriktningen främst vara att få individen att inte överskrida samhällets 
normsystem.  

Med ovanstående indelning av socialpedagogiken får vi följande fyra 
grova kategorier (eller typer) av socialpedagogiska teorier och tillhörande 
praktiker. Även om vi i tabellen nedan har gjort skarpa gränser mellan 
bevara – förändra och samhällsnivå – individnivå, så är det naturligtvis 
                                           
16  Freire (1972). Flera andra verk av Freire finns översatta till svenska: Kulturell 

kamp för frihet (1974), Utbildning för befrielse (1975) och Pedagogik i utveckling 
(1978). 
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rimligare att se det som ändpunkter på en mer eller mindre kontinuerlig 
skala. Mellan samhällsnivå och individnivå kan vi t.ex. tänka oss olika 
gruppnivåer eller lokalsamhällsnivåer. Att verka inom ett lokalsamhälle 
har t.ex. varit en vanlig verksamhetsnivå i socialt och socialpedagogiskt 
arbete. Det har då ofta handlat om mobilisering, kamp och lokal frigörel-
se. Socialt och socialpedagogiskt arbete har även varit vanligt bland olika 
socialt utsatta grupper, såsom målgrupperna för Astor, Amanda och Gaia.  

Tabell 1:  Kategorisering av samhällsvetenskapliga och socialpedago-
giska teorier (och praktiker) efter inriktning (målsättning) och 
verksamhetsnivå. (Egen kategorisering).  

 Målsättning 

Verksamhetsnivå Bevara Förändra 

Samhällsnivå  

(Vid tolkning) 

Samhällsbevarande 

t.ex. konservatism, 
statsreligion 

Samhällsförändrande 

t.ex. marxism, socialism 

Individnivå  

(Snäv tolkning) 

Individuell anpassning 

t.ex. lära sig ”vett och 
etikett” 

Individuell frigörelse 

t.ex. kritiskt 
förhållningssätt 

 

Den socialpedagogik som bedrivs av Eskilstuna kommun är koncentrerad 
till individnivån med ett inslag av både förändring och bevarande, vilket 
kommer att framgå av de olika socialpedagogiska projekt som redovisas 
längre fram i detta kapitel. Ett viktigt inslag i åtminstone de förändrings-
inriktade socialpedagogiska modellerna är att på olika sätt stärka individ-
ens (själv-)tillit, integritet, sociala förmåga och autonomi. För att förverk-
liga dessa mål finns ett antal generella socialpedagogiska arbetsmetoder 
(gruppinriktat arbete, dialogmetoder, en holistisk och framåtblickande 
ansats o.dyl.), men verksamheten behöver även en sammanhållande ideo-
logi, som harmonierar med den grundläggande målsättningen. En mer an-
passningsinriktad socialpedagogisk modell kan i princip sträva efter att 
tillgodose samma psykologiska mål, som nämndes ovan, men det sker 
mot bakgrund av en mer ”konservativt” präglad ideologi. Att en individ 
med ovanstående psykologiska egenskaper kanske inte alltid och i längd-
en blir trogen sin ursprungliga ideologi får nog betraktas som en poten-
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tiellt positiv bieffekt. En viss skepsis och kritisk distans till alla ideolo-
gier – inklusive de egna – kan förmodligen bidra till större tolerans och 
ökad acceptans av (vissa) sociala, kulturella och etniska olikheter. 

Handledarnas roll och betydelse 

Det är handledarna (de professionella) som genom ett flexibelt växelspel 
tillsammans med deltagarna gestaltar och omsätter socialpedagogiken i 
verkligheten, dvs. i den dagliga verksamhetens olika aktiviteter, i de mer 
långsiktigt lärande arbetsuppgifterna där deltagarna på olika sätt får möj-
lighet att växa och lära sig att ta till vara sina intressen. Det är genom 
handledarna och växelspelet med deltagarna som grupparbetet och dia-
logerna organiseras och utvecklas. Det innebär att handledarna har en 
mycket central roll i verksamheten och dess utformning, men att deras 
arbete sker (ska ske) i ständig dialog med deltagarna.  

Handledarna har, utöver socialpedagogisk kompetens, ofta även annan 
professionell utbildning och kompetens, liksom en mänsklig och pro-
fessionell erfarenhet, vilket vi redan påpekade i kapitel 2 (sid. 19), då vi 
diskuterade olika metodologiska problem. Vi påtalade då även svårighet-
en att särskilja effekten av den socialpedagogiska modellen och effekten 
av handledarnas bemötande (förhållningssätt) på deltagarna eller, som i 
detta fall, den tänkta effekten av den aktuella arbetsmodellen på deltagar-
na i framtiden. Den ”effekt” det här är frågan om gäller om, och i vilken 
utsträckning, deltagarna förvärvar nya kunskaper om sig själv och de 
sociala sammanhang de har att leva i och i vad mån denna kunskap bildar 
underlag för nya beslut från deltagarnas sida i framtiden. Att den social-
pedagogiska verksamheten även kan få terapeutiska effekter för individen 
är känt.17  

Genom att det socialpedagogiska arbetssätt, som Eskilstuna kommun an-
vänder, inte är lika avgränsat i tid och rum som andra former av socialt 
arbete, blir det möjligt att arbeta med deltagarnas hela livssituation. Man 
försöker göra detta genom att tillhandahålla en miljö som tillåter växt och 
mognad på en rad olika områden. Handledarna utgår från sin kunskap om 
individernas levnadshistoria och aktuella situation och försöker mot 
denna bakgrund stötta dem genom att bl.a. ge deltagarna ”hjälp till själv-
hjälp”, så att de själva får ett aktivt ansvar för att lösa sina problem här 
och nu.  

                                           
17  Se t.ex. Hermanson/Berggren, Djävlar Amanda. (1990 s. 115-117). 
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Socialpedagogik och handledning, i den tappning som vi möter genom 
Eskilstuna kommuns olika projekt och verksamheter, handlar samman-
fattningsvis om frigörelse, maktmobilisering och anpassning, vilket kan 
ses som en generellare och mer övergripande målsättning, som även 
innefattar verksamhetens psykiska och sociala mål, såsom de tidigare 
formulerats. Några viktiga metoder för att uppnå detta är att handledarna 
arbetar med deltagarnas hela livssituation i fokus, använder sig av dialog-
metoden och ett gruppinriktat arbetssätt, samt låter detta genomsyra hela 
verksamheten. Det socialpedagogiska arbetssättet kan förhoppningsvis 
även skapa en bredare förståelse och respekt för människors olikheter i 
synnerlighet och för mänsklig kultur i allmänhet. 

Det socialpedagogiska arbetssättet skiljer sig på ett grundläggande sätt 
från det terapeutiska, som främst kännetecknas av en verbal och känslo-
mässig bearbetning av personliga erfarenheter (ur det förflutna) för en en-
skild individ. Det terapeutiska arbetet är även avgränsat till en bestämd 
tid och en särskild plats (”kliniken”) vilket alltså inte det socialpedagog-
iska arbetet är på samma sätt.18 

Arbete i grupp 

Den socialpedagogiska modellen bygger på idén att individen genom att 
arbeta i grupp får möjlighet att dels upptäcka sin inneboende förmåga och 
talang och dels lär sig att samarbete med andra. För att grupparbetet ska 
kunna fungera och kännas meningsfullt krävs att deltagarna besjälas av 
gemensamma ambitioner och mål och att grupparbetet dessutom har 
någon form av ”mervärde” – här tolkat i vid mening, vilket för en del kan 
vara att bara umgås eller samtala i grupp – utöver vad ett individuellt 
agerande skulle ha. Gruppen blir då en gemensam resurs för deltagarna. 
Deras samverkan kan dessutom stärka och utveckla gruppen ytterligare. 
Under dessa förhållanden kan deltagarna också känna sig som en del av 
ett större sammanhang. En möjlig effekt av ett sådant grupparbete är att 
individernas självtillit stärks och att deras sociala förmåga utvecklas.  

Om grupparbetet inte förmår ge deltagarna något utöver vad ett individu-
ellt handlande skulle kunna ge, så blir den grundläggande motivationen 
för grupparbetet försvagat. Om målsättningarna dessutom inte är möjliga 
att uppnå eller om deltagarna inte får tillräcklig stimulans för att uppnå 

                                           
18 Se vidare G. Bernler och L. Johnsson (1991 kap. 2) för en vidare diskussion om 

skillnader mellan det psykosociala och det terapeutiska arbetet.  
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målen, så kan systemet förlora sin legitimitet. Detta gäller sannolikt för 
många elever i dagens skola. Visserligen kan betygssystemet motivera 
vissa individer att anstränga sig, medan andra individer, som inte ser 
några möjligheter att få bra betyg, tappar intresse för skolan. För att ett 
belönings- och bestraffningssystem ska fungera måste det vara en inte-
grerad del av individens värdesystem.19  

Genom att utforma grupparbetena i socialpedagogisk anda vill man få 
fram en dynamik där var och en i gruppen på sitt eget unika sätt ska 
kunna bidra till gruppens framgång och utveckling. Tanken är att grupp-
en ska ge trygghet, stabilitet och ork åt de enskilda gruppmedlemmarna 
att fortsätta sitt arbete även om gruppen misslyckas några gånger. Men 
det är klart att uppgiften blir svårare om gruppen möter flera och allvarli-
ga misslyckanden. Ett grupparbete, som krönts med framgång, kanske 
efter flera misslyckanden, och omfattande insatser från deltagarna bör 
göra att tilliten till den egna förmågan och de gemensamma resurserna 
växer. Gruppens framgång blir individens framgång. Detta sker på så sätt 
att när individerna i gruppen bekräftar varandras talanger och förmågor, 
så skapas även byggstenar till individens tillit till sig själv och andra. 
Erikson (1968) ser tillit som ”en i grunden förtröstansfull inställning till 
andra liksom en fundamental känsla av egen tillförlitlighet".20  

Ett viktigt verktyg i grupparbetet, som vi tar upp i nästa avsnitt, är dialog-
ens eller det kommunikativa handlandets grundläggande betydelse i 
grupparbetet21, liksom i all socialpedagogisk verksamhet.  

Dialogen som verktyg 

Dialogen är ett viktigt verktyg mellan de enskilda gruppmedlemmarnas 
tankar och gruppens samordnade handlingar. Tankarna översätts till ord, 
som utgör byggstenar i den dialog som utvecklas i gruppen och som i 
slutändan kan resultera i en serie handlingar eller verksamheter. Hand-
lingarna eller verksamheterna får sin innebörd genom den plan och det 
sammanhang de ingår i. Handlingar som inte ingår i ett sammanhang blir 
i någon mening ett meningslöst agerande. Men all dialog resulterar inte 
alltid i verksamhet, men kan ändå vara meningsfull, dialogen kan ju t.ex. 
innebära ett kritiskt prövande av olika verksamheter, som gruppen efter 

                                           
19 Aronsson (1995). 
20  E. H. Eriksson (1971 s. 83) 
21 J. Habermas (1986) och det kommunikativa förnuftet. 
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diskussion förkastar. Men det kan också vara så att ett samtal förs till-
synes utan mening – bara för att det är trevligt.22 En förutsättning för en 
fungerande dialog är förekomsten av ett gemensamt språk, som tolkas 
och får mening i och genom dialogen och verksamheten, samtidigt som 
språket utvecklas och förändras i den processen. 

Syftet med dialogen är bl.a. att medlemmarna i gruppen ska diskutera, 
planera och reflektera kring verksamheten och olika planerade åtgärder 
för att lära sig att lösa och ta itu med de problem som uppstår och för att 
se konsekvenserna av föreslagna lösningar. Genom att gå igenom denna 
process ett antal gånger under olika omständigheter och villkor för olika 
typer av verksamheter får deltagarna en möjlighet att lära sig tänka och 
bearbeta både enskilda och gemensamma problem. På sikt, det är en av 
de socialpedagogiska poängerna med dialogen, kan den förhoppningsvis 
bidra till att individen kan göra mer medvetna val, öka kontrollen över 
sitt liv och därmed få ett mer aktivt, medvetet och självständigt liv.23  

Att lära sig att uttrycka sig, formulera sina ståndpunkter och åsikter, och 
att använda språket (eller andra kommunikativa uttrycksformer), som ett 
verktyg för analys både enskilt och i grupp är något som kan utvecklas 
genom dialog. I takt med att denna kompetens och förmåga utvecklas kan 
– och vågar – individen ta itu med utmaningar och problem som hon 
tidigare inte alls trodde sig klara av, men som hon nu kan se lösningar på. 
Med en bättre vetskap om sin egen och andras förmåga (eller förmågor 
som kan mobiliseras för att bättre uppnå de gemensamma målen) skapas 
samtidigt ökad tillit till sig själv och till gruppen (och medlemmarna 
inom denna) att de tillsammans kan klara av olika situationer.  

Sammanfattningsvis kan dialogen, enligt resonemanget ovan, i den 
socialpedagogiska modellen få flera positiva effekter. Självtilliten kan 
öka, liksom tilliten till andra (gruppen), men även autonomi, integritet 
och social förmåga bör påverkas på ett positivt sätt genom det samman-
hang och den miljö i vilken dialogen utvecklas. Det hela kan även ses 
som en socialiserande aspekt av socialpedagogiken.  

För att grupparbetet och dialogen ska fungera behövs det professionella 
handledare som på ett flexibelt och konstruktivt sätt kan omsätta de 
socialpedagogiska idéerna både på kort och lång sikt, både i spontant 
uppdykande skeenden och i regelbunden verksamhet.  
                                           
22 Jämför t.ex. J. Habermas (1986). Se även not 35.  
23 P. Freire (1974 s. 89)  
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ART-metoden – en konsekvenspedagogik 

Genomgången i detta kapitel har varit fokuserad kring socialpedagogisk 
teori, även om det finns många andra närbesläktade teorier, som hade 
kunnat tas upp till behandling. Vi ska dock avsluta den teoretiska genom-
gången med att helt kort beröra en pedagogisk metod, som kan vara av 
visst intresse för den målgrupp som Astor omfattar.  

Statens Institutions Styrelses (SiS), som har hand om unga missbrukare 
som dessutom ofta även är kriminellt belastade, använder sig av Aggres-
sive Replacement Training (ART-metoden) i sin verksamhet för att få 
ungdomarna att reflektera över, förstå och lära sig att hantera sina aggres-
sioner och sitt våldsamma beteende. Man prövar även andra metoder för 
att lära ungdomarna att kontrollera sin ilska. En sådan metod är det s.k. 
teckenekonomisystemet, som är en form av rollspel, där deltagarna med 
knappa medel ska uttrycka sin vilja på ett så medvetet sätt som möjligt. 
Man arbetar även med mer konventionell social träning. Syftet med alla 
dessa olika åtgärder är att lära ungdomarna att bli medvetna om konse-
kvenserna av sina olika handlingar något som också genomsyrar det 
socialpedagogiska arbetssättet.  

Den socialpedagogiska enheten24  

Det socialpedagogiska arbetssättet är sedan många år väl förankrat vid 
den socialpedagogiska enheten vid Eskilstuna kommuns Arbetsmark-
nadsförvaltning, Avdelning för Arbete och Försörjning. Inom avdelning-
en arbetar man med olika grupper av människor (yngre, äldre, män, kvin-
nor osv.), som av olika skäl har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. 
Avdelningen för Arbete och Försörjning har som målsättning att ”verka 
för att stärka människors anställningsbarhet och möjlighet till egenför-
sörjning”. Avdelningen har ett antal olika verksamheter vilka framgår ur 
Figur 2 (nästa sida). 

Den socialpedagogiska enheten växte fram under den senare delen av 
1990-talet och då ur de erfarenheter kommunen gjorde från de uppmärk-
sammade projekten Amanda och Gaia (erfarenheter som nu tas tillvara i 
organisation och uppläggning av det nu aktuella Astor-projektet, erfaren-
heter som vi återkommer till nedan). Enhetens personalstyrka har växt 
                                           
24 Vi vill betona att detta avsnitt inte är resultatet av egna studier, utan bygger på en-

hetens officiella material och uppgifter från enhetschef Ulla Trygg. Avsnittet är 
beskrivande och anger en del av den organisatoriska kontext Astor ingår i.  
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från ett tiotal anställda vid starten fram till idag då cirka trettio personer 
arbetar där. Inom enheten arbetar man främst med särskilt utsatta 
grupper. 

Figur 2. Arbetsmarknadsförvaltningen, Avdelningen för Arbete och 
Försörjning i ett organisatoriskt sammanhang.  
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I detta avsnitt ska vi kort och programmatiskt presentera några drag i den 
socialpedagogiska ideologi (teori), som den socialpedagogiska enheten 
utgår ifrån. Det blir många stora och vackra ord, men de anger samtidigt 
enhetens ambitiösa målsättningar och krav på både personal och verk-
samhet. Vi har dock inte genomfört någon studie av i vilken utsträckning 
denna ideologi genomsyrar personalen och verksamheten, utan använder 
ideologin främst som en referensram.  

En grundläggande utgångspunkt för det socialpedagogiska arbetet på en-
heten är att inte gräva alltför mycket i det gamla – i de enskilda individer-
nas förhistoria och bakgrund – utan istället mer försöka se framåt och 
både tro på och betona alla människors resurser och möjligheter till en 
positiv förändring och utveckling. Vi kan kalla det för den framåtblickan-
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de andan. Den förverkligas och omsätts i praktiken genom dialoger 
(samtal) mellan handledare och deltagare eller i olika gruppdiskussioner. 

En annan utgångspunkt är att se varje människa som en helhet med histo-
ria och framtid, med kropp och själ och med sociala relationer och erfar-
enheter av allehanda slag från närmiljö, vänkrets, skola och arbetsliv. Vi 
kan kalla detta för den holistiska människosynen. Det socialpedagogiska 
arbetet handlar också om att få igång en positiv utvecklingsprocess hos 
enskilda människor genom att stärka dem psykologiskt, ge dem positiva 
erfarenheter, lära dem orientera sig och fungera i samhälle och arbetsliv, 
samt få dem att själva hitta sitt mål och sin mening med sina liv. Detta är 
uttryck för en demokratisk och jämlik människosyn.  

Dessa utgångspunkter finns i koncentrerad form även inskrivna i 
enhetens övergripande målsättning: 

”Socialpedagogiska enheten vänder sig till människor med någon 
form av arbetshinder. Verksamheten är indelad utifrån olika mål-
grupper och deras särskilda behov. Den socialpedagogiska arbets-
formen har hela människan och hennes totala situation i fokus. Det 
viktigaste är att lyfta fram och förstärka det friska/resurserna hos 
varje individ i gruppen.”25 

Den sista meningen i citatet ovan understryker tydligt att enheten för-
söker se till det friska och hälsosamma (salutogena) hos människan 
istället för det sjuka och avvikande (patogena).26 Det finns mycket som 
talar för att en motsatt strategi, dvs. en fokusering på det ”sjuka” och av-
vikande, skulle kunna få negativa effekter på individens självbild.27 Inom 
enheten försöker man istället betona ett solidariskt förhållningssätt och 
samtidigt hysa tilltro till människors möjligheter att på ett likvärdigt sätt 
vara med och utforma och utveckla samhället. 

”Ett solidariskt förhållningssätt har sin utgångspunkt i vetskapen om 
att vi lär av varandra och är varandras förebilder… Vi kan ge varand-

                                           
25 Arbetsmarknadsförvaltningen – avdelningen för arbete och försörjning. Informa-

tionsfolder som tillhandahållits den 15 februari 2001. 
26 Jämför t.ex. Antonovsky (1998). 
27 Jämför med den välkända s.k. Pygmalioneffekten. Frankforth-Nachmias, C & 

Nachmias, D. (1992 sid. 99-103). 
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ra bilder av hopp, hopp om utveckling och en bättre framtid. I det 
yttersta, i det att vara människa, delar vi det mesta med varandra.”28 

En annan viktig punkt i enhetens socialpedagogiska förhållningssättet är 
en fokusering på det gemensamma arbetet, som en produkt av gemen-
samma beslut och gemensam planering. Det socialpedagogiska arbetet 
syftar i första hand till att skapa det ”gemensamma”, inte till att skapa in-
dividuell tillfredsställelse, även om den ofta också är (blir) en positiv bi-
effekt. Här är det viktigt att betona att det socialpedagogiska arbetet även 
omfattar skapandet av gemensamma normer och värderingar, vilket i sin 
tur förutsätter att handledarna och deltagarna kan samarbeta och förstå 
varandra. Det gemensamma arbetet förutsätter alltså att individerna kan 
hysa tillit till varandra, acceptera varandra och inse att alla har något 
viktigt att bidra med för den gemensamma utvecklingen. Att alla är olika 
men ändå lika, kan också vara en viktig grund för att bygga en gemensam 
värld utan social exklusion och främlingsfientlighet. Det socialpeda-
gogiska perspektivet är på så sätt en solidariskt livsåskådning. 

Den socialpedagogiska ideologin innebär alltså att man omfattar en holis-
tisk människosyn, en solidarisk livsåskådning, samt har ett demokratiskt 
och jämlikt förhållningssätt, som bl.a. innebär att ingen kan säga åt någon 
annan hur han eller hon skall leva, så länge individerna inte gör varandra 
illa. Andra viktiga kännetecken på det socialpedagogiska förhållnings-
sättet är att man arbetar med individens hela livssituation, har en framåt-
blickande anda och är inriktad på det gemensamma arbetet.   

Socialpedagogiska (projekt-)exempel29  

Alla socialpedagogiska projekt/verksamheter vid den socialpedagogiska 
enheten vänder sig till personer utan fast förankring på arbetsmarknaden, 
som är enhetens generella målgrupp. De två äldsta projekten, nämligen 
Amanda och Gaia, har båda vänt sig till kvinnor medan det nu aktuella 
projekt Astor enbart vänder sig till yngre män. Atlasgruppen,30 För-

                                           
28 Trygg, Ulla, (1996, sid. 5). 
29 Detta avsnitt är främst beskrivande och baseras huvudsakligen på sekundärkällor. 

Avsikten är åter att sätta in Astor i ett större sammanhang, men även att ta del av 
erfarenheter från dessa projekt. 

30 Atlasgruppen är en verksamhet som riktar sig till ungdomar (upp till 30 år) med 
någon form av arbetshinder och som är intresserade av data och IT-teknik. I grupp-
en använder de IT-tekniken bl.a. till att göra grafiska illustrationer och andra be-



Centrum för Välfärdsforskning 

 39

träningen31 och Yrkesdirekten32 vänder sig både till kvinnor och män. 
Nedan tar vi upp de erfarenheter som gjorts från Amanda och Gaia och vi 
berättar även om projekt Astors framväxt.   

Målgruppen för Amanda, som kom igång 1987, var (och är) unga kvin-
nor mellan 16–24 år, av vilka några redan var mammor. Medan Gaia från 
början endast vände sig till ensamstående mammor, så är målgruppen 
idag ensamstående kvinnor i ålder 25–55 år – med eller utan barn.  

För att få vara med i Amanda eller Gaia måste kvinnorna vara utan all-
varligare pågående missbruk eller psykiska besvär. De kvinnor som har 
drogproblem eller psykiska besvär hänvisas till andra instanser och åt-
gärder. Även deltagarna i Amanda och Gaia kan i likhet med deltagarna i 
Astor i varierande omfattning tidigare ha varit svårt socialt belastade. 
Från olika håll har projekt Astor betraktats som ett ”högriskprojekt” 
bland annat därför att unga män anses ha svårare att frigöra sig från 
”hackordningen”, dvs. de utser en ledare och hans ord och sätt att vara 
styr mer än handledarnas ord och tidigare tagna egna beslut (se avsnittet 
”grundläggande utbildning”, sid. 82) En intressant fråga ur både praktisk 
och teoretisk synvinkel är om det går att applicera ”samma” socialpeda-
gogiska modell som användes på kvinnorna i Amanda och Gaia på den 
aktuella målgruppen av unga män i Astor.  

Både Amanda och Gaia blev med tiden framgångsrika projekt och är idag 
en integrerad del av kommunens arbetsmarknadspolitiska verksamhet. 
Båda projekten, som också har utvärderats,33 fick stor uppmärksamhet 
under 1990-talet och lyftes ofta fram som goda exempel på arbetsmark-
nadsavdelningens socialpedagogiska verksamhet. Med sitt arbete lycka-
des man fånga upp och integrera unga kvinnor som stod utanför arbets-

                                                                                                                        

ställningsarbeten som har med tryck att göra. En gång i månaden ger de ger även 
ut en egen tidning/nyhetsbulletin. 

31 Förträningen är en verksamhet där deltagarna får möjlighet att förbereda sig för en 
arbetsprövning utförd av AF-rehabilitering (tidigare AMI). I förträningen erbjuds 
möjligheter att bl.a. få prova på att arbeta med textil, trä, bak- och matlagning,, 
men där finns också många möjligheter att enbart få vara tillsammans med andra. 
Den senare arbetsprövningen sker i någon av Arbetsmarknadsförvaltningens övri-
ga praktiskt inriktade verksamhet. 

32 Yrkesdirekten hjälper enhetens deltagare att finna en utbildning eller ett arbete 
som skulle kunna intresserar dem och även vad de behöver göra för att komma dit. 

33  Amanda har utvärderats av Inger Berggren och Hans-Erik Hermansson (1990 och 
1994), medan Gaia har utvärderats av Christina Axelsson (1997). 
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marknaden, ibland även utanför samhället, och som rent allmänt befann 
sig i en socialt svår och utsatt situation. Parallellt med detta utvecklades 
samarbetsformerna på den kommunala myndighetsnivån mellan bl.a. 
arbetsförmedlingen, försäkringskassan och socialförvaltningen för att 
bland annat komma till rätta med ”rundgången”, dvs. att folk gick från 
den ena myndigheten till den andra utan att bli hjälpta, och att en del per-
soner ”hamnade mellan stolarna”, dvs. inte fick någon hjälp alls.  

Av intresse i detta sammanhang är att identifiera vilka speciella erfaren-
heter från Amanda och Gaia, som det kan vara värt att lyfta fram och 
eventuellt dra nytta av för Astor. En generell erfarenhet som brukar lyftas 
fram är att den socialpedagogiska modellen, såsom den omsatts i praktik-
en – vissa anpassningar har gjorts efter målgruppens sammansättning, 
speciella bakgrund och behov – i dessa projekt har varit framgångsrik. 
Denna positiva erfarenhet har redan beaktats genom att Astor från början 
har lagts upp som ett socialpedagogiskt projekt.  

Men det finns andra erfarenheter av Amanda och Gaia, som det kan vara 
värt att reflektera över. Amanda och Gaia utvecklades till att bli den 
trygga grunden, basen eller hemvistet dit kvinnorna alltid kunde åter-
vända. Allt talar för att de unga männen har behov av liknande funktion i 
Astor. Även gemenskapandet, som vi återkommer till i avsnittet om 
Amanda, hade en viktig funktion för kvinnorna i Amanda och Gaia. Det 
kan även vara något som bör beaktas i Astor. Ett tredje inslag av vikt i de 
båda kvinnoprojekten var möjligheterna till olika former av vardagliga 
praktiska erfarenheter och mer arbetslivsrelaterad praktik både sådant 
som man behöver för att klara sig bra på ”hemmaplan” och sådant som 
behövs för att bli en fungerande samhällsmedlem och lära sig spelregler-
na på arbetsmarknaden. Dessa erfarenheter, och därmed också den 
praktik (och verksamhet) som genererar dem, passar väl in i en social-
pedagogisk modell. Det positiva utfallet (erfarenheterna) blir därmed in-
direkt ytterligare en bekräftelse på den socialpedagogiska modellens 
styrka. Vad som varierar mellan de olika projekten är däremot den kon-
kreta utformning praktiken (verksamheten) får för varje enskild mål-
grupp.  

Det finns även andra typer av erfarenheter. Så visar t.ex. Gaia hur en 
arbetsmarknadspolitisk åtgärd kan få en integrerande funktion om den 
samtidigt följs upp av olika samverkansåtgärder och samverkansinitiativ. 
På så sätt undvek man t.ex. att myndigheter och förvaltningar placerade 
kvinnorna i Gaia i ett fack och istället arbetade med hela deras situation.  
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Sammanfattningsvis ser vi hur den socialpedagogiska utgångspunkten 
(”teorin”) tillsammans med enhetens erfarenheter av socialpedagogiskt 
arbete (”praktik”) och dess inriktning på att stödja personer med olika 
former av arbetshinder (”målgrupp”) för att stärka deras möjligheter att få 
ett arbete och en egen försörjning (”mål”) tycks genomsyra de social-
pedagogiska verksamheterna. 

Avslutningsvis gör vi en kort sammanfattning av verksamheten i Aman-
da, Gaia och Astors förhistoria. 

Amanda – ”hon som är värd att älskas” 

Namnet Amanda kan tolkas dels som ArbetsMarknadsAvdelningen beto-
nande Närhet, Deltagande och Ansvar och dels som ”hon som är värd att 
älskas”.34 Amanda-verksamheten startade den sjunde oktober 1987. Mål-
gruppen var yngre kvinnor utan fast förankring på arbetsmarknaden. Men 
deras situation var problematisk även på andra sätt. Många hade problem 
i skolan och med kamraterna. Några av kvinnorna hade blivit utsatta för 
misshandel av den pojkvän som de sammanlevde med. De unga kvinnor-
nas otrygga situation hemma, svaga ställning i skolan, bristfälliga förank-
ring på arbetsmarknaden och allmänt bräckliga och otillräckliga sociala 
nätverk tvingade många av dem att av och till leva på socialbidrag. Det 
fanns en uppenbar risk för att de unga kvinnorna på olika sätt inte skulle 
klara av sin svåra situation. 

Med utgångspunkt i ett socialpedagogiskt perspektiv ville man utforma 
en verksamhet för de unga kvinnorna som skulle se till flickornas hela 
livssituation (inte bara deras arbetslöshet), vara pedagogisk (inte tera-
peutisk), ge dem trygghet och successivt utveckla deras handlingsför-
måga och kompetens på en rad olika områden, så att de så småningom 
skulle bli kapabla att möta världen med egna krafter och på egna villkor.  

När de unga kvinnorna började i Amanda fick de god tid på sig att be-
kanta sig med miljön och fundera igenom sin situation. Genom olika akti-
viteter fick de lära sig att samarbeta med varandra. De fick planera ge-
mensamma aktiviteter för den närmaste framtiden, vilket var ett sätt att 
skapa struktur i deras tillvaro. Berggren och Hermansson som utvärdera-

                                           
34  Avsnittet bygger på Berggren och Hermansson (1990) 
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de Amanda-projektet har kallat detta gruppinriktade arbetssätt för gemen-
skapande.35  

Utöver de gruppinriktade insatserna, dvs. gemenskapandet, fanns även 
insatser för att stärka kvinnorna som individer. Dessa insatser handlade 
bl.a. om hur flickorna kunde ordna sin ekonomi till det bättre, hur de 
skulle bete sig när de ringde till socialförvaltningen eller till en arbetsgi-
vare. Genom att möta personer från olika myndigheter, arbetsplatser eller 
skolor, fick de pröva vad de tillsammans hade tränat i grupp och på så 
sätt lära sig de offentliga spelreglerna. Genom dessa insatser och övning-
ar ville man lära kvinnorna att våga höja rösten och att lita på sig själv.  

I Amanda diskuterades även kvinnans situation i hem och samhälle och 
olika sidor av könsrollsproblematiken. Vid några tillfällen hade man t.ex. 
gruppdiskussioner kring hur idealmannen skulle vara. Vid andra tillfällen 
gjorde man tio-i-topp listor över hur en man inte skulle vara. På så sätt 
fick kvinnorna möjligheter att dela med sig av sina egna erfarenheter, 
ventilera sina funderingar och känslor och även ta upp problem i 
hemmiljön.  

Eftersom skolgången för de flesta unga kvinnor på Amanda var bristfällig 
fick de en grundläggande utbildning i basämnen. De fick även lära sig att 
sköta sin kropp och sin hälsa genom att delta i gymnastik. Genom studie-
besök på olika skolor och arbetsplatser fick de inblick i olika yrken och 
utbildningar.  

Det sista steget för kvinnorna i Amanda var utslussningen. Det var då de 
skulle ta sitt första riktiga steg bort från den skyddande Amanda-miljön. 
De fick först pröva på en kortare praktik eller utbildning, dvs. testa sina 
vingar. Även om kvinnorna visste att de när som helst kunde återvända 
till Amanda och att det inte var en katastrof eller ett totalt misslyckande 
om de gjorde detta, så var det viktiga under utslussningsfasen att de unga 

                                           
35  Berggren och Hermansson (1990 s. 34-35) lånar detta begrepp av Ivan Illich: ”Jag 

väljer termen gemenskapande för att beteckna motsatsen till industriell produktivi-
tet. Vad jag menar med det är ett självständigt och kreativt samspel mellan männi-
skor inbördes och mellan människor och deras miljö, detta i motsats till männi-
skors betingade gensvar på krav som ställs på andra och av en människoskapt om-
givning. Gemenskapande är för mig individuell frihet, förverkligad av personer 
som står i ömsesidigt förhållande till varandra. Det är alltså ett inneboende etiskt 
värde hos människan. Jag är övertygad om att om gemenskapande, i vilket sam-
hälle som helst, når under en viss nivå, kan ingen industriell produktivitet effektivt 
stilla de behov som den själv skapat hos samhällsmedlemmarna.” 
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kvinnorna skulle börja rikta blicken mot det omgivande samhället och på 
ett målmedvetet sätt planera sin framtid. Amanda är idag en del av kom-
munens ordinarie verksamhet.  

Gaia – ”moder jord” 

Namnet Gaia betyder moder jord. Målgruppen i detta fall var ensamstå-
ende mödrar med bristande förankring på arbetsmarknaden. Men precis 
som i Amanda-fallet hade även dessa kvinnor en del andra sociala pro-
blem. Det var därför naturligt att utforma Gaia-projektet efter samma 
riktlinjer – syfte och uppläggning – som Amanda-projektet, men vid 
vissa konkreta detaljer anpassade efter den speciella gruppens behov.  

Den direkta anledningen till Gaia-projektet var att man från kommunalt 
håll hade märkt att människor, genom bristande kontakter mellan myn-
digheterna, tenderade att ”falla mellan stolarna”. Detta var dock inte 
något unikt för just Eskilstuna kommun, utan en av anledningarna till att 
myndigheterna från statligt håll fått ett generellt uppdrag att på olika sätt 
utveckla samarbetsformerna.  

I den utvärdering av Gaia-verksamheten (”Hela kedjan”), som Axelsson 
(1997) gjorde, såg hon Gaia som den saknade länken i den svenska 
arbetslinjen, dvs. Gaia behövdes för att uppnå målsättningen att ge alla 
arbete och egen försörjning. Genom Gaia fanns det förutsättningar att 
förbättra möjligheterna för ensamstående mödrar att få arbete. Men det 
var viktigt att de olika myndigheter som samverkande kring Gaia-pro-
jektet på olika sätt följde upp och gjorde prioriterade insatser för ensam-
stående mödrar i annat fall skulle det inte vara möjligt att integrera dem 
på arbetsmarknaden. Utan samverkan mellan myndigheterna fanns det en 
stor risk för att många av kvinnorna i Gaia inte skulle kunna komma ut på 
arbetsmarknaden. Axelsson menar att: 

”Det krävs prioriteringar. Av tradition är arbetsmarknadspolitiska åt-
gärder inriktade på män. Det krävs omprioriteringar och nytänkande 
för att kvinnor och män ska kunna integreras i arbetslivet och till 
egen försörjning på likvärdiga villkor.”36 

Även Gaia är idag en del av kommunens ordinarie verksamhet.  

                                           
36 Axelsson (1997 s. 77-93) 
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Astors förhistoria 

Följande beskrivning av Astors förhistoria illustrerar på ett tydligt sätt 
både kommunens flexibilitet och personalens lyhördhet och öppenhet för 
att utveckla arbetsformer och åtgärder så att olika grupper som har svårt 
att komma in på arbetsmarknaden genom olika strategiskt utformade in-
satser så småningom ska kunna bli delaktiga av välfärden. Beskrivningen 
ger också en bild av den aktuella målgruppens sammansättning och ka-
raktär.  

Eskilstuna kommun uppmärksammade snabbt det växande socialbidrags-
beroendet bland ungdom när arbetslösheten växte lavinartat i början av 
1990-talet. Inom kommunens socialförvaltning tillsattes 1994 den s.k. 
Alva-gruppen för att försöka förhindra att unga människor hamnade i ett 
långvarigt socialbidragsberoende. Alva-gruppen bestod av ett antal 
socialsekreterare som skulle hjälpa ungdomar att få ett arbete, en lämplig 
praktikplats eller börja studera.  

I mars 1995 fick en kvinnlig handläggare i Alva-gruppen kontakt med en 
klient som mådde ganska dåligt och som hade mer grundläggande behov 
av stöd innan det kunde vara aktuellt med ett arbete. För att hjälpa den 
unge mannen kontaktade hon en kollega vid Landstingets öppenvård så 
att mannen skulle kunna få ett mer anpassat stöd. Man kan se detta som 
början på ett förberedande och behovsinventerande arbete riktat mot en 
grupp yngre män utan fast förankring på arbetsmarknaden, dvs. här har vi 
upprinnelsen till det som senare har utvecklats till projekt Astor.  

Den unge mannen, som mådde så dåligt, kom aldrig ensam till socialför-
valtningen utan hade alltid en eller flera kompisar med sig. När de var på 
socialkontoret bar killarna ofta keps och dolde på så sätt sina ansikten. 
De talade oftast finska och uttryckte tydligt sin misstro och misstänksam-
het mot myndigheter och myndighetspersoner. Killarna pratad ofta om 
droger och drogerfarenheter, de uttryckte sig föraktfullt om socialbidrag 
och hur lätt man kunde kassera ut bidragen. Killarna uppträdde i början 
både ohyfsat och provocerande. I denna fas var det inte möjligt att föra 
ett meningsfullt samtal med dem. Det var tur för killarna att de hade mött 
erfarna socialarbetare, som kunde se de unga vilsna männen bakom jar-
gongen och provokationerna.  

De flesta unga män i den grupp av killar som socialförvaltningen på detta 
sätt kom i kontakt med hade finsk bakgrund. Några hade vuxit upp enbart 
med modern. Nästan alla hade bristfällig utbildning och saknade arbets-
livserfarenhet. Alla hade prövat flera olika arbetsmarknadspolitiska åtgär-
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der utan att riktigt komma fram till vad de ville göra. Eftersom de unga 
männen var utan arbete, inte studerade och inte deltog i några arbets-
marknadspolitiska åtgärder, så var de beroende av försörjningsstöd för 
sitt uppehälle.37  

Efter några träffar blev det uppenbart att killarna ändå tyckte att det var 
bra att någon äntligen tog sig tid och lyssnade på dem. Träffarna blev ett 
välkommet och positivt inslag jämfört med att delta i olika arbetsmark-
nadspolitiska åtgärder eller att gå på kurser. På träffarna kunde de disku-
tera sin livssituation med någon som tog sig tid att lyssna. Genom dessa 
träffar på socialkontoret utvecklade kommunen via sina socialarbetare en 
första värdefull kontakt med gruppen. Eftersom alla grabbar som då del-
tog hade finsk bakgrund kallades insatsen för arbetet med ”finngruppen”. 
För att undvika ett sorts utpekande och stämpling ansåg man från kom-
munens sida att insatsen skulle ha ett annat och mer formellt namn näm-
ligen arbetet med ”killgruppen” Killarna själva kallade sig för ”Finn 
Mob”. Hur detta namn egentligen uppstod är det ingen som riktigt vet. 
Dock finns det en del efterlämningar inristat i glasrutorna på Balsta 
musikslott från den tiden. Där står t.ex. ”F-M Rulez” och ”ESKILSTU-
NA FINN MOBZ 1995/1996”. 

”Kill-gruppen” eller Pre-Astor  

Som ett försök att förverkliga Alva-gruppens målsättning – att försöka få 
killarna sysselsatta – tillfrågades en manlig arbetsledare vid kommunens 
arbetsmarknadsavdelning om han ville arbeta med ett ”gäng finska killar 
med trasslig bakgrund”.38 Den aktuella arbetsledaren var även ordförande 
i Eskilstuna boxningsklubb, som utöver träning och tävling, även försök-
te arbeta våldsförebyggande. Det var en viktig orsak till att han tackade ja 
till arbetet. Han hade redan tidigare varit i kontakt med några av killarna 
och betraktades allmänt som en auktoritet. 

På ett tidigt skede kopplades även arbetsförmedlingen och frivården in i 
arbetet, vilket innebar att arbetet med ”finngruppen” växte till ett bredare 
samarbete där arbetsförmedlingen hjälpte till och beviljade ersättning och 
frivården kunde få kontaktpersoner ute i olika myndigheter. 

                                           
37 Handläggaren vid Alva-gruppen kom senare att handlägga alla dessa killars ärend-

en. 
38  År 2000 bytte arbetsmarknadsavdelningen i Eskilstuna namn till Arbetsmarknads-

förvaltningen, avdelningen arbete och försörjning.  



Centrum för Välfärdsforskning 

 46

Killarna deltog i en del måleri- och rivningsarbeten, samt skötte träd-
gårdar. Några av dem fick hjälp (stödsamtal) när de t.ex. skulle träffa en 
läkare för att påbörja en behandling med antabus. För att förbättra sin 
kondition och sitt självförtroende fick killarna träna vid boxningsklubben 
– även löpträning, pingis och landbandy ingick i träningen.  

I början handlade verksamheten i stor utsträckning om att försöka skapa 
någon form av struktur i killarnas vardagstillvaro. Först handlade det om 
att få dem att stiga upp på morgonen för att fullgöra ett mindre dags-
verke. Senare utökades tiden för ett dagsverke från fyra till sex timmar. 
Under denna fas var man väldigt noga med att inte tappa någon av killar-
na. 

Detta förberedande och behovsinventerande arbete pågick fram till 
augusti 1996 då det lades ned pga. tidsbrist och oklar organisering. Arbe-
tet med ”finngruppen” hade alltså pågått mellan mars 1995 och augusti 
1996, dvs. i knappt 18 månader. Arbetet hade bedrivits inom ramen för 
de inblandades ordinarie tjänster, vilket hade resulterat i en alltför hög 
arbetsbelastning som personalen inte längre orkade med. I botten var det 
alltså olika frågor kring fördelning av ansvar och hur arbetet skulle 
organiseras som behövde lösas för att arbetet skulle kunna fortskrida och 
utvecklas vidare. Utöver detta hade man inte heller lyckats lösa frågan på 
vilket sätt och under vilka former deltagarna skulle ersättas ekonomiskt.  

Under en tid hade ersättningen till killarna bl.a. gått genom arbetsförmed-
lingen, vilket innebar att de i formell bemärkelse var självförsörjande och 
inte belastade kommunens budget. Men när killarnas ”arbetsmarknadsåt-
gärder” på sex månader var över – ibland efter en viss förlängning – så 
var det nödvändigt att hitta andra finansieringsformer för killarna.  

Bristande ansvarsfördelning och organisering, bristen på ekonomiska re-
surser för att bedriva arbetet och omöjligheten att hitta vettiga former för 
att betala ut ersättning till killarna innebar att de åter lades in i det tradi-
tionella socialbidragssystemet. När arbetet avbröts hängde ett antal obe-
svarade frågor i luften. Finns det några åtgärder som kan vidtas för att 
driva projektet vidare? Vad kan olika myndigheter göra i detta fall – om 
de samordnar sig? Finns det några som är beredda att engagera sig för 
gruppen?  
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4. Vägen till Astor 

Innan jag redogör för verksamhetens innehåll (kapitel 5) skall jag kort-
fattat diskutera handledar- och arbetsledarskapet för att därefter presen-
teras handledarna (arbetsgruppen). Efter att arbetsgruppen presenterats 
ger jag lite information kring deltagarna – hur många som varit i verk-
samheten under den tid som projektet har pågått, och vart de som slutat 
har tagit vägen. De sju deltagare som har intervjuats berättar lite om vad 
de gjorde innan de startade i projektet och vad de tyckte om dessa sysslor 
(arbeten). Hur rekryteringen till verksamheten ser ut och vad killarna 
själva har att säga om denna följer därpå. Sedan kommer en redogörelse 
för vad som sker när en ny kille startar i verksamheten – hur arbets-
gruppen bemöter de nya och hur de upprättar handlingsplaner för respek-
tive deltagare, men även vad deltagarna själva anser om bemötandet. 
Handlingsplanerna diskuteras i ett separat avsnitt.  

Handledar- och arbetsledarskap  

Personalens arbete är i huvudsak uppbyggt kring två funktioner, hand-
ledarskap och arbetsledarskap. Handledarskapet är grunden för hela ar-
betet gentemot deltagarna. Att vara handledare kan betyda mycket. Det 
kan vara vad som helst som hjälper deltagaren i fråga framåt. Det social-
pedagogiska idealet är att handledarna i alla situationer kan vara en till-
gång och en förebild för deltagarna. Man kan säga att handledarna till-
sammans med deltagarna skall forma det sociala rum där utveckling och 
växt blir möjlig. För att skapa delaktighet och för att initiera dialoger i 
detta rum krävs stor respekt och lyhördhet från handledarnas sida – de 
måste se den människa de möter och de måste göra detta på ett ärligt sätt. 
Ett idealiskt tillstånd i det sociala rummet är att handledarna står tillbaka 
och låter deltagarna själva formulera sina mål och sätt att uppnå dessa. 
Genom detta växelspel mellan handledare och deltagare kan man säga att 
handledarna ”bjuder upp deltagarna till dans”. 

Stundtals fungerar handledarna mer som arbetsledare, vilket bl.a. innebär  
att organisera olika ”jobb”, visa vad som skall prioriteras och hur man 
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kan gå tillväga i olika situationer. Trots att de båda rollerna sammanfaller 
kommer handledarskapet alltid i första hand.  

Arbetsgruppen presenteras 

Arbetsgruppen består våren 2001 av fyra personer; Marita, Borny, 
Christer och Hans. De har alla olika erfarenheter, kunskaper och kom-
petens som tillsammans skapar en värdefull utvecklingsdynamik. Grup-
pens sammansättning är relativt ny. Marita och Christer var med vid 
starten februari år 2000. Hans kom till verksamheten i mitten av mars år 
2000 och Borny startade i september samma år. 

Marita har arbetat 15 år inom kommunens socialförvaltning. Fem år inom 
ALVA-gruppen, ett arbete som speciellt riktades mot ungdomar. Med 
dessa erfarenheter har Marita kunskaper om olika myndigheters insatser. 
Hon har kunskap om olika åtgärder och vet vilka ersättningsformer som 
finns för dessa. När Marita talar om deltagarna återkommer hon ofta till 
hur killarna alltid har fått ”kämpa” för att bli förstådda av myndigheter 
och att det gäller att passa in: 

”…det är svårt när man aldrig har varit ute i arbetslivet … att vara 
arbetslös innebär att man mer eller mindre blir tvingad att gå en kurs, 
åtgärd eller prova på, och om man inte går med på detta, då får man 
inga pengar …att försöka passa in någonstans /…/ Hela tillvaron går 
ut på att tillmötesgå kraven från alla myndigheter.” 

Marita menar att projekt Astor är en plats där deltagarna kan stanna upp 
och fundera igenom sin situation för att därefter, när personen är redo, gå 
vidare mot de mål och visioner som denna någonstans har. Hon påpekar 
att detta måste få ta den tid det tar.  

Borny arbetar dels som sjuksköterska inom landstingets psykiatriska 
slutenvård och dels i Astor. Borny ser arbetsgruppens och sin egen upp-
gift att på ett väldigt grundläggande sätt vara goda förebilder för deltagar-
na. Hon reflekterar kring deltagarnas livssituation och ställer bl.a. frågan 
hur det kommer sig att deltagarna ibland använder våld och vad det kan 
vara uttryck för: 

”Vad kan det bero på att man tar till våld? Vad har man för före-
bilder? Det kan handla om en maktlöshet som grundar sig i arbets-
löshet eller i en drogproblematik.” 
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Borny menar att deltagarnas vistelse i Astor skall innebära att de gör 
goda erfarenheter som de senare kan relatera till. Goda erfarenheter som 
bryter mot tidigare mönster av sysslolöshet och kanske även av missbruk.  

Christer är i grunden hantverkare och har tidigare arbetat som målare. 
Under 1990-talet har han arbetat som arbetsledare vid arbetsmarknadsför-
valtningen i Eskilstuna. Tidigare har han även varit boxare och tränare i 
Eskilstuna boxningsklubb. Angående deltagarna anser Christer att det 
kan råda en ”frånstötningseffekt”. Med detta menar han att det är få som 
bryr sig om hur det går för dessa killar och att det finns ett oförstånd 
kring killarnas behov. Han menar t.ex. att det inte går att starta ett krig 
mot graffitimålare genom att tillämpa ”nolltolerans”. En hårdare kontroll 
leder enbart till mer förstörelse och att situationen eskalerar. Han reflek-
terar över om det inte finns bättre sätt att lösa liknande problem, kanske 
genom ett tillmötesgående: 

”…det man inte kan slå, det tillmötesgår man istället och genom att 
hjälpa och stötta försöka se vad de vill. På så sätt kan man ta hand om 
saker, det är en bättre väg.”  

Hans har tidigare arbetat som byggnadssnickare. Han menar att det gäller 
att hitta rätt tempo i arbetet. När killarna t.ex. är ute på något ”jobb” så 
handlar arbetet i mångt och mycket om att finna en avvägning mellan att 
gå in i och styra upp arbetet och att falla tillbaka och låta killarna själva 
finna sitt arbetstempo. Med ett sådant förhållningssätt förstår killarna 
själva bättre hur ett hantverk skall utföras. Han menar även att det inte 
går att kräva för mycket av deltagarna utan att det istället gäller att 
”… komma in så att det stämmer”. Han hoppas att verksamheten på sikt 
skall bidra till att deltagarna kan hantera kraven på en arbetsplats. Som en 
väg till detta skulle han vilja kunna ge killarna en verklig chans genom 
att: 

”…sticka ut med ett par killar på ett riktigt bygge i två, tre månader 
och hänga på, att låta de här killarna vara med.” 

I intervjuerna med deltagarna framkommer i stort sett enbart positiva 
saker om arbetsgruppen. En menar att ”det blir aldrig nåt jidder eller nåt 
sånt, det är bra nästan alltid”. Någon säger att handledarna ”är schyssta”, 
och att ”de backar upp en och det är de bra på.” Deltagarna säger att 
arbetsgruppen ibland kan se genom fingrarna om någon av dem inte 
kommer till verksamheten på ett par dagar ”Man har ganska fria händer 
här. När folk är borta ett tag så kan de blunda för det. De förstår sig på 
en.” Att deltagarna kan bära med sig problem in i verksamheten och att 
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arbetsgruppen har förståelse för detta, t.ex. om en deltagare har haft det 
stökigt hemma, framkommer av följande citat: 

”…de har hittat bra snickare39 som kan jobba och som tål tryck, eller 
vad skall jag säga, som vet att den här killen, han har inte haft det lätt, 
och han har gjort så och så, och han har haft problem med sådant, 
familjen t.ex., socialt, allt sådant där.” 

I en intervju säger en av deltagarna att arbetsgruppen brukar ringa hem 
till honom och att de kommer och hämtar honom på morgonen med buss-
en. Han säger att de ”…ringer och så, och säger så här typ, ja, nu måste 
du komma, vi behöver dig.” Något annat som framkommer i intervjuerna 
men som inte kan skrivas är det tonfall som används när deltagarna 
nämner arbetsgruppen. I speciellt en intervju hörs en tydlig stolthet eller 
kanske idealisering av arbetsgruppen när han säger att ”de vet ju vad de 
sysslar med”. Den goda stämningen mellan arbetsgruppen och deltagarna 
framkommer i alla intervjuer med deltagarna. 

Sammanfattningsvis kan sägas att en väl sammansatt personalgrupp med 
stor förståelse för vad verksamheten syftar till är en given grundsten för 
en lyckad verksamhet. Det är också centralt att arbetsgruppen har möjlig-
het att ständigt diskutera sitt arbete utifrån tanken om att utveckling sker 
genom konstruktiva samtal.  

Deltagarna i Astor och deras förhistoria 

Sammanlagt nitton killar har varit i inskrivna i verksamheten under 
perioden februari 2000 till juni 2001.40 Vi kan urskilja tre grupper bland 
de inskrivna. En grupp på fyra killar som enbart gjort en prövotid. En 
annan lika stor grupp, som har lyckats ta sig ut på arbetsmarknaden eller i 
utbildning. Och slutligen en större grupp på elva personer som i juni 
2001 fortfarande var inskrivna på Astor. Tabell 2 ger en översiktlig 
sammanställning av samtliga nitton deltagare.  

                                           
39 Deltagaren syftar här till en av handledarna som är snickare. 
40  Underlaget till denna sammanställning utgörs av några avidentifierade redovis-

ningar från arbetsgruppen, som gjort det svårt att skapa en bra helhetsbild av samt-
liga deltagares bakgrund, kontakter med Astor och i vissa fall efterföljande verk-
samhet.  
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Tabell 2. Översiktlig information om deltagarna i Astor. 

Astorstatus Start – slut 
datum 

Månader  
i Astor 

Intervju  
(= X) Anmärkning 

Prövotid     Återförd till 

Född 73  Okt. 00 1  ANE 

Född 76  Mars 00 1  Arbete 

Född 81 Okt. 00 1  Soc. övervak. 

Född 82  Feb. 00 1  Utredningsenheten 

Avslutade    Gått till 

Född 79 Mars 00 – Maj 01 14 X Arbete  

 ?? Mars 00 – Juni 00 3 Ej träffat Arbete 

 ?? Nov. 00 – Maj 01 6 Ej träffat Praktik 

 ?? Mars 00 – Maj 01 14 Ej träffat Studier på distans 

Inskrivna    Gått till 

Född 74 Mars 00 15 Träffat  

Född 74 Mars 00 15 X  

Född 76 Feb. 00 16 X Praktik 

Född 77 Mars 00 15 Ej träffat Avtjänat straff41 

Född 77 Maj 00 13 Ej träffat Praktik, möjlig anst 

Född 78 Okt. 00 8 X  

Född 78 Okt. 00 8 X  

Född 78 Mars 01 3 X  

Född 78 Juni 01 1 Träffat  

Född 79 Feb. 00 16 Träffat  

Född 82 Dec. 00 6 X  

 

Av de fyra killar, som av olika skäl slutat efter en prövotid på en månad, 
har enligt arbetsgruppen, en återförts till sin socialsekreterare och kon-
taktperson, en gått tillbaka till sin socialsekreterare på utredningsenheten, 
och en har återbördats till Alkohol- och narkomanvårdsenheten (ANE) 
och är nu i annan åtgärd. Den sista av de som enbart vistades vid Astor 
under en månad på prov hann få ett arbete under prövotiden.  

De fyra killar som har lämnat Astor och gått till arbete, praktik eller 
studier hade varit i Astor mellan tre och fjorton månader. En har fått fast 
arbete på den öppna arbetsmarknaden efter fjorton månaders deltagande, 
en annan efter tre månaders deltagande. Ytterligare en person har börjat 
                                           
41 För en gammal dom. Är på väg mot praktik eller arbete. 
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praktik på annan ort efter att deltagit sex månader. Den fjärde har på-
börjat en datautbildning på distans. En har fått börja på en kommunal 
praktikplats efter sexton månaders deltagande, men är ändå på Astor 
vissa dagar. En kille har avtjänat ett straff samtidigt som han har varit 
inskriven i verksamheten – femton månader – och är idag (då han 
muckat) på väg till praktik eller arbete. Den sjunde och sista deltagaren 
som just har lämnat Astor har gått till praktik efter att ha varit inskriven 
under tretton månader. Vilken roll Astor har spelat för deras möjligheter 
att få arbete, praktik eller studier har jag inte haft möjlighet att undersöka. 

Av de elva grabbar som har varit inskrivna på Astor fram till juni 2001 
har jag träffat nio, intervjuat sju, men aldrig kommit i kontakt med två. 
Under våren 2001 är det alltså nio killar som har arbetat mer eller mindre 
regelbundet i Astor. Det är också dessa killar som jag har fått möta. Sju 
av dessa nio deltagare är intervjuade. Av tabellen framgår deras födelseår 
och när de börjat i Astor. Den yngsta är knappt 20 år medan de två äldsta 
idag är (eller ska fylla) tjugosju år.  

Utöver nämnda uppgifter om dessa nitton Astor-deltagare vet vi att tio 
hade eget boende i juni 2001, två hade samma typ av boende genom 
socialförvaltningen, sex bodde kvar i föräldrahemmet och en är bostads-
lös.42 Under den tid som projektet pågått har två skaffat sig ett eget 
boende och sju har bytt bostad eller sagt upp nuvarande. Det betyder att 
nästan hälften av gruppen (nio av nitton) har bytt bostad under perioden.  

Detta ger sammanlagt sju deltagare som, tillsammans med arbetsgruppen 
och genom mina egna observationer, kommer att uttala sig om verk-
samheten i Astor. 

Vad har killarna gjort innan Astor?  

De flesta av killarna har deltagit i flera olika verksamheter innan de kom 
till Astor. Det handlar ibland om (oavslutade) studier på gymnasiet, som 
för en del har övergått i studier på Komvux eller utbildning/kurser vid 
andra skolor. När det gäller gymnasiestudierna har några av killarna, mot 
sin egen vilja, tvingats avbryta dem pga. dålig närvaro. Många har varit 
ute på praktik antingen i samband med gymnasieutbildningen eller till 
följd av olika kommunala eller statliga åtgärder. En av deltagarna hade 
t.ex. praktiserat på ett ”svetsföretag”, men fick inte fortsätta efter 6 måna-
der då ”åtgärden” tog slut, trots att han trivdes. Det framkommer att 
                                           
42 Arbetsgruppens sammanställning från juni år 2000. 
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ingen av deltagarna har haft någon längre anställning (sysselsättning). 
Någon har enbart haft sommarjobb, eller som en annan uttrycker det, att 
han enbart har haft olika ”ströjobb”. Vissa sysslor var alltså tids-
begränsade redan från början. I andra fall var tiden i sysselsättning 
väldigt kort. Det kan ha rört sig om någon månad eller någon vecka och i 
vissa fall kanske enbart om några dagar. Angående kommunens praktik 
säger en av killarna att han inte tyckte att den gav honom något: 

”Det var trist och monotont. Vi åkte runt till Ärla och Kjula och 
plockade och samlade ihop stora högar av flis. Två våningar minst. 
Det var ett tråkigt jobb. Jag gjorde detta i tre veckor och sen orkade 
jag inte med det längre.” 

Den tristess som deltagarna kan ha upplevt i olika arbetsmarknadspo-
litiska åtgärder kan bero på olika saker. En av deltagarna kommenterar de 
arbetskamrater han har haft i de tidigare åtgärderna. Han säger att han 
inte tyckte det var några bra kamrater:  

”Jag minns en av mina tidigare arbetskamrater. Från maj det ena året 
till juli det andra hade han mest suttit hemma och druckit sprit. Det 
var inte roligt att arbeta med honom om man säger så.” 

Killarna har ofta börjat i en åtgärd efter anvisning av en myndighets-
person. Det kan ha varit en handläggare inom socialförvaltningen eller 
inom arbetsmarknadsförvaltningen. En av deltagarna menar t.ex. att han 
blev tillsagd att gå en utbildning av ”soskärringen”. Att det verkar vara 
någon annan än killarna själva som bestämmer vad de skall göra framgår 
även i nedan citat. Här är det fråga om någon som menar att en kille 
verkar ”passa” för Astor: 

”Det var den här… som sa till mig att det fanns någonting som jag 
skulle passa för. Varför han tyckte det vet jag inte. Han sa att du 
passar där och sen sa jag, ja visst det kanske jag gör.” 

Ganska kort efter start avbryter killarna de åtgärder som de har påbörjat 
och går hemma utan att ha något att göra. Många menar att detta innebar 
att gå omkring och enbart ”dega” och att allt kändes ”segt”, alternativt att 
bara ”driva omkring och ha allmänt tråkigt.” Någon säger att han bara 
”satt hemma och glodde på TV”. Då en av deltagarna inte hade något att 
göra så började han ”klättra på väggarna”, han säger också att ”detta gick 
honom på nerverna”. En av killarna som satt häktad strax innan han kom 
till Astor säger att han fick tid att ”tänka efter en del”. Ytterligare en 
annan säger att det kunde ha gått illa för honom om han inte kommit till 
Astor ”då skulle det inte ha förvånat mig om jag idag hade suttit på 
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fängelse eller någonting.” I intervjuerna framkommer också att sysslolös-
heten kan skapa ensamhet och isolering. 

Situationen som killarna upplevde innan de kom till Astor kan samman-
fattningsvis ha varit problematisk på flera sätt. De olika sysselsättningar 
som de har haft kan ha varit av påtvingad karaktär och även misslyckade 
i stor utsträckning. Därefter går killarna hemma utan något att göra. Att 
enbart gå hemma indikerar någon form av tristess och meningslöshet i 
tillvaron. Killarnas liv har i dessa sammanhang ingen direkt riktning.  

Rekrytering till Astor 

Deltagare kan hänvisas till verksamheten genom t.ex. arbetsmarknadsför-
valtningen, socialförvaltningen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, 
landstinget eller genom kontakter med frivården. 

Figur 3. Rekrytering till Astor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Sex av deltagarna i Astor har hänvisats via arbetsmarknadsförvaltningen, 
lika många via socialsekreterare ute i olika kommundelar, någon av dessa 
har hänvisats via Alkohol- och narkomanvårdsenheten (ANE vid social-
förvaltningen). Tre av deltagarna har hänvisats till Astor genom sina kon-
takter med frivården. En har hänvisats till Astor via arbetsförmedlingen.43 
Det finns ca 12 platser i Astor, vilket kan tyckas vara lite med tanke på 
                                           
43 Tre har kommit till Astor på ett sätt som inte framgår ur vårat material. 
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antalet förfrågningar kring verksamheten. Enligt arbetsgruppen har 48 
förfrågningar riktats angående projektet (om verksamheten, om intag-
ningsregler och antalet platser osv.) under år 2000 medan det tom. juli 
2001 har rört sig om 23 (se Tabell 3, sid. 87). 

I intervjuerna med deltagarna framkommer att rekryteringen till Astor i 
vissa avseenden har en informell karaktär. Deltagarna på Astor berättar 
nämligen om verksamheten för personer de känner. I stort sett alla 
killarna kände varandra innan de startade i projektet: 

”Jag fick höra om Astor av en kompis. Han sa att Astor var för ung-
domar som hade det svårt att få jobb och att de gjorde måleriarbeten 
och sådant. Jag tyckte att det verkade passa för mig.” 

Någon annan tänker tillbaka på vad han hade fått höra om verksamheten 
innan han startade och vilka andra som var med i den. Själv kunde han se 
svårigheterna att i sin egen situation, att erhålla ett arbete, men att han 
skulle vara en vilsen person, så som det står i en informationsfolder kring 
Astor, det vill han inte riktigt hålla med om: 

”Jag fick höra att Astor var för killar som hade svårt att få arbete och 
så där, som var vilseledda, nej inte vilse, inte vilseledda, men för 
killar som inte orkade sitta hemma och dega. Jag var van att göra 
något hela tiden, och jag orkade inte sitta hemma och dega.” 

En kommentar till rekryteringen till Astor kan vara att det verkar gå ”ett 
snack på stan” om projektet. Kanske är det någon eller några av killarna 
som berättar för andra om sitt arbete. Dessa kan i sin tur kontakta någon 
av de rekryterande myndigheterna för att få starta i Astor. Denna dimen-
sion av rekryteringen kan innebära att killar som ännu inte har någon 
kontakt med myndigheterna kan uppmärksammas och få det stöd de 
behöver. Genom deltagarna på Astor kan med andra ord killar som 
annars inte skulle ha uppmärksammats av myndigheterna fångas upp i ett 
socialt nätverk. 

Starten i verksamheten 

För att få starta vid Astor menar arbetsgruppen att personen bör ha provat 
olika alternativa sysselsättningar, som t.ex. studier, praktik eller andra 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder, och att dessa inte har fungerat. Därmed 
kan de ha förlorat rätten till studiebidrag eller på andra sätt ”straffat sig 
ur” systemen. Arbetsgruppen säger i intervjuerna att Astor riktar sig till 
personer som av olika anledningar helt enkelt inte har funnit sin plats i 
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andra sammanhang. De betonar att Astor i första hand bör fungera som 
en plats där ”deltagarna landar”. Vistelsen i Astor skall ge killarna en 
möjlighet att tänka igenom sin situation för att därefter i lugn och ro 
bestämma vad de vill göra i framtiden. Arbetsgruppen menar att i Astor 
skall deltagarna växa på många områden och att detta kan vara fråga om 
en lång utvecklingsprocess som får ta tid. Arbetsgruppen betonar i 
intervjuerna att någon bortre tidsgräns för deltagandet inte finns utan att 
deltagarna måste få vistas i verksamheten så länge de känner att de 
behöver: 

”Astor är som en slutstation. Här måste jag riktigt tänka till och 
bestämma mig för vad jag skall göra av mitt liv /…/ det är inte så att 
man är här på ett halvår, och att det blir en annan åtgärd efteråt.” 

Det kan även vara viktigt att kunna få komma tillbaka till verksamheten 
om det inte fungerar när någon går ut i praktik eller arbete. Att hela tiden 
ha Astor att falla tillbaka på skulle kunna ge en känsla av trygghet. I en 
intervju med en av deltagarna framkommer en liknande tanke om trygg-
heten att kunna återvända till Astor om han skulle få ett sommarjobb och 
om det inte skulle fungera: 

”Jag vet inte hur länge jag skulle kunna vara i Astor. En del har ju 
börjat här och sedan slutat, fått jobb eller praktik. Det är många 
tankar kring det där. Jag kanske får sommarjobb och då kommer jag 
att sluta här på Astor, kanske under en längre tid, eller kanske bara 
några månader och sen börja igen.” 

När en ny deltagare ska starta i Astor får denna komma på besök till 
verksamheten tillsammans med den hänvisande handläggaren/kontakt-
personen. Vid Astor får de möta arbetsgruppen som går igenom vad verk-
samheten innebär. Ett viktigt underlag i denna genomgång är något som 
kallas för ”spelplan Astor” och som utgör verksamhetens regler. I planen 
formuleras några grundläggande idéer som verksamheten bygger på t.ex. 
att den syftar till att ge god självtillit, en god framtidstro och på sikt även 
leda till självförsörjning. I texten står vidare att ”som deltagare i Astor 
har alla ett gemensamt ansvar för arbetet i och runt om Villa Astor”. Där-
efter följer några konkreta regler kring att det är drogfritt i Astor och att 
man äter gemensam frukost mellan klockan åtta och nio, samt att man 
tillagar och äter gemensamma luncher. I spelplan Astor står vidare att om 
några problem uppstår så skall dessa omgående tas upp med handledarna 
för diskussion. Det står också att bussen avgår klockan nio de dagar som 
de ska åka ut på jobb. 



Centrum för Välfärdsforskning 

 57

Efter att arbetsgruppen har gått igenom spelplanen tillsammans med den 
nya deltagaren får denna själv avgöra om han vill starta i verksamheten 
eller inte. Arbetsgruppen beslutar därefter om vilka som får starta.44 Om 
den nya killen bestämmer sig för att starta, så tilldelas han en personlig 
handledare ur arbetsgruppen.  

I början försöker arbetsgruppen skaffa sig information om den nye 
deltagaren. Man dokumenterar t.ex. från vilken myndighet killen har 
hänvisats till Astor och sammanfattar anledningen till detta. Dessutom tar 
man fram vissa uppgifter om deltagarens bakgrund och sociala kontakter. 
Man noterar även vilka myndighetspersoner som den nye deltagaren har 
haft kontakt med. Alla dessa anteckningar utgör sammantaget en första 
grund för den handlingsplan som man bygger upp tillsammans med varje 
deltagare.  

Nya deltagare vistas därefter i Astor under en månad på prov. Under 
prövotiden försöker arbetsgruppen bedöma hur den nya deltagaren 
fungerar i gruppen. Om han på olika sätt har en negativ inverkan på de 
andra deltagarna kan arbetsgruppen besluta att den nya inte får fortsätta. 
Det kan t.ex. handla om drogproblem eller annan svårare problematik, 
men det kan även handla om att den nya inte gör vad denna har skrivit 
under på, dvs. inte följer ”spelplan Astor”. Beträffande mindre regelbrott 
har arbetsgruppen mer tolerans. Om det däremot skulle röra sig om all-
varligare problematik hjälper arbetsgruppen personen att komma i kon-
takt med rätt instans. Här tar alltså andra myndigheter vid och det är även 
dessa som remitterar vidare.  

När deltagarna tänker tillbaka på första gången de kom till Astor så 
uttrycker några att ”det kändes tryggt” att starta och att de bemöttes väl 
av arbetsgruppen. De menar att de fick tillräcklig information om vad 
verksamheten handlade om. En av deltagarna minns att han fick skriva 
under spelplanen: 

”Det jag minns att de sa var att man skall komma in i arbetslivet, 
komma upp på morgonen och att lära sig att ta ansvar och sådant. Jag 
fick skriva på ett papper att man skulle vara drogfri under arbetstid, 
annars så skulle de skjutsa hem en direkt. Annars var det inga andra 
villkor eller så där.” 

                                           
44 Den tidigare nämnda styrgruppen (delvis de rekryterande instanserna) har översyn 

över vilka som startar i verksamheten.  
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Flera av deltagarna har positiva minnen av att få komma till Astor. En av 
dem menar att det kändes som ett ”guldläge” att få göra vad han ville, 
nämligen att måla. Han säger också att det kändes lite som ett ”test” att få 
komma till verksamheten då han fick börja ”tapetsera på en gång”. De 
flesta menar att då de kom till Astor så fick de en chans att göra vad de 
var intresserade av, och att de även skulle kunna tänka sig att arbeta med 
detta i framtiden; ”Jag mådde betydligt bättre när jag fick höra att det 
hade med måleri att göra” säger en kille, en annan uttrycker att ”det var 
väl målargrejerna” som lockade och även att han ”kände mycket folk”. 
En deltagare menar att praktiken han får i Astor ger honom en inblick i 
vad han skulle kunna tänka sig att arbeta med, nämligen ”kock eller 
snickare, man lär sig båda yrkena här”. Samstämmigheten mellan del-
tagarnas intressen och vad Astor erbjuder återspeglas i alla intervjuer. En 
av deltagarna säger dock att han hade lite svårt att förstå vad Astor 
egentligen gick ut på: 

”Det jag reagerade mest på, det var det här med den gemensamma 
frukosten och lunchen och sådant. Jag fick en känsla av det var ett 
vuxendagis. /…/ Det var som om det var någon jävla familj eller 
något.”  

Sammanfattningsvis kan sägas att när deltagarna startar i Astor så bryts 
gamla mönster och de börjar se mer positivt på tillvaron. Att starta i verk-
samheten är att bli sedd av andra. Det är en chans att ”landa” och starta 
något nytt. Deltagarnas känslor av meningsfullhet och trygghet visar att 
Astor fyller ett fundamentalt behov hos killarna. 

Handlingsplan  

För att effektivisera arbetet med att uppnå olika arbetsmarknads- och 
socialpolitiska målsättningar skall sedan ett par år tillbaka handläggare 
tillsammans med den sökande skapa en individuell handlingsplan. Hand-
lingsplanen skall ligga till grund för allt arbete med den sökande och den 
skall följa individen med dennas kontakter med olika myndigheter. För 
att det inte skall uppstå några meningsskiljaktigheter kring vad som står i 
planen skall den så långt som möjligt se likadan ut inom de olika förvalt-
ningarna och verksamheterna. På senare tid har man tryckt allt mer på 
framställandet av handlingsplaner, kanske pga. att olika former av myn-
dighetssamverkan allt mer kommit att betonas. 

Vid arbetsmarknadsförvaltningen i Eskilstuna kommun är tanken att 
handlingsplanen skall upprättas strax efter den sökandes första kontakt 
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med myndigheten. Frågan kring vad som skall tas upp i denna är dock 
omdiskuterad. I början av år 2001 fanns det ett förslag till handlingsplan 
där uppgifter om tidigare utbildningar t.ex. grundskola eller motsvarande, 
gymnasieskola, komvux, högskola, övriga utbildningar eller kurser, 
skulle dokumenteras. Där skulle också arbetslivserfarenheter t.ex. anställ-
ningar, vikariat, praktik och arbetsmarknadsåtgärder antecknas. Dess-
utom skulle individen presentera sig själv som person t.ex. intressen, 
styrkor och svagheter och även berätta om sin målsättning inför fram-
tiden. Förslaget är ett exempel på hur en handlingsplan har sett ut inom 
kommunal förvaltning.  

Arbetsgruppen menar att när killarna startar i verksamheten går det inte 
att kräva att de på en gång skall kunna formulera sina ”mål och visioner i 
livet”. För deltagarna handlar det i första hand om att ”landa” och komma 
till insikt i den livssituation som råder. Arbetsgruppen talar mer om en 
mjukstart med tanke på hur handlingsplanen kan tas fram i Astor:  

”Kommer man till Astor kan man vara så splittrad, man behöver 
komma in och känna sig för lite grann. …och efterhand i samtalen 
osv. komma närmare delmål och mål. När man känner sig mer redo 
och fått en tillit, då kan arbetet med att direkt dokumentera i den 
allmänna handlingsplanen börja.”  

Arbetsgruppen betonar att arbetet för deras egen del till en början handlar 
om något helt annat. De menar att nödvändig förutsättning för att de 
överhuvudtaget skall kunna stödja deltagarna i deras utveckling (och 
därmed också skapa handlingsplaner för framtiden) är att de först lyckas 
skapa en tillitsfull relation mellan sig och deltagarna. Möjligheterna att 
bygga upp en sådan relation finns ofta när en ny kille kommer till Astor. 
Han behöver då i regel stöd och hjälp av arbetsgruppen för vissa mycket 
grundläggande behov och problem, som:  

”…att komma bort från droger, kunna gå upp om morgonen och 
kanske att kunna behålla en lägenhet.”  

Arbetsgruppen har själv tagit fram en arbetsplan som de anser vara mer 
anpassad för verksamheten i Astor. I denna finns rubriker där det gäller 
att anteckna saker kring fritid, familjesituation (idag/tidigare), ekonomi 
(försörjning, skulder) och drömmar, visioner, mål. De försöker även att 
formulera delmål (Etapp 1, 2, 3.). Arbetsgruppen menar att dessa för-
hållanden skall tas upp i Astors egen handlingsplan för att sedan succes-
sivt tas upp i den mer formella handlingsplanen som kommunen kräver 
skall finnas för varje deltagare.  
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Vid intervjuerna med deltagarna visar det sig att de flesta är osäkra på 
vad en handlingsplan egentligen är för någonting. Många av deltagarna 
säger att det var något som antingen ”arbetsförmedlingen” eller ”social-
tjänsten” ville att de skulle skriva. Angående handlingsplaner berättar en 
av dem att ”jag har skrivit in en handlingsplan i datorn, det handlade om 
mål och visioner eller nåt”. Senare i intervjun menar han att de inte talar 
så mycket om vad som skall hända i framtiden, i vart fall inte bland 
deltagarna: 

”Nej, vi snackar inte så mycket om framtiden och så där… det gör vi 
inte. Vi tänker inte så mycket på sådana saker utan man tar dagen 
som den kommer här.” 

Uttryck för en liknande osäkerhet kring handlingsplaner förekommer 
bland andra deltagare, någon kommenterar tillfället när han gjorde den 
och vad han tänkte då ”jag vet inte exakt, det var några månader sedan vi 
gjorde dem. Det var nåt typ, vad man gör nu och vad man vill syssla med 
senare”. Han kommenterar vidare att ”det var svåra frågor som man inte 
riktigt vet vad det är. Jag vet inte ens om jag har den kvar längre.” 
Osäkerhet kring handlingsplaner förekommer i stort sett hos alla del-
tagare på Astor: 

”Jag gjorde den för typ en eller två månader sedan, man fick skriva 
nåt när man började här, vad man hade för några planer, vad man 
skulle bli eller någonting, jag kommer inte riktigt ihåg.” 

En annan som i intervjun framstår som lite mer på det klara med vad han 
skulle vilja få ut av sitt deltagande i Astor, säger att de inte riktigt har 
följt upp vad de tidigare talade om: 

”Vi började snacka om det efter kanske en, två månader om vad vi 
skulle göra, att man skulle gå och studera någon dag och sen vara ute 
och bygga någon dag eller någonting sådant där, men det har faktiskt 
inte kommit igång ännu.” 

Deltagarna har egentligen mycket att säga om handlingsplaner och om 
vad de vill göra i framtiden. Det är bara det att de säger detta på sitt eget 
sätt. Ytterligare en deltagare får beskriva vad som handlingsplanen har 
handlat om. I första hand kanske det inte handlar om att skaffa ett arbete 
utan kanske snarare att skaffa sig ett umgänge: 

”Mina planer har varit frysta och det har bara handlat om att flyta 
med lite. Jag har mina egna idéer kring jobb och sådant längre fram. 
Kanske att få testa på lite olika saker. Jag vet inte riktigt, men jag har 
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alltid vetat ungefär vad jag vill göra. Det är lite svårt nu för jag kan 
inte bli det riktigt. Det måste kämpas hårt och det går väl. Fast det är 
jävligt svårt. Jobba i någon kassa eller någonting, det är mitt 
drömyrke, i affär och träffa mycket folk.” 

Under många av intervjuerna formuleras en hel del planer inför fram-
tiden. Själva intervjusituationen i sig kunde motivera killarna att formu-
lera något som liknar en egen handlingsplan. Ett utdrag ur en intervju får 
illustrera detta. Som jag tolkar det berättar utdraget både om deltagarens 
boendesituation och med grund i denna en vilja att bli oberoende:45 

R:  Ett körkort skulle bli mitt stora lyft. Ibland det känns så 
meningslöst du vet, man kan bara gå en eller två kilometer från 
sin lägenhet. Jag vill kunna röra mig på stora ytor. 

I:  Komma bort någonstans? 
R:  Ja, inte en eller två kilometer utan kanske en 1000 eller 2000 

kilometer. 
I: Ja, det kanske man inte kan springa, det blir ju som någon form 

av maratonlöpning. 
R: Ja, jag vill inte vara beroende av någon, om du förstår. Jag vill 

t.ex. inte vara beroende av ringa en kompis eller någonting. Vak-
nar man 6-7 på morgonen en solig dag du vet, jag sover inte 
heller länge du vet, och krusa med bilen och fundera en del. Jag 
tror att det skulle göra mig jävligt bra alltså.  

I: Ok. Det blir nästa stora grej liksom? Det blir ett körkort? 
R: Ja, jag skall fan försöka nu, att ta itu med det där med teorin. 

Som en kommentar kan sägas att de individuella handlingsplanernas 
betydelse för utformningen av verksamheten inte skall underskattas. I de 
egna handlingsplanernas konkretisering kan finnas stora möjligheter till 
att markant öka deltagarens engagemang. 

                                           
45 I står för intervjuare, R för respondent (deltagare).  
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5. Vad gör man i Astor? 

Verksamheten vid Astor kan delas upp i flera olika sysslor och aktivitet-
er. Kapitlet har disponerats i enlighet med detta. Det första avsnittet 
handlar om kompetens att hantera vardagen (och vardagssysslorna). I det 
avsnittet tar vi upp matlagning, städning, som två centrala och alldagliga 
exempel, men vi tar även upp hur killarna får olika form av hjälp för att 
bl.a. sköta sina kontakter med arbetsgivare, myndigheter och fastighets-
ägare. Det andra avsnittet handlar om gemensam planering och diskus-
sion av verksamheten vid Astor på de veckovis återkommande husråds-
mötena. Vid dessa möten planeras och diskuteras även olika aktuella 
jobb, liksom innehållet i de planerade temadiskussionerna, samt önskade 
och planerade besök till huset. Det tredje avsnittet handlar om studiebe-
sök och olika friskvårdsaktiviteter. Under detta avsnitt behandlas även 
den verksamhet kring graffiti och graffitimålningar som finns på Astor 
och som flera av deltagarna är intresserade av. I det fjärde, och innehålls-
ligt längsta, avsnittet behandlas olika aktiviteter och verksamheter som vi 
har sammanfattat under rubriken ”På väg mot ett lönearbete”. Under 
detta avsnitt behandlas bl.a. arbeten i Balsta musikslott, restaurering och 
underhåll av Sågarsvedet, samt andra arbeten som man utfört. I några 
delavsnitt berörs även olika närliggande frågor, såsom behovet av förvar-
ingsutrymmen och egen arbetsplats, liksom frågan om arbetskläder och 
”flitpeng”. I det femte avsnittet diskuteras hur den grundläggande utbild-
ningen, som deltagarna har behov av, fungerar i Astor. Projektet rymmer 
nämligen möjligheter att läsa basämnen som matte, engelska och sven-
ska. Under våren 2001 har deltagarna även haft möjligheter att läsa kör-
kortsteori. I det sjätte avsnittet redovisas deltagarnas helhetsintryck av 
Astor, såsom de framgår av intervjuerna. I det sjunde avsnittet, som av-
slutar kapitlet, redovisas arbetsgruppens synpunkter på hur samarbetet 
och samverkan mellan de olika inblandade kontrahenterna skulle kunna 
utvecklas och förbättras.  

Kompetens att hantera vardagen 

Verksamheten i projekt Astor har sin fysiska förankring och utgångs-
punkt i ”Villa Astor”, som är ett mindre hus i en av kommunens östra 
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stadsdelar (Hagnesta) i utkanten av staden. Det är mycket fint runt ”Villa 
Astor”. Huset omges av en lantlig miljö. Där finns bl.a. en trädgård med 
grönsaksland. Rabatterna är välskötta och det finns många blommor plan-
terade runt huset. Deltagarna har byggt en utomhusgrill. På husets under-
våning finns en större hall, ett kök, vardagsrum, toalett och en tvättstuga. 
I vardagsrummet hänger en stor tavla – en graffitimålning – med texten 
”ASTOR”, som en av deltagarna har målat. Övervåningen har två rum 
varav ett används som deltagarnas kontor och det andra som arbetsgrupp-
ens kontor.  

Deltagarna kallar huset för ”basen” eller ”ett andra hem”, någon menar 
att det är som ”en öppen anstalt” med skillnaden att de får gå hem 
klockan fyra. En idé som arbetsgruppen har är att verksamheten skall 
fungera som ett kollektiv och att det skall kännas viktigt för deltagarna att 
komma dit. För att allt skall fungera finns det en del saker som måste 
göras: 

”Man måste städa, hålla snyggt och laga mat. Det här blir liksom ett 
kollektiv som måste skötas. Tanken är att få de här unga människorna 
att få någon form av rutin i sina liv. De flesta har upp och nedvända 
tider och inget viktigt att gå till. Det skall kännas viktigt att komma 
hit till Astor.” 

En viktig del av aktiviteterna sker både i och omkring själva huset och 
kommer att behandlas i främst detta och påföljande avsnitt.  

Matlagning och städning m.m. 

Varje morgon går arbetsgruppen tillsammans med deltagarna igenom 
vilka som kommer att vara i huset under dagen och planerar de gemen-
samma vardagssysslorna efter detta. Deltagarna turas om att sköta hus-
hållssysslorna efter en lista som finns uppsatt på kylskåpsdörren. Ifall den 
som ska ansvara för bestyren i köket inte finns i huset den aktuella dagen 
faller ansvaret på nästa deltagare. Inköpen planeras och inhandlas gemen-
samt.  

Vid intervjuerna med deltagarna framkommer blandade åsikter om mat-
lagningen och om ansvaret för denna. En av deltagarna tycker att det är 
både lärorikt och intressant att själv kunna välja råvaror för matlagning-
en. En annan menar att möjligheten att delta i köket är en del av varia-
tionen i projektet:  
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”…någon måste laga käket, och ibland är det också kul att göra 
maten. Ibland kan det faktiskt vara roligare än att vara ute och jobba, 
det tycker jag i alla fall.”  

Från början var tanken att ansvaret för matlagningen skulle ligga på del-
tagarna och att handledarna enbart skulle vara med och hjälpa till. Under 
senare tid har det dock varit lite si och så med deltagarnas medverkan i 
köket. I många fall har det istället blivit så att de kvinnliga handledarna i 
projektet har tagit hand om matlagningen. En av deltagarna säger att: 

”Faktiskt så var det vi som skulle laga mat, men det håller inte längre. 
Det är kärringarna som får göra det. De lagar ju maten bättre. Faktiskt 
så tycker jag att de skall laga mat och så där. Vi skall ut och jobba 
hårt. Kanske att jag är en gubbkarl.” 

Det bör nämnas att killen som säger detta vid ett flertal tillfällen och på 
eget initiativ har ansvarat för sysslorna i köket. Det finns med andra ord 
ett intresse och en vilja hos deltagarna att själva ta ansvar för dessa be-
styr. En deltagare tycker om att laga mat åt andra: 

”När jag lagar maten hemma då blir det oftast pasta och grejer, men 
när man ska laga mat åt andra då får man ju anstränga sig lite. Jag 
tycker om att laga mat men inte åt mig själv.” 

En annan deltagare menar att han får nya idéer kring mat och matlagning 
då han får smaka det som någon annan har lagat åt gruppen. Här bör 
nämnas att strax innan intervjutillfället hade en annan av deltagarna 
tillagat en fiskrätt, vilket också är anledningen till att han senare säger att: 

”Det är kul att se att det finns de som är jävligt duktiga på grejer 
alltså /…/ det lär man sig lite av också faktiskt, det är kul att se folk 
som är begåvade och som är duktiga”. 

Vardagssysslorna omfattar mer än matlagning. Deltagarna ska tillsam-
mans med arbetsgruppen även sköta om allt annat förekommande hus-
hållsarbete, såsom som att hålla rent och snyggt i huset. Vid ett tillfälle 
när jag besökte verksamheten städade t.ex. deltagarna huset tillsammans. 
Inga handledare var vid tillfället närvarande. De organiserade sig själva 
och delade upp arbetsuppgifterna. Städningen tog ca 45 minuter. Under 
denna tid hade tre av deltagarna som varit med ett tag tillsammans med 
en ny städat hela undervåningen samtidigt som en annan deltagare hade 
tagit initiativ till att laga maten. 
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Sammanfattningsvis anser flera av deltagarna att det är bra att de själva 
får ansvar för hushållsarbete och matlagning. Flera uppskattar också möj-
ligheten att ta egna initiativ när det gäller dessa sysslor. Någon framhåller 
att det är lärorikt att se vad de andra har att erbjuda med tanke på färdig-
heter i köket. Hushållssysslorna är dock något som de kvinnliga hand-
ledarna brukar utföra. 

Kontakter med arbetsgivare, myndigheter m.m. 

Från ”basen” Villa Astor sköter deltagarna också sina kontakter med bl.a. 
arbetsgivare, myndigheter och fastighetsägare. Det kan handla om allt 
från att söka praktik, arbete, bostad till att beställa tid hos läkare. Att ta 
kontakt i dessa sammanhang kräver ett visst språk och kanske även mod 
att stå på sig. Handledarna hjälper vid sådana tillfällen till med att t.ex. 
formulera en platsansökan genom att ge tips om vad som kan vara lämp-
ligt att ta med i denna. Med tanke på praktik och arbete menar handledar-
na att det gäller att finna arbetsgivare som är villiga att ge killarna en 
chans och som ibland kan ”se mellan fingrarna” om en kille t.ex. skulle 
komma för sent en morgon. Handledarna kan ta upp frågor av detta slag 
med en arbetsgivare när och om det skulle behövas.  

Det vardagliga stödet kan också handla om mycket annat och det kan ut-
formas både efter situationen och deltagarnas olika behov. Handledarna 
kan t.ex. ge tips om hur deltagarna kan få hjälp med skuldsanering eller 
liknande om det skulle vara aktuellt för någon. Ett annat exempel är den 
hjälp en av deltagarna fick under våren när han flyttade hemifrån. Arbets-
gruppen och deltagarna hjälpte till att flytta hans bohag med den buss 
som projekt Astor har tillgång till. Flytten avslutades med en middag på 
villa Astor. Att stötta deltagarna i dessa saker är en viktig och stor del av 
handledarnas dagliga arbete och här fungerar handledarna som ett viktigt 
stöd. 

I intervjuerna med deltagarna framkommer att denna del av verksamhe-
ten är uppskattad. Någon menar i och för sig att dessa saker ”fixar jag 
själv” och att han kanske inte behöver den sortens hjälp, men att det är 
bra att möjligheterna finns. Andra som har fått hjälp upplever det där-
emot som mer positivt. Deltagaren som ordnade egen bostad säger att det 
inte var så svårt som han trodde, men han hade fått stöd och uppmuntran 
av handledarna: 

”Det är många som har svårt att göra grejer, typ fixa en lägenhet. Jag 
visste inte att jag kunde fixa lägenhet så där lätt. De sa bara att gör si 
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och så, det kommer att ordna sig. De är bra på den biten. Att ta tag i 
saker.” 

Att handledarnas stöd kan handla om många olika saker och att det fun-
gerar bra beskriver en av deltagarna så här: 

”De hjälper till med det mesta, de ordnar, eller ja, det brukar fixa sig 
med allt, med deras hjälp så löser man det mesta faktiskt.” 

En annan av deltagarna utvecklar frågan något och menar att vissa saker 
borde han nog faktiskt ha kunnat klara av själv, och att det därför inte har 
känts rätt alla gånger, kanske att det bara har blivit så därför att möjlig-
heterna fanns: 

”Det är väl så att man får hjälp, men sen har jag varit dum nog och 
frågat efter hjälp som jag inte har behövt /…/ som om att jag inte 
skulle klara av det ensam, det blir lätt så att jag går och ber om hjälp 
om saker som jag egentligen skulle kunna fixa själv”. 

Sammanfattningsvis tycks vardagssysslorna utgöra en viktig grund för att 
successivt utveckla delaktighet, gemenskap och ett ökat ansvarstagande. 
Att klara av sin vardag tillsammans med andra människor kräver också 
att individen uppvisar både social kompetens, engagemang och förmåga 
att genomföra olika aktiviteter. Samtidigt ger vardagen rikligt med till-
fällen till positiv bekräftelse om kraven klarats av. En del av deltagarna 
skulle kunna klara av mer saker själva.  

Gemensam planering  

Arbetsgruppen har en idé om att verksamheten skall fungera som ett 
kollektiv där alla är med och bestämmer vad de skall göra. Den gemen-
samma planeringen blir därför väldigt viktig. Inte bara för att verksam-
heten skall flyta, utan även för att man då kan lyssna på varandra, föra 
fram egna åsikter och träffa gemensamma överenskommelser. 

Husrådsmöte 

På fredagar brukar handledare och deltagare hålla sitt s.k. ”husrådsmöte”, 
som är ett viktigt medel för att göra killarna delaktiga och delvis även an-
svariga för verksamheten. Vid mötet ska deltagarna tillsammans med 
arbetsgruppen diskutera olika delar av veckans aktiviteter och verksam-
het och planera kommande veckas verksamhet. Det kan t.ex. handla om 
att gå igenom de arbeten som skall utföras, om att förbereda frågor inför 
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ett rådgivningsbesök, eller om att förbereda ett studiebesök. Mötet är 
också ett tillfälle att diskutera specifika händelser t.ex. om något problem 
har dykt upp, eller om man vill lyfta fram något som har fungerat särskilt 
bra. För att lättare kunna följa upp vad som sägs på mötet för en av hand-
ledarna anteckningar, som senare hängs upp på en anslagstavla. Hand-
ledarna betonar att husrådsmötena är mycket viktiga för verksamheten. 
De anser också att deltagandet och engagemanget från killarnas sida 
successivt har ökat. 

För att visa hur ett husrådsmöte kan gestalta sig ska jag beskriva ett möte 
från november år 2000 som jag bevistade. Efter att ha deltagit i flera 
andra möten vill jag påstå att detta var ett av de mer lyckade. Under 
mötet utvecklades en fruktbar och konstruktiv dialog mellan 
arbetsgruppen och deltagarna. En bidragande orsak till detta var sannolikt 
arbetsgruppens förmåga att hela tiden på olika sätt förankra det som 
sades i deltagarnas egna reflektioner, vilket jag ska försöka illustrera med 
följande redovisning från nämnda möte.  

Mötet började med att Christer gick igenom den kommande veckan. Ett 
studiebesök vid Hällbyanstalten utanför Eskilstuna planerades och man 
diskuterade förberedelserna inför detta. En av deltagarna berättade om en 
intern som han tidigare hade träffat men som senare blev mördad inne på 
anstalten. I sammanhanget sade han att ”det kändes väldigt konstigt att 
nyss ha suttit bredvid honom, eftersom han numera är död.” Här uppstod 
plötsligt en koppling mellan en speciell personlig upplevelse och det ge-
mensamt planerade studiebesöket, som gav en extra dimension åt det 
hela.  

Senare under mötet när en av deltagarna började prata om tjejer gled 
samtalet över till att handla om dans. En av handledarna föreslog då att 
killarna skulle bjuda över tjejerna från Amanda till Astor, samtidigt 
föreslog denna att de skulle kunna införas dans som en del av 
verksamheten – ”salsa är ju populärt nu”. Därefter talade han om vikten 
av rytm även i andra sammanhang och exemplifierade med boxning. 
Sedan liknade han boxning vid schackspel (deltagarna hade spelat schack 
strax innan mötet började). Under diskussionen – när samtalet gled från 
tjejer, dans, rytm, boxning och till schack – så anknöt arbetsgruppen på 
olika sätt till de deltagarnas erfarenheter och intressen.  

Därefter bytte mötet åter tema. På initiativ från en av deltagarna började 
man diskutera psykoser. Med hjälp av den kompetens som fanns inom 
arbetsgruppen kunde diskussionen fördjupas. Mötet avslutas med att en 
deltagare erbjöd sig att laga maten.  
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Efter mötet påpekade en av handledarna att det ”var första gången som 
det kändes att deltagarna faktiskt lyssnade under mötet”. Planeringen av 
ett studiebesök till Hällbyanstalten fortsatte senare. När besöket genom-
fördes var sex av killarna med. 

De flesta deltagare anser att husrådsmötena ger en bra bild av vad som 
skall ske i verksamheten och att de kan påverka verksamhetens utform-
ning. En anser att handledarna ”lyssnar på alla, det måste de göra för att 
ordet går runt, vad tycker du om det här, vad tycker du om det här”. 
Frågan utvecklas och det visar sig att deltagarna själva inte brukar kom-
ma med så många idéer. Någon menar att ”vi brukar inte ha några idéer”. 
Flera av deltagarna framhåller att det är svårt att enas kring olika utflykts-
mål eller om de skall träna något tillsammans, en säger att ”det är svårt 
och enas om någonting /…/ det är lite synd måste jag säga.”. 

Det finns även en del andra funderingar kring husrådsmötet. En deltagare 
tycker att husrådsmötena skulle kunna kortas ned ”jag gillar inte mötena 
och sådana grejer så värst mycket, jag vill bara ha ett jobb och göra 
någonting. Man skulle kunna förkorta de där mötena lite.” En annan del-
tagare säger att han tycker mötet fungerar som det ska men att det saknas 
några aktiviteter efter mötet och att fredagarna pga. detta känns tråkiga: 

”Husrådsmötena är väl bra i stort, men vi har inte gjort så mycket 
efter mötena, det brukar ju vara lite tråkigt under dessa, rätt beige, 
och det är tråkigt efteråt för att det händer ingenting, jag kommer inte 
ihåg när vi hade roligt sist.” 

En annan deltagare menar att om han kommer på något under veckan 
som går så kan det vara svårt att komma ihåg att ta upp frågan på nästa 
husrådsmöte: 

”Man kommer på något under veckan, t.ex. det här med goocart som 
jag och en annan pratade om, men nu på fredag, när det är möte, då 
kanske jag inte tänker på det, då kanske jag har glömt bort det, eller 
nått.” 

I intervjuerna framkommer även andra åsikter om vad som sägs under 
husrådsmötena och hur det sagda tas tillvara: 

”Om det finns några klagomål så skall man säga dem, och det kom-
mer ju också upp en del. När jag säger att jag tycker det och det inte 
har fungerat bra, så blir det ingenting av det, de gör ingenting åt 
saken. /…/ Jag sa att jag ville jobba och sådant och inte bara sitta och 
dega.” 
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Deltagarnas åsikter kring att ordet går runt, samtidigt som det framkom-
mer få idéer om saker att göra och att det är svårt att enas kring något, 
gör att saker och ting lätt rinner ut i sanden, framkommer även i nedan-
stående citat:  

”Saker blir utnötta när de hela tiden går från en käft till en annan. Till 
slut måste man bestämma nåt. Saker måste klubbas. Det går inte att 
jag säger en sak och att någon annan hela tiden säger nåt annat. Det 
måste ju bestämmas. Så måste det ju vara. Annars blir allt uppskjutet. 
Det måste ju bestämmas en jävla tid om man skall göra något för då 
vet alla. En vecka i förväg så att alla vet.” 

Som en kommentar kan sägas att husrådsmötets funktion som skapare av 
medbestämmande, arena för konfliktlösning och forum för deltagarnas 
åsikter, gör mötet till navet i Astor. Det som händer under dessa möten 
vad gäller t.ex. yttrandegrad, engagemang, förslag till förbättring måste 
ingående observeras och diskuteras i arbetsgruppen. 

Temadiskussioner 

På Astor arbetar man även med något som kallas ”tema”. Det innebär att 
deltagarna och handledarna tar upp ett ämne som de vill diskutera. Enligt 
handledarna ger denna verksamhet också utrymme för deltagarna att t.ex. 
lära sig nya saker och upptäcka egna och andras resurser:  

”…att tala i grupp t.ex., som många har svårt för, men som kommer 
mer och mer. Att de törs prata och får upptäcka att de faktiskt kan en 
del …och har man lite olika ämnen så kommer kanske alla till tals 
samtidigt som man lär sig av varandra.” 

Utöver vad som framgår av ovanstående citat – att deltagarna lär sig att 
tala inför grupp och lär sig av varandra – anser handledarna att tema 
också borde kunna fungera som underlag och stimulans för deltagarnas 
studier. Vid ett tillfälle var temat ”övernaturligt” vid ett annat ”droger 
och drogproblematik”. I anknytning till temat övernaturligt planerade 
man att göra ett studiebesök till ett ”spökhus”. Resan blev dock aldrig av. 
Från våren 2001 har man i formell bemärkelse inte haft några ”tema” 
diskussioner men det finns ändå alltid en temadimension närvarande i 
verksamheten.  

Vid ett av mina besök i verksamheten kom t.ex. ett husrådsmöte att anta 
formen av ett tema. Det visade sig att en av deltagarna var mycket intres-
serad historien om andra världskriget. Han ansåg att det bästa sättet att få 
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soldaterna att hålla sig kvar i skyttegravarna var att ”skrika åt” och sätta 
skräck i dem. En handledare menade att soldaterna kanske stannade kvar 
i skyttegravarna för att ”skydda kvinnor och barn”. Det här är ett exempel 
på en spontant uppkommen situation då handledarna skulle kunna för-
djupa diskussionen och utveckla intresset på olika sätt och i olika rikt-
ning, t.ex. till en diskussion om normer och värderingar.  

På frågan om hur teman har fungerat har deltagarna svårt att se vad jag 
menar. De vet inte riktigt vad tema skulle kunna innebära. Någon nämner 
att de har talat om spöken och att det var tänkt att de skulle göra en ut-
flykt till ett ”spökhus” men att resan aldrig blev av. En del av deltagarna 
tycker inte att idén var bra. Andra ger förslag på olika ämnen som skulle 
kunna tas upp i temadiskussionerna. En av deltagarna reflekterar kring 
vad han minns om teman: 

”Vi hade sånt förut, tema, någon vecka skulle det handla om häxor 
och de höll på med någon ande i glaset eller nåt sånt. En annan vecka 
handlade det om droger, ja, det fanns något sånt i början, men sen har 
det försvunnit och det har inte varit några fler teman.” 

Själva temadelen av projekt Astor är för närvarande ganska outvecklad. 
Temaverksamheten är dock något som enligt handledarna intresserar del-
tagarna mer och mer. På så sätt planeras tema att bli en mer beständig del 
av verksamheten. Det gäller bara att hitta formen för hur ämnena skall tas 
upp och hur deltagarna själva kan ge förslag till vad som skall diskuteras 
under temaverksamheten. Vad som framkommer under de olika dis-
kussionerna skulle, som redan påpekats, även kunna användas som stoff i 
en undervisningssituation. 

Rådgivningsbesök till huset 

Bredvid anslagstavlan sätter handledarna upp t.ex. platsannonser. Hand-
ledarna och deltagarna kan mot bakgrund av annonserna diskutera vilka 
krav som olika arbeten ställer när det gäller utbildning och erfarenhet. I 
denna diskussion kan de även ta hjälp av en studievägledare som de 
bjuder in till Astor. Så gjordes också när en studievägledare bjöds in för 
att presentera kunskapslyftet och den kommunala vuxenutbildningen, 
industriteknisk svetsutbildning och praktik, samt Eskilstuna folkhögskola 
och den estetiska linjen.  

Vid ett senare besök i verksamheten så menade en av deltagarna att 
utbildningen inom projekt Astor inte var intressant, men att han kunde 
tänka sig att utbilda sig till svetsare. 
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Ett besök av en budgetrådgivare på Astor får visa hur ett besök kan 
gestalta sig. Mötet hölls i vardagsrummet i villa Astor. Handledarna satt 
tillsammans med budgetrådgivaren kring ett större bord. Tre deltagare 
satt i anknytning till ett mindre bord. Mötet började med att rådgivaren 
delade ut en folder där det bl.a. stod lite kring skuldsanering och vad som 
ingår i normen för försörjningsstöd. Arbetsgruppen och deltagarna tittade 
i foldern. Efter en stund uppstod en diskussion mellan arbetsgrupp och 
budgetrådgivare som antog formen av en sakdiskussion. Intresset från 
deltagarnas sida verkade vara måttligt. Någon av deltagarna var med i 
diskussionen. En av de andra reste sig och gick ut i köket. Efter en stund 
hade alla deltagare satt sig i köket. 

På frågan vad deltagarna tycker om de besök som har gjorts i verksam-
heten har de inte mycket att säga. Någon menar att han var ”sjuk den 
veckan” som besöket var. Andra menar att de ämnen som tagits upp 
kanske inte har varit aktuella för honom själv ”ja, vissa grejer, typ det här 
budgetrådgivning, jag har inga skulder så det är inte aktuellt för mig. /…/ 
men de andra verkade inte vara så intresserade heller.” En av deltagarna 
säger att ”jag bryr mig inte så mycket om det där, studiebesök, tycker 
bara att det är tråkigt att sitta och lyssna så där bla, bla, bla” en annan 
tycker att ”de får komma och gå som de vill.” 

En kommentar kring besöken till huset kan sägas att det förefaller svårt 
för deltagarna att ställa frågor till andra och även att rent allmänt att tala 
med folk som kommer utifrån. 

Studiebesök och andra friskvårdsaktiviteter 

En del av verksamheten på Astor utgörs av studiebesök och olika frisk-
vårdsaktiviteter. Förra året gjorde man studiebesök i bl.a. Kolmården, på 
bil- och båtmässan samt Älvsjömässan i Stockholm och, som tidigare 
nämnts, Hällbyanstalten utanför Eskilstuna kommun. Våren och som-
maren 2001 har man varit på studiebesök i Norrköping och tittat på 
graffitimålningar46 och på Gröna Lund i Stockholm. När det gäller frisk-

                                           
46 Vid detta besök – på ”Slakthuset” – träffade de graffitimålare från staden för att 

dela erfarenheter kring hur man kan gå tillväga för att få platser att lagligt måla 
graffiti på. De diskuterade även hur klotter och förstöring av husfasader skulle 
kunna minskas. Killarna menade att den sk. ”nolltoleransen” som tillämpas i vissa 
städer enbart leder till att förstörelsen ökar. Ett annat ämne som avhandlades var 
fritidsverksamhet för ungdomar.  Utöver deltagarna på Astor följde det även med 
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vårdsaktiviteter har deltagarna bl.a. styrketränat i boxningsklubbens 
lokaler, spelat tennis och bowlat. Friskvårdsrelaterade aktiviteter försöker 
man ha ganska regelbundet i verksamheten. Som mest kanske de har 
spelat tennis varannan vecka, vilket framgår en kortfattad verksam-
hetsberättelse som tillhandahållits av arbetsgruppen. Andra aktiviteter är 
mer sällsynta. 

Arbetsgruppen anser att dessa sysselsättningar är viktiga för killarna och 
har därför riktat en förfrågan till styrgruppen om det inte skulle kunna gå 
och förlägga en del av personalens arbete på kvällstid. Detta gäller i 
första hand graffitiprojektet där det är meningen att graffitimålare från 
Eskilstuna skall kunna komma och skissera lite på målningar i någon av 
lokalerna vid Balsta. Detta återkommer jag till senare. Arbetsgruppen har 
riktat en förfrågan om det inte går att köpa fiskekort som killarna kan få 
använda. Det var också tänkt att Astor skulle kunna tillhandahålla fiske-
spön och andra tillbehör som behövdes. 

Angående studiebesöket till Norrköping säger en av deltagarna att det var 
skönt att få komma bort från staden och att få gå ut och äta mat. Han 
menar helt enkelt att resan gjorde honom gott: 

”Maten var min huvudattraktion, och sen också att få komma bort 
från stan, det tyckte jag var skönt. Människor skulle må mycket bättre 
om de fick komma bort lite oftare.”  

Studiebesöken som de reser ut på och de mer friskvårdsinriktade aktivi-
teterna förefaller vara mycket uppskattade av deltagarna. De flesta på-
pekar att Astor på olika sätt ger dem en ”rikare fritid”, någon annan säger 
att de olika resorna ”berikar” honom. En av deltagarna berättar t.ex. lite 
om att han kommer igång lite och får idéer om vad han skulle kunna göra 
på fritiden: 

”Vi skall fixa i ordning två kanoter som vi har tagit med från Sågar-
svedet. De skall finnas här så att vi kan använda dem på fritiden 
också och då är det bara att vi lånar fiskekort så har man syssel-
sättning även efter Astor. Vi skall kunna låna hem fiskekorten på 
helgerna också. Det är mycket annat på gång också, t.ex. med styrke-
träningskort. Man kommer igång om man säger så, man kommer 
igång bättre när man går på Astor, man får sina fritidsintressen 
genom Astor.” 

                                                                                                                        

en del andra graffitimålare från Eskilstuna med. (Se vidare under rubriken 
”Graffiti och graffitimålningar i Astor”)  
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En annan deltagare har liknande funderingar och menar att han blir på-
mind om saker som han egentligen borde göra på fritiden och att han blir 
lite mer som ”folk i allmänhet” av att delta i verksamheten: 

”Någonting som är bra med det här med utflykterna, att man åker ut 
och bowlar och så, är att man blir påmind om sådana saker som man 
egentligen skulle göra på fritiden, men som inte blir gjorda. Det knuf-
far på en och man får lust att göra saker, som att spela tennis. Det 
tycker jag är kul. /…/ det är ju normala saker och jag får lite av dessa 
här på Astor.” 

Några av deltagarna påpekar dock att det inte har blivit så mycket av med 
friskvårdsaktiviteter och utflykter under våren 2001. Även i detta sam-
manhang menar deltagarna att det har varit svårt att hitta något som alla 
vill göra och att svårigheterna kan bero på grupptrycket: 

”Det är svårt med grupptrycket. Om vi skall hitta på någonting på 
fredagar så kan det vara så att två vill bowla och två vill spela inne-
bandy. Då blir det ingenting av eftersom vi inte kan enas om vad vi 
skall göra. Det har hänt flera gånger att många har dragit hem då.” 

Angående studiebesöken och andra friskvårdsaktiviteter kan sammanfatt-
ningsvis sägas att dessa verkar fylla en viktig funktion för deltagarna. De 
kommer igång och kan fylla sin fritid med ett meningsfullt innehåll. När 
arbetsgruppen och deltagarna reser till olika platser får de nya värdefulla 
erfarenheter som de senare kan reflektera och samtala kring – de blir som 
en av deltagarna säger ”berikade”. 

Graffiti och graffitimålningar i Astor 

Flera av deltagarna i Astor är intresserade av graffiti och av att göra 
graffitimålningar. Detta har arbetsgruppen tagit fasta på och de har för-
sökt att ta upp deltagarnas intresse som en integrerad del av verksam-
heten. Det hela startade med att en av deltagarna målade en drake på en 
vägg i Balsta musikslott. Själv säger han att det riktigt tog fart ”när jag 
målade i Balsta, då vart de väl intresserade.” Han tänker inte enbart på ar-
betsgruppen här, utan även på andra som uppmärksammade målningen. 
Efter den första målningen påbörjades ytterligare en men på en annan av 
slottets våningar. Det finns tre dimensioner av graffiti och graffitimål-
ningar i Astor.  

För det första försöker arbetsgruppen att hjälpa killarna, och inte bara 
deltagarna i Astor utan även andra graffitimålare i kommunen, att få ett 
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ställe där de kan göra skisser och måla lite inomhus. Det är tänkt att de 
skulle kunna göra detta i Balsta och för detta samtalar de med ansvarig 
för verksamheten. Det finns en idé om att verksamheten skall hållas 
öppen vissa kvällar. Arbetsgruppen menar att detta är ett sätt att till-
mötesgå ungdomar och hjälpa och stödja dem till att kanske söka sig 
vidare i en konstnärlig bana. Det finns även planer på att trycka upp 
tröjor med någon form av graffititryck som deltagarna får genom Astor. 

För det andra försöker arbetsgruppen att hjälpa killarna att föra ut sina 
alster till allmänheten vilket är tänkt skall kunna ske i samarbete med 
gatukontoret i Eskilstuna kommun. Samarbetet med gatukontoret är idag 
också igång (våren 2001) och har gett resultat. På kommunens miljö-
station (soptippen) får killarna hålla till och måla under förutsättning att 
de inte ”bombar” staden. Att ”bomba” innebär kort sagt att klottra ner 
husväggar. Samarbetet med gatukontoret – som ansvarar för verksam-
heten på miljöstationen – innebär även att deltagarna i graffitiverksam-
heten får måla kontorets containrar som sedan ställs ut på kommunens 
övriga miljöstationer. Att tillmötesgå graffitimålare på detta sätt handlar 
enligt arbetsgruppen i mångt och mycket om att ge och ta. Målningarna 
ställs ut så att allmänheten kan se dem samtidigt som kommunen mot-
verkar klotter. Idag finns en första container målad med väldigt snygga 
motiv relaterade till miljö. 

För det tredje ingår, eller i vart fall ingick graffitin i Astor, i ett större 
regionalt projekt som kallas för ”Art Graffiti”. Det leds bl.a. av en konst-
när från Mariefred och syftet med detta är att på ett bredare plan fånga 
upp regionens graffitimålare i en ”konstnärlig bana”. Det var tänkt att kil-
larna på Astor skulle ansvara för att hålla en kurs i att måla graffiti. Från 
arbetsgruppens sida såg man en möjlighet att de äldre målarna från Astor 
kunna fungera som förebilder för yngre målare i regionen. 

I anknytning till ”Art Graffiti” var det även tänkt att det skulle hållas en 
ungdomsfestival ute vid Balsta under våren 2001 (festivalen hölls också). 
Deltagarna har talat om liknande festivaler som något de kallar för ”jam” 
som betyder en sorts fest där bl.a. graffitimålare kommer och gör en egen 
målning och där det även finns band som spelar och dansgrupper som 
framträder.  

Astor killarnas medverkan i ”Art graffiti” har lagts åt sidan då det inte 
verkade finnas ett intresse för detta hos dem. En av deltagarna menar att 
han tyckte att konstnärerna inte riktigt verkade förstå sig på deras konst 
utan snarare försökte få dem att gå över till annat:  
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”De verkade vara sura och griniga för att graffiti får mer uppmärk-
samhet än konst. De vill att vi ska gå över till olja och pensel.” 

I anknytning till graffiti och synen på graffitimålare kan nämnas när jag 
vid ett tillfälle talade med en deltagare i Astor. På förslaget att lägga in 
några graffitimålningar i denna rapport så svarade han liknande att ”det 
kanske skulle se seriösare ut om du tog med några bilder då vi arbetar 
istället”. Som jag förstår det hade han lite svårt att vara stolt över sina 
egna målningar. En annan närliggande händelse var under studiebesöket 
till Norrköping som jag följde med på. Vid ett tillfälle menade en av del-
tagarna som var med att det råder olika definitioner på vad som kan 
kallas för konst ”om man håller i en pensel så kallas det för konst och om 
jag håller i en sprayburk så kallas det för klotter.” 

Som en kommentar kan sägas att graffiti och graffitimålningarna i Astor 
verkar ha gett ett gott resultat. Killarna får komma till uttryck på ett 
konstruktivt sätt då de t.ex. målar gatukontorets containrar. Det är ett 
tillmötesgående av killarnas intressen och uttryck. De får visa andra vad 
de kan.   

På väg mot ett lönearbete 

I Astor utför deltagarna tillsammans med arbetsgruppen allt från måleri- 
och snickeriarbeten, rivningsarbeten och flyttarbeten till trädgårdsskötsel 
och matlagning.47 Det finns en stor bredd och variation i de olika arbeten 
som utförs. En av deltagarna berättar allmänt om vilka ”jobb” som utförs 
i verksamheten. Han berättar samtidigt att han ser sig själv lite som en 
vaktmästare: 

”Vi reparerar och underhåller saker och lite annat små fix. Målarjobb, 
river, utför underhåll av hus, trädgårdar inräknat. Vi hjälper barn och 
pensionärer, svagare människor kan man säga. Vi är nästan som ett 
par vaktmästare skulle man kunna säga. Det är vad vi är, massor med 
vaktmästare, ha, ha, en hel buss full.” 

Beträffande ”jobben” fungerar arbetsgruppen mer som arbetsledare men 
där handledarskapet finns i bakgrunden. De olika arbetena hämtar arbets-
gruppen bl.a. från arbetsmarknadsförvaltningen, avdelningen för arbete 
och försörjning: 

                                           
47 Arbetena som utförs genom Astor drar in en del pengar till kommunen som sedan 

går tillbaka till projektet i form av de studiebesök och resor som man åker på. 
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”Det är en bank med arbeten som mestadels är kommunala uppdrag, 
men det kan även vara arbeten som kyrkor, idrottsföreningar eller 
som andra ideella organisationer vill få arbeten utförda. Det finns en 
bok på arbetsmarknadsavdelningen där allt står uppskrivet, t.ex. att 
idrottsföreningen i Ärla vill ha sin klubbstuga ommålad. Sådana jobb 
gör vi.” 

Arbetsgruppen strävar i så stor utsträckning som möjligt efter att utföra 
”intressanta jobb som det blir ett resultat av.” De menar att deltagarna 
måste lära sig att utföra måleri- och snickeriarbetena successivt och med 
eftertanke och att de på så sätt får praktisera ett hantverk. Vid rivnings-
arbeten är det t.ex. inte bara att ”ta yxan och börja riva” det innebär 
enbart att man gör det svårare för sig. Man måste göra en sak i taget och 
med eftertanke annars går allt åt skogen. De betonar att deltagarna har 
mycket att lära i dessa avseenden och med tanke på att arbetena är upp-
lagda som de är så menar arbetsgruppen att det mer fråga om ”praktik” 
än ett ”lärlingsskap” med tanke på hantverket: 

”Skulle vi bedriva lärlingsverksamhet så behöver vi vara noggrannare 
med att ta in jobbena. Ställa upp moduler som man kan jobba från, 
t.ex. med tapet, väv och färger om man tänker på måleri. Det här är 
mer praktik och att få prova på. Men det är viktigt att vi gör jobben 
färdiga. Vi gör jobb på beställning och vi gör dem färdiga.” 

Arbetsgruppen betonar att de inte kan åta sig vilka arbeten som helst. En 
del arbeten lämpar sig bättre än andra. De kan t.ex. inte anta arbeten med 
tidsbegränsning då det kan vara svårt hinna klart i tid. Det är inte alla 
gånger som de har killarna på plats i verksamheten. Arbetsgruppen menar 
också att det vore idealiskt om de arbeten som utförs kunde delas upp 
tydligare:  

”Det bästa vore att ha olika arbetsplatser där man kan lägga upp 
arbetet, två på snickeri, tre på måleriet, några som sköter trädgården 
osv. Då får man mindre grupper och så kan man alternera mellan 
dem.” 

Nedan kommer jag att gå in lite närmare och ge några exempel på de 
arbeten som har utförts. Först berättar jag om en del mindre arbeten runt 
huset och hur arbetsgruppen försöker delegera ansvaret för dessa till 
deltagarna. Därefter omnämns de olika arbeten som utförs och lite annat 
kring de olika ställena. I den mån det framkommer några åsikter om arbe-
tena från deltagarnas sida så tas dessa med. Under rubriken ”fritt om 
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arbetena” kommer däremot deltagarna att berätta lite mer vad de tycker 
om de olika arbeten som de har gjort. 

Förvaringsutrymmen – boden och ladan 

Arbetsgruppen har låtit deltagarna fått olika ansvarsområden i verksam-
heten. En bod som ligger bredvid huset har t.ex. några av deltagarna gjort 
om till en verktygsbod. I denna har deltagarna byggt hyllor så att verk-
tygen kan hängas på plats och därmed lättillgängliga. Man försöker också 
att få deltagarna att själva ansvara för att boden och verktygen hålls i 
ordning. Ca 100 meter från Villa Astor ligger en gammal lada som även 
den fungerar som ett förråd. I ladan förvaras t.ex. material från rivnings-
arbetena. På så sätt har de lite virke i verksamheten om det är något som 
skall byggas. Arbetsgruppen menar att ladan, som är väldigt nedgången, 
skall renoveras bl.a. genom att de skall sätta upp vindskydd runt den. La-
dan blir då torr invändigt och en förhoppning är att den i framtiden även 
skall kunna fungera som en plats för utförande av en del mindre snicker-
iarbeten. I ladan skall det också gå att montera byggsatser och renovera 
möbler mm.  

Arbeten i Balsta musikslott 

Ett par hundra meter från ”Villa Astor” ligger Balsta musikslott där ar-
betsgruppen och deltagarna utför många arbeten. I kommunal regi och 
med stöd av olika studieförbund, som t.ex. KFUK-KFUM, ABF eller 
Studiefrämjandet, bedrivs en hel del musikverksamhet av kommunens 
ungdomar i slottet. På olika sätt sammanstrålar verksamheten i Astor med 
verksamheten i Balsta. Deltagarna spelar ofta biljard och använder dato-
rerna som finns i slottets fik. En av deltagarna spelar även i ett band i en 
av lokalerna.48 Balsta samarbetar även med Eskilstuna folkhögskolan ge-
nom att ha en allmän musiklinje i lokalerna. 

Arbetsgruppen och deltagarna håller, tillsammans med anställda av kom-
munen och kommunfastigheter, på att bygga en scen i en av de större 
källarlokalerna.49 På scenen skall ungdomarna kunna spela musik och 

                                           
48 Angående studier svarade denna deltagare att han kunde tänka sig att studera 

engelska därför att det kunde vara bra i fall att de hade låtar på engelska. 
49 I detta rum finns det inristat på fönsterrutorna ”Finn Mob-95/96” vilket killarna 

som var med i det förberedande och behovsinventerande arbetet under denna tid 
kallade sig. Sommaren 2001 kan denna ”tagg” ses på väggar runt om staden. Här 
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teater men även kunna göra andra framträdanden. Rummet användes 
tidigare som omklädningsrum av Eskilstuna ruggbyklubb och för att kun-
na bygga scenen har man från Astors sida rivit ned allt i rummet. Vid ett 
besök i verksamheten höll två deltagare på att blanda murbruk för att 
sedan fylla golvet i rummet där scenen skall byggas. Ingen av arbetsle-
darna (handledarna) var närvarande för tillfället och arbetet verkade flyta 
på bra. 

I ett annat rum på källarvåningen har arbetsgruppen och deltagarna gjort i 
ordning en måleriverkstad. Det är tänkt att man i verkstaden skall kunna 
renovera möbler eller kanske bara ta med något att måla. Verkstaden är 
även tänkt att ingå i graffitiverksamheten som nämndes ovan. I framtiden 
har arbetsgruppen planer på att ungdomar skall kunna skapa skisser och 
måla graffiti i målarverkstaden. Våren 2001 är väggar av kraftiga spån-
plattor resta och man kan se att strukturen av verkstaden har tagit form. 
Arbetsgruppen berättar under våren att förrådsutrymmen för förvaring av 
färg, penslar och skåp skall ordnas och det skall även ställas i ordning fler 
rum där det skall gå att rengöra penslar och annat material (sommaren 
2001 har verkstaden färdigställts mer). Lokalen används även av en 
hantverkare som har till uppdrag att dekorera trappuppgångarna i musik-
slottet. 

Någon av deltagarna har tagit med sig inredning hemifrån som han har 
arbetat med i måleriverkstaden. I intervjun berättar han om att han skall 
göra en mahognyimitation t.ex. på sina stereohögtalare och att han skall 
måla de andra möblerna i samma stil. Än så länge är det inte så många av 
deltagarna som har utnyttjat möjligheterna i måleriverkstaden. 

Restaurering och underhåll av Sågarsvedet 

Många arbeten utförs vid Sågarsvedet som är en kommunal fritidsverk-
samhet för barn (under sommarhalvåret). Kommunen hyr även ut Sågar-
svedet till ideella föreningar. Det är också meningen att det skall gå att 
hålla konferenser där. En del arbeten som kan nämnas och som de har 
utfört är att de bl.a. har byggt duschkabiner i ett av de större husen. I ett 
annat har de satt upp en bröstpanel. De har renoverat en bastu och byggt 
staket runt en altan och också målat det. De har också utfört en del skogs-

                                                                                                                        

är det viktigt att betona att det absolut inte behöver ha med deltagarna i Astor att 
göra.  
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arbeten och någon av deltagarna har fått utbildning på motorsåg och 
tillhörande utrustning.  

Enligt arbetsgruppen är Sågarsvedet en bra arbetsplats då de kan dela upp 
gruppen och arbeta mer individuellt samtidigt som de på olika sätt kan 
”pressa” deltagarna lite mer. En deltagare menade t.ex. att i Astor får 
”man får ta i lite grann” och syftade då bl.a. på arbetena i Sågarsvedet. 

De flesta av deltagarna menar att ”jobben” i Sågarsvedet har varit po-
sitiva. En av dem säger t.ex. att det ”är ett bra ställe så här års när solen 
börjar värma” han fortsätter med att säga att det är fint ”ute i naturen” 
och även att ”man mår bra av och vara här, och få komma bort från stan.” 
Han menar också att arbetet i Sågarsvedet känns som ett ”någorlunda me-
ningsfullt jobb” med tanke på ”ungarna”. Denna dimension framkommer 
även i andra intervjuer. På frågan om vilka arbeten som har känts spe-
ciellt meningsfulla nämner någon av deltagarna t.ex. den rutschkana som 
de har målat och som skall ställas ut vid Gillberga skola.  

Under vintern var dock arbetet vid Sågarsvedet inte lika uppskattat. De 
menar att de stundtals kände sig utnyttjade då de enbart fick hugga ved. 
De menar också att det kan ha bidragit till att de inte kom till verksam-
heten: 

”Ibland var det jobbigt vid Sågarsvedet, att behöva åka dit när det var 
kallt och man visste vilket skitgöra som väntade, så det har väl också 
bidragit en del till att man har struntat i att komma.” 

Andra arbeten – fritt om ”jobben” 

I Astor har man också utfört en del andra arbeten. Under våren och en bit 
in på sommaren 2000 byggde man t.ex. en brygga som ligger i ån bakom 
kommunens konstmuseum. Det är en ganska stor skapelse. Bryggan an-
vänds av många som fiskar i ån, vilket även förefaller vara en ganska 
uppskattad sysselsättning bland innevånarna. En deltagare har följande 
att säga om arbetet med att konstruera bryggan. Han säger att han kan 
samtala med andra om det arbete som han har utför, samtidigt menar han 
att han känner sig mer delaktig i vad som sker i staden: 

”Det är kul att kunna säga att man har varit med och gjort den. I och 
för sig är det inte så många som bryr sig om vem som gjort den, men 
man bryr sig själv och det är kul att kunna gå runt på stan och se att 
den där, den har jag varit med och gjort. Man känner sig lite delaktig 
i stan faktiskt. Förstår du?” 
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Andra arbeten som utförs i Astor är att killarna har åkt runt och klippt 
gräsmattor runt om i kommunen. Detta har de gjort sommartid och på 
vintern har de således skottat snö. I dessa sammanhang menar deltagarna 
återigen att de kan känna sig utnyttjade och att det också känns som att 
folk tror att de inte klarar av annat:  

”…känns lite jobbigt, du vet, vi kommer, och ibland känns det som 
att man inte skulle klara av någonting annat, du vet, nu kommer de 
där igen… och gör i ordning.” 

Fler av deltagarna menar att de olika arbetena som har utförts ibland kan 
kännas ostrukturerade och att de hellre skulle vilja utföra ”totala jobb” 
som en uttrycker det. Någon annan upplever samma sak och menar sam-
tidigt att det ibland kan bli så att de inte riktigt vet vad de skall göra: 

”Det är lite hoppigt och alla går lite som yra höns och man hoppar 
från jobb till jobb. Jag inrikta mig på en grej. Om jag snickrar det här 
rummet t.ex., då vill jag göra klart rummet direkt, istället för att börja 
på två nya. Annars är arbetena i Astor helt ok.” 

Som en kommentar kan sägas att deltagarna ibland upplever att arbetena 
är ostrukturerade vilket arbetsgruppen själv försöker att undvika. Arbeten 
som ger konkreta resultat kan deltagarna betrakta och berätta för andra att 
de själva har gjort. För deltagarna kan det vara väldigt viktigt att utföra 
liknande arbeten. 

Arbetskläder och tillhörighet 

Då arbetsledarna och deltagarna åker på ”jobb” bär de ibland arbetsklä-
der. Det förefaller som att arbetskläderna ger en känsla av tillhörighet till 
verksamheten. Deltagarna har berättat att de har ett blått allround ställ 
som används vid snickeriarbeten och att det finns ett vitt ställ för arbeten 
som har med måleri att göra. I intervjuerna med deltagarna framkommer 
att de talar om varandra som ”målarna” och ”snickarna”, en av deltagarna 
säger att ”det är så, man kommer hit och då får man antingen bli snickare 
eller målare.” 

Vid ett besök som jag gjorde i verksamheten ansvarade en av deltagarna 
för motorsågen under en arbetsdag ute vid Sågarsvedet. För detta bar han 
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ett speciellt skyddsställ och de andra sa liknande saker till honom som att 
han hade ”schyssta kläder” på sig.50  

En annan händelse som även har med arbetskläder att göra var då en av 
deltagarna hade besökt en fordonsverkstad för att diskutera möjligheten 
att få börja praktisera där. När han kom tillbaka var även den ansvarige 
för verkstaden med. Chefen säger till deltagaren att han nu ger honom 
”en chans” för att därefter vända sig till en av handledarna och fråga om 
deltagaren har några ”arbetskläder”. Frågan besvaras enbart av hand-
ledaren. Deltagaren menade att han skulle vilja ha liknande arbetskläder 
som de använder på verkstaden. 

Arbetskläderna kan ge en känsla av tillhörighet genom att fungera som en 
markör. Ett annat närliggande förhållande var diskussionen som deltagar-
na hade med arbetsgruppen om att det inte skulle finnas den kommunala 
symbolen på bussen som de använder som transportmedel. Det verkar 
sammanfattningsvis som att dessa markörer fyller en viktig funktion 

Diskussion om ”flitpeng” 

Då många av arbetena vid Astor är krävande och ansträngande och i stort 
liknar ett vanligt lönearbete funderar arbetsgruppen på om det inte skulle 
gå att införa någon form av belöningssystem. I en diskussion kring detta 
har man menat att deltagarna skulle kunna erhålla en ”flitpeng” vid god 
närvaro och då de har arbetat väl. Då det inte finns något liknande belö-
ningssystem inom kommunal verksamhet har man sagt att det inte går att 
införa något sådant. Istället betonar man att det går att genomföra 
studiebesök eller resor som ett sätt att motivera deltagarna till ett gott 
arbete. I Astor diskuteras under husrådsmötena om olika studieresor eller 
andra resor som man kan åka på. Arbetsgruppen har även infört att 
deltagarna kan äta gratis vid Astor. I stort sett alla deltagarna framhåller i 
intervjuerna att de tycker att de kan känna sig utnyttjade då de utför arbe-
tena. Detta gäller särskilt arbeten som gräsklippning och liknande. På 
frågan hur de istället kunde se sig kompenserade svarade en av del-
tagarna att det är ”belönande att få vara ledig” en annan menade att det 
var bra att ”maten är gratis”. 

                                           
50 Denna person har senare berättat att han skulle vilja arbeta som skogsarbetare och 

att han ”gillar naturen”. 
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Grundläggande utbildning 

Deltagarna skall erbjudas utbildning i basämnen som matte, engelska, 
svenska och även en del datakunskap. Under våren och en bit in på hös-
ten år 2000 bedrevs studierna i ”Villa Astor”. Monika från Yrkesdirek-
ten,51 Avdelningen för Arbete och Försörjning kom till huset och ansva-
rade för studierna. Efter en tid förflyttades studierna till arbetsmarknads-
förvaltningens lokaler då man ansåg att man hade mer resurser där och 
för att läraren inte skulle behöva komma till Astor. Ytterligare en lärare, 
Torkel, engagerades därpå i undervisningen. Arbetsgruppen skjutsade 
deltagarna till skolan.  

Under den tid som projektet har pågått har deltagarnas närvaro i under-
visningen sjunkit. Arbetsgruppen, deltagarna och lärarna har haft en del 
diskussioner kring studierna för att komma fram till hur deltagarnas när-
varo skulle kunna öka. De kom fram till att istället för att läsa basämnena 
skulle de läsa körkortsteori. En viss undervisning i detta bedrevs under 
våren 2001. Sommaren 2001 är studierna tills vidare lagda åt sidan. Detta 
gäller i stort sett även körkortsteorin. 

Arbetsgruppen menar att det finns ”ett massivt motstånd” och att det inte 
går att tvinga deltagarna att vara med i undervisningen. Arbetsgruppen 
ser att deltagarna ”saknar motivation och ork” och att ”de anser att de 
inte behöver studier eller inte klarar studier”. Några vägrar att studera 
något överhuvudtaget. Från arbetsgruppens sida har man inte lagt ned 
tanken på att studier skall finnas som en del av verksamheten. Som ett 
försök att engagera deltagarna mer i studierna har man exempelvis för-
sökt att få någon av deltagarna att vara med och hjälpa till i undervis-
ningen riktat till andra elever vid arbetsmarknadsförvaltningen. Vad har 
då de involverade lärarna att säga om deltagarnas motivation att studera? 
Hur har de lagt upp undervisningen och vad kan ”motståndet” tänkas 
bero på?  

Monica, en av de två lärarna som är engagerade i undervisningen, menar 
att en stor del av deras insats som lärare är att arbeta så att deltagarna blir 
motiverande att studera. Denna mer ”progressiva” form av undervisning 
gäller för hela Avdelningen för Arbete och Försörjning. Ett sätt att för-
söka få killarna intresserade är att ”försöka finna vad som för stunden är 
viktigt för dem”. I undervisningen menar Torkel, den andra av de två 

                                           
51 Se Figur 2, sid. 36.  
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lärarna, också att det gäller att starta lugnt för att därefter successivt öka 
tempot: 

”…lugnt för att sedan öka, och att när det sedan börjar kännas roligt 
för deltagarna, så kommer studierna automatiskt att mer rulla på.” 

Monica säger att det kan behövas en fastare hand vad gällande deltagarna 
i Astor. Hon menar att deltagarna ibland vill ha en ”traditionell” under-
visning på så sätt att hon går igenom stoffet på tavlan.  

Enligt lärarna började studierna att fungera allt sämre efter sommaren 
2000. Av ett tiotal deltagare kanske ”en till två deltagare” kom dit. På 
frågan varför killarna inte vill gå undervisningen säger Torkel att det kan 
vara så att många av killarna på Astor har haft dåliga erfarenheter från sin 
tidigare skolgång och att de inte vill studera pga. detta. Efter en tid var 
det ingen alls som kom till undervisningen. Lärarnas bild var att någon 
eller några av deltagarna inte ville studera och att denna ”fick gänget med 
sig”. Torkel menar att det kan bli så att någon leder gruppen och om det 
blir fel ledare så leder denna gruppen bort från studierna. Han menar vid-
are att killarna är osäkra på sig själva och att de sätter ”taggarna ut” och 
har en ganska ”hård attityd”. I vissa stunder fungerade dock undervis-
ningen bättre då de kunde bedriva individuell undervisning och att detta 
vara bra därför att ”de kan så olika mycket”. 

Flera av deltagarna nämner inledningsvis i intervjuerna att något som 
lockade i projektet var att det bl.a. fanns möjlighet att få läsa lite ämnen 
”från första början så var det väl intressant, jag hörde att de läste ämnen 
som matte, svenska och engelska också, det ville jag göra.” Någon näm-
ner att studierna ”var kul så länge de varade” men att ”det är tråkigt med 
teori” och även att det blev ”lite högskolenivå på studierna”. På frågan 
om de ser någon nytta med att läsa ämnena svarar en av deltagarna att 
han skulle kunna tänka sig att läsa engelska eftersom han spelar i ett band 
och att de ibland har engelska texter. En annan deltagare påpekar att 
kunskap är bra för framtiden:  

”Ja i framtiden, jag skriver uruselt, lite matte det är bra att kunna, jag 
tog alla ämnen svenska också. Övning det ger färdighet.” 

På frågan om studierna och hur dessa fungerade svarar många av del-
tagarna att det inte blev något av dessa då ”alla skolkade, skolka och sket 
i det”. En menar att det var svårt att ta sig hem efter undervisningen, en 
annan menar att han nyss har gått i skolan och inte är motiverad att 
fortsätta. Några av deltagarna utvecklar problemet kring varför studierna 
inte fungerade. Han säger att ”det vart inget, ingen ville väl kämpa eller 
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nått sånt, det var ingen som var riktigt inne i det, så det har de lagt ner.”, 
fler talar om ett grupptryck ”…ingen pallade, och sen grupptrycket om en 
banga så banga alla.” Någon säger att ”det smittade ju av sig.” En annan 
säger angående undervisningen ”att det skall vara en bok, en sal och att 
det skall vara 40 personer där” och att det inte skall vara så ”intimt” som 
det har varit i Astor. 

Deltagarnas helhetsintryck av Astor 

Under intervjuerna var det ganska påtagligt att i de stunder som del-
tagarna uttrycket något kritiskt om verksamheten så var de ganska snabba 
med att upprepa vad de tycker att Astor har gett dem. Några av deltagar-
na lyfter t.ex. fram variationen i verksamheten och att ”det inte hela tiden 
är samma” andra menar att den är ”omväxlande” och att de trivs bra.  

En annan reflekterar fritt om vad som är mest positivt med att delta i 
Astor. Han menar att om han inte deltagit i verksamheten så skulle han 
kanske blivit mer och mer passiv och kanske aldrig hade tagit sig ur 
sysslolösheten. Rent allmänt menar han att: 

”Först och främst gäller det väl att kunna gå upp på morgonen och att 
komma iväg till jobbet. Det säger sig självt för att kunna komma in i 
arbetslivet. Ibland blir jag nästan rädd för mig själv. Att jag skulle bli 
för lat. Förstår du hur jag menar? Kanske att det kan blir en dålig 
vana och att jag aldrig kommer att få ett jobb. Förstår du vad jag me-
nar? Därför är det bra att få komma igång lite och det gör man ju här. 
Tänk dig själv att du inte skulle göra någonting under en längre tid, 
och då menar jag ingenting att göra, och sen börja arbeta. Jag ser det 
här lite som en uppvärmning. Det är som att göra lumpen för att sen 
gå ut i krig. Förstår du hur jag menar?” 

På frågan om hur det fungerade i gruppen var det t.ex. ingen som sa att 
det fanns några problem. De menade att ”visst är det alltid en bra stäm-
ning, det är aldrig någon dålig stämning, man skämtar med varandra och 
så”. En av deltagarna berättar lite kamratligt och på skoj att det händer att 
de gör ”bus” tillsammans bara för att reta arbetsgruppen lite. Någon lyfter 
fram att de hjälper varandra t.ex. när en av deltagarna flyttade hemifrån 
och de andra ställde upp och bar möblerna. 

Några av deltagarna menar också att inte vem som helst skulle passa i 
Astor utan att de måste vara av ungefär samma skrot och korn. En av 
dem säger att ”det är samma typ av människor som går här” och påpekar 
att detta ger en känsla av sammanhållning i gruppen. 
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I ett av de mer negativa helhetsintrycken framkommer en risk att Astor 
inte direkt leder någon vart för deltagarna. En av dessa menar att han 
känner sig låst både fysiskt och psykiskt till verksamheten och även att 
han tycker att den liknar andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder som han 
deltagit i: 

”Grindarna räcker långt ut och det är inte bara här. Jag har lärt mig 
mer om kommunen här i Astor. Jag har känt till den sedan tidigare 
och nu känns det som att jag känner igen varenda jävla verksamhet 
inom kommunen. Det är mitt enda. Kommunen det är inte bara ett 
jobb det är ett helt liv…” 

Som kommentar till dessa allmänna och positiva intryck kan vi vända på 
steken och ställa frågor som t.ex. varifrån kommer denna ovilja att ut-
trycka sig negativt om varandra. På vilket sätt kommer deltagarna igång 
genom verksamheten och vilka utsikter att integreras på arbetsmarknaden 
ser killarna? 

Arbetsgruppen om samarbete och samverkan  

Arbetsgruppen talar om att hitta en beständig grund från vilken samarbete 
och samverkan mellan Astor och andra instanser kan byggas. De påpekar 
att samarbetet och samverkan med andra handläggare och myndigheter i 
huvudsak fungerar bra, men att en del förhållanden kan förbättras och 
vidareutvecklas. Vissa saker är idag ”tungrodda”.  

Arbetsgruppen talar t.ex. om ett utvecklat samarbete med arbetsförmed-
lingen. Här menar de att det skulle behövas någon person på arbetsför-
medlingen som är väl insatt i Astors verksamhet och även vilka deltagare 
som finns i denna. De menar vidare att deltagarna skulle kunna erhålla 
utvecklingsgaranti (UTG) istället för vad de flesta har idag nämligen 
kompetensutvecklingsstöd (KUS). UTG är ett statligt stöd som beviljas 
av arbetsförmedlingen medan KUS är den kommunala normen för för-
sörjningsstöd. Då individen har UTG följer att arbetsförmedlaren skall ha 
regelbundna uppföljningssamtal med arbetsförmannen, dvs. att personal-
en i Astor för regelbundna samtal med företrädare för arbetsförmedling-
en. UTG som alternativ till KUS kan även ha en pedagogisk dimension 
då det motiverar deltagarna att orientera sig mot arbetslivet med en 
”vanlig lön”. Just att få deltagarna att orientera sig mot arbetslivet är en 
av de viktigare uppgifterna för arbetsgruppen – att få dem att aktivt söka 
jobb; besöka arbetsförmedlingen, ringa till arbetsgivare, skriva personliga 
brev osv. UTG skulle enligt arbetsgruppen kunna aktivera deltagarna mer 
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än KUS. Det finns dock ett problem med dessa ”åtgärder” och det är att 
de enbart varar i 6 månader. Om individen inte har visat sig väldigt aktiv 
tar perioden snabbt slut och då måste man av administrativa och formella 
skäl sätta in en annan åtgärd. Arbetsgruppen menar att sådana tidsbe-
gränsningar kan vara problematiska då deltagarna i Astor kan behöva 
längre tid i verksamheten för att komma igång och komma vidare.  

Personer som är insatta i verksamheten i Astor skulle även behövas vid 
socialförvaltningen. Arbetsgruppen eftersträvar här ett utvecklat sam-
arbete. Detta gäller även med t.ex. Alkohol och narkomanvårdsenheten. 
Om det visar sig att en ny deltagare i Astor eller någon av de som redan 
finns i verksamheten har allvarligare missbruksproblem så vill de snabbt 
kunna komma i kontakt med den socialsekreterare som deltagaren har. 
Här talar arbetsgruppen om ett förbättrat informationsflöde mellan Astor 
och socialförvaltningen. De menar t.ex. att de skulle kunna hålla regel-
bundna träffar och informera varandra om vad som sker i respektive 
verksamhet, inte enbart om missbruksfrågor utan även om annat som sker 
ute i olika kommundelar (områdeskontor).  

Frågan kring samarbete och samverkan med andra instanser är något 
arbetsgruppen diskuterar inom flera områden. De har t.ex. talat om ett 
samarbete med Rekarneskolan på så sätt att killar som inte har avslutat 
sin (praktiska) utbildning skulle kunna avsluta sin praktik som deltagare i 
Astor. Redan idag behöver man hitta former för liknande samarbete då en 
av deltagarna behöver ”timmar” för att kunna avsluta sin utbildning på 
skolan.  

Arbetsgruppen har vidare visioner om samarbete. De diskuterar t.ex. att 
en del av deltagarna skulle kunna få övningsköra vid Astor. Här har 
arbetsgruppen en del funderingar om de inte skulle kunna vara ”privata” 
lärare för killarna vid Astor som grupp. Tillstånd att övningsköra privat 
söks idag hos länsstyrelsen för enskild individ. De menar att om deltagar-
na hade körkort skulle de lättare kunna få arbete då detta efterfrågas i 
många av de arbeten som deltagarna söker. 

I intervjuerna med arbetsgruppen framkommer även att det finns en dis-
kussion i kommunen kring vilka myndigheter som utifrån olika lagstift-
ning och paragrafer skall vara med och bidra med medel till verksamhet-
en, alltså att utifrån envars lagstadgade rätt till sysselsättning och ersätt-
ning som det formuleras i olika regelverk, bidra till finansiering av verk-
samheten utifall att de har en potentiell brukare av den. Arbetsgruppen 
lyfter fram ett förhållande där antalet förfrågningar från olika myndig-
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heter kring verksamheten i Astor är betydligt fler än antalet platser i 
Astor. I tabell 3 redovisas de förfrågningar som har riktats från olika håll: 

Tabell 3. Förfrågningar kring verksamheten52  

Under perioden: Feb. 00 – dec. 00  Jan. 01 – juli 2001 

Rekarneskolan 5  

Arbetsförmedlingen 3  

Försörjningsstöd 9 2 

Arbetsmarknadsförvaltningen:   

Arbetsmarknadshandläggare 2 1 

AMA-handläggare 2  

AMA-plus  1 

Atlas   

Integration 2 1 

Arbetsdax  1 

Socialförvaltningen:   

Utredningsenheten 2  

Kafjärden 1  

Väster 4 1 

Norr 1 3 

Nyfors  1 

ANE 6 6 

Frivården 5 2 

Enskilda 6 4 

Summa 48 23 

 

Det finns säkert anledning att mer ingående diskutera frågor kring sam-
arbete och samverkan. De punkter som jag nämnt ovan har enbart snap-
pats upp i förbifarten. Arbetsgruppen har många goda idéer kring hur 
detta skulle kunna utvecklas vidare. Samarbetet med gatukontoret som 
har framkommit i verksamheten kring graffiti och graffitimålningar före-
faller vara ett gott exempel på konstruktivt samarbete. Det finns med 
säkerhet andra områden som skulle kunna utvecklas lika positivt. 

                                           
52 Arbetsgruppens sammanställning juni 2001. 
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Att diskutera verksamheten? 

Den direkta målgruppen för vår rapport är arbetsgruppen på Astor, men 
rapporten kan förhoppningsvis också vara av intresse för en något breda-
re publik. Avsikten är att arbetsgruppen ska kunna använda delar av rap-
porten som ett underlag för att utveckla och konkretisera arbetsmodellen. 
Det är arbetsgruppen som möter killarna och det är de som måste finna 
mod, möjligheter och hopp när konflikter och problem dyker upp. I 
många situationer kanske detta kan vara en ansträngande och otacksam 
uppgift, men den kan vara nog så givande då de lyckas.53  

Astor kan beskrivas som ett socialt rum där människor möts. Rummets 
utformning påverkar vilka som får tillträde till rummet och på vilka vill-
kor dom får det. Genom ett socialpedagogiskt förhållningssätt skapar 
handledarna på Astor gott om utrymme för olika övningar, eller bättre ut-
tryckt utrymme för olika former av praktiserande aktiviteter. När det 
gäller den psykiska målsättningen, som är central i denna utvärdering, 
handlar det b.la. om att få deltagarna att känna att de duger, att de kan 
och att de vill. I det sociala rum som Astor utgör praktiserar man flitigt 
kommunikation och samarbete med varandra och andra, för att individen 
ska bli stark och kunna stå på egna ben även efter Astor.  

Diskussionen i kapitel 6 tar dels sin utgångspunkt i det socialpedagogiska 
perspektivet och dels i den socialpsykologiska tanken att människor blir 
till genom att se sig själva i andra, alltså att vi i våra möten lånar delar av 
varandra som vi använder som byggstenar då vi berättar om oss själva, 
eller uttryckt annorlunda, att mina ideal och ambitioner från början 
springer ur djupet av vår kultur.  

                                           
53 Arbetsgruppen talar ibland om att det kan kännas som att allt de har byggt upp 

rasar samman (”hela pyramiden”). I detta sammanhang kan nämnas att utveckling 
brukar beskrivas genom förhållandet av regression och progression. Regression 
uppträder i stunder då det känns som att man inte kommer någon vart, allt känns 
tungt och jobbigt och det bästa kanske kan vara att lägga sig ned och låta allt bero, 
man blir sur och lätt irriterad. Men efter regn kommer solsken. Eller med ett 
”finare” ord, då inträder progression. Progressionen omfattar utveckling och fram-
steg eller att man häver sig från ett trappsteg till nästa. Detta innebär ett förhåll-
ande där ”regression står för trygghetsönskan och progression för en strävan att ge 
sig ut på okänd mark”. (Berggren och Hermansson 1990 s. 32) Nu är det självklart 
inte så att det handlar om det ena eller det andra (regn eller solsken – det finns 
olika moln som indikerar ett skifte i vädret) utan att det snarare är så att processen 
är kontinuerlig och att det mer handlar om att finna brytpunkter. Deltagande i 
Astor kan vara en sådan brytpunkt för killarna. 
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6. Sammanfattning och diskussion 

Som vi skrev i kapitel 2 är det möjligt att identifiera tre allmänna syften 
eller målsättningar med det socialpedagogiska projektet Astor. Den första 
målsättningen handlar om verksamhetens grundläggande mål – vad pro-
jektet kan ge killarna på kort och på lång sikt. Inom ramen för den första 
målsättningen identifierades två delmål. Ett psykiskt mål – att utveckla 
deltagarnas självtillit, integritet, sociala förmåga och autonomi – och ett 
socialt mål – som bl.a. handlar om att stärka deltagarnas förankring på 
arbetsmarknaden, så att de på sikt kan bli självförsörjande. Den andra 
målsättningen, som är denna utvärderings egentliga fokus, handlar om att 
utveckla en arbetsmodell som betjänar den första målsättningen. Medan 
den tredje målsättningen, som har spelat en underordnad roll i denna 
studie, handlar om att hitta goda former för myndighetssamverkan, som 
kan fungera som ett stöd för projekt Astor.  

Eftersom verksamheten är ny är det inte meningsfullt att utvärdera pro-
jektets långsiktiga effekter. Därför ligger utvärderingens fokus på en ana-
lys av arbetsmodellens psykologiska (och delvis sociala) effekter i rela-
tion till angivna verksamhets mål. Utifrån den relativt detaljerade be-
skrivningen i kapitel fyra och kanske främst kapitel fem, som båda base-
ras på flera olika datakällor, är det möjligt att göra vissa bedömningar av 
vad som kan vara bra, vad som kan vara mindre bra och vad som kan 
vara dåligt i verksamheten. Mot bakgrund av resultaten bör det bli möj-
ligt att kritiskt diskutera och utveckla verksamheten på olika sätt.  

Om de psykiska målen för verksamheten uppnås innebär det sannolikt 
också att det blir lättare att uppnå de sociala målen. Socialpedagogiken 
ger vissa riktlinjer för hur en verksamhet med dessa ambitioner skulle 
kunna utformas. För utvärderingens del innebär detta att vi har sökt efter 
aktiviteter, verksamheter och processer, som på olika sätt kan tänkas ha 
en positiv effekt på de psykiska målen – sökandet har huvudsakligen 
gjorts ur ett socialpedagogiskt perspektiv. Metoden eller arbetsmodellen, 
beroende på hur man väljer att uttrycka sig, som ger upphov till och ut-
rymme för dessa aktiviteter, verksamheter och processer finns i Astor 
hela tiden. Denna utvärdering strävar efter att synliggöra arten och om-
fattningen av dessa processer och bör kunna fungera som ett underlag för 



Centrum för Välfärdsforskning 

 90

att vidareutveckla verksamheten i Astor, som ju befinner sig i ständig ut-
veckling och förändring genom själva verksamhetens karaktär.   

Hur har utvärderingen genomförts? Vilka olika typer av data har vi haft 
tillgång till? Vi ska här endast kort sammanfatta den metoddiskussion 
som finns i kapitel 2. Vårt underlag består av observationer – vi (Mats) 
har helt enkelt varit med i verksamheten på Astor flera gånger och under 
många timmar, olika typer av intervjuer – både med handledare och del-
tagare, samt flera olika typer av dokument som har med verksamheten att 
göra. Dessutom har det funnits en rad olika tillfällen för diskussion och 
dialog mellan mig (Mats), arbetsgruppen och deltagarna om projektet 
som helhet, men också om enskilda delar av verksamheten och deras för-
utsättningar. Dialogerna, som kan betraktas som en fjärde datakälla, har 
bl.a. varit ett hjälpmedel för att tränga djupare in i verksamheten, för att 
korrigera olika typer av missuppfattningar och fel under arbetets gång, 
och för att föra ut erfarenheter och resultat för diskussion och åtgärd 
bland handledare och deltagare.   

För att få en bättre förståelse för projektets förutsättningar och utgångs-
punkter har vi även redovisat vissa uppgifter om kommunens olika erfar-
enheter av socialpedagogisk verksamhet (kapitel 3), samt om deltagarnas 
bakgrund och tidigare historia, om rekryteringsprocessen och killarnas 
förväntningar, om handledarnas erfarenheter, kompetens och om hur de 
s.k. handlingsplanerna hanteras i Astor (kapitel 4). I kapitel 5, som är rap-
portens huvudavsnitt, sker en utförlig redovisning av vad som sker i verk-
samhetens vardag – på bl.a. husmöten, studiebesök, jobb, temadiskussio-
ner, matlagning och städning – och hur verksamheten har planerats, samt 
vilka tankar och reaktioner handledare och deltagare har kring olika sidor 
av verksamheten.  

En metodisk strategi i utvärderingen har bl.a. varit att försöka spegla 
samma förhållanden och uppgifter med hjälp av olika datakällor för att på 
så sätt få ett bättre grepp om hur säker/osäker uppgiften kan vara. En 
något annorlunda form av datakonfrontation sker när vi t.ex. lyfter fram 
och beskriver vad deltagarna har gjort innan de kom till Astor för att 
bättre kunna förstå en eventuellt upplevd skillnad mellan bemötandet och 
verksamheten i Astor och andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder.  

Ytterligare en annan form av datakonfrontation finns mellan det skrivna i 
t.ex. målsättningar och handlingsplaner och i det som görs och sker på 
”verkstadsgolvet”. En del av detta har berörts i samband med metoddis-
kussionen i kapitel 2. Här kan det dock vara på sin plats att lyfta fram den 
potentiella klyfta och spänning som finns mellan texten (eller bristen på 
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text) i handlingsplanen, den ideologiska och verksamhetsmässiga ambi-
tionen att ha utvecklade handlingsplaner, samt de aktiviteter och proces-
ser av olika slag som sker i verkligheten i samspelet mellan handledare 
och deltagare. Det är viktigt att vara medveten om att det i praktiken inte 
är så lätt att engagera och få med sig killarna för att skapa en gemensam 
handlingsplan tillsammans med handledaren. Därför bör handlingsplaner-
na och det som står i dem, i de allra flesta fall, tolkas med en stor nypa 
salt. Det innebär att man inte bör förlita sig på enbart dem när man ska 
studera vad som sker med killarna i Astor och hur de utvecklas under sin 
tid i Astor. Det är viktigare att studera (genom observationer och inter-
vjuer) vilka positiva och negativa processer och aktiviteter som sker i 
verkligheten för att upptäcka vad som är bra och vad som är mindre bra i 
verksamheten?54 

Vår förhoppning är att utvärderingen ska kunna fungera som ett bidrag 
för den kontinuerliga metodutveckling som är en integrerad del av pro-
jekt Astor.  

Allmänt om studiens resultat  

I kapitel 2 (sid. 22) diskuterade vi fyra problem – validitet, reliabilitet, 
generaliserbarhet och kausalitet – som på olika sätt dyker upp i de flesta 
studier. Vi ska nu helt kort försöka bedöma hur dessa problem har be-
handlats i denna studie.  

Validitetsfrågan, dvs. om vi mäter det vi avser att mäta, är som alltid svår 
att besvara på ett enkelt sätt. Vårt primära syfte har varit att bedöma och 
diskutera om arbetsmodellen i Astor kan tänkas ha positiva effekter på 
deltagarnas psykiska och sociala mål i framtiden. Vårt sätt att mäta detta 
har varit ytterst förenklat (främst uppgifter från intervjuer och observatio-
ner) och dessutom varit fokuserat på de psykiska målen, eftersom det är 
för tidigt att bedöma de sociala målen. Väl medvetna om att även andra 
mer sofistikerade mätmetoder kunde ha använts och att mätningen dess-
utom kunde ha ägt rum vid ett antal olika strategiskt utvalda tidpunkter 
för att bättre få grepp om arbetsmodellens potentiella effekter på deltag-
arnas psykiska och sociala mål, så menar vi att de använda metoderna, 
mot bakgrund av studiens förutsättningar (tid och pengar), trots allt ger 
en rimlig skattning av arbetsmodellens betydelse. Dessutom vet vi att den 

                                           
54 Här bör även nämnas att vi inte har haft tillgång till deltagarnas handlingsplaner.  
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socialpedagogiska modellen, som sådan, har fungerat bra när det gäller 
Amanda och Gaia.  

Det speciella med Astor har varit att målgruppen varit (unga) män, 
medan målgruppen för Amanda och Gaia istället var kvinnor. Den fråga 
som då har aktualiserats har delvis handlat om hur socialpedagogiken kan 
omsättas i en arbetsmodell, som fungerar lika bra för män som för kvin-
nor (i Amanda och Gaia). I det sammanhanget har naturligtvis intervjuer 
med killarna varit av grundläggande betydelse för att få deras syn på 
verksamheten. Vad vi kan se är att det nog finns utrymme och möjlig-
heter till en ännu större anpassning och finslipning av hur man arbetar 
och med vad man arbetar i Astor. Här är det av yttersta vikt att hitta vägar 
för att få killarna att bli delaktiga i verksamheten, vilket vi inser är en 
ytterst grannlaga uppgift, men med den erfarenhet och allsidiga kompe-
tens personalgruppen besitter bör det vara fullt möjligt. Det är dock vik-
tigt att personalen kan få fortsatt kvalificerad handledning, arbetsro och 
stöd i sitt arbete. Som vi påpekade i metodavsnittet är det inte möjligt att 
direkt skilja på effekten av socialpedagogiken och effekten av personalen 
med sin professionella och mänskliga kompetens. Vad vi kan se är att 
den aktuella personalgruppen och deras socialpedagogiska arbete är ett 
mycket bra, men att det kan och behöver utvecklas för att finna de rätta 
formerna – dvs. hur man ska arbete och med vad man ska arbeta – vid 
varje tidpunkt (tidsperiod). Personalgruppens arbete kan liknas vid att 
”skjuta på flygande fågel”, förutsättningarna förändras hela tiden. 

När det gäller reliabiliteten, dvs. om upprepade mätningar skulle ge 
samma resultat, så är den i detta fall, enligt vårt förmenande, enklare att 
besvara. Eftersom våra ”mätningar” inte resulterar i några exakta siffror, 
utan istället är kvalitativa bedömningar på en relativt grov skala, så vågar 
vi hävda att vi (eller andra) sannolikt skulle komma fram till i stort sett 
samma resultat om mätningarna (intervjuerna och observationerna) upp-
repades under samma eller liknande villkor och förutsättningar, dvs. om 
vår intervjuguide användes, om intervjuaren fick god tid på sig för att be-
kanta sig med deltagarna och lyckas vinna deras förtroende. Det är dock 
möjligt att en intervjuare som var äldre, kvinna eller myndighetsrepresen-
tant eller allt detta samtidigt skulle få andra och mer ”anpassade” svar.  

Den tredje frågan om resultatens generaliserbarhet kan besvaras på lite 
olika sätt beroende på vad vi menar med resultat. Det bör kanske påpekas 
att projektet kan ge resultat av olika slag (t.ex. psykiska, sociala, eko-
nomiska), på olika nivåer (t.ex. individ, grupp, kommun) och för olika 
enheter (studieobjekt) och att frågan om generaliserbarhet i princip kan 
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besvaras på olika sätt beroende på vad vi vill veta. Här är det inte frågan 
om en statistisk urvalsstudie, med de generaliserbarhets möjligheter en 
sådan studie har, utan om en enskild fallstudie, där dessutom rekrytering-
en av deltagare sker enligt en kombination av objektiva och subjektiva 
kriterier, vilket självfallet skapar andra villkor för generaliserbarheten. 
Genom detta urvalsförfarande vid rekryteringen kommer deltagarna att 
utgöras av en grupp, som visserligen enligt alla konventionella kriterier 
har en problematisk social situation, men som personalgruppen ändå be-
dömt skulle kunna utvecklas på ett positivt sätt inom den miljö som verk-
samheten i Astor erbjuder. Trots detta menar vi att resultaten är generali-
serbara och har ett generellt intresse, dvs. arbetsmodellen i Astor bör vara 
möjliga att använda för liknande målgrupper på andra håll i landet. Vi 
vill dock betona att de potentiellt positiva utfallet beror både på den 
socialpedagogiska arbetsmodellen och på en allsidigt kompetent och en-
gagerad personal med empati, flexibilitet och lyhördhet för killarnas 
situation och behov. Det är i växelspelet mellan killarna, handledarna 
(arbetsledarna), verksamheten och socialpedagogiken, som de positiva 
utvecklingsprocesserna kan ta sin början. Samtidigt bör det kanske på-
pekas att detta i sig inte utesluter att även andra modeller också skulle 
kunna vara (minst) lika effektiva.   

Den fjärde frågan om kausalitet, har vi redan indirekt berört. Kausalitets-
frågan handlar i detta sammanhang inte om varför killarna hamnat i den 
situation, som de befann sig vid innan de började i Astor, utan om vad 
Astor gör för killarna under den tid de är med i verksamheten, som vi 
dock inte har haft skäl att avgränsa på ett bestämt sätt. Den intressanta 
delen av kausalitetsfrågan, vad som händer med killarna på lång sikt, dvs. 
när de slutat på Astor och kanske varit ute på egen hand under några år, 
går i dagsläget inte att studera, eftersom verksamheten befinner sig i sin 
linda. Men genom vår bedömning av arbetsmodellen har vi indirekt redan 
sagt att den kan förväntas få positiva effekter på deltagarna under givna 
förutsättningar, dvs. om personalgruppen får möjligheter att fortsätta att 
utveckla verksamheten. 

Efter denna allmänna inramning av studien är det dags att fördjupa ana-
lysen av hur bl.a. de psykiska målen – självtillit, integritet, social för-
måga och autonomi – utvecklas genom den konkreta verksamheten i 
Astor och vilka eventuella förändringar som kan behövas för att ytterliga-
re förbättra verksamheten.  
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Specifikt om studiens resultat 

I detta avsnitt sker en diskussion och presentation av utvärderingens re-
sultat mot bakgrund av en socialpedagogisk referensram. Denna ram 
(eller teori) har tidigare skissartat redovisats på olika ställen i kapitel 3. 
Diskussionen koncentrerar sig på hur de psykiska målen på olika sätt 
kommer till uttryck och kan utvecklas genom den arbetsmodell man an-
vänder i Astor. Studien visar bl.a. på olika förhållanden som skulle kunna 
utvecklas och förbättras, samtidigt som sådant som upplevs som positivt 
och bra av deltagarna lyfts fram. En del synpunkter och reflektioner har 
sin grund i utvärderarens (Mats) mer subjektiva observationer, intervjuer 
och erfarenheter av projektet. De ger en bedömning av verksamheten från 
en oberoende observatör med hjärtat hos killarna på Astor.  

Redovisningen i detta avsnitt sker under sex tematiskt upplagda rubriker, 
vilket innebär att en del synpunkter ibland återkommer på olika ställen. 
De tematiska rubrikerna är: På eget initiativ, Tillhörighet och gemenskap, 
Mot gemensamma mål, Att samtala med någon och att samtala om något, 
Egen handlingsplan eller kommunal behandlingsplan, Att bli autonom 
och frigjord.  

På eget initiativ 

Innan killarna kom till Astor hade många av dem deltagit i olika typer av 
arbetsmarknadsåtgärder, som någon handläggare i princip hade tvingat på 
dem. Även studierna kunde ofta vara mer eller mindre påtvingade. Här 
har vi sannolikt en viktig orsak till att många åtgärdsförsök misslyckades. 
Det är möjligt att åtgärderna även bidrog till att killarnas självförtroende 
försämrades. Åtgärderna var sällan något som killarna ville göra eller 
ansåg sig kunna göra. De låg inte heller i linje med killarnas självupp-
fattning – vilka de ansåg sig vara.  

Mycket talar för att starten i Astor har blivit ett ”trendbrott” för killarna. 
Några har själva tagit initiativ till att börja på Astor. Andra har blivit 
hänvisade till Astor. Men oberoende av vilken väg de har rekryterats, så 
kommer de till ett ställe med en verksamhet som intresserar många av 
dem. Dessutom finns det killar i samma ålder, med liknande bakgrund, 
intressen och erfarenheter som de själva har på Astor. Under dessa 
premisser bör det finnas goda möjligheter att killarna ska trivas, hitta 
likasinnade och kanske också tillsammans lyckas förverkliga en del av 
sina ambitioner och drömmar med stöd av handledare och kamrater.  
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Astor utgör ett ”trendbrott” även på andra sätt. Killarna har tidigare, i de 
tvångsanvisade åtgärderna, arbetat tillsammans med äldre personer, som 
de varken kunnat eller velat identifiera sig med. En del av dessa har dess-
utom haft grava missbruksproblem. Killarna har ofta saknat goda före-
bilder och åtgärderna har inte ingett dem hopp om framtiden. Många av 
killarna kommer till Astor med (ofta vaga) uppfattningar om att de i 
framtiden skulle vilja arbeta som hantverkare. När de börjar i Astor får de 
bl.a. möjlighet att praktisera som snickare eller målare. Det kan nog tända 
en hoppets gnista hos mer än en av killarna – det kanske finns en utväg 
även för dem. Killarna får arbeta med likasinnade under handledning av 
duktiga hantverkare, som också blir goda förebilder för dem.  

Själva tanken (poängen) med Astor är att den ska vara flexibel och an-
passningsbar. Därför är det inget märkligt att arbetsgruppen i regel kan 
anpassa verksamheten efter killarnas önskemål och behov. Arbetsgrupp-
en bestämmer vilka som får börja på Astor, men killarna kan komma med 
förslag på lämpliga personer. Den här indirekta formen av påverkan syns 
t.ex. i graffitiprojektet, som har rekryterat en del nya killar pga. deras in-
tresse för graffiti och graffitimålningar. De som deltar i graffitiprojektet 
samlas kring ett gemensamt intresse under organiserade former med 
arbetsgruppens stöd.  

Vad deltagarna kan få med sig från Astor när de senare går ut i yrkeslivet 
kan ibland var en konkret yrkeserfarenhet, oftare kanske en mer allmän 
och grundläggande yrkes- och utbildningskompetens. En viktig del är 
också att killarna i Astor får en chans att lära känna sig själva och utveck-
la sin självtillit bl.a. genom att ta egna initiativ och (ibland även) fram-
gångsrikt genomföra dem tillsammans med sina kamrater i Astor.  

En annan poäng med Astor, med tanke på den informella rekryteringen 
(kanske att det går ”ett snack på stan”), kan vara att killar som ännu inte 
har allvarligare problem med kriminalitet eller droger, kan fångas upp av 
samhällets sociala nätverk.55 Genom att tipsa om möjligheten att starta i 
Astor hjälper killarna varandra. Om de börjar i Astor behöver de inte 
registreras och stämplas som missbrukare eller kriminella. Att slippa 
stämpeln, att inte fokusera på problem (Astors linje) ger betydligt bättre 

                                           
55 Denna dimensionen av informell rekrytering kan likväl uppnås i mer formella sam-

manhang i form av samarbete mellan myndigheter som på ett tidigt stadium obser-
verar och uppmärksammar ”ungdomar på glid”. Detta är en fråga om resurser till 
t.ex. skola och till fritidsverksamhet riktad mot ungdomar. 
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förutsättningar för killarna att lyckas förverkliga sina drömmar om att få 
leva ett ”vanligt liv”.56  

Tillhörighet och gemenskap  

Det ges många tillfällen för deltagarna att känna tillhörighet och gemen-
skap i Astor. I intervjuerna återkommer deltagarna ofta till att stämningen 
i gruppen är bra och att de tycker om handledarna. De berättar också att 
handledarna ringer och säger att de behövs i verksamheten. Att känna sig 
behövd av andra är ett fundamentalt behov som alla människor har. Är 
man inte behövd har man heller inget värde.  

Killarnas situation innan de kommer till Astor kan ofta vara problema-
tisk. Tillvaron kan kännas meningslös och ”seg”. Av intervjuerna fram-
gick att någon gick hemma och ”degade”, att en annan bara satt och glod-
de på TV, att problemen hopade sig. En sådan situation kan till slut leda 
till kriminalitet och drogmissbruk. Utan en gemenskap som människan 
kan uppgå i blir hon utan mål och mening (utan ambitioner och ideal), 
vilket i förlängningen leder till upplösning och sönderfall. När killarna 
börjar i Astor kommer de in i en gemenskap där självkänslan stärks och 
där de får vara någon. Gemenskapen blir kanske tydligast i de friskvårds-
orienterade aktiviteterna. I dessa gör killarna många saker tillsammans. 
Genom Astor utvecklas de socialt, eller med deras egna ord så blir de 
”normala” och ”berikade”. 

Arbetskläderna kan också ge uttryck för tillhörighet och gemenskap. De 
kan ses som en symbol som visar att man är någon. Symboler får betydel-
se då andra kan tolka dem. Deltagarna talar i intervjuerna om ”målarna” 
med ett vitt arbetsställ och ”snickarna” med ett blått. Det kan tyckas en-
kelt att tillskriva arbetskläderna denna betydelse, men det finns ett antal 
olika indikatorer som talar för att dessa (eller andra liknande) markörer 
har betydelse. Tänk bara på den värdeladdning som ligger i att vara 
yrkesutbildad ”hantverkare”. Det är ett bra yrke och att utveckla en skick-
lighet inom detta kan ge ett välbetalt jobb. 

Markörer för tillhörighet och identifikation kan handla om olika ställ, 
men det kan också handla om att skriva ”Astor” i form av en graffitimål-
ning. Om markören (symbolen) och tillhörigheten ”Astor” laddas med 

                                           
56 Själva rekryteringsgången är alltid formell, alltså att en ny deltagare måste gå ge-

nom en t.ex. genom en handläggare vid arbetsförmedlingen för att få starta i Astor 
(de rekryterande myndigheterna). 
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värde, t.ex. om deltagarna talar väl om verksamheten, och när andra ser 
detta värde, kanske genom ett tryck på en tröja, så kan kanske killarna på 
Astor känna stolthet för verksamheten.  

Mot gemensamma mål  

Genom verksamheten och arbetsformerna i Astor skapas flera olika typer 
av gemensamma mål och uppgifter för både deltagare och arbetsgrupp. 
När man lyckas förverkliga sina målsättningar, så ökar både självtilliten 
och tilltron till andra. På så sätt blir Astor ett arbetande kollektiv.  

Med tanke på vardagssysslorna i Astor, såsom alla vanligt förekommande 
utmaningar i ett hem, så finns det många tillfällen för deltagarna att 
samla sig kring konkreta mål. Matlagningen är ett bra exempel på en all-
daglig gemensam målsättning (uppgift). Att organisera matlagningen 
med inköp, tillagning, servering och disk och få det hela att fungera frik-
tionsfritt och jämlikt är inte alltid så lätt som det kanske först kan verka. 
Om deltagarna successivt övertar ansvaret för matlagningen och andra 
sysslor kan detta leda till att självtillit och integritet ökar hos deltagarna. 
Självklart handlar uppgiften även om samarbete. 

Matlagningen och att äta tillsammans fyller också andra funktioner. Att 
laga mat är också att bjuda på sig själv, att bli sedd och bekräftad, och att 
ta hand om någon annan, men det är samtidigt även ett sätt att umgås. 
Matlagningen kan också vara en lärprocess, kanske en köksutbildning. 
En deltagare säger t.ex. att det är lärorikt att se vad andra klarar av att 
göra i köket. En annan deltagare påpekar att det mest är arbetsgruppen 
som lagar maten, dvs. att matlagningen inte fungerar som det var tänkt.  

De gemensamma målsättningarna skapas i olika situationer och samman-
hang. Ett viktigt forum där målsättningsfrågorna ständigt är närvarande är 
husrådsmötena. Under dessa kan deltagarna vara med och planera vad 
som skall hända under den närmaste framtiden. Vid mötet kan deltagarna 
reflektera över verksamheten och hur den har fungerat, men man kan 
också träffa gemensamma överenskommelser, utbyta erfarenheter, 
diskutera saker och ting och på så sätt öka förståelsen för varandra och 
det arbete som utförs. Så ser idealbilden ut för ett fungerande husråds-
möte, men det är inte så lätt i praktiken att få mötena att fungera på detta 
sätt. Det har framgått av bl.a. intervjuerna att man behöver hitta mötes-
former som gör att arbetsgruppen får en mindre dominerande roll på 
mötet. Det finns också önskemål om att lätta upp fredagarna genom att 
t.ex. avsluta dagen med en gemensam utflykt, kanske att det i sin tur 



Centrum för Välfärdsforskning 

 98

skulle skapa större förhoppningar och engagemang kring husrådsmötet. 
Det är också tydligt att man har svårt att komma fram till gemensamma 
beslut under bl.a. husrådsmötena.  

Att samtala med någon och att samtala om något  

Att deltagarna genom Astor kommer igång med sina fritidsintressen 
påpekar alla deltagare. Under olika friskvårdsaktiviteter skapas möjlighet 
att möta andra utanför verksamheten och att samtidigt möta dessa som en 
grupp, dvs. som deltagarna på Astor. Genom verksamheten berikas de på 
upplevelser och gör goda erfarenheter som senare kan delas med andra.  

De kan också dela erfarenheter med andra utanför verksamheten genom 
att berätta om de arbeten som man har gjort. De kan berätta för andra att 
de har målat containers med miljömotiv. De kan också se dessa utställda 
(uppställda) på olika stationer. För alla som fiskar vid Eskilstunaån kan 
de berätta att bryggan som ligger där är deras verk. Eftersom fiske också 
är ett intresse som många av deltagarna har, så har de också en naturlig 
anledning att prata med andra fiskare. Genom dessa olika samtal uppövas 
deltagarnas sociala kompetens på ett naturligt sätt.  

Deltagarna skulle även kunna berätta att de har klippt gräsmattor och 
skottat snö, men det är inte lika intressant att berätta för andra. Gräset 
växer ut och det kommer ny snö. Det är inte konstigt om deltagarna vill 
sätta mer beständiga spår i verkligheten, såsom i de första exemplen.  

Det finns annat som lockar och det är lätt att tappa tråden. Deltagarna 
kanske känner sig utnyttjade om de inte får någon lön för mödan, kanske 
att de struntar i att gå till verksamheten. Med tanke på den osäkerhet som 
kan finnas kring självbild och identitet, integritet och social förmåga, så 
kan det kanske vara viktigt att skapa mer beständiga uttryck för ens själv. 
De arbeten som känns speciellt meningsfulla kan alltså vara sådan jobb 
som ger konkreta resultat eller jobb som de kan berätta för andra om, 
t.ex. rutschkanan som de har ställt ut vid Gillberga skola. Renoveringen 
av Sågarsvedet kanske de kan berätta om för sina kommande barn.  

Egen handlingsplan eller kommunal behandlingsplan 

Att vara intresserad av något är alltid bredare än att t.ex. vara målare eller 
snickare. Det är när arbetsgruppen fångar upp och möter deltagarnas in-
tressen som dessa får en chans att utvecklas. Killarna behöver möta vux-
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na (andra människor) som ärligt intresserar sig för dem.57 Uttrycket 
”vuxna” behöver inte här uppfattas bokstavligt, utan den som intresserar 
sig för andra uppvisar ett ”vuxet beteende” och betraktas därmed som 
vuxen.  

Om arbetsgruppen lyckas ta till vara det intresse som deltagarna stundtals 
ger uttryck för kan det vara en första grundsten för att börja bygga upp 
individens egen handlingsplan. Uppgiften underlättas av att någon av 
handledarna nästan alltid har kontakt med killarna i olika sammanhang, 
vilket ger dem goda möjligheter att fånga upp deltagarnas olika intressen 
och önskemål, såsom de kommer till uttryck i verksamheten eller t.ex. på 
husrådsmötena, och då även diskutera dessa med deltagarna.  

Att skapa handlingsplaner, som blir deltagarnas egna kan vara ett viktigt 
(del-) mål för verksamheten. Det finns nämligen ett problem med de nu-
varande (kommunala) handlingsplanerna, som tydligt syns i intervjuerna, 
och det är att handlingsplanerna alltid verkar vara någon annans plan – 
aldrig deltagarens egen.  

Handlingsplaner som tar sin utgångspunkt i deltagarnas intressen och 
önskemål, såsom de formuleras i verksamheten kan för en gångs skull bli 
en plan som varje deltagare känner är hans egen – han kan förhoppnings-
vis då själv se att det finns en väg ut ur det hela. Om man dessutom tar 
med den dokumentation och uppföljning av deltagarnas framsteg som 
handledarna gör kan handlingsplanerna bli ett bra instrument både för 
deltagarna och för handledarna i det gemensamma arbetet. Men det är 
viktigt att planerna kontinuerligt förankras hos killarna och att de ger ut-
tryck för vad killarna själva vill. På så sätt skapas inga kränkande 
”pappir” runt dem, utan de kan känna att deras integritet respekteras.  

I graffitiprojektet kan en dialog om killarnas målande komma till stånd 
om deras uttryck inte ensidigt tolkas som klotter utan istället som ett 
uttryck för en reflektion kring en livssituation. Om diskussionen ges en 
konstruktiv inriktning, och t.ex. inte fastnar i en diskussion om brott och 
droger, kanske det blir möjligt att diskutera existentiella frågor och ge 
målandet en inriktning som även kan accepteras av samhället.  

                                           
57 Erikson, H. E. (1971) kallar dessa för generativa vuxna. 
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Att bli autonom och frigjord 

I pedagogisk mening står begreppet autonomi för individens förmåga att 
självständigt och kritiskt bearbeta och ta ställning i olika frågor. Det är 
också närbesläktat med begreppet oberoende. I psykologisk mening inne-
bär autonomi att vi inte hela tiden är beroende av andra, inte ständigt be-
höver deras bekräftelse, utan att vi klarar oss själv. Autonomi kan i vissa 
avseenden karaktäriseras som en frigörelse. Med tanke på ungdomars 
autonomi handlar den primärt om en frigörelse från föräldrar, dvs. att 
flytta hemifrån, bli materiellt oberoende, men även att (ibland) förbereda 
sig för att bilda egen familj. En frigjord och autonom människa kan bety-
da en som lämnat föräldrahemmet, bildat egen familj och är självförsörj-
ande. Nu är den psykologiska autonomin inte riktigt så enkel.  

Autonomi, i detta sammanhang, handlar kanske mer om ett relativt obe-
roende av andra människor, dvs. om att besitta självtillit och ha ”en i 
grunden förtröstansfull inställning till andra liksom en fundamental kän-
sla av egen tillförlitlighet"58, om att ha integritet och själv kunna stå för 
en åsikt, men också om att besitta en så god social förmåga att man 
accepterar andras åsikter, dvs. att man accepterar människors olikheter. 

Den psykiska målsättningen, alltså vägen mot bl.a. autonomi, antas få 
konsekvenser för, eller samspela med, den sociala målsättningen dvs. ut-
vecklandet av en fungerande mansroll, egen försörjning osv. I det sociala 
rum som Astor tillhandahåller kan deltagarna få möjlighet till olika 
former av praktik som bl.a. kan bidra till att utveckla deras autonomi, 
självtillit, integritet och sociala förmåga. De psykiska delmålen är inte 
oberoende av varandra utan hänger ihop. Genom att kontinuerligt följa 
upp och stegra de utmaningar som deltagarna utsätts för kan dessa fås att 
växa allt närmare det psykiska målet och därmed också bli alltmer auto-
noma.   

En viktig uppgift för arbetsgruppen blir att både skapa och kontinuerligt 
utvärdera det sociala rum där verksamheten försiggår. Därför är det 
nödvändigt att hålla vissa frågor vid liv hela tiden, såsom – Vad har vi 
gjort under veckan? På vilket sätt har vi lyckats med våra mål? Att re-
flektera tillsammans och att försöka konkretisera begreppen i vardagen 
kan bli viktiga byggstenar för att utveckla verksamheten.  

                                           
58  Eriksson 1971 s. 83.  
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Sammanfattning av studiens resultat 

Vi ska göra en översiktlig sammanfattning av studiens resultat genom att 
dels utgå från vår beskrivning av verksamheten på Astor i kapitel 5 och 
dels utgå från den mer specifika resultatredovisning i sex tematiska punk-
ter som presenterats i detta kapitel. För den som vill läsa utförligare om 
varje punkt hänvisas till motsvarande avsnitt i respektive kapitel. Vi vill 
på detta sätt kortfattat lyfta fram både projektets utvecklingsmöjligheter 
och problem, både det som är positivt och det som är mindre bra. Efter-
som projekt Astor är en relativt nystartad verksamhet har det inte varit 
möjligt att utvärdera projektets mer långsiktiga effekter. Den som är in-
tresserad av vår diskussion om utvärderingens utgångspunkter och syfte 
bör läsa valda delar av kapitel 2 och 3. Vi tar inte upp de metodologiska 
frågorna i denna sammanfattning (kapitel 6, sid. 91 ff) och inte heller 
samverkansfrågorna (kapitel 5, sid. 85 ff).  

Vi börjar med den verksamhetsinriktade beskrivningen (kapitel 5):  

• Kompetens att hantera vardagen (sid. 62 ff): Deltagarna får möjlig-
heter att lära sig både matlagning, städning och andra vardagssyss-
lor. De får även lära sig hur man tar kontakt med arbetsgivare, myn-
digheter och fastighetsägare. Mycket av detta är bra och uppskattat 
av killarna. Men det finns också problem. Det finns t.ex. bra rutiner 
för matlagningen, liksom intresse från flera av deltagarna, samtidigt 
som de kvinnliga handledarna i praktiken ofta har fått (ta på sig) an-
svaret för matlagningen. Det finns tecken som tyder på att vardags-
stödet ibland skulle kunna vara överdimensionerat, men det är inga-
lunda säkert. Ett intervju uttalande behöver inte tolkas på detta sätt. 
Det tycks dock som om den socialpedagogiska potentialen i denna 
del av verksamheten inte utnyttjas fullt ut.  

• Gemensam planering (sid. 66 ff): Den viktigaste delen här är hus-
rådsmötena, som hålls varje fredag. Det är en viktig institution för 
diskussion, planering och information, som även spelar en socialpe-
dagogiskt viktig roll för att bl.a. ge killarna möjligheter att dela er-
farenheter, lära sig kompromissa, utveckla social kompetens och 
stärka sin självtillit. Ett allmänt problem med husrådsmötena är att 
hitta arbetsformer som även kan få killarna att bli mer aktiva och 
delaktiga. Tanken med temadiskussioner (t.ex. om övernaturligt och 
droger), som anknyter till deltagarnas intresse, och rådgivningsbe-
sök (t.ex. om olika utbildningsalternativ och skuldsanering), som bör 
vara relevanta för deltagarna är mycket god, men som det verkar 
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inte så lätt att förverkliga. Här finns även en naturlig koppling till 
olika former av studieverksamhet.  

• Studiebesök och andra friskvårdsaktiviteter (sid. 71 ff): Dessa akti-
viteter är mycket uppskattade av killarna. De får dels komma ut och 
se sådant de kanske inte tidigare haft möjligheter till (t.ex. Kolmård-
en, Bil- och båtmässan och Hällbyanstalten) och dels utöva helt van-
liga fritidsaktiviteter (t.ex. styrketräning, tennis, fiske och bowling). 
En effekt av detta blir bl.a. att killarna får nya (fritids-)intressen. 
Under våren 2001 har det dock inte blivit så mycket med denna upp-
skattade och på många sätt ”berikande” verksamhet. En möjlig or-
sak kan vara att deltagarna ofta tycks ha svårt att ena sig kring 
någon gemensam aktivitet. En lösning kunde kanske vara att låta 
deltagarna ibland göra olika saker. Graffitiverksamheten på Astor, 
som vi har fört till detta avsnitt, har utvecklats starkt under det 
senaste året. Det är ett fint exempel på hur arbetsgruppen förmått 
anknyta till killarnas intressen. Målandet har, genom kopplingen till 
Astor, också fått en konstruktiv inriktning. Denna verksamhet rym-
mer en del intressanta utvecklingsmöjligheter och har rönt ett stort 
intresse även från utomstående. Deltagarna blir sedda och bekräfta-
de när någon utifrån visar ett ärligt intresse. Det är uppenbart att 
verksamheten har positiva effekter på bl.a. killarnas självbild och 
sociala förmåga, men det är viktigt att arbetsgruppen försöker full-
följa utlovade studiebesök och friskvårdsaktiviteter. 

• På väg mot ett lönearbete (sid. 75 ff): Den kanske viktigaste verk-
samheten för killarna är att få gå ut på olika jobb, som snickare eller 
målare tillsammans med de uppskattade hand-/arbetsledarna (en 
snickare och en målare). Genom arbetet får killarna en praktisk 
inblick i ett hantverk och vilka krav det ställer. De lär sig också 
successivt arbetslivets krav på planering, samarbete och arbetsdisci-
plin. Deras självtillit växer när arbetskollektivet på Astor tillsam-
mans förmår genomföra sina olika åtaganden. Resultatet blir ofta 
synligt, t.ex. i form av en brygga, en rutschkana eller en musikscen. 
Det finns goda skäl att misstänka att arbetet så småningom också 
kan stimulera deltagarna att både komplettera sin utbildning och 
skaffa sig nya kunskaper. Det är vidare uppenbart att flera av deltag-
arna vill se sig själva som stolta och duktiga arbetare (hantverkare).  

• Grundläggande utbildning (sid. 82 ff): Även om utbildningen är 
viktig, så har det varit svårt att intressera killarna. Deras erfarenheter 
av skolan är genomgående mycket negativ. De har lärt sig att strunta 
i ”plugget” om tillfälle ges. Den utbildning i basämnen, såsom 
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matte, engelska, svenska och data, som fanns under år 2000, har 
lagts ned. Killarna slutade komma, trots att de flesta killar rimligen 
inser att kunskaper är något värdefullt. Det kan delvis ha berott på 
ett visst grupptryck från några ledande killar, men killarna har i 
grunden mycket dåliga erfarenheter av skolan. Eftersom killarnas 
baskunskaper är mycket olika, så finns det behov av en individu-
aliserad undervisning om man ska komma någon vart. Men det är 
förmodligen inte heller tillräckligt. Det tycks dock finnas ett större 
intresse för att läsa körkortsteori, som ju har en mycket praktisk an-
vändning. Här finns ett problem – grabbarna behöver utbildning – 
som arbetsgruppen bör fortsätta att försöka hitta en lösning på. Det 
är inte lätt, men sannolikt nödvändigt på sikt.  

Vi sammanfattar den tematiska redovisningen från detta kapitel, som är 
gjord mot bakgrund av en socialpedagogisk referensram.  

• På eget initiativ (sid. 94 ff): Att få börja på Astor är något av ett 
”trendbrott” för killarna. De har tidigare blivit tvingade in i olika 
arbetsmarknadsåtgärder, som de varken velat delta i eller känt sig 
hemma på. Till Astor kommer många på eget initiativ och de har i 
regel också positiva förväntningar på verksamheten. Här möter de 
kamrater i samma ålder och handledare som har tid och engagemang 
att stötta dem. De är inte ovanligt att killarna känner varandra sedan 
tidigare och det händer att de informellt kan hjälpa andra kamrater, 
som befinner sig på glid, att komma till Astor. Deltagarna känner att 
det är ”tryggt” att börja i Astor och de får en möjlighet att ”landa”. 
Att arbetsgruppen förstår killarnas svårigheter, vilket är en grund för 
ömsesidig tillit. Allt detta ger goda förutsättningar för att utveckla 
verksamheten och lärprocesserna i socialpedagogisk anda. Ett po-
tentiellt problem, som arbetsgruppen kanske bör vara vaksam på, är 
att deltagarna på Astor kan utvecklas till ett sammansvetsat kamrat-
gäng, som inte tillåter andra behövande, för dem okända eller 
oönskade, killar att komma med i Astor. I ett kamratgäng kan även 
oönskade former av grupptryck utvecklas.  

• Tillhörighet och gemenskap (sid. 96 ff): Innan killarna kom till 
Astor var deras situation på många sätt mycket svår. Flera killar 
kände sig utanför, de hade sällan något meningsfullt att göra och en 
del var isolerade. På Astor ingår de i ett kollektiv med likasinnade 
kamrater och får dessutom ett mycket fint vuxenstöd av arbets-
gruppen. De får känna sig behövda. Och de kan känna en gemen-
skap i de gemensamma verksamheterna. När de går i sina arbets-
kläder kan de till och med känna en viss stolthet genom att betraktas 
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som t.ex. snickare eller målare. Gemenskapen blir också mycket 
tydlig under de populära friskvårdsaktiviteterna, som utövas 
kollektivt. Att skapa denna tillhörighet och gemenskap är ett uttalat 
syfte med verksamheten och här har man varit framgångsrik. Men 
Astor kan också upplevas av deltagarna både som ett ”vuxendagis” 
och som en ”familj”. Det kan å ena sidan tolkas som att man går dit 
för att man inte har något annat att göra och å andra sidan att Astor 
fyller ett centralt behov hos killarna av ett hem, en tillhörighet.  

• Mot gemensamma mål (sid. 97 ff): Ett viktigt syfte med verksam-
heten på Astor är att arbeta mot gemensamma kollektiva mål. Sådan 
finns t.ex. kring vardagssysslorna (matlagningen är ett bra exempel), 
och naturligtvis kring de olika jobb som man har ansvar för. Men 
målsättningsfrågorna kommer alltid upp på husrådsmötena då verk-
samheten diskuteras och planeras.  

• Att samtala med någon och att samtala om något (sid. 98 ff): Genom 
Astor kommer deltagarna ut i samhället och träffar andra människor, 
vilket kan vara berikande på många sätt. Det är viktigt att komma 
ihåg att deltagarna har befunnit sig i samhället utkanter och inte haft 
normala kontakter ute i samhället. Genom att komma ut via jobb, 
studiebesök, fritidsaktiviteter osv. skapas bryggor in i samhället, 
som killarna så småningom lär sig att beträda även på egen hand. 
Vissa av jobben på Astor har skapat synliga avtryck i Eskilstuna och 
dess omgivningar, vilket är viktigt för killarna och deras självkänsla. 
Bryggan vid Eskilstunaån, rutschkanan vid Gillberga skola, renove-
ringen av Sågarsvedet och musikscenen vid Balsta musikslott är 
några av de jobb som Astor-killarna är stolta över. Man är inte lika 
road av att skotta snö och klippa gräs. Vi ser här hur arbetsresultaten 
på olika sätt kan ge killarna råg i ryggen och gör dem delaktiga och 
engagerade.  

• Egen handlingsplan eller kommunal behandlingsplan (sid. 98 ff): 
Här vill vi peka på vikten av att skapa en handlingsplan som utgår 
från killarnas intressen, framtidsdrömmar och behov och som är för-
ankrad hos dem. En handlingsplan som de kan uppfatta som sin 
egen. De har dålig erfarenhet av de kommunala (be-)handlingsplan-
erna (”pappiren”), som finns på dem hos olika myndigheter. En 
sådan plan kan vara till nytta för killarna, men också för handledar-
na. Verksamheten rymmer, som vi ser det, goda möjligheter att ut-
veckla både meningsfulla och bra planer. Ett utvecklingsarbete på-
går visserligen, men det borde intensifieras och få en större roll i 
verksamheten. Handlingsplanerna kan även vara viktiga för att und-
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vika inlåsningseffekter, dvs. att det blir som en av deltagarna ut-
trycker det – ”Kommunen är inte bara ett jobb, den är ett helt liv”. 
Kan deltagarna se att deras situation kan förändras? Kan de se hur 
den skulle kunna förändras? Och kan de se vad som behövs för att 
den ska förändras? Handlingsplanerna skulle kunna vara ett 
hjälpmedel även i en sådan situation. 

• Att bli autonom och frigjord (sid. 100 ff): På sätt och viss är kanske 
detta ett av de mer centrala psykologiska målen för verksamheten, 
som dessutom har positiva effekter på de långsiktiga sociala målen. 
Verksamheten på Astor är full av möjligheter, som om de förverkli-
gas, kan bidra till att deltagarna blir mer frigjorda och autonoma. 
Det är naturligtvis en utvecklingsprocess, som tar sin tid och som 
knappast kan bli ”färdig” inom ramen för verksamheten på Astor. 
Men den kan påbörjas, och om killarna har kommit på rätt spår, så 
kan den utvecklas vidare när killarna börjar komma in i arbets- och 
samhällsgemenskapen.    

Astor är, som vi har visat, ett projekt med många utvecklingsmöjligheter 
och med ett stort stöd bland killarna. De behöver Astor. Samhället be-
höver killarna.  
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7. Efterord 

I detta efterord vill jag (Mats) göra några reflexioner mot bakgrund av 
studien, som kanske ligger lite utanför eller vid sidan om själva utvärde-
ringsuppdraget. Först vill jag diskutera begreppet gemenskapande genom 
att göra en jämförelse mellan Astor och Amanda. Sedan vill jag avsluta 
rapporten med några mer personliga reflexioner om killarna på Astor och 
hur vi ser på dem, eller snarare hur jag tror att andra ser på dem.  

En jämförelse mellan Amanda och Astor 

Avslutningsvis vill jag återkoppla till det begrepp som Berggren och 
Hermansson lånar av I. Illichs nämligen gemenskapande men också till 
P. Freires begrepp conscientizaçòo. Angående gemenskapandet så hand-
lar det om ett kreativt arbete där människor delar erfarenheter och skapar 
delaktighet i samhället. Behovet av människors aktiva roll i detta bygge 
betonas även av P. Freire. Conscientizaçòo betyder att medvetandegöra 
och generera problemställningar med utgångspunkt hos individerna 
själva (frågor som kan utvecklas i generativa tema), detta för att inte leva 
passiva under rådande samhällsförhållanden. Den pedagogiska situation 
som uppstår i detta sammanhang är ett förhållande där både läraren och 
eleven är subjekt, dvs. ingen av dem har mer rätt än den andra utan att de 
istället lär av varandra, han menar att ”människor undervisar varandra 
genom förmedling av världen”. Att göra medvetande och reflektera kring 
den omgivning som människor har att leva och verka i innebär samtidigt 
att teori och praktik inte kan skiljas åt, de förenas snarare i praxis.59 
Begreppen gemenskapande och conscientizaçòo är centrala för den 
socialpedagogiska enhetens olika verksamhet. 

Om man jämför Astor med Amanda kan man tänka på att Amanda riktas 
till tjejer medan Astor riktas till killar. De olika verksamheternas innehåll 
kan inte oförmedlat vara det samma. Verksamheten i Amanda bygger 
mycket på skapande verksamhet; diktande, måleri, musik och drama, 

                                           
59 P. Freire (1974 s. 89) 
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hantverk (färg och form) och hushållsarbete kombinerat med studier. För 
att vidare exemplifiera olika former av kreativ verksamhet kan nämnas 
att Hermansson och Berggren tar upp det ”tjejsnack” som kunde pågå 
t.ex. i ”rökrummet” under den tid de besökte verksamheten och kom-
menterar det så här: 

”Det är att bjuda upp varandra till den språkliga dans, som det intima 
samtalet mellan två flickor ibland kan bli.”60  

Med tanke på denna skillnad i målgruppen kanske det kan vara lättare att 
bygga in skapande verksamhet i Amanda än i Astor. Här tänker jag på att 
killar kanske inte alla gånger sätter sig ner och skriver dikter tillsammans. 
Det kanske kan vara svårt att få killarna att delta i liknande verksamheter, 
men jag menar absolut inte att killar aldrig skriver dikter, spelar i band 
eller bakar bullar. I Astor går killarna snarare in och tar några nappatag 
med varandra eller ger varandra några kamratliga skuggslag – handlingar 
som det är svårare att sätta ord på, eller att t.ex. gestalta i ett drama, men 
som kan vara nog så gemenskapande och att medvetandegöra världsliga 
förhållanden. Gemenskapandet och medvetandegörandet ger en känsla av 
att vara behövd, det innebär en ökad delaktighet och framförallt en känsla 
av tillhörighet. Om killarna stod framför en öppen motorhuv så kanske de 
skulle bli förtrogna med varandra och i ord och handling reflektera kring 
vad de gör eller med andra ord utveckla en bilmekanikers praxis – lite 
snack om tjejer och detta med lite skit under naglarna. Om detta 
gemenskapande eller conscientizaçòo inte bereds plats då kan vi få en del 
reella problem. Det offentliga rummet måste bevaras. 

De säger – Vi behöver dig! 

Killarna på Astor är killar som vi möter i vårt dagliga liv. De kanske 
sitter på torget och skrattar högljutt åt något precis när vi går förbi. De 
kanske möter oss när vi promenerar över Nybron och de tittar oss stint i 
ögonen. De kanske rent av väcker oss mitt i natten med att föra oväsen i 
vårt annars så lugna bostadsområde. I dessa situationer är vi snabba att 
distansera oss, att fördöma dem, att nervärdera deras handlingar och sätt 
att bete sig. Vårt Svenssonliv priviligerar oss till att definiera ett ”vi och 
dem” förhållande där ”vi” står för normen och där ”de” står för miss-
lyckande, tillkortakommanden och felaktigheter. Vi i vårt samhälle kan 
utifrån oss själva ta avstånd och säga till varandra: – Se där så det kan gå 

                                           
60 Berggren och Hermansson (1990 s. 34) 
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om man inte passar sig. Det som vi i vår inåtvända betraktelse inte ser, 
eller kanske inte vill se, är att dessa killars utanförskap inte är skapelsen 
av deras egen önskan eller deras föräldrars. Utan snarare skapelsen av hur 
vi alla har byggt vårt moderna samhälle. Gemenskap, solidaritet och 
jämlikhet är begrepp som på senare år alltmer fört en tynande tillvaro, 
ofta på grund av att individualism, effektivitet och marknad fått tolk-
ningsföreträde i att definiera värden i vår omgivning. Killarna valde 
aldrig detta, deras föräldrar valde aldrig detta, men det blev så ändå.  

Nu har däremot killarna gjort ett eget val. De har valt Astor. Varför det? 
Kanske därför att killarna för första gången ser en reell möjlighet att 
förändra sin livssituation – med stöd av Astor. Projektet kan bli en 
verklig språngbräda mot deras drömmars mål eller bara en dörr som 
öppnas mot en ljusare framtid. I Astor andas det optimism, det fokuseras 
på möjligheter och resurser. Det sätts upp mål som kanske för första 
gången i deras liv bygger på killarnas egen vilja och förhoppning. I Astor 
ges de möjligheten att landa, att fundera igenom sin situation och att 
planera sin framtid.  

Men kanske är det inte svårare eller mer komplicerat än att det faktiskt är 
så att killarna när de kommit till Astor känner sig behövda. Behövda inte 
bara av sina egna kompisar och av sina nära, utan faktiskt behövda av 
samhället. Det samhälle, som de så länge känt sig utanför, öppnar nu en 
dörr, lyssnar på dem och faktiskt vill att de förverkligar sig själva. 
Kanske är det så med oss människor, och det samhälle vi väljer att bo och 
verka i, att ett enkelt telefonsamtal från någon som verkligen bryr sig 
räcker för att ett långt utanförskap skall förbytas till ett deltagande på lika 
villkor. 
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Bilaga 1: Intervjuguide arbetsgruppen 

Intervjun syftar till att skapa ett underlag för ett tecknande av a) 
Projektets framväxt, dess initiativtagare och tidigare samarbetspartner 
mm. b) Verksamheten idag, dess målgrupp och målsättning, det social-
pedagogiska arbetet och det konkreta innehållet relaterat till målsättning. 
c) Hur projekt Astor kan komma att utvecklas i framtiden.  

Intervjun syftar även till att utreda vilka delar som är värda att fördjupa i 
studien, alltså att skapa underlag för utvärderingens fortsatta inriktning. 
Detta skall påpekas vid intervjutillfället. I intervjun eftersträvas ett 
tillvägagångssätt där enkla frågor kommer initialt. De skall ha karaktären 
av ej känsliga frågor. Mitten av intervjun kan vara svårare då 
arbetsgruppen reflekterar över socialpedagogik och begreppen självtillit 
osv. i relation till den konkreta verksamheten. Avslutningsvis skall 
intervjun ha en mer reflekterande och öppen karaktär. Här kan ”feed 
back” komma som ett avslutande moment. 

1. Teckna historik 
Hur startades arbetet med ”finngruppen”?  
Hur rekryteras deltagarna? 
Vilka minsta gemensamma nämnare såg ni hos ”finngruppen”? 
Vilka parter fanns med i samarbetet? 
Vilken menade Ni vara målsättningen med insatsen? 
Följ upp med; ”finngruppen” som sedermera blev ”killgruppen”. 
Varför? 

2. Teckna verksamheten idag 
Hur startades projekt Astor? 
Hur ser ni på verksamhetens förutsättningar idag till skillnad mot 
tidigare? 
Vilka myndigheter samverkar? Hur och på vad sätt bidrar de till 
verksamhetens utveckling? 
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Handledarna idag, berätta lite om er själva.  
Vilken är målgruppen (deltagarna) idag? (förändring i förhållande till 
tidigare) 
Verksamheten idag? (inom- och utomhusaktiviteter. Berätta mer… 
vad sker under dagarna?) 
Handledning? Hur fungerar denna? Följs de olika besluten och sam-
talen mellan handledare och deltagare upp (fokusera på uppföljning) 
Undervisning och deltagarnas påverkan i denna? (exemplifiera med 
”ritningslära”) 

Gå djupare med: 
Reflektera fritt kring socialpedagogik, innebörden i detta arbetssätt. 
Hur återspeglas detta i verksamheten? (processer) 
(Följ upp eller exemplifiera genom det sagda…) Reflektera fritt kring 
självtillit, integritet, god social förmåga och autonomi. Vad betyder 
detta i er verksamhet? (yrkesinriktad verksamhet kontra gemenskap-
ande)  
Ser ni några direkta svårigheter i verksamheten? (t.ex. killarnas 
närvaro) Hur skulle dessa… kunna lösas? 

3. Teckna framtiden 
Projektet på lång sikt? 
Hur kan ni tillvarata deltagarnas egna initiativ? Finns det exempel på 
sådana och där detta byggts vidare på? 
Styrkor i er verksamhet. Berätta om några bra stunder och positiva 
minnen! 
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Bilaga 2: Intervjuguide deltagare 

1. Att starta – berätta lite om: 
När du startade i Astor? 
Vad du hade gjort innan? 
Hur du fick reda på projektet? 
Vad hade du fått höra du om det?  
Hur kändes det att komma hit första gången 
Vad hade du för förväntningar… 

2. Handlingsplaner (knyt till ovan förväntningar): 
Har du hört talas om vad en handlingsplan kan vara? 
Har du gjort någon handlingsplan? 
Brukar ni följa upp de olika saker… som ni talar om? 

3. Övergripande om innehållet 
Berätta vad ni gör här på Astor om dagarna/veckorna (idén med 
detta)? 
Finns det något av detta som känns speciellt meningsfullt?  
Finns det något av detta som känns mindre meningsfullt 
Nämn några positiva och negativa minnen från tiden i Astor 

4. Innehåll preciserat: Hur fungerar det med A-Ö? 
Hur fungerar ”jobben” 
Hur fungerar det sysslorna här runt omkring? 
Hur fungerar matlagning, husrådsmöte, besök och studiebesök mm? 
Vad skulle temaverksamhet kunna innebära? Hur har de känts? 
Hur fungerar studierna (ordval)? Intressant? Med och bestämmer? 
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Rekreation? (biljard, träning i olika former…) Berätta lite mer. 

5.Tankar om handledarskapet och arbetsledarskap 
Hur skulle du vilja beskriva arbetsgruppen? 
Känner du att de lyssnar? 
Känner du att de finns där om det är något du undrar över? 

6. Tankar om andra deltagare 
Vad känner du inför de andra killarna? 
Kan du prata med alla andra? 
Hur är stämningen? 

7. Om framtiden 
Vad skulle du ha gjort om du inte var med i Astor? 
Har du blivit mer på det klara vad du skulle vilja göra i framtiden? 

8. Ordet är ditt…! 
Låt säga att jag är en kille som skulle vilja starta i Astor. Vad skulle 
du säga till mig? Vad är det bästa respektive det sämsta med Astor? 
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Våren 2000 påbörjades projekt Astor, som en arbetsmarknadspolitisk åt-
gärd för sysslolösa unga män (18-30 år) med bristande social förankring 
och bristande tilltro till samhälle och myndigheter. Har Astor förutsätt-
ningar att lyckas med det som ingen annan tidigare har klarat av? Vad är 
det speciella med arbetsmodellen i Astor? Varför stannar killarna kvar i 
projektet? Och vad skulle hända om Astor inte fanns? Var skulle vi då 
hitta killarna? Även om denna utvärdering inte på långt när kan besvara 
alla dessa frågor, så är det viktigt att ställa dem och att se projektet ur ett 
brett samhälleligt perspektiv. 

Vi vet att sysslolöshet, utanförskap, dålig ekonomi och bristande fram-
tidstro, under vissa omständigheter kan skapa en grogrund för särskilda 
gängkulturer med både droger och kriminalitet som växande inslag. Detta 
gäller självfallet inte enbart i Eskilstuna, situationen är likartad på många 
andra håll i landet. Ungdomsproblemen växer, ändrar karaktär och blir 
allvarligare. Det är något av den allmänna bakgrund mot vilken killarnas 
historia kan förstås.  

Genom intervjuerna i rapporten får vi en inblick i killarnas uppväxt, aktu-
ella liv och drömmar om framtiden. De handlar ofta om att få leva ett 
vanligt ”Svensson liv” med eget hus, kvinna, arbete och bil.  
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