
Hämta drivkraft från din passion 
 
Linda Skogsby flyttade ifrån sin familj i Borlänge för att gå Fryshusets gymnasium med sin 
brinnande passion för hiphop-dansen. I dag har hon arbetat för Fryshuset i fem år och säger 
att det här är hennes drömjobb. 
 
16 år gammal flyttade Linda ifrån sin familj i Borlänge när hon fick det glädjande beskedet om att 
hon kommit in på Fryshusets gymnasium med estet och dans som inriktning. Hon hade ganska låga 
betyg med sig, men det fanns ett annat sätt att komma in - genom en audition i dans. Hon hade 
dansat hiphop sedan hon var någonstans mellan 12 och 13 år gammal och innan dess gått i 
barndans. Under skoltiden började hon hålla egna dansklasser och när hon tog studenten höll hon 18 
klasser i veckan, både på Fryshuset och utanför. Efter studenten fick hon erbjudandet att stanna kvar 
och i dag har hon jobbat på Fryshuset i fem år. 
 

- Vi jobbar i projekt och har alltid mycket på gång! Man vet aldrig hur morgondagen ska se 
ut, säger Linda Skogsby. 

 
Lindas arbete är idag inom entreprenörsskap och brottsförebyggande där hon bland annat arbetar 
med att få unga att hitta sin passion. 
 

- Det är från passionen man hämtar sin drivkraft för att klara resterande del av livet. 
 
Linda berättar specifikt om en mamma som sa till sin dotter att om hon inte var klar med läxorna 
fick hon inte gå till kören.  
 

- Det är tvärt om! För att få drivkraft till att genomföra skolan behöver man hämta energi från 
sin passion! Klarar du inte skolan behöver du kanske sjunga mer i kör. 

 
Lindas passion för att jobba med människor har till stor del kommit i från att ha vistas i Fryshusets 
lokaler. Här samlas alla typer av människor och hennes nyfikenhet bara växer. 
Idag har hon jobbat med projektet Camp Connect i två års tid. Det är Fryshusandans fysiska 
mötesplats som hålls fyra dagar om året på Brommaplan i Stockholm. Där ligger fokus på ungt 
entreprenörsskap med seminarier och föreläsningar för att främja ungas talas och kreativitet. 
 
Tidigare hade hon ett projekt med alla klubbar i allsvenskan och superettan där teamet åkte runt i 
Sverige under två månader och höll workshops för 32 olika lag. Under workshopen pratade de om 
psykisk ohälsa och hur de kan förebygga exempelvis bråk och aggressioner bland spelarna. En del 
ungdomar kommer från dysfunktionella familjer, där skolan går dåligt men de är samtidigt med i ett 
elitpresterande lag. Där behövs vuxna som ser till att de håller sig på banan, säger Linda Skogsby. 
 
En av Lindas största drivkrafter är att hon får möjlighet att vara en brobyggare och föra fram de som 
lever i utanförskaps talan till större rum. Det vill hon fortsätta göra. Genom att leda opinioner och 
kunna driva frågorna i politik och näringsliv. Tio personer som var kopplade till Fryshuset dog 
under gängskjutningar 2016. Det är ett ämne som är hett för Linda och hon vill jobba mer med att 
motarbeta våldet. Det är en av hennes största passioner i dag. 

- Det känns väldigt aktuellt. Det är saker som händer nu. 
 

Dansen är fortfarande med henne inombords men hon dansar inte som förr. 
 

– Mitt jobb är mitt liv och i dagsläget också mitt drömjobb. Jag är fortfarande ung och har 
ingen egen familj så jag har verkligen möjlighet att jobba på det här sättet med människor, 
där man inte jobbar 8-17 utan tar med sig jobbet hem och har ständig kontakt med 



ungdomarna. Människornas resa ger ett kvitto på arbetet man gör. När man ser att de lyckas, 
har man själv lyckats. 

 
 
 
Alice Kleiva 


