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Förord 

Jag har alltid varit nyfiken på vad som får människor att välja det ena före 
det andra, en nyfikenheten som jag antagligen delar med de flesta. Idén till av
handlingen är i det hänseendet inte speciellt ny utan fokuserar vardagsfrågor 
alla socialarbetare umgås med, frågor om varför det gått illa och vad man ska 
göra åt det. Med tiden har allt komplicerats och en allt starkare känsla har blivit 
en övertygelse om att framgångar i behandling, till största del sker i det osynli
ga och outtalade mellan människor. Det sker mellan "mellan raderna" på 
strukturer, ideologier, metoder och behandlingsarbete, det man påstår sig göra. 
Problemet är att sätta ord på känslor och övertygelser samt fånga något, som 
både är komplicerat och samtidigt självklart, dvs mänskliga samspel och för
ändringar. Jag fick chansen utveckla min nyfikenhet och fråga ut fjorton ung
domar i trassliga livssituationer, experter på vad som för dem varit viktigt i 
livet. Som tur var hade de en egen nyfikenhet (på sig själva) och en stor portion 
tålamod som gjorde att de stod ut med min uppvaktning. Tack för att ni orkade 
hela vägen! 

Men dessa ungdomar har inte varit de enda experter jag rådfrågat. Även 
andra ungdomar har hjälpt mig att utveckla idéer och formulera tankar. Under 
de senaste tolv åren har jag som ungdomsledare följt tre idrottande ungdoms
grupper. Vi har tränat, diskuterat, utvecklats och hanterat idrottsvärldens vill
kor och möjligheter. Det har varit en stor inspirationskälla att resa med dessa 
idrottsungdomar från barn till vuxenhet och få frotteras med illusioner, dröm
mar, tankar, val och orienteringar. De har pratat om samma saker som inter
vjuungdomarna men i andra förpackningar. Ett stort tack till de ungdomar, 
inklusive mina egna barn som stått ut med mig inom Sä var Hockey Team, Tegs 
SK, Sävar IK, Sävar IBF och Umeå City IBK. 

Jag har också under de här åren haft löpande kontakter med "f d proble
mungdomar" från det behandlingshem jag tidigare arbetat på. "Ungdomar" 
som hunnit bli över trettio, bildat familjer och tillfört dimensioner med genuin 
erfarenhet av problematiska livssituationer behandling och livets möjliga skola. 
Tack för er vänskap. 

Som handledare har Lennart Nygren varit ödmjuk och tolerant för min kro
kiga väg att hitta ett språk för det jag vill säga. Mina fingrar är för stora, passar 
inte för tangentbord och jag har lättare för idrottslig spelförståelse än för veten-
skapsteoretisk jargong. Lennart är handledningens Björn Dähli som verkar orka 
hur mycket som helst. På vägen har jag också haft stor hjälp av kamraterna Ar
ne Kristiansen, Ulf Hyvönen, Gunbritt Sandström, Siw-Inger Bucht, Ewa Pers
son, Kjell Jansson, Billy Ehn m fl, föropponenterna Lars Dahlgren och Gunnel 
Rönnols samt Statens Institutionsstyrelse för ekonomisk uppbackning. Jag vill 
också å det varmaste tacka kolleger på socialt arbete, social omsorg och social-
pedagogutbildningen här i Umeå för att ni skapar en skapar fin arbetsmiljö där 
jag känner mig hemma och trivs så bra. 

Till sist och mest vill jag tacka min fantastiska familj Elisabeth, Jonas, Towe 
och Stina för allting och mycket, mycket mer därtill. 
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KAPITEL 1 

INLEDNING 

Komma nära och komplicera 

Ungdomar som blivit omhändertagna av socialtjänsten och hamnat på institu
tion är alltid på något sätt i en mycket problematisk livssituation. Oavsett om 
de kommer från problemtyngda uppväxtvillkor eller till synes vanliga hemför
hållanden har format livsstilar som fått samhället att reagera med tvångsinsat
ser. En del av ungdomarna har hunnit bli kriminella, missbrukar eller lever i 
riskmiljöer, medan andra har relationsproblem som gör att de inte längre fun
gerar hemma. 

Utifrån många års erfarenheter av behandlingsarbete och kontinuerliga 
kontakter med ungdomar i utsatta och problematiska situationer har jag sett 
avvikelseprocesser och återhämtningsprocesser i både korta och längre tids
perspektiv. Min reflektion är att folk alltid i något hänseende väljer förändringar 
och omorienteringar. Oavsett om de börjar, fortsätter eller slutar med asociala 
orienteringar sker valen alltid i sociala sammanhang och i en gemenskap i nå
gon form. Människor är viktigast i processerna och det handlar temamässigt 
nästan alltid om vardagliga, väldigt mänskliga motiv - känslan att "vara någon" 
och det praktiska i att "passa in" någonstans - vid val av livsstil. 

Mänskligt handlande och mänskliga processer är förvisso "naturliga" men 
däremot ytterst komplicerade att beskriva, begripa eller förutsäga och ju när
mare man kommer desto mer komplicerade blir de. Men detta innebär inte att 
man ska undvika denna närhet i kunskapssökande. Tvärtom är det bara genom 
att gå riktigt nära som man kan förstå och avslöja mytbildningar, förenklingar 
och fördomar om att avvikande ungdomar är på det ena eller andra sättet. Per
sonligen känner jag en ilska och besvikelse varje gång jag möter det problem-
fixerade distanserade tänkande som förekommer både i diagnostiseringskultu-
ren och bemötandet inom ungdomsvården. Detta tänkande reducerar alltför 
ofta sociala fenomen och människor till patologi och etiketter som snarare för
stärker avvikelserna än motverkar dem. Jag efterlyser forskning och kun
skapsutveckling som söker sig bakom kända fixeringsbilder och modeller. Idag 
domineras forskningen om målgruppen av bakgrundsforskning som oftast be
visar redan kända samband. En självklarhetsforskning som alltför ofta leder 
fram till slutpoängen att "elände kommer ur elände - och antagligen beror på 
elände". 

Jag har i mitt avhandlingsarbete, fördjupat mig i frågor som rör val och livs
stilsprocesser och det vi i dagligt tal, slarvigt, samlar ihop som "avvikande bete
ende". Min målgrupp var en avgränsad grupp "problemungdomar", definierade 
som socialt utsatta, omhändertagna och problematiska. Avsikten var att etable
ra samarbete, komma nära och via täta beskrivningar få insyn i den "ordning" 
de själva konstruerat för erfarenheter, tänkande, val av agerande och oriente
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ring. Deras "röster" och beskrivningar gav viktig insyn i vad som påverkar sät
ten att hantera problematiska situationer och "det liv" de givit åt sina liv. Från 
en gemensam punkt, utredningshemmet har jag genom upprepade intervjuer 
följt fjorton ungdomar, sex flickor och åtta pojkar, under flera år1. De var då i en 
ålder, en livssituation och en brytpunkt i livet som kunde innebära en omori-
entering mot "vanligt liv" eller en etablering mot mer varaktigt "avvikande liv". 
I realiteten blev det någonting mellan dessa bägge poler. Mitt intresse var foku
serat på deras version av skeendet, då den enligt min uppfattning, är avgöran
de för deras egen syn på resurser, möjligheter och alternativ. Intervjuarbetet var 
också en unik möjlighet för mig att (äntligen) lyssna färdigt, både som socialar
betare och medmänniska, en chans att "lyssna på vad livsflöde kan berätta" 
utan att peta, ingripa eller ställa till rätta. Ett lyssnande som är väsentligt för att 
förstå det som sker i gränslandet mellan "det vanliga livet" och "det avvikande 
beteendet". 

För honom var det en ungdomsgrej men för min del blev det faktiskt en livsstil...^ 

Kan man vara identitetslös? 

Korta tillfälliga möten, ordväxlingar, kan ibland innehålla ingredienser som 
säger mycket om betydligt djupare processer och komplicerade sammanhang. 
Under intervjuarbetet kom jag i kontakt med en sextonårig pojke, Mattias, som 
just var klar med sin första konfrontation med den sociala institutionsvärlden. 
Han hade under två månader genomgått en utredning för att ta reda på "pro
blembild" och "behandlingsbehov" samt för att strukturera och planera hans 
närmaste framtid. Detta var vår andra intervjuträff och jag anlände till institu
tionen kvällen före utskrivning. 

På avdelningen satt ungdomar och personal i köket och drack kaffe. Det vi
lade en avslappnad och trevlig atmosfär i rummet. Jag slog mig ner vid bordet 
och samtalet gled naturligt in på minusgrader, bilkörning och halka. Redan när 
jag kom in i rummet kände jag att Mattias blickar hela tiden sökte upp mig. 
Outtalat pockade han på min uppmärksamhet. Varje gång jag försökte fånga 
hans blick gled den emellertid undan, men samtidigt blev hans ögon kvar "för 
länge" när jag inte tittade på honom. Kanske var det något i själva blicken, i 
kroppshållningen eller i sättet att röra sig som verkade angeläget. Något som 
inte kunde uttalas direkt i rummet. Det finns en tyst ordning för hur en som 
Mattias tar kontakt med en som jag. Han var tvungen att inför oss bägge "spela 
spelet" och inte verka angelägen. Ungdomarna, speciellt killarna, kan "ställa 

11 forskningsprojektet "Val av livsstil" intervjuas 14 ungdomar, omhändertagna och placerade 
på två s k utredningshem (HVB- och §12-hem). Ungdomarna skrevs in för utredning under 
1994. De intervjuades i etapper, varav de första två intervjuerna skedde under utredningstiden 
och sen fortlöpande 2-3 år framåt. 
2 Marcos, en av de fjorton, som reflekterar över sin bäste kamrat under tonårstiden och de olika 
vägar deras liv sen sökte sig fram på. 
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upp" på intervju men vill inte visa eller ge sken av att vara den som tar initiativ. 
Det ligger i deras manlighetsprofil att inte framstå som beroende av någon -
åtminstone inte så att det märks! 

Med erfarenhet om tonåriga sammanhang, och avvikande ungdomar i syn
nerhet, insåg jag vem som hade bollen och frågade om han hade tid för mig. 
Med en nonchalant nick suckade han, ryckte på axlarna och började gå mot sitt 
rum. Där inne stod resväskorna färdigpackade vid dörren. 

S jag ser att du är på väg. 
M mmmm det ska bli skönt att komma härifrån. Det kommer en från sociala i morgon...det 

står ju allt i utredningen...alla psykologiprov och allt sånt där...det är gjort en massa tes
ter 

S och dom har kommit fram till att du är ett geni? 
M nej men...80% låg under mig..i begåvning...vet inte hur det var...så hade dom fått fram 

att jag var schizoparaniod... 
S det låter som ett yrke? 
M att jag inte hade nån identitet...hade inga förebilder att se upp till...jag fattade inte så 

my eket....det var nåt sånt där. 
S du har inte missuppfattat då? 
M nej det hette schizoparaniod... 
S och inte har nån identitet? 
M vet inte om det ordet betyder .... men jag var identitetslös...dom hade fått fram...från 560 

ja- och nej-frågor..och... det var, typ, mönster som man ska se nåt i...då kan man se per
sonligheten...då hade dom inte fått fram min personlighet det var därför jag fick svara på 
560 frågor...fick inte fram nåt på mig...de har fått fram att jag var en djup person... 
...tänker my eket...det håller jag med om... 

S jamen det är väl ingen nackdel. 
M näe jag upplever det inte så. 
S får jag läsa din utredning senare... 
M jamen dom tog tillbaka den.. 
S senare kanske... 
M det är klart du får låna den...det är inget hemligt som står i den precis. 
S tur att du vet vem du är då..då dom andra inte vet. 
M fattade inte så my eket...den var byråkratisk med svåra ord och så där...så man inte fatta
de nånting...sen stod det att jag var mycket verbal... 
S mmmm...vet du vad det betyder? 
M nej.... 
S det är när man är duktig att snacka. 
M jamen då stod det att jag inte är verbal då... 
S det var konstigt vi snackade ju 2,5 timma sist...jag har ju det på band...det var ett helsike 

att skriva ut...så jag har knappast inbillat mig...nog fan var du verbal då... 
M det var i alla fall på 19 sidor (utredningen)...jag läste inte igenom så noga heller för det 

var så svåra ord så jag fattade inte... 
S det ska du göra...vet du...låt dom inte skriva nåt som du inte läst igenom och som du inte 

ställer upp på...du har rätt att tillfoga din åsikt. 
M dom sa att dom använt dom orden för socialas skull... 

Morgonen därpå klev jag upp tidigt för att för hinna vinka av honom. Det var 
en kall morgon och jag promenerade den korta biten från mitt övernattnings
rum till utredningsavdelningen. Vid dörren stod en bil med Mattias sittande i 
framsätet. Jag slank ner i förarsätet och morsade. Han satt ihopkrupen, framåt-
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böjd och höll om en hopvirad pappersbunt mellan sina lår (som små pojkar 
brukar hålla om sin snopp när de är ängsliga). 

nu...nu ...ska du få se vad det står om schizoparanoid vänta ska du se 

Febrilt började han bläddra i de lösa sidorna. Om det berodde på kylan, stela 
fingrar eller nervositet är svårt att säga, men bladen föll ut över golvet och un
der nervöst insamlande upprepade han mekaniskt ...vänta...vänta ska du få se.... Till 
slut hittade han stycket med det kryptiska ordet: 

- schizoparanoid -

Just då knackade nån mig på axeln, menande, att det var dags att åka. Jag tog 
adjö av Mattias och sa att jag skulle höra av mig inför nästa intervju. Sen gick 
jag in till en väntande varm kopp kaffe, en alldeles vanlig dag i en vanlig be
handlingsverksamhet, kämpande med en malande knut i magen. 

I utredningen framställs Mattias som en osäker och lättpåverkad ung man. 
Hur påverkar etiketten schizoparaniod hans fantasier, tankar? Vad bär Mattias 
med sig från detta möte till nästa anhalt i livet? Hur påverkar vetskapen om att 
han är schizoparanoid hans redan tidigare sköra självbild, hans förutsättningar 
och möjligheter och i förlängningen - hans val av livsstil? 

Val av livsstil sker aldrig i tomma rum. De erfarenheter Mattias bär med sig 
ska omsättas i nya livssituationer. Livet går liksom bara vidare. Hans tidigare 
rum har varit befolkade med inflytelserika människor som gett mening åt de 
självbilder och de livsstilsorienteringar han konstruerat. Rimligtvis har också 
utredningstiden gett bestående intryck vilket även familjehemmet han är i färd 
med att resa till, kommer att ge. I de valsituationer han har framför sig bär han 
med sig kunskap och känslor från alla dessa möten och när han står inför var
dagssituationer med svårigheter och möjligheter är det hans högst personliga 
sinnebild som vägleder honom. 

Två år senare vet han fortfarande inte vad ordet betyder men det dyker 
ibland upp i hans tankar: 

Schizoparanoid? -Är det nåt fel på en? Tänker jag i andra banor än andra? Kanske tän
ker jag på annat sätt - om jag börjar bråka med någon kanske man tänker att det är nog 
mitt fel ändå. Att vara identitetslös är värre. Ett djävulskt ord...tolkar det som om man 
inte var värd nånting...dom har tolkat det så men det bryr jag mig inte om ...men det 
mal i skallen. 

Man skulle antagligen dessutom kunnat kalla honom jagsvag, karaktärsstörd 
awikare, kriminell eller missbrukare vilket är vanliga etiketter på ungdomar i 
liknande situationer. Jag kommer i fortsättningen att kalla honom Mattias och 
så lite som möjligt begränsa synfältet för att förstå hans livsflöde. 

Detta inledande, dramatiska brottstycke av hur verkligheten kan te sig för en 
socialt utsatt, omhändertagen, problemdefinierad tonåring har jag lyft ut för att 
exemplifiera de ingångar jag har i avhandlingsarbetet. Min avsikt är inte att 
göra honom till offer för en oförstående och okänslig vårdapparat utan jag vill 
med Mattias belysa en alldeles konkret verklighet som sitter med honom i bilen 
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när jag klivit ur. Erfarenheter, bilder som han får leva med och hantera efter 
bästa förmåga. Men i exemplet finns inte bara utsattheten, naken och brutal. 
Där skymtar också överlevnadskonsten i sitt ibland diskreta sökande efter möj
liga tolkningar och utvägar. Mattias anstränger sig hårt för bearbeta intryck och 
söker nya vägar att skapa meningsfullt innehåll i sitt liv. Att hantera alla intryck 
och samtidigt orientera sig framåt innebär i denna situation att försöka skaffa 
sig makt över vad det betyder att vara schizoparanoid. Det är här det sociala 
samspelet utnyttjas och min intervjusituation fick spela en liten roll i hans på
gående livsprocess. Livet förs vidare genom det samspel som sker mellan män
niskor i små vardagliga livssituationer3. 

Kunskapsutveckling inom de områden som berör målgruppen "problem
ungdomar" bygger oftast på "outsiderkunskaper" där viktiga bakgrundsfaktorer 
renodlas för att göra mönster och sammanhang tydliga. Detta kan göra att för
utfattade meningar och välkända faktorer överbetonas på bekostnad av såväl 
individuella olikheter som sammanhängande och övergripande helheter4. Mitt 
kunskapsintresse försöker bjuda in de verkliga experterna i sammanhanget -
ungdomarna själva. De sitter inne med "insiderkunskaper" om problembilder 
och behov som inte kan nås på annat sätt. Som grundläggande kunskapskälla 
är de ovärderliga även om de själva inte i alla situationer har kontroll och över
blick över allt som sker. Problemet i dessa sammanhang är att göra texter och 
dra slutsatser ur deras utsagor som inte förvränger deras röster utan tar tillvara 
den mening de försöker berätta5. 

Möta eller bemöta 

Utifrån lång erfarenhet av socialpedagogiskt behandlingsarbete har jag lärt 
känna många ungdomar både i akuta krissituationer och under längre föränd
ringsprocesser. Vissa har jag, femton år efter behandlingstiden fortfarande 
kontakt med, medan de flesta är på väg in i, eller redan nåtts av glömskan. 
Även om det numera inte är professionella kontakter utan mer har karaktären 
av vänskapsrelationer bär jag ständigt på frågor, som antagligen delas med de 
flesta socialarbetare. Frågor som rör mänskliga förändringsprocesser - vad är 
det som påverkar och gör så att vissa ungdomar reder upp sina liv och andra 
inte? I vad mån är vård och behandling bidragande till sådana förändringar? 

Frågan har med tiden för mig personligen fått nya dimensioner, till viss del 
beroende på tidsperspektivet men också avhängigt ett med åren förändrat för
hållande till behandling som fenomen. Erfarenheten av att möta "ungdomar" 
som hunnit bli vuxna, fått rätsida på sina liv och hunnit bli fäder och mödrar, är 
kanske inget vetenskapligt underlag, men den har gett mig en personlig känsla 
för vilken typ av kunskap som är viktigast att lyfta fram. I diskussioner med 

3 Giddens 1976 s 12 7...only exist as...conduct of situated actors. 
4 T ex Cohen 1972 som menar att vår kultur har ett behov av syndabockar och därför aktivt 
skapar dem. Se även Ohlsson & Swärd 1994 och Ohlsson 1997. 
5 Ogden 1966 Meaning of meaning. 
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"gamla ungdomar" om vad som just fått dem på rätt köl, betonas ofta aspekter 
av annan karaktär än de rent behandlingsmässiga. Omvänt skulle man kunna 
säga att behandling har, med deras perspektiv, annat innehåll och andra bety
delser än vad som var ämnat. I ett längre livsförlopp har insatser som jag minns 
som ambitiösa men misslyckade, framstått som både viktiga och väsentliga. 

De tankar jag har om "vad som fungerar" inom vård och behandling har med 
tiden förändrats mot allt mer komplicerade sammanhang. Det enkla svaret som 
härrörde från en viss teori eller en viss metod har blivit en groda i munnen, en
bart till för de invigdas kommunikation med varandra. Mänsklig förändring är 
inte en mekanisk och förutsägbar process som kan naglas fast med hjälp av pro
fessionella modeller, fixmetoder och begrepp. När ungdomar med missbruks
problem, kriminalitet eller andra problematiska livsstilar byter spår i livet pra
tar de om val och det som händer mellan människor. Det är i de små vardags
besluten, i de mellanmänskliga sammanhangen som handlingsmönster väljs 
och väljs bort. De pratar om välgörande relationer som påverkat dem. Relatio
ner som förändrat bilden och bekräftat dem ur andra aspekter, ställt krav eller 
visat på alternativa vägar. Att välja bort asociala livsstilar sker i sammanhang 
där man upplever ett eller flera "goda skäl" mer attraktiva att välja. De goda 
skälen har, enligt min erfarenhet, sin kärna i de sociala sammanhangen och be
rör relationer till andra människor. Det är i goda möten goda skäl uppstår. 

Mattias däremot hade inte så här långt haft goda möten med institutions
världen. Han försöker hantera ett bemötande - som utgår från att han är ett 
symtom. 

Att ge liv åt sitt liv 

Den mellanmänskliga nivån, där människors upplevelser och agerande korsbe-
fruktas med den samhälleliga verkligheten är och förblir en outsinlig källa för 
förståelse. Hur man än betraktar det som sker kan man alltid se samma skeende 
på ett annat sätt och ur en annan aspekt vilket ger verklighetsbeskrivningar 
många ansikten. 

Historiskt sett kan man prata om två mer dominerande utsiktspunkter för att 
beskriva avvikande och problematiska ungdomar. Den ena följer individens 
livshistoria och söker svaren i individuella erfarenheter medan den andra polen 
utgår från samhällskonstruktionen och söker svaren i agerandet6. 

Jag vill utgå från det ungdomarna ser med sin egna "ögon", den verklighet 
de upplever, kan beskriva och prata om och den verklighet de har framför ögo
nen när de väljer handlingsvägar. Avsikten är att fokusera det som sker när 
individuella erfarenheter och upplevd verklighet möter och samspelar med 
strukturella sammanhang och begränsande, strukturerande handlingsutrym
men. Alla intryck färgar det man upplever som "sig själv" och sin personlighet. 

6 Utifrån psykologisk teoribildning som fokuserar individrelaterade karaktärs- och emotionella 
störningar och utifrån sociologiska teorier som söker orsakerna i omgivande sociala, ekono
miska och historiska faktorer. Se t ex Ohlsson & Swärd 1994 s 92. 
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Mest spännade blir det enligt mitt förmenande, när allt omsätts i handling, blir 
till individuella och personliga val och orienteringar. Agerandet profilerar den 
komplicerade konstruktionen av identitet i alla sina typiska drag och i alla sina 
oändliga variationer av olikheter människor emellan. Strukturer gör intryck. 
Etnicitet, social tillhörighet, könsförväntning är både möjligheter och svårighe
ter för den enskilda människan som till sist uttrycker vem hon är7. Men oavsett 
kontextuellt utrymme finns det i slutändan alltid en skapande människa som 
försöker göra det bästa av vad hon har, vad hon kan och vad hon vill: 

There are only people doing their lives** 

Just "doing" är det som sker i vardagliga sociala sammanhang när känslor av 
tillfredställelse, glädje, smärta, gemenskap, ensamhet, lycka och ångest uppstår. 
I sådana sammanhang konstrueras känslan av att vara unik, ha en personlig 
och egen identitet. En komplicerad process där både struktur och individuella 
erfarenheter tillsammans påverkar hur individen väljer att handla vid en kon
kret situation. En process med så många "orsaksfaktorer" att "fakta och san
ningar" lätt kan förvanska människor och göra dem till något de inte är9. Fakta 
och sanningar som till och med kan påstå att Mattias är identitetslös och schi-
zoparanoid! 

Att beskriva sociala fenomen som just sociala fenomen är också svårt av ett 
annat skäl. "Det vardagliga" upplevs lätt banalt och självklart och innehåller 
svårfångade faktorer som är omöjliga att förenkla, hålla isär, jämföra och mäta. 
Detta är kanske det mest spännande med livet, att man aldrig säkert kan förut
säga och begripa. Personligen är jag idag fortfarande lika nyfiken på "hur det 
fungerar" i mänskliga sammanhang som jag var för 20 år sedan när jag började 
som socialarbetare. Förhoppningsvis har erfarenheter och fördjupning gett nå
got mer nyanserade uttrycksmöjligheter i sättet att åskådliggöra det jag ser. Ti
den har också medfört att jag kunnat följa förändringar som skett i tankar bak
om och utveckling av verksamheter både på tvång- och frivilligsidan inom 
ungdomsvården. Detta har starkt påverkat utgångspunkterna för projektet. Jag 
vill redan här understryka några personliga argument som färgat avhandlingen 
på centrala punkter. 

Jag har tidigare nämnt ilskan och besvikelsen jag känner över när människor 
reduceras till psykologiska etiketter som snarare förstärker fortsatt avvikelse än 
motverkar den. Inom det sociala arbetet finns också en språklöshet för sociala 
processer, som lätt reduceras till enkelspårig psykologi. Jag kan också känna 
förtvivlan inför de dåliga resultat ungdomsvården uppvisar och en förvåning 
över problemletandets dominans över kunskaper om självläkning, coping och 
återhämtning. Däremot är jag, både som socialarbetare och forskare, ständigt 

7 Positioning eller att utnyttja rollen, positionen för att kommunicera och uttrycka sig. Giddens 
1984. 
8 Mehan 1975 The Reality of Ethnomethodology s 216. 
9 "...att fakta blir underordnade "teorin" och att den skymmer andra mönster och förklaringar". 
Ohlsson 1997 s 10. 
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nyfiken på, fascinerad av, det man upptäcker när man kommer nära ungdomar 
i utsatta situationer och får ta del av deras sätt att hantera svårigheter och pro
blem. Det finns en kraft och vitalitet i återhämtnings- och förändringsprocesser 
som förbises och inte ges tillräckligt utrymme i kunskapsflödet om proble
mungdomar och deras beteende. Även om jag inte på något avgörande sätt kan 
råda bot på bristerna jag räknat upp hoppas jag åtminstone kunna bidra till att 
komplicera förståelsen. Det sista är att se som grundvalen till min forsknings
mässiga ansats. 

Jag har argumenterat för att sociala sammanhang är väsentliga för alla typer 
av livsstilsorienteringar. Det är i interaktioner med andra människor man upp
lever sig vara någon och höra hemma någonstans vilket är grundläggande 
drivkrafter för allt agerande10. Vi bär ständigt med oss och bygger på erfaren-
hetsbaserad kunskap, en inre ordning om hur livet och människorna fungerar. 
Det hjälper oss att förstå andra människor, att vara sociala och att orientera oss 
i socialt samspel. Den "förkunskap" jag i inledningen berättade om, den som rör 
min egen livserfarenhet, både professionell och privat, ser jag inte som ett 
forskningsmässigt objektivitetsproblem utan snarare som en tillgång, en förut
sättning, för att kunna fokusera väsentligheter. 

Måste vi alltid veta varför? 

Forskningen inom området, både internationellt och nationellt, har i stort varit 
inriktad på att finna bakgrundsfaktorer som orsakar avvikande beteende. Det 
har ofta handlat om att lokalisera problemet och förstå varför vissa ungdomar är t 
ex kriminella eller missbrukare11. Historiskt sett har problemsynen utvecklats i 
perioder12. Sekelskiftets "vanartade" barn och ungdomar ansågs vara onda, 
elaka, sjuka eller defekta. Därefter har kunskapsutvecklingen allt mer pekat på 
ogynnsamma samhällsbetingelser och uppväxtvillkor parallellt med "felsök
ning" i familjen, relationerna och i den individuella utvecklingen. Forskning om 
avvikande ungdomar har utvecklats inom olika forskningsdiscipliner och ge
nom åren fått olika genomslagskraft. Samhällsdebatt, stämningar och opinion
syttringar har påverkat "det rådande ideologiska klimatet" och den betydelse 
olika forskningsrön getts13. 

Efterkrigstiden har framförallt gett inflytande till kunskapsutveckling utifrån 
psykologiska och psykiatriska perspektiv även om 60-talet innehöll en hel del 

10 Se Olofsson & Sjöström 1993 s 13-19. 
11 Forskning har i huvudsak varit kvantitativ och inrikad på att finna samband i starkt laddade 
bakgrundsvariabler som kriminalitet, missbruk hos föräldrar, kamratinflytande, skolk, tidig 
kriminalitet, upprepade vårdbyten, lynnig uppfostran. Se Daleflod 1993 för sammanställning 
och BRÅ-rapporter bl a Martens 1992, Von Hof er 1990. 
12 Se Ohlsson & Swärd 1994, Ohlsson 1997 för genomgång av problemdiskursens utveckling 
när det gäller ungdomar som samhällsproblem. 
13 Daleflod 1993 s 5. 
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samhällsinriktad debatt14. Under 50-talet växte utvecklingspsykologin fram 
som ett självständigt kunskapsområde och fick ett starkt inflytande över de 
forskningsprofiler som fanns runt barnbyn Skå. Här kan man säga att tänkan
det pendlade mellan samhället och det individuella och att både samhälleliga 
strukturer och individuella problem möttes i de problemfamiljer som bodde på 
barnbyn. När Gustav Jonsson presenterade sin teori om det sociala arvet15 för
de han in ett transgenerativt perspektiv. Med detta menade han att familjens 
historia starkt påverkar den sociala situationen när det gäller missbruk, krimi
nalitet och psykisk ohälsa och symboliskt konstituerar de betingelser barnen 
växer upp i. Barnen löper risk att utveckla en på det sättet ärvd16 problematik. 
Dessa tankar kom under 70-talets mitt i stark kontrast till tidstypiska ström
ningar som reagerat på psykologisering, drogliberalism och passivitet inför ett 
ökande narkotikaproblem och dåliga behandlingsresultat. Hasselarörelsen hade 
stora framgångar i en livlig tvångsvårdsdebatt och beskrev drogidentitet och 
narkotika som epidemiska fenomen samt drogkarriärer som inlärda beteen
den17. Narkotikaproblemet var överhängande och sågs ofta som ett ungdom
skultur- eller gängfenomen18. 

Identitetsbegreppet kom i allt starkare fokus under 80-talet och olika ström
ningar poängterade faktorer på en skala som sträckte sig mellan betoning på 
inre repektive yttre orsaksfaktorer. De som poängterade det inre argumentera
de för brister i den tidiga jagutvecklingen med jagsvaghet, borderlinesymtom 
som orsaker till avvikande beteende19 medan de som poängterade yttre fakto
rer framhöll problem med samhällstrukturen, avsaknad av förebilder, etnici-
tetsproblematik och destruktiva ungdomskulturer20. 

Gemensamt för kunskapsutveckling om avvikande ungdomar är att det ofta 
handlar om att säkerställa en viss agents, eller i bästa fall vissa agenters, påver
kan på förloppet. Denna tilltro till "grundbultar" bakom avvikande ungdomars 

14 Ohlsson & Swärd 1994. 
15 Jonsson 1969 Det sociala arvet. 
16 "Arv betyder ju inte bara arvsanlag. Man ärver ju också pengar, makt, egendom. Men man 
kan också ärva fattigdom, vanmakt, egendomslöshet. Och inpyrt asocialt groll och myndig
hetshat. Det är om detta arv min bok handlar". Jonsson 1969, s 10. 
17 Hasseladebatten ofta med socialläkaren Nils Bejerot som ideologisk talesman. Se Narkotik
afrågan och samhället 1975. Även Ramström, 1978, Narkomani, orsaker och behandling utifrån mer 
psykodynamiska utgångspunkter. 
18 Stämplingsteorier t ex Goldberg 1971, 1973, red 1990, 1995, Nygren 1978, Leissner 1978, 
Eriksson 1987. Sammanställningar i Ohlsson & Swärd 1994 och Hilte 1996. 
19 Attachmentteorier med psykoanalytisk inriktning på den tidiga jagutvecklingen ofta med 
Mahler m fl 1984 eller Miller 1982,1983 som utgångspunkt. I Sverige representerat av 80-talets 
"Barn-i-krisprojektet". Se Börjeson & Håkansson 1990, Andersson 1984,1990, Cederström 1990, 
Sundelin Wahlsten 1991. 
20 Christe & Bruun 1985, Ohlsson 1997 beskriver hur samhället definierar vad som är och inte 
är problem. Se även Bergmark & Oskarsson 1988. Miller 1975 liksom Liljeström 1979 och Han-
nerz 1969 tar upp "den frånvarande fadern". Brittisk subkulturforskning t ex Cohen 1972, Willis 
1977 ser problematik som reflektorer av samhällssituationer. Ziehe 1986, 1989 om förändrade 
livsvillkor och nya läroprocesser. Messerschmith 1993 om manligt och kvinnligt i avvikande 
beteende. 
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beteende, har ibland lett till revirbildning inom de vetenskapliga disciplinerna. 
Ämnen som psykologi, sociologi, kriminologi, socialt arbete etc riskerar var och 
en att överbetona de ämnestypiska aspekterna på bekostnad av helhet och 
mångsidigt tänkande. Detta kan skapa klyftor mellan teoretisk kunskapsut
veckling och den påtagliga och ytterst komplicerade verklighet socialarbetare 
dagligen har att ta ställning till21. 

I kölvattnet av kunskapsutvecklingen har varierande behandlingsmetoder 
kommit och gått. Allt ifrån prygel på 30-talet till den fokusering vi idag har på 
att kompensera brister av betydelsefulla manliga förebilder22. Flickorna har i 
sammanhanget alltid fört en tynande tillvaro både när det gäller forskning och 
behandling23. Mallen har varit pojkar och deras problem. Risken med problem-
fokusering är att seendet görs blint och trångsynt för det som faller utanför ra
marna. Man ser det man har för avsikt att se och med ett steg tillbaka kan man 
lätt se att metodhjulet uppfunnits många gånger. Allt för många gånger har 
man också sett debattörer, forskare och politiker som med självklarhet menat 
sig både veta "vad det beror på"24 och "vad man ska göra åt det". 

Kunskaper om inre eller yttre bakomliggande faktorer för avvikande beteen
de är värdefulla men kan lätt övertolkas och underskatta det faktum att man 
har att göra med tänkande, kännande och intentionelit handlande människor. 
Det är lätt att tolka handlingarna mot bakgrunden av ett färdigt ramverk, en 
fixeringsbild, som redan etablerats inom forskningsvärlden. 

För att travestera Sutherland25 är det: 

Som att undersöka en ungdomsgrupp med trasiga hemförhållanden för att fokusera på 
det de har gemensamt, trasiga hemförhållanden och senare dra slutsatsen att det an
tagligen beror på trasiga hemförhållanden. 

Socialt utsatt, omhändertagen och problemdefinierad 

I Sverige finns en lång tradition när det gäller att beskriva och analysera ung
domar som på ett eller annat sätt blivit föremål för hjälpinsatser eller samhälls

21 Psykoanalytisk, sociologisk teori är bättre på att fokusera och vetenskapligt säkerställa, nys
ta bakåt "varför det inte gått bra" men har svårare att förstå förändring och återhämtning. Detta 
kan skapa en distans till socialarbetare som sitter med ungdomarna symboliskt i sitt knä och 
vill akut ha hjälp med frågan "hur man kommer vidare". För dem räcker det inte med att veta 
"varför". 
22 Se Ohlsson & Swärds genomgång 1994 samt den historiska antologin Från Tukthus till Be
handlingshem 1992 Stiftelsen Allmänna Barnhuset. 
23 Andersson 1995, Forsling 1987. 
24 Vad som är normalt respektive onormalt har skiftat i tiden och den vetenskapliga produk
tionen är därför att se som en färskvara och en spegel på samhällets kunskapsläget i stort. 
Foucault 1993 Diskursens ordning. 
25 Sutherland 1949, riktar kritik mot bakgrundsforskning och klientelundersökningar. Det är 
som att välja ut blåögda brottslingar och sedan komma med en för dessa gemensam egenskap, 
blåögdhet, och påstå att det beror på blåögdhet. I Ohlsson & Swärd, 1994 fotnot s 183. 
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ingripanden av sociala myndigheter26. Avvikande ungdomars problembilder 
har också alltid haft ett massmedialt nyhetsvärde. Dels för att spegla den ångest 
och de farhågor vi har för "vart det bär hän med vårt samhälle", dels "vad det 
ska bli av ungdomen av idag"27. 

En annan aspekt av det stora nyhetsvärdet är det grundmurade intresset bå
de hos journalister och läsare för hur andra tänker, handlar och fungerar. Ett 
intresse för det okända inom oss. Framförallt när det kommer till uttryck hos 
människor som är annorlunda och som i något hänseende avviker från det 
normala. Både hos den enskilda människan och på ett samhälleligt plan finns 
en strävan att förutsäga, kontrollera och bemästra det som inte direkt kan för
stås i det mänskliga handlandet28. Det ungdomligt oförutsägbara, ibland rebel
liska, är och har alltid varit, en källa för både oro, behov av kontroll och fasci
nation29. 

De ungdomar som är målgrupp för min undersökning är en heterogen skara. 
De är i åldrarna 14-19 år och har det gemensamt att de under en viss tidsperiod, 
1994, var inskrivna på två institutioner med utredningsinriktning, där man 
skulle dokumentera problembilder samt utröna vård- och behandlingsbehov. 
Det som ytterligare förenar dem är att de levde så att deras livsstilar starkt ifrå
gasattes av socialtjänsten och gjorde dem aktuella för denna speciella utred
ningsinsats. De undersökta ungdomarna är i något hänseende: 

Socialt utsatta i bemärkelsen att deras sociala situation är ohållbar och kräver 
ett ingripande av socialtjänsten i respektive kommun. Det kan handla om kri
minalitet, missbruk av droger, pyromani, våld, skadegörelse, ohållbara situa
tioner i skolan och djupa relationsstörningar i familjerna. Men också en direkt 
utsatthet med erfarenheter av att ha varit sexuellt utnyttjad, blivit slagen eller i 
unga år blivit ställd ensam utan hållbara sociala nätverk30. Situationerna är of
tast så akuta att det föreligger påtaglig risk att de ska fara illa och att en utred
ning behövs för att socialtjänsten ska kunna sätta in rätt åtgärd31. 

Omhändertagna av samhället vilket innebär att de resurser som finns både i 
skyddsnätet i hemmiljön eller i skolan inte räckt till. De har inte heller själva 

26 Se bl a Lund 1923, Ahnsjö 1941, Blomberg i SOU 1954:1, Blomberg, Grünewald i SOU 
1964:24, Humble & Carlsson 1974, Wiberg 1976, Jonsson 1983, Forsling 1987, Dalteg 1990, även 
övergripande sammanställning i Ohlsson & Swärd 1994. 
27 Den typen av debatt kan spåras tusentals år tillbaka och brukar inom ungdomsforskningen 
kallas "moralisk panik". Se Cohen 1972. Ofta kryddas den med citat från t ex Sokrates där han 
uttrycker oro för det framväxande släktet. Se även Ohlsson & Swärd 1994. 
28 Foucault 1993 lyfter diskursens ordning, en samhällelig strävan mot kontroll av den enskil
da individen. Giddens 1984, Bourdieu 1986 betonar mer samspelet mellan det individuella och 
det samhälleliga. 
29 För historisk belysning se Ariès 1982, Mittermauer 1991. För ungdomar "som problem", se 
Fornäs m fl 1984, Cohen 1972, Ohlsson & Swärd 1994, Ohlsson 1997. 
30 Lagen om Vård av Unga (LVU) s k miljöskäl. 
31 LVU § 3\Vård skall beslutas om den unge utsätter sin hälsa och utveckling för en påtaglig risk att 
skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbry
tande beteende. 
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bedömts kunna reda upp sin situation på ett sådant sätt att inte påtaglig risk för 
hälsa och utveckling32 kunnat undvikas. 

Problemdefinierade p g a  s i t t  b e t e e n d e  e l l e r  d e t  l i v  d e  l e v e r .  A t t  v a r a  f ö r e m å l  
för utredning innebär att samhället, i form av socialtjänsten, inte vet vad som är 
bäst för dem eller att de saknar hållbara handlingsalternativ. Oavsett om pro
blemet fokuseras till omständigheter, familjebakgrund eller personlig karaktär 
är utredningsförfarandet ett samhälleligt ifrågasättande av den livsstil eller den 
situation de befinner sig i. Samhället i form av socialtjänsten har helt enkelt un
derkänt deras egen och deras omgivnings förmåga att hantera situationen. 

I den lilla intervjusekvensen med Mattias framträder utsattheten i det sätt 
han har blivit beroende av de sociala insatserna. Till synes passivt och oreflek
terat låter han sakerna hända. Självklart accepterar han planerna på familjehem 
och flyttningar. Han har inga motförslag eller faktiska alternativ och det är ing
en som slåss för eller om honom. Det han däremot aktivt gör motstånd mot är 
bilderna av honom som schizoparanoid och identitetslös. Då agerar han för att 
söka motbilder som ska motverka det han inte själv begriper eller kan se. Han 
kämpar för det mest centrala i identitetsupplevelsen - en sammanhållen själv
bild. Den sociala konstruktion som säger honom vem han är och vilka möjlig
heter och begränsningar han har i livet. Mattias befinner sig i en brytpunkt både 
åldersmässigt och situationsmässigt. De bekräftelser han får har stort genom
slag i hur livet ska gestalta sig i fortsättningen. Att vara utsatt, omhändertagen 
och problemdefinierad är i sig en försvårande omständighet men vad betyder 
det att vara schizoparanoid? Vad betyder erfarenheten och kunskapen för ho
nom och vilken användning har han av den, oavsett om diagnosen är rätt eller 
inte? 

Mattias klämmer utredningen symboliskt mellan sina ben. Det är inte bara 
en bunt papper han håller om utan en bild av honom själv och därför en del av 
honom själv! 

Syfte och frågeställningar 

Mitt fokus i avhandlingen handlar inte i första hand om fördjupning i svåra 
uppväxtförhållanden33, utan avsikten är att gå närmare "fenomenen" för att 
förstå vad ungdomarna gör och hur de hanterar dessa sina faktiska verklighe
ter34. Detta är en mer fruktbar ingång när det gäller förståelse av det komplexa i 

32 De är omhändertagna enligt LVU. 
33 Även om det ingår en deskriptiv del som i princip redogör för deras olika bakgrunder. 
34 Bergmark m fl 1989 tar i sitt slutkapitel i SWE/BAK-projektet upp det stora behovet av 
forskning om socialisations- och livsstilsproblem. "När det gäller klientstudier i övrigt behöver 
den hittillsvarande forskningen om klienters uppväxtvillkor, andra bakgrundsfaktorer och 
missbruksanamnes kompletteras med forskning om missbrukares praktik och villkor inom 
ramen för hans eller hennes subkulturella vardagsliv. Vi behöver ökade kunskaper om vilka 
erfarenheter och vilken kompetens klienterna utvecklar som aktiva missbrukare. Detta bör ske 
utifrån den relevans och mening dessa erfarenheter och denna kompetens har i missbrukskul
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olika livssituationer och vad som påverkar utsatta ungdomars förändringspro
cesser, t ex "läkning" och återhämtning. Att utgå från ungdomarnas egen livser
farenhet och deras upplevelse av konkreta livssituationer är för mig en naturlig 
utgångspunkt både när det gäller kunskapsutveckling och förhållningssätt i det 
praktiska socialpedagogiska förändringsarbetet. 

I bjärt kontrast till kunskapsutvecklingen om varför det inte har gått bra finns 
det angränsande forskning och teoribildning som tar fasta på den direkta mot
satsen35. Alla ungdomar med svåra uppväxtförhållanden blir inte avvikare36. 
Vad har gjort att dessa människor, trots allt, ändå fått rätsida på sina liv? Vad 
kännetecknar personliga förutsättningar och handlingsmönster som tenderar 
att kompensera svårigheter? Utgångspunkten är här förlagd till sättet att 
handskas med svårigheterna vilket möjliggör en koppling till förmågan att leva 
med svåra uppväxtförhållanden. 

Utifrån detta sätt att se på socialt utsatta ungdomars problematik öppnas 
viktiga källor för kunskapsutveckling. Alla ungdomar som hamnar på institu
tioner har på något sätt handskats med svåra uppväxtförhållanden och lever 
med dessa erfarenheter även inom institutionernas väggar. De ungdomar som 
placerats på utredningsenheterna, och som undersökningen handlar om, står 
vid ett vägskäl i livet. Deras ålder, erfarenhet och aktuella situation gör den 
närmaste framtiden till den kanske viktigaste tidsperioden i deras liv. Olika 
karriärer inleds och etableras just i denna livsfas och risken att hamna i miss
bruk, kriminalitet eller andra asociala livsstilar finns uppenbart närvarande37. 
De ungdomar projektet handlar om är i absolut riskzon för att orientera sig mot 
sådana livsstilar. 

turen." s 160. 
35 Forskning om s k maskrosbarn, copingteorier som använts i olika sammanhang t ex sjuklig
het, livskriser, se Thernlund 1995. När det gäller ungdomar i socialt utsatta situationer se 
Claezon 1996, som visar på hur barn till narkotikamissbrukare hanterar svåra uppväxtförhål
landen. 
36 Rutter 1985 menar att de flesta klarar även de mest allvarliga påfrestningar och eländiga 
förhållanden är det ovanligt med mer än hälften som går under, s 32 i Claezon 1996. Det här är 
förstås svårt att mäta. Vad innebär det att inte gå under? Och när har man klarat sig? Trots 
uppenbara mätproblem vill jag ändå betona att det finns stöd för att många barn reder upp 
svåra uppväxtförhållanden och till och med utvecklar speciell styrka och kompetens genom att 
ha klarat stora svårigheter. 
37 Ingen av utredningshemmen bedriver någon systematisk uppföljning av ungdomarna efter 
institutionstiden. På nationell botten har det inte heller på andra håll bedrivits någon större 
systematisk uppföljning menar Dalteg, 1995. De uppföljningar som gjorts gäller i första hand 
tvångsvård på ungdomsvårdsskolor, §12-hem. 1956 års klientundersökning som visade på 90 
% återfall. Utvärderingarna av Råbys och Lövstas verksamheter under 70-talet visade samma 
nedslående resultat, i SOU 1992:18 och SOU 1993:35 del B nämndes högst begränsade effekter 
och Sarnecki 1992, utvärderingsprojekt i Stockholms län, fann att majoriteten av ungdomar 
återföll i brott inom ett år. 
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Syftet med avhandlingen är att beskriva socialt utsatta, omhändertagna och 
problemdefinierade ungdomars individuella livsprocesser och livsstilar. Syf
tet är också att analysera och förstå hur de genom olika val, orienteringar och 
rörelsemönster hanterar svåra uppväxtförhållanden och socialt utsatta situa
tioner. 

Jag kommer att presentera ett intervjumaterial och utveckla teman som på ett 
djupare plan försöker ge "röst åt" processer och sammanhang när identitet kon
strueras och livsstilar väljs. Kunskaper om val av livsstil är väsentliga både för 
förståelsen av ungdomarna och deras agerande och för att förstå rörelsemöns
ter i förändringsprocesser. För min del är ungdomarnas egna värderingar och 
upplevelser en självklar utgångspunkt för kunskapsinhämtande. Vill man för
stå konsistensen38 av det vi vardagligt kallar avvikande beteende, utsatthet el
ler problematik är det rimligt att fråga den som vet hur det är. 

Genom att med kontinuerliga intervjuer följa 14 utsatta, omhändertagna och 
problemdefinierade ungdomars livsprocesser över en längre tidsperiod försö
ker jag få svar på frågor som rör val av livsstilar och vad som påverkar utform
ningen av dessa. Mitt intresse har fokuserats på deras version av skeendet då 
den är avgörande för "det liv" de ger sina liv. Av detta följer att jag inte ser 
ungdomarna varken som offer för olyckliga omständigheter eller som symtom 
på sjukdom eller patologi. Jag ser dem som potenta aktörer som i de flesta hän
seenden väljer och utformar sina egna liv. Detta sker däremot inte i ett tomrum 
utan handlar om val och rörelser i kontextuella livsrum med alla dess möjlig
heter och begränsningar. Med dessa utgångspunkter har jag för avsikt att stu
dera situationer och processer där det händer, när individuella val och kontex
tuella utrymme möts i handling. Det är i dessa situationer mina möten med 14 
ungdomar tar sin början. 

Frågeställningar 

De frågor jag ställer till ungdomarna utgår från individuella livshistoriska erfa
renheter och utvecklas successivt via tematiseringar till mer teoretiskt impreg
nerade frågeställningar. Avsikten är att förutom fokusera val av livsstilar också 
fånga likheter och olikheter i rörelsemönster samt utvecklings- och föränd
ringsprocesser. 

Utifrån ett livshistoriskt perspektiv: Hur ser deras bakgrund och uppväxtvillkor ut 
och hur har deras livsstilar vuxit fram? 

38 Andersson 1991 s 28 menar att samband behöver inte tolkas kausalt utan kan istället ses som 
konsistensförhållanden. Olika samband kan som pusselbitar tillsammans, genom sin mångsi
dighet, berika helhetsbilden. Se även fotnot om Dencik nedan. 
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Utifrån ett individuellt upplevelseperspektiv: I vilka sociala världar rör de sig? Hur 
beskriver de sin situation, sin utveckling, sina rörelsemönster och sina val? Vil
ka omständigheter och vilka människor har påverkat dem? 

Utifrån den meningsskapande sociala ord ning de konstruerar i sina livsflöden: Vilka 
motiv har varit centrala för de val som gjorts? Vilka likheter och skillnader 
finns mellan olika val och olika livsstilar? Vilka rörelsemönster skapas i val av 
livsstilar? 

Övergripande: Hur kan man förstå förändringsprocesser som är förknippade 
med val av livsstilar? 

Att visa, att spela och att vara 

Vi tyckte det var tufft och så där. Vi ville visa oss för varandra, visa vad vi går för och 
att vi inte var rädda. Tala om galna personer. I början, när jag kom in i det, ville jag 
spela galen. Då ville jag spela att jag var det, det vill säga spela aggressiv utan att vara 
det, sen kom det automatiskt. Jag blev det efter ett tag. Jag kunde inte stå emot om nå
gon sa nånting till mig eller om de såg snett på mig eller sånt. Jag blev van med det och 
så är det nu också, jag försöker få bort det, men det var inte så från början. 

Hassan 15 år^ 

Hassan reflekterar över den process som gjorde att han sökte sig till en livsstil 
med stark anknytning till aggressivitet, brutalt våld och kriminalitet. Han ger i 
citatet konkreta ord för övergången från att visa - till att spela - till att vara. 
Hans vilja att visa upp sig, övergick till en livsstil som förankrades i hans upp
levelse av sig själv och kan i värsta fall bli identitetsbärande för honom som 
person. Denna livsstilsprocess - liksom den jag tidigare antydde när det gäller 
Mattias hantering av sin "identitetslöshet" - antyder kärnan i min ansats. 

För att förstå motiv bakom val av livsstil är det väsentligt att knyta an till den 
upplevda verklighet som t ex Hassan och Mattias har. Genom deras initierade 
beskrivningar man kan förstå motiv bakom till synes "galna" sätt att bete sig 
och i förlängningen se drivkrafter som gör att vissa ungdomar söker sig till av
vikande och asociala livsstilar. 
Studien är kvalitativ och har för avsikt att undvika ett problemfixerat perspek
tiv40. De teoretiska resonemangen som presenteras i nästa kapitel har därför 
getts en generell prägel och betonar livsprocesser, utvecklings- och föränd
ringsprocesser i stort samt sådant som kan begränsa eller öppna handlingsut

39 Hassan tillhörde inte inte de 14 ungdomar jag följde under hela perioden. Hans utredning 
avbröts av hemkommunen sedan de hittat en plats ett behandlingshem med specialisering på 
etnicitetsfrågor. Vi hade då hunnit träffas två gånger och tappade därefter kontakten med var
andra. 
40 Traditionellt sett har forskning i hög grad format stereotypa bilder av avvikande grupper 
och människor. Makten att särskilja, sjukförklara och etikettera människor är sammanflätad 
med all kunskapsproduktion. Se Foucault 1993 om diskursens ordning. 
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rymmen för individen. Avsikten är att undvika tankelåsningar och ge frikostigt 
med berättarutrymme för ungdomarna att utveckla den egna versionen innan 
förståelsearbetet behöver kompletteras med teoretiska "kryckor" för tanken och 
för mitt berättande. Av det som följer betonas människans eget aktiva inflytan
de på livsprocesserna. Denna inställning influerar också val av metoder och 
undersökningens genomförande vilket gör metodologiska och teoretiska ut
gångspunkter sammanflätade till ett förhållningssätt gentemot människan som 
"fenomen"41. Detta förhållningssätt har sin motsvarighet i ett socialpedagogiskt 
orienterat arbetssätt på fältet, där det sociala arbetet bygger på samarbete, me-
dinflytande och fokusering på resurser och konstruktiva lösningar42. 

Teoretiska perspektiv och förhållningssätt 

Ungdomarnas val av livsstilar sker i sociala sammanhang och kan förstås och 
förändras utifrån en fördjupad kunskap om dessa sammanhang. Då är det mer 
relevant att försöka förstå hur olika faktorer samverkar med varandra43 än att 
söka fixera inflytandet av enstaka centrala bakgrundsfaktorer. Att någon blir 
kriminell eller missbrukare kan aldrig härledas till en eller ett fåtal orsaksfakto
rer. Det är att underskatta mänskligt beteende och mänskliga sammanhang. 
Kunskapsutveckling om avvikande, problematiska ungdomar skulle berikas 
om man komplicerade deras totala sammanhang och försökte förstå hur de 
själva resonerade. Problematiska och avvikande livsstilar kan hänföras till fa
miljeförhållanden, relationsproblem, etnicitet, klasstillhörighet, kön, bostads
område, kamratkrets, generation, drogtillgång etc men också till det utrymme 
ungdomarna själva upplever sig ha för olika val. För att förstå essensen i valsi
tuationer och livsstilsorienteringar krävs både bred kunskap om viktiga bak
grundsfaktorer, insikt om kontextuella villkor samt respekt för individens sätt 
att fortlöpande hantera vardagsfrågor och konstruera en sammanhängande 
känsla av identitet44. Det är i dialektiken mellan det individuella och det 
strukturella individen söker sig fram. Via erfarenhetsbaserade tolkningar av sig 
själv och omvärlden skapas underlag för stora och små vardagsbeslut som ger 
profil år det här med att vara människa. 

41 Jfr Hughes & Månsson 1988 s 146 om etnometodologisk forskningsapproach "...metoden är 
en forskningsstil". 
42 Se tankegångar om resurs- och lösningsorienterat förhållningssätt i t ex Watzlawick, We-
akland m fl 1978, White 1995, Ahola & Furman 1988, 1990. Petitt & Olson 1994, Olson & Petitt 
1995 och tankar om "salutogenes - vägen till hälsa" i Antonovsky 1991. Se även Claezon 1996, 
Monat & Lazarus ed 1989, Olofsson & Sjöström 1993. Studien har en etnometodologisk inrikt
ning och en socialpedagogisk approach i viss mån även influerad av socialpedagogisk utbild
ningskultur. Se Sandström 1995. 
43 Få upp ögonen för systemets confluenser (sammanflöden) snarare än att stirra sig blind på 
en viss agents influens. Denzik i Dahlgren m fl 1995, s 101. 
44 Messerschmidt 1997 s 4, Giddens 1976 s 127 samt Goffman 1973 s 210-211. 
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Empiri söker teori 

Poängen med projektet är att ge en mer nyanserad bild av vad som påverkar 
avvikandeprocesser än traditionellt djupdykande i enstaka agenters eller fakto
rers inverkan. Många svenska forskare efterlyser kunskaper som letar sig bakom 
bakgrundsforskningens resultat45. 

Detta helhetstänkande sätter sin speciella prägel på valen av teoretiska be
grepp och teoretiska perspektiv. Både begrepp och teorianvändning har vuxit 
fram under avhandlingens gång i en ständig växelverkan med ungdomarnas 
berättelser. Vissa teoretiska fält har under arbetets gång lämnats för att ge plats 
åt andra som kastar starkare ljus över de mönster som framträder. 

Mönster och sammanhang får gestalt i berättelserna och den hermeneutiska 
eller abduktiva ansatsen46 innebär att teorier och teoretiseringar växer fram ur 
empirin för att förtydliga och fördjupa berättelserna och används löpande och 
dialektiskt i tolkningsarbetet. 

The rapid shuttling back and forth between observation and imagination cuts across 
the more conventional ideas of induction and deduction4'7. 

Scheff jämför den abduktion människor gör i interaktioner med den abduktiva 
forskningsprocessen. I vardagsinteraktioner "känner man på varandra" under 
en väl inövad procedur. Man observerar, använder fantasi och erfarenhet, drar 
slutsatser, kommunicerar och checkar av - för att successivt öka förståelsen för 
den andre. Denna dialektik är direkt överförbar till forskningsprocesser som 
avser att förstå mening i kontext. I mitt fall innebär denna inriktning att vissa 
teorier som traditionellt används i forskning om målgruppen helt enkelt förbi
ses48 när jag inte tycker mig ha fog för att använda dem. Poängen är att ge fri
het åt många och olika fixeringsbilder49 som direkt faller ut ur berättelserna och 
på det sättet försöka ge rättvisa, så gott det går, åt en mångtydig verklighet. 

45 Bergmark m fl 1989, Ramström 1991, Dencik 1988, 1989, Andersson 1991, Svensson 1996, 
Claezon 1996. 
46 Begreppet abduktiv ansats har en lång tradition och termen kommer ursprungligen från gre
kiskans "slutledning". Företrädare inom forskningstraditionen är Pierce & Hansson 1958, Eco 
1979,1985. För metododologiska resonemang se Alvesson & Sköldberg 1994 s 43 ff. En herme
neutiker skulle säga att abduktion är att jämställa med en hermeneutisk spiral där tolkningen 
av fakta grundar sig på en för-förståelse. Klientperspektiv ges mest rättvisa om man inte be
stämmer vad man ska hitta innan de pratat färdigt. Praktiskt handlar det om att pendla mellan 
empiri och teori som tillsammans ger näring åt fortlöpande kunskapsutveckling under forsk
ningsprocessens gång. 
47 Scheff 1993 s 31 med hänvisning till Peirce. 
48 Det är framförallt den psykoanalytiska teoribildningen, mikroteorier i dess olika former jag 
undvikit men också i viss mån sociologiska övergripande makroteorier om strukturellt infly
tande. Det skulle ta alltför stor plats att gå igenom och förhålla sig till dessa teoripardigm. Se t 
ex Månsson 1991, Ohlsson & Svärd 1994, Hilte 1996 för översikter. 
49 Tankegångar som utgår från Asplund 1983 s 73 som menar att alla fakta är teoriladdade och 
kan tolkas ur olika aspekter. Även 1970 utgår han från fixeringsbilder som exempel. Även 
Wittgenstein, 1953. 

17 



För att fånga innebörder i dessa dynamiska processer krävs också begrepp 
som är dynamiska och till och med tvetydiga till sin karaktär. Begreppet "val av 
livsstil" finns både i vardagsspråk och i forskningssammanhang. Detta är en 
styrka som gör ansatsen lättförståelig och kommunicerbar med ungdomarna 
samtidigt som det finns en risk att betydelserna blir vaga och alltför oprecisa för 
den akademiska världen50. För att motverka det senare, har jag under nästa 
rubrik valt att med hjälp av premisser definiera och avgränsa begreppet inför 
den användning det får i det fortsatta arbetet. 

Viktiga begrepp för presentationen 

Varje människa är en berättelse, menar Craaford, en berättelse som har en fast 
början och som under livets gång får en "språkdräkt" som både gömmer oss och 
visar upp oss. Berättelsen söker hela tiden gensvar och samspel med omgiv
ningen vilket är grunden för att kunna fortsätta berättandet51. 

Bilden av människan som berättelse och berättandet som en språkdräkt har 
varit viktiga för mig i intervjuarbetet. När berättande följs över tid ges möjlig
heter att se skiftningar och nyanser i språkdräkten. Ungdomarna förändras på 
många sätt under de år jag följt dem. De blir äldre, flyttar och byter miljö flera 
gånger, skaffar sig erfarenheter av olika slag. Fokuseringen på livsstilsval och 
livssituationer ger dem möjligheter att i språkets form brodera och gestalta sina 
upplevelser av det de själva kallar "jag" och det vi generellt brukar kalla identi
tet. 

Begreppet Val av livsstil har i min framställning sin utgångspunkt i synen på 
människan som en berättelse, en unik aktör som hanterar sin situation mellan 
livshistorisk erfarenhet och upplevd verklighet. Skillnaden mellan människan 
som en berättelse och en individs sociala identitet har att göra med vilken ab
straktionsnivå som framhålls. Identitetsbegreppet är en teoretisk konstruktion, 
en galge, att hänga upp, vika ut och sortera in sig själv eller andra berättare i ett 
visst system eller visst sammanhang. Bauman52 menar att föreställningar om 
att "ha" eller "skaffa" en identitet är en tidsaktuell frågeställning där identitet 
oftast ses som ett problem och att den moderna människan är en "pilgrim" som 
ständigt är på jakt efter sitt sanna jag. 

Tanken på identitet dyker upp när vi inte vet vart vi hör hemma... "Identitet" är ett 
namn för den utväg vi söker ur denna osäkerhet5^. 

För att komma bort från denna "ingenjörsanda" både som forskare och lyssnare 
har jag valt att undvika identitetsbegrepp i möjligaste mån och prioriterat mer 

50 Se Reimer i Fornäs m fl 1993 s 163 ff för genomgång av livsstilsbegreppet. Se även Källström 
i Lövgren & Norell red 1994 s 159 ff samt avhandling om "Lifestyles", Johansson & Miegel 1992. 
51 1996. 
52 Bauman 1994 Från pilgrim till turist i Moderna tider 5 s 47. 
53 a a s 20. 
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målande och flexibla personlighetsbeskrivningar där jag hämtar ord och lånar 
liv från individuella utvikningar och berättelser. Målsättningen är att ge berät
tandet stort utrymme att breda ut sig och göra ansatsen i vetenskaplig mening 
öppen och sökande. Identitetsfixeringar kan lätt filtrera berättelserna och alltför 
tidigt läsa in mönster och samband i dem. 

I ett senare skede när berättelserna fått form, kan de tillsammans berätta nå
got om vad som är centrala inslag, likheter och skillnader och genomgående 
mönster i processerna och därmed generera slutsatser på en mer teoretiskt ge
nerell nivå. Identitetsresonemang i detta senare skede är lättare att argumentera 
för då generella "galgar" behövs för att beskriva det "typiska". Det handlar då 
om teoretiska generaliseringar på områden som kan sammanfattas och jämfö
ras t ex kön och klasstillhörighet. Detta motsäger inte grundtesen om individen 
som aktör med individuellt handlingsutrymme. Galgarna är bara tillfälliga kon
struktioner för att teoretiskt sammanfatta, rekonstruera och kommunicera cent
rala likheter och skillnader. Individerna är var för sig mycket mer än så. 

Följande premisser är centrala för min begreppsanvändning: 

- Identitet konstrueras och konstitueras ständigt i vardagliga sammanhang där 
individen bara delvis kontrollerar skeendet. 

- Livsstil är att se som helheten i individens handlingar och rörelsemöns-ter i 
relationer och interaktioner. 
- Livsstil är en personligt präglad uttrycksform men vänder sig även mot det 
gemensamma t ex i ungdomskulturer. 

- Val av livsstil utgår från erfarenheter, självbilder och den upplevda verklighet 
som individen har att ta ställning till. 
- Val av livsstil och identitet är sammanflätade begrepp som definierar varand
ra. Genom val av livsstil berättar man vem man "är". 

- Att upprätthålla sociala band54 är vår primära motivationskälla. Socialt liv ska
pas och förändras genom mänskliga relationer. Därför är den mellanmänskliga 
eller den mikrosociologiska nivån lämplig för att förstå mänskliga förändrings
processer. 
- Motiv bakom val av livsstil är väsentliga för att förstå livsprocesser men också 
för att förstå förändringens möjlighet för ungdomar med svåra uppväxtförhål
landen. 

Livsstil som arbetsbegrepp ska förstås som: 

Rörelsemönster av vardagliga aktiviteter och handlingar som uttrycker och 
karaktäriserar en individ i sitt sociala samspel och i sin specifika kontext. 

54 Med sociala band menar jag de erfarenheter av relationer som görs i alla typer av interak-
tioner. Jfr Scheff 1994 s 201 samt Asplund 1992 om social responsivitet s 29 ff. 
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Att välja livsstil är ett sätt att förhålla sig till sig själv, till andra och till den 
omedelbara omvärld man dagligen har att ta ställning till. Val av livsstil bär på 
det sättet en identitetsprägel men söker sig samtidigt mot det sociala fältet och 
det gemensamma i olika grupperingar av människor. Val av livsstil är en repre
sentation av identitet där ungdomarna uttrycker vem de är och var de upplever 
sig höra hemma. 

Mitt livsstilsbegrepp tar fasta på de praktiska sanningar55 varmed ungdo
marna binder ihop en fungerande verklighet. Jag är väl medveten om att detta 
inte är hela sanningen - men det är sanning för dem! 

Ett annat begrepp som avhandlingens gång vuxit fram är ett aktörsbegrepp 
som jag valt att kalla figur. Tanken är hämtad från Goffmans resonemang om 
handlingsutrymme och avser ett framträdande, en personlig tolkning av en roll, 
ett spelutrymme att handskas med förväntningar56. Den unika mänskliga viljan 
att kommunicera, uttrycka vem man är och visa upp sig, ger figurerna en per
sonligt tolkad design och gör valen nödvändiga när man temporärt ska ut
trycka vem man är i olika situationer! På längre sikt kan många likartade fram
trädanden och figurer vanemässigt skapa orienteringar och rörelsemönster som 
blir "typiska" och därmed ger de en sammanhängande känsla av identitet. 

Socialt agerande och socialt samspel uttrycks, förklaras och förstås på många 
olika sätt. Inom interaktionistiska teoribildningar och på den socialpsykologis
ka abstraktionsnivån försöker man analysera det dialektiska som sker mellan 
individen, andra människor och samhället. Ingen blir till i ett tomrum utan 
rummen befolkas ständigt av människor och färdbeskrivningar som gör det 
möjligt att resa. Resandet är en angelägenhet även för vårt samhälle, våra tradi
tioner och vårt kulturarv. Resandet innebär ständiga individuella ställningsta
ganden där beskrivningar och människor "hanteras och utnyttjas", görs me
ningsfulla och intressanta. I det hänseendet är val av livsstil också "en resandes 
ensak". 

I min syftesbeskrivning anslår jag en ton av närkontakt och respekt för ung
domarnas individuella resa. Det innebär att jag koncentrerar mig i första hand 
på "det berättelserna berättar". Som spårsökare i berättelserna är jag däremot 
inte teorilös utan utnyttjar min kunskap och erfarenhet att fokusera väsentlig
heter. De teoretiska perspektiv jag betonar berör de "elementära formerna"57 av 

55 Se Olofsson & Sjöströml993 s 18, om praktiska sanningar. Även Aronsson & Berglind 1990 
om handling och handlingsutrymme och Bandora 1977. Se även Schutz 1979, "typifieringar" 
och Moscovicis "sociala representationer" i Chaib & Orfali red 1996. Giddens 1984 betonar den 
praktiskt medvetna tankenivån som håller ihop och ger mening åt det som upplevs i vardagen. 
Det praktiskt medvetna kan man ganska lätt reflektera över och med hjälp av praktiska san
ningar kan man argumentera varför man handlar på ett visst sätt. Att för sig själv och för andra 
snabbt kunna redogöra för sitt handlande ger en säkerhet som gör individen trygg inför risken 
att bli ifrågasatt - en ontologisk trygghet. Den praktiska medvetandenivån och praktiska san
ningar gör det mänskliga handlandet meningsfullt och rationellt - i något hänseende. 
56 Goffman 1969 s 68.The more extensive the trappings of a role, the more oppurtunity to display role 
distance. Personal front and social s etting provide precisely the field an individual needs to cut a figure 
that romps, sulks, glides or is different, (min understrykning). Jfr t ex med det vi vardagligt kallar 
"göra en tragisk eller rolig figur". 
57 Elementär i betydelsen grundläggande, ursprunglig enligt Bonniers Svenska Ordbok. Ord
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socialt samspel just av det skälet att miri erfarenhet aldrig gör mig tillräckligt 
klok för att begripa hur folk "fungerar". Det elementära, det påtagliga och det 
grundläggande är därför en utgångspunkt, en ram, en nivåbestämning och ett 
förhållningssätt i studien. 

Avhandlingens fortsatta uppläggning 

I nästa kapitel, kapitel 2, presenteras en övergripande teoretisk ram som berör 
det grundläggande och elementära i mänskliga processer. Jag försöker ventilera 
en teoretiskt svår passage som berör vilja, val och mänskligt handlingsutrymme 
och lyfter fram spännande sidor av människans sociala och kommunikativa 
förmåga. 

Kapitel 3 berör målgruppsbeskrivning och tillvägagångssätt samt de svårig
heter och möjligheter som finns med att beskriva liv på det sätt jag gjort. Gans
ka tidigt i intervjuarbetet framstod könstillhörighet som ett centralt inslag i 
ungdomarnas olika val och orienteringar. Kapitel 4 som berör identitetsutveck
ling domineras därför av möjligheter och begränsningar i att växa upp som 
pojke eller som flicka. 

I kapitel 5 presenteras ytligt de fjorton ungdomarna. De gruppindelas utifrån 
kön och två typer av livshistoriska scenarion; problemtyngd uppväxt och star
ka pushfaktorer, tidig avvikelse och problematisk uppväxt, starka pullfaktorer, 
"senare" avvikelse. 

Kapitel 6 innehåller sammanhållna berättelser ur Marcos och Sofias liv. De 
hade likartade livsbetingelser, problemtyngda uppväxtförhållanden och tidiga 
problem. Marcos beskrev dem som "tvillingsjälar" med manlig respektive 
kvinnlig "framsida". Jag har vävt ihop deras berättelser för att visa både på det 
gemensamma och vad som skiljer dem åt. Det är relativt utförliga berättelser 
som avslutas i kapitel 7 med reflektioner över könsskillnader mellan de bägge 
ungdomarna. 

Kapitel 8 är en forskningsgenomgång om "problemungdomar" med speciellt 
öga på könsskillnader. Jag har samlat referenserna i en "rumsfördelning"; fa
miljevärlden, skolvärlden, kamrat- och relations världen och ett fjärde rum som 
berör könstypiska rörelsemönster och avvikande beteende. Rumsfördelningen 
återkommer i kapitel 12 och 13 i den fördjupade analysen av könstypiska erfa
renheter och rörelsemönster. 

Mattias och Lotta får i kapitel 9 och 10 temamässigt ge röst åt de ungdomar 
som haft problem under uppväxten men relativt sent, aktivt, sökt sig till krimi
nella och avvikande kamratgrupper. Dessa ungdomar har inte som Sofia och 
Marcos växt in i asociala livsstilar utan i högre grad pendlat, reflekterat och valt 
sitt agerande. 

Kapitel 11 innehåller ett litet men centralt resonemang som anknyter till det 
elementära i livsprocesser och blev till en teoretisk fixeringsbild framvärkt ur 
berättelsernas innehåll. 

valet är influerat av Asplund, 1992, Det sociala livets elementära former. 
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Kapitel 12 och 13 visar på ungdomarnas samlade erfarenheter och rörelse
mönster utifrån den rumsfördelning jag tidigare utgått ifrån. Jag har skilt på de 
manliga och de kvinnliga erfarenheterna och visar på könstypiska sätt att han
tera svårigheter och möjligheter. 

Det sista kapitlet sammanfattar olika rörelsemönster i ungdomarnas oriente
ringar samt diskuterar nyttan av avhandlingens slutsatser. 
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KAPITEL 2 

LIVSPROCESSER I STORT 

Begränsningar och berättarglädje 
Lifestyle is not a term which has much applicability to traditional cultures because it 
implies choice within a plurality of possible options, and it is "adopted" rather than 
"handed down". Lifestyles are routinised practice... 
All social choices (as well as larger and more consequential ones) are decisions not only 
about how to act but who to be. The more post-traditional the settings in which an in
dividual moves, the more lifestyle concerns the very core of selfidentity, its making and 
remaking5**. 

Giddens menar liksom Bourdieu59 att valen av livsstilar adopteras60 snarare än 
att de ärvs. De betingelser ungdomarna har att växa upp i omsätts via ageran
det i vardagen till en känsla av att höra hemma någonstans, att vara någon 
samt att begripa vad som händer61. Medan Bourdieu ser valen av livsstilar som 
ett omsättande av habitus i praxis vilket följer strukturerande principer, fram
häver Giddens62 människans unika förmåga att alltid kunna handla annorlun
da. Han betonar människans aktiva och medvetna förmåga att reflektera över 
sina val och sina handlingar63. 

De roller som samhället erbjuder fylls upp av människor av kött och blod, 
som reflekterar och handlar. Giddens kritiserar Goffman och interaktionismens 
snäva rollbegrepp och menar att detta begrepp döljer en levande och tänkande 
människa64. Goffmans "frames" var något man anpassade sig till medan Gid
dens "frames"65 är en tillfällighetsstruktur som om och om igen dekonstruerar 

58 Giddens 1991 s 81. 
59 Bourdieu 1986, s 297-306 menar att "val av livsstil" är en anpassning till betingelser som 
konstruerar valsituationen. Man väljer helt enkelt "det nödvändiga" det som "passar" och det 
man "gillar". En livsstil utgörs, enligt honom av : ett system av välsorterade egenskaper, egenskaper 
som går bra ihop (s 303). Vidare menar han att : Sma ken gör att man har det man tycker om eftersom 
man tycker om det man har - nämligen de egenskaper och de tillgångar man de facto blivit tilldelad i 
fördelningarna och de jure anvisad i klassificeringarna (s 306). 
60 I den svenska användningen som när man adopterar barn och tar till sig "som sitt eget". 
61 Här anknyter jag till socialpsykologiska resonemang som har sin grund i symbolisk interak-
tionism utifrån Mead, Blumer och Cooley och som utvecklats med mer moderna interaktionis-
tiska drag av Goffman, Shibutani, Biernecki, Berger & Luckmann och Giddens. En socialpsy
kologi utifrån existensiella perspektiv finner man hos Olofsson & Sjöström 1993 samt Asplunds 
många verk, framförallt Det sociala livets elementära former 1992. Där framhävs den aktivt lekan
de och sökande människan som vrider och vänder på verkligheten, kommunicerar ohejdat för 
att se sig själv, finna gemenskap samt finna mening i livet. 
62 Giddens The Constitution of Society 1984. 
63 Johansson 1995. 
64 Moe 1995. 
65 Giddens 1984 s 87 betonar den kognitiva möjligheten att utnyttja ramarna som trygghet och 

23 



och rekonstruerar66 det man upplever som sammanhängande identitet i det 
dagliga sociala livet. Människan är ständigt på resa och utnyttjar ramarna för 
orientering och samtidigt begripa sig själv som resande. Giddens använder be
greppet rutinisering för att beskriva den ordning individen skapar runt omkring 
sig för att känna säkerhet67 och trygghet68. 

Det är denna ordning som intresserar mig mest. I den vardagsordning Gid
dens syftar på framträder livsstilsval, i min tappning, som rutiniserade rörel
semönster för att upprätthålla den mening och det innehåll man vill ge sitt liv. 
Ungdomarna i undersökningen har lärt sig rutiner i sina sätt att hantera svårig
heter. Många har upplevt missbrukande föräldrar, svåra separationer, miljö
ombyten, omhändertaganden och utsatthet likväl som uppmärksamhet, kom
petens och kärlek. Det är rörelsemönstret i denna rutinisering som vi utifrån 
kan se som en navigering mellan deras erfarenheter och den kognitiva karta av 
upplevd verklighet som de har framför sig. 

Sverre Moe69 utvecklar denna navigationsbild och menar att vi ser världens 
dunkel i skenet av den lykta vi bär med oss. Både det man upplever som "sig själv" 
och det man upplever som verklighet är i själva verket konstruktioner som 
stöttar upp varandra i ett samspel. I den betydelsefulla The Social Construction of 
Reality beskriver Berger och Luckmann,70 utifrån fenomenologisk teoribildning, 
hur människan konstruerar sin verklighet. De hänvisar till Schutz begrepp typi-
fieringar71 som en individuell "lykta" som organiserar verkligheten och struktu
rerar mening. Typifieringar sker även på samhällsnivå där de oftast beskrivs 
som kulturell och samhällelig värderingsgemenskap. De individuella typifie-
ringarna innehåller inslag av livshistoriskt individuella erfarenheter samt erfa
renheter av det gemensamma ramverket, förväntningarna och ordningen, som 
strukturerar samhället. 

Ett liknande begrepp, sociala representationer använder Moscovici72 för att be
skriva den tolknings- och ordningsprocess som sker när individen förvandlar 
obekanta erfarenheter till bekant kunskap. Hans begrepp påminner om Bour-
dieus habitus med påföljd att det individuella handlingsutrym-

säkerhet. Frames are cluster of rules which help to constitute and regulate activities, defining them as 
activities of a certain sort and as a subject to a given range of actions. 
66 Johansson 1995 s 44 ff. 
67 Han menar att alla former av addictive behavior skapar en känsla av säkerhet och makt, åt
minstone när det gäller det speciella område som åsyftas. Johansson 1995 s 143. 
68 Han använder begreppet ontologisk trygghet, dvs en övergripande känsla av kontroll över det 
som händer och det som kan inträffa. Giddens 1984. Även Giddens 1991 s 126 ff och s 244. 
69 Moel995 s 133. 
70 Berger & Luckmann 1966/1979. 
71 Schutz 1966 s 31 ff, eller 1979 s 43 ff. 
721 Chaib & Orfali 1996. 
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met73 inte kan förklaras på ett tillfredställande sätt. Giddens däremot åter
kommer ofta till "möjligheten att alltid handla annorlunda" som ett sätt att 
utyttja ramarna för att strukturera sin mening med livet. Denna koppling till 
människan som aktör och skapare av sin egen verklighet närmar sig viktiga 
existentiella frågeställningar och handlingsteorier. Joakim Israel citerar Sartre 
träffsäkert i en fotnot: 

...det väsen som vi söker försvinner i dammet av fenomen som hålls ihop av externa 
förbindelser7^. 

Jag sympatiserar med Olofsson och Sjöström75 som framhärdar i att den prak
tiskt och existentiellt fungerande människan aldrig fullständigt kan fångas i 
teoretisk förståelse. Den mänskliga existensen är betydligt mer komplicerad än 
så! För att förstå förändringsprocesser, när det gäller ungdomar från problema
tiska och svåra uppväxtförhållanden, är det därför viktigt - till och med nöd
vändigt - att vara uppmärksam och flexibel inför språknyanser på alla plan och 
prioritera varierade tolknings- och omtolkningsmöjligheter. 

Aspekter av hemhörighet - sociala världar 

Bengt Svenssons avhandling76 om missbrukare visar på val av livsstilar i nar-
komana världar. Han fokuserar narkomaners rutinisering och organisering av 
vardagen och hur individuella livsstilar väljs, fördjupas, behålls och utvecklas 
utifrån högst rationella och begripliga skäl om man väl får insyn i kontexten. 
Begripligheten ökar ju mer sammanhang den narkomana världen ges, vilket 
snarare lyfter fram de elementära likheterna i mänskliga livsprocesser än det 
som skiljer ut dem från det vanliga. 

I Svenssons avhandling finns resonemang om det elementära i livsprocesser 
och livsstilsval. Även om han inte valt att fokusera livsstilsbegreppet77 så an
vänder vi oss bägge av socialpsykologiska begrepp, aktörperspektiv och kon
centrerar oss på samspelet mellan individ och verklighet. Den narkomana värl
den78 har många likheter med andra sociala världar (t ex den akademiska värl-

73 När det gäller handlingsutrymme vill jag hänvisa till två centrala passager i Goffmans tex
ter. D en tidigare nämnda 1969, s 68: Personal front and social setting provide precisly the field an 
individual needs to cut a figure that romps, sulks, glides or is different samt 1973 s 210-211: Utan något 
att tillhöra har vi ingen fast personlighet... Vår status stöttas upp av världens solida byggnader, medan 
vår känsla av personlig identitet ofta bor i spric korna. 
74 Sartre 1966 s 717 citerad i en fotnot, Israels artikel i Aronsson, Berglind red 1990 s 52. 
75 1993 s 17 ff. 
76 Svenssons avhandlingPundare, jonkar e och andra, 1996 skildras hur vardagslivet som narko
man ter sig. Han går nära och varken objektifierar eller underkänner individerna som kapabla 
och reflekterande människor, "trots" att de är narkomaner. 
77 Han använder livsstilar i begränsad utsträckning men utvecklar inte begreppet nämnvärt. 
78 Svensson 1996 s 91 refererar till Shibutani 1955:567, som pratar om sociala världar som en 
uppfattad ordning som fungerar som en scen på vilken varje deltagare försöker skapa en karriär och upp
rätthålla sin status. Jfr Goffmans dramaturgiska sociologi. 
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den) till sin struktur och uppbyggnad. Svensson hänvisar till Shibutanis defini
tion av begreppet social värld79 som har stor giltighet även för förståelsen av 
de ungdomar jag koncentrerar mig på. 

En social värld enligt Shibutani, består av någon form av avskildhet som 
skiljer "Vi" från "Andra" genom symboler, språk, normer på uppträdande, ge
mensamma värderingar, prestige-, status- och karriärvägar80. Poängen med att 
ingå i en social värld är känslan av hemhörighet, en social identiet81 och hjälp 
att upprätthålla ordning, ritualisera och reflektera. 

En del världar skapas av intressegemenskap och upplevelsen av likhet, t ex 
kamratgruppen, gänget, parrelationen medan andra t ex skol-, institutions- och 
familjevärlden är mer fasta i sina yttre ramar och finns där vare sig man vill 
eller inte. Ungdomarna har tillgång till flera olika sociala världar samtidigt och 
kan röra sig mellan dem. Handlingar och erfarenheter i den ena världen kan få 
återverkningar i den andra och prestige och status i den ena kan betyda motsat
sen i den andra. 

Det finns också en viss möjlighet att styra sitt agerande och anpassa sig till 
de förväntningar och den stil som gäller vid övergångar, men inte fullt ut. Den 
identitet man bär med sig innefattar också en ordning med vilken man läser av, 
värderar och förhåller sig82. Moes "lykta" är en socialisationsmatris som förut
om social tillhörighet och social identitet också är en matris för den personliga 
upplevelsen av vem man är. Av den anledningen skulle man inte "känna igen 
sig själv" om man anpassade sig för mycket. 

Aspekter av personliga uttryck 

Valen av livsstilar är förutom ett navigerande i den sociala världen också en 
personlig uttrycksmöjlighet. Johansson och Miegel83 menar att värderingar är 
mest centrala i livsstilar. De betonar den personliga aspekten av identitet som 
bärare av önskningar, drömmar, erfarenheter, minnen, längtan och personliga 
tankar som mer hållbara inslag i identiteten. Rimligen sätter dessa inslag per
sonlig färg på identitetsuttryck oavsett sammanhang. 

Crafoords metafor "människan som berättelse" följer denna tankelinje och 
menar att: 

79 Ref i Svensson 1996 s 91. 
80 Jfr Goffmans resonemang om ramar i Frame Analysis 1974 samt Bourdieus habitus som struk
tur och strukturerande princip i form av särskiljande tecken som ger identitetskänsla av vem 
man är och var man hör hemma samt skiljer ut en från de andra. I skil lnaden definieras och bekräf
tas den sociala identiteten 1986 s 300. 
81 Med betoning på social. 
82 Giddens 1991 och Bourdieu 1993, se fotnot i början av kapitlet. På liknande sätt menar 
Goffman, 1974 i Frame Analysis samt Giddens 1984 s 87 att social identitet upprätthålls genom 
upprättandet av "frames" eller ramar i tillvaron. Upplevelsen av hur det hela hänger ihop är en 
vardagskunskap som hjälper individen att orientera sig i tillvaron och som ger en känsla av 
trygghet och tillhörighet. 
83 Johansson & Miegel Do the right thing 1992. Avhandling i sociologi vid Lunds Universitet. 
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Varje vuxen människa som har utvecklat sitt minne och sin "berättelse" på ett person
ligt och karaktäristiskt sätt finns alltid närvarande i sitt tal och sitt språk8^. 

Kommunikation och samspel är nödvändiga för att på symboliska vägar ut
veckla sin berättelse. Att se liv som kommunikation är ett centralt tema inom 
olika teoribildningar. Jag har utgått från symbolisk interaktionism85 som 
grundläggande teoribildning för att sedan följa hur den vidareutvecklats av 
mer moderna interaktionister86. Människor blir till - både som berättelse, per
sonlighet och samhällsindivid - genom sina interaktioner med andra människor 
och med den miljö de lever i. 

Att uttrycka sig är ett grundläggande personligt och socialt behov87! 

Man förbiser alltså det enkla faktum att människor när de söker tillgodose sina intres
sen och har vissa världsliga mål för ögonen inte kan annat än att låta sin unika indivi
dualitet framskymta. Att försätta denna "subjektiva faktor" ur spel skulle innebära att 
förvandla människor till något de inte är88. 

Begränsningar i uttrycksmöjligheter 

Jag utgår från ett livsstilsbegrepp som bejakar ungdomarna som medskapare av 
de verkligheter de upplever. Detta val sker givetvis inte i ett tomrum utan är 
starkt sammanflätat med familjehistoria, uppväxtmiljö, relationserfarenheter, 
klasstillhörighet och könstillhörighet. Astrid Lindgrens tes att "barn behöver bli 
mycket älskade och i liten grad försummade" har ett självklart berättigande i 
dessa sammanhang. Det finns all anledning att tro ungdomarna jag mött upp
levt människor och verkligheter där de blivit alltför mycket försummade och 
alltför lite älskade. Men sanningen kan också beskrivas på andra sätt. 

Ungdomarna har aldrig haft möjlighet att varken välja sina föräldrar, sin 
hemsituation, sin klass, sin etnicitet eller sitt kön. Omständigheter och livsvill
kor blir till både svårigheter och möjligheter. I val av livsstilar tvingas individen 
förhålla sig till och hantera situationer med begränsade valalternativ. 

Traditionellt har forskning om avvikande ungdomar och varför de blivit av
vikande försökt finna orsakssamband och bakgrundsfaktorer89. Fram till 70-
talet dominerades forskningen om barns utveckling av retrospektiva undersök
ningar90. Man utgick helt enkelt från "ungdomen som problem" och sökte orsa

84 Crafoord 1994 s 45. 
85 Mead, Simmel, Goffman, Blumer och den klassiska Chicagoskolan. 
86 Berger & Luckmann, Giddens, Scheff och Messerschmidt. 
87 Angående fördjupning i olika behovsbegrepp se Israel i Aronsson & Berglind 1990. 
88 Arendt 1988 s 222. 
89 Se Ohlsson & Swärd 1994, Ohlsson 1997 för genomarbetade genomgångar av problemtän
kandets historia när det gäller avvikande ungdomar. 
90 Vinnerljung 1996. 
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kerna bakåt i tiden, framförallt i föräldrarelationerna eller i familjens sociala 
situation. Detta gav upphov till tre typer av teoriinriktningar. 

Teorier om socialt arv betonar social utsatthet som förs vidare i generationer 
via fattigdom, klasstillhörighet, utsatthet och vanmakt91. Stämplingsteorier som 
via rollteoretiska resonemang låter samhället dramatisera ondskan92 samt till 
sist teorier som rör brister i barns anknytning eller tidiga jagutveckling93. Om 
man är uppvuxen med social utsatthet och haft det svårt redan tidigt i livet le
der detta givetvis till en begränsning av handlingsutrymme och uttrycksmöjlig
heter. Men det finns ingen automatik i processerna! 

Jag vill hävda att ungdomarna kan vara tidigt jagstörda i psykiatrisk bemär
kelse eller offer för samhällförstryck och socialt arv men att dessa sanningar är 
mindre intressanta för mig då de bara ger mänskligt handlande en smal belys
ning och inte i tillräcklig omfattning, tar hänsyn till möjligheterna för männi
skor att bryta mönster94. Dessutom är förmågan att leva med och hantera svåra 
uppväxtförhållanden mer intressant ur återhämtningssynpunkt än den dia
gnostiska kulturens ambition att kontrollera och sätta etiketter på avvikande 
beteende. Man måste inte förstå allt eller nödvändigtvis nagla fast orsaksför
lopp för att komma vidare. Om Mattias uppfyller kriterierna att vara schizopa-
ranoid eller inte har ingen mening i sig. Han handlar utifrån de erfarenheter 
och den verklighet han har framför sig och försöker intuitivt göra det bästa av 
sin situation - schizoparanoid eller inte! 

Som jag tidigare sagt vill jag sätta fokus på samspelet mellan individuella er
farenheter och den kontext allt sker i. De rörelsemönster jag studerar är genom
syrade av olika erfarenheter av att vara son eller dotter, inte ha föräldrar nära 
sig eller ha föräldrar som t ex missbrukar. Ungdomarna kan ingå i kamratkret
sar och gängkulturer, växa upp i problemområden, leva med speciell etnicitet 
eller ingå i en delkultur. Det finns många strukturer som kan verka strukture
rande och ange hur man skall vara. 

Ungdomarna i undersökningen är inte en enhetlig grupp utan har alla olika 
erfarenheter och olika villkor som präglat dem. De har alla haft svåra uppväxt
förhållanden i något hänseende men det skiljer mellan art och grad av utsatthet. 
Hur jämför man erfarenheter av att ha varit sexuellt unyttjad med erfarenhet av 
att ha en institution som hem under stor del av livet? 

Det är visserligen mycket svårt att mäta grader av svårigheter, utsatthet eller 
problematik men det hindrar inte att vissa "typiska drag" eller rörelsemönster 
återkommer i berättelserna. 

91 Gustav Jonsson 1967,1969,1973,1977,1980,1983 samt den debatt som fanns kring barnbyn 
Skå. Se ävenVinterhed 1977, B Jonsson 1991. 
92 Ofta med hänvisning till Beckers karriämodell från Outsiders 1973 eller Goffmans Stigma 
1972. Se även Eriksson 1987, Goldberg 1973,1990,1993,1995, Leissner 1978, Nygren 1978. 
93 Attachementteorier: Mahler m fl 1984 eller Miller 1982,1983. "Barn-i-krisprojektet", se Börje
son & Håkansson 1990, Andersson 1984,1990, Cederström 1990, Sundelin Wahlsten 1991. 
94 Svensson 1996 menar att man inte behöver ta till psykologiska etiketter som att de är im-
pulsstyrda, självdestruktiva eller tidigt störda då man inte undersökt andra grupper som 
snabbköpskassörskor, bilskollärare eller akademiker, s 382-383. Jämför även med Giddens 
ovan när det gäller "att handla annorlunda". 

28 



Kön som rörelsemönster 

Även om man i princip alltid har möjligheter att handla annorlunda finns det i 
praktiken alltid begränsande strukturer som gör att man bara delvis kan kon
trollera skeenden. Den sociokulturella överbyggnad för konstruktion av t ex 
könsidentitet innebär en ordning95 som anger ramar för hur man skall vara som 
flicka respektive pojke. Detta ger utslag i begränsade handlingsutrymmen, 
skillnader i rörelsemönster och sätten att relatera till omvärlden. Den kulturella 
och sociala strukturen äter sig in i sättet att tänka, känna, värdera och prioritera 
olika valsitutioner. Flickor uppvisar sällan våldsbenägna livsstilar och pojkar 
har sällan ätstörningar. 

När ungdomarna under sin uppväxttid känner sig för i utvecklandet av kön
sidentitet gör de detta mot bakgrund av ett genussystem som påverkar och be
gränsar möjligheterna för dem i många situationer96. Könsidentitet är det vi 
uppnår när vi försöker passera som män eller kvinnor, menar Messerschmidt97. 

I min definition av begreppet livsstil utgick jag från tanken att begreppet ska 
fånga specifika rörelsemönster av vardagliga aktiviteter som karaktäriserar och ut
trycker en individ... Denna utgångspunkt sätter även fingret på de generella vari
ationerna i rörelsemönster som framträder mellan pojkarnas och flickornas livs
stilsval i materialet. Den tolkningsram jag använder fokuserar varken på det 
som sker inuti människor eller det som sker utanför. Det är mellan människor, i 
interaktioner, som självbild och identitet tar sin form och valen av livsstilar får 
sina uttryck. 

När det gäller mitt nivåval - den mellanmänskliga sfären - har socialt kön 
blivit en utgångspunkt för att förstå vad som händer. Av den anledningen 
hanteras kön inte bara som en kategori eller en rollfunktion utan kön är ett rö
relsemönster, ett sätt att relatera som är grundläggande för konstruktionen av 
självbilden och identiteten. 

Min avsikt i början av undersökningen var inte att söka specifika könsmöns
ter. Mitt intresse var att så öppet som möjligt ta del av ungdomarnas självut
tryck, deras versioner, och via berättelser försöka förstå sammanhang och 
mönster. Materialet överraskade mig. Det som jag från början trodde var gång
bara teoretiska uppslag för att förstå ungdomarnas val av livsstilar; utveck
lingspsykologi, teorier om missbruk och kriminalitet, modernitetsteorier, ung
domskulturteorier visade sig ha mindre att tillföra och fick förkastas för att ge 
plats för andra uppslag. Under ytan av punk- och skinheadstil, kriminella kar
riärer och kemiskt beroende framträdde människor som framförallt hanterade 
sociala band till andra och sökte uttryck för sin manlighetet och kvinnlighet. 
Idéer som rör socialt samspel i stort, processen att utvecklas och passera som 

95 Här talar jag både om ordningen mellan könen, vilket enligt Hirdman, 1985, handlar om ett 
"böjningsmönster" som består av manlig överordning och kvinnlig underordning, samt den 
ordning Giddens, 1984, åberopar och som typilFierar vardagstänkandet och ger ontologisk 
trygghet. 
96 Hirdman 1985, Messerschmidt 1993. 
97 1993. 
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pojke/man, flicka/kvinna visade sig mest gångbara i analys och förståelse. I 
mitt fall kan man säga att empirin fick söka sig sin teori, även om det är en sli
ten och inte helt sann klyscha98. Med distans till enskilda berättelser framstår 
kön och relation som den inre berättelse som berättelserna berättar". 

Det fanns också en annan dimension som pressade fram ett könstänkande. 
Flickors problematik är ofta styvmoderligt behandlad i forskning om avvikande 
beteende. I den mån de ges egen plats blir de ofta en kvinnlig variant av manlig 
avvikelse. Liksom Andersson100 konstaterar finns det en uppenbar risk att 
flickor och flickors problem osynliggörs och feltolkas. Min strategi för att inte 
hamna i samma fälla gick ut på att särbehandla och i tidsplaneringen prioritera 
flickanalyserna. Deras berättelser gav "fakta" som inte kunde förbigås och som 
även senare gav ljus åt nya sidor av pojkarnas berättelser. Kanske var det prio
ritetsordningen som gjorde könsmässiga rörelsemönster synliga. 

Begreppet val av livsstil är komplicerat och spretigt vilket jag använder som 
poäng. För att få största möjliga rörelsefrihet har jag undvikit begrepp som 
naglar fast "mänskligt handlande". När det gäller "doing gender" undviker jag i 
största möjliga mån "roll", "karaktär" "könsidentitet" eller "genus" och pratar 
även där om rörelsemönster i sätten att relatera i socialt samspel101. Detta ger större 
tolkningsfrihet och bättre möjligheter att individanpassa förståelsen även när 
det gäller könsprocesser. Liksom Messerschmidt102 ser jag inte avvikande bete
ende som rollbeteende utan som arenor för manliga och kvinnliga uttryck. I 
stort framträder tre vinster med att fokusera rörelse, mönster och relaterande: 

• Rörelse, process och förändring framhåller människan som ett ska
pande, aktivt subjekt. 

• Det mänskliga samspelet och interaktioners betydelse för förändring 
och rörelse betonas. 

• Möjlighet ges att växla mellan generella manliga/kvinnliga drag och 
individuella variationer av kvinnligt/manligt skapande. 

Trots uppenbara skillnader i flickornas och pojkarnas berättelser finns det också 
fundamentala likheter. Oavsett kön lyser berättarglädjen fram i hur både poj
karna och flickorna beskriver sitt sökande efter samspel, interaktion, respons 
och tillhörighet. Däremot skiljer sig deras språkdräkt åt. Flickor känner, tänker 

98 Aktörperspektivet och teorier om interaktioner var grundstomme i tanke- och frågekon
struktionerna redan från början. 
99 Med hänvisning till Craafords metafor och med tanken att man faktiskt får leka med ord 
även i en avhandling. 
100 Andersson 1990 s 9 ff. 
101 Jag utgår från interaktionismens "relaterande själv" men vill utveckla begreppet för att 
fånga det könstypiska mönstret att kommunicera utan att göra det statiskt och förutsägbart. 
Som "rörelsemönster" antyder finns det en oändlig variation av möjliga ansikten i kvinnliga 
(och manliga) förhållningssätt. 
102 1994 s xi makes sense only when it is seen as a resource for the making of gender, and in most cases, 
that means it is a strategy of masculinity. 
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och väljer utifrån sina erfarenheter och sin upplevda verklighet vilket kulturligt-
vis103 avspeglar sig i skillnader i valen av livsstilar. 

Berättarglädjens elementära uppbyggnad 

Det fanns många tecken på att det konkreta berättandet i intervjusituationen 
och intervjuutskrifterna gav ungdomarna information om dem själva som de 
inte hade tidigare, trots att de själva berättade alltihop. Det är genom samspel 
och kommunikation berättelsen om dem själva går vidare. Gunnar Ekelöf104 

fångar processen med sedvanlig pricksäkerhet: 

Dock: detta att leva, vad är det mer än att Ireva sig fram i ett sparsamt och hemligt ljus, 
att famla så varsamt mot dagen i öster, att tyda dess röster till vad det innebär, 
att bli den man är! 

Vad är det då som driver människor att utveckla sin berättelse? 
Asplund105 hävdar att människan är socialt responsiv till sin natur och oav

brutet kommunicerar med omgivningen för att skapa mening i tillvaron. Det är 
en viktig distinktion Asplund106 gör i synen på människan. Han menar att in
dividen är kreativ, lekfull och har som livsprojekt att skapa, vidmakthålla, om
pröva och utveckla olika sidor av sin personlighet. På det sättet är identitet en 
tillfällig, situationsberoende och utvecklingsbar social konstruktion. 

Den sociala identiteten kan ses som en operationsbas för socialiteten, säll
skapligheten som enligt Asplund är den "naturkraft" som driver oss. Liksom 
Giddens107 menar han också att vi till viss del är oberäkneliga och spontana i 
kommunikationen och att den ibland tar sig vägar som det inte var meningen 
från början. Olofsson och Sjöström108 menar att människor styrs av viljan att 
skapa nya förståelseformer som ökar möjlighetsutrymmet i en situation. Detta 
sker under symboliska former, ibland osynligt och obegripligt för de inbegrip
na, och i första hand med språket109 som hjälpmedel. 

När Mattias pockar på min uppmärksamhet vid kaffebordet gör han det på 
ett spontant sätt som inte direkt fokuserar på den ångest och rädsla han bär på, 
utan mer en odefinierbar otålighet som känns i kroppen och ger utslag i rörelse
schemat. 

103 Se Denciks artikel i Dahlgren, Hultqvist 1995 där han leker med ord, vänder på begrepp 
och byter ut natur-aspekter mot kultur-aspekter vilket avslöjar vår naturfixering i språket och i 
förlängningen värderingarna av typiskt kulturliga sammanhang, t ex sociala könsmönster. 
104 Ingår i diktsamlingen Köp den blindes sång 1938. 
105 1992. 
106 1983. 
107 1984, Johansson 1995, Trost & Levin 1996, Moe 1995. Jfr Österberg 1989. 
108 1993. 
109 I dess vidare bemärkelse som förutom ord, tona tion etc även inbegriper kroppsspråk i en 
vidare bemärkelse som rörelseschema, symboliska handlingar, kläder, val av exempel etc. 
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Det rationella i valen av självuttryck110 är enligt tidigare resonemang delvis 
begränsade av strukturell ordning, delvis osynligt för deltagaren. På samma 
sätt är det kommunikativa självuttrycket, eller livsstilen enligt mitt vokabulär, 
bara delvis synligt för aktören eller betraktaren. Det finns mycket i den mänsk
liga existensen som inte låter sig fångas i tankekonstruktioner och teorier och 
det är det som ger mänskliga handlingar och självuttryck ett spektrum av för
ståelsedimensioner som lockar till nyfikenhet och fördjupning111. 

Trots denna oberäknelighet vill jag som Giddens112 markera att mänskliga 
handlingar i första hand ändå styrs av rationella val113 och förmågan att aktivt 
reflektera över det man gör och det man väljer att inte göra. Vi är inga löv som 
blåser för vinden utan är rationella, kreativa och skapande utifrån de livserfa
renheter och den historia vi bär med oss och den verklighet vi har framför oss. 
Däremot är rationaliteten inte alltid synlig eller ens medveten utan döljs i viljans 
självklara överväganden, symbolhandlingar, intuition, spontanitet och lek samt 
enkla beslut och överväganden i vardagen114. 

Viljans elementära uppbyggnad 

Tanken att finna en preciserad handlingsteori som förklarar val av livsstilar 
faller på de argument jag redan nämnt. Sociologiska handlingsteorier115 kan 
inte annat än misslyckas med att fånga människans "sanna väsen". Förhållandet 
mellan individen och samhället kan istället ses som ett konsistensförhållande, 
en tillfällig gestaltning där viljan att göra något av det man har är av central 
betydelse. Man vill helt enkelt göra något av sitt liv och skapar oavbrutet, nya 
situationer och nya möjligheter i akt och mening att bekräfta sig själv, begripa 
vem man är och var man hör hemma. 

Situationer med socialt samspel och tankar om vad bekräftelser betyder i 
dessa sammanhang är utgångspunkter för en socialpsykologi utifrån existensi-
ella frågeställningar116. Olofsson och Sjöström berättar historien om: 

110 Olofsson & Sjöström menar att människan är en företeelse som är djupt engagerad i denna 
självskapelse. Jfr Asplund 1992. 
111 Jfr film, litteratur etc som bygger på denna nyfikenhet på andra och i förlängningen andra 
sidor av sig själv. 
112 1984 samt Johansson 1995. Vilket är ett avståndstagande från de deterministiska sidorna av 
den psykoanalytiska teoribildningen. 
113 Se Habermas 1990 om olika typer av rationaliteter i Molander red. 
114 Se Österberg 1989 Tolkandets Sociologi. 
115 Se genomgång av handlingsteorier byggda på Bourdieu, Giddens och Habermas i Thomas 
Nygaard 1996. 
116 Jag bygger på tankar från Olofsson & Sjöström 1993. 
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människan som den självkonstruerade varelsen vars konstruktionsarbete aldrig kan bli 
stillastående beroende på bl a det motsäliningsfyllda samspelet mellan hennes behov 
av gemenskap, självuttryck och meningsfull sammanhängande förståelse11'7. 

De hänvisar till leken och spelets betydelse i interaktioner och menar att männi
skan finner förnöjelse i att umgås med andra människor och drivs av i huvud
sak tre grundläggande behov: 

• Gemenskap. Behov av gemenskap och att känna tillhörighet till något 
eller någon och att känna sig älskad och respekterad. 

• Självuttryck. Behov av att få uttrycka sig, utveckla personliga sidor, 
visa vad man tycker och känner samt att känna och uttrycka makt. 

• Förståelse. Behov av att finna mening och sammanhang i sin egen 
existens och i det som sker. 

Författarna talar om gemenskap, individuella uttrycksbehov och förståelsera
mar som grundläggande drivkrafter bakom handlingsval. Man vill känna sig 
hemma, få bekräftelse på att man är någon samt se ett begripligt sammanhang i 
det man gör. Liknande tankegångar finner man hos Thomas Scheff118 som me
nar att människans primära motivationskälla är upprätthållandet av sociala 
band. Dessa band konstrueras i interaktioner med andra och med relaterande i 
ansikte-mot-ansiktemöten i den mellanmänskliga sfären119. Att knyta sociala 
band innebär ett ömsesidigt bekräftande, samklang, där känslan att vara re
spekterad och erkänd både inåt och utåt ger känslor av stolthet. Motsatsen att 
inte bli bekräftad och respekterad ger utslag i form av känslor av skam. Scheff 
pratar om kognitionernas och emotionemas socialpsykologi och ger begrepp 
som är användbara för att förstå det som sker mellan erfarenhet och verklighet. 

Viljan att knyta, reparera och underhålla sociala band, får människor att 
handla och är sociala grundformer eller "mikro-fundament" i det sociala li
vet120. För min del är detta grundläggande ramar för att förstå motiv bakom 
ungdomarnas olika val och orienteringar. Känslor av stolthet är grunden för en 
hygglig självkänsla och en möjlighet att bygga upp sitt självförtroende. Forskare 
som fokuserat på "salutogenes - ursprung till hälsa"121, återhämtningsproces
ser, maskrosbarn, "hardiness" eller "resiliance" hos barn med svåra uppväxtför
hållanden är eniga om vikten av sociala band för att hantera problematiska 
verkligheter122. 

Sökandet efter sociala band är ett ständigt socialt rörelsemönster och ett ge
nerellt sett grundläggande motiv bakom olika val av livsstilar som både hante

117a a s 19. 
118 1990 Microsociology Discourse, Emotion and Social Structure. 
119 Dessa möten mellan människor påminner om Habermas 1984 s 335 beskrivningar av 
livsvärlden och Bubers autentiska möte mellan Jag och Du. 
120 Olofsson & Sjöström skulle ha kallat dem drivkrafter. 
121 Antonovsky 1994 som uppmärksammar betingelser för utveckling av hälsa. 
122 Rutter 1979, 1985, Rutter m fl 1983, Rutter & Quinton 1984, Werner & Smith 1989, 1992, 
Werner 1995, Anthony 1974, Maddi & Kobasa 1989.1 Sverige se Claezon 1996 för genomgång. 
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rar svårigheter och öppnar möjligheter till gemenskap, tillhörighet, självstän
dighet, status, kontroll och makt över skeenden. Oavsett individens sociala si
tuation eller position i samhället finns viljan att i något hänseende förbättra sina 
möjligheter och söka situationer som ger respekt och känslor av stolthet samt 
att undvika situationer som kan innebära risk för kränkningar och skamkäns
lor123. 

Ungdomarnas handlande kan säkert förklaras och förstås ur andra aspekter 
och från andra teoretiska utgångspunkter. Det som talar för att min kunskaps
bild ska ge något ytterligare i saken är att närheten och tätheten i berättelserna 
borgar för ett autentiskt och "källnära" material124. I berättelserna presenterar 
ungdomarna sina upplevelser av sammanhållen identitet och delar med sig av 
motiv och tankar bakom handlandlingsval och livsstilsorienteringar 125. 

Sammanfattningsvis rör jag mig i områden som försöker förstå rörelse
mönster i socialt utsatta ungdomars livsprocesser. Mina begrepp är därför 
flexibla och utgår från det elementära126 i socialt samspel. Avsikten är att göra 
mig mottaglig för individuella skillnader och variationer i ungdomarnas berät
telser. Till syvende och sist är begrepp bara verktyg, förenklade och grova för 
att begreppsliggöra en social konstruktion - identitet - som flyter, är obestämd, 
situationsbetingad och föränderlig. Min strävan har aldrig varit att presentera 
entydiga sanningar om vad som ligger bakom ungdomarnas livsstilsval, därtill 
är livet och de mänskliga sammanhangen alltför komplicerade. Däremot är det 
väsentligt för mig att på ett trovärdigt sätt presentera hur verkligheten kan te 
sig för ungdomar i problematiska livssituationer och komma nära väsentlighe
terna i det som påverkar val och orienteringar. 

123 Scheff 1994. 
124 Se metoddelen om "hudnära beskrivningar" Geertz 1973, Denzin 1989 samt Svensson 1996. 
125 Mina tankar om "sammanhållen identitet" som tillfällighetskonstruktion bygger på etno-
metodologiskt inspirerade resonemang som även berörs i stycket nedan. Det som skiljer etno-
metodologi från symbolisk interaktionism handlar oftast om vad som är "gemensamhetsgods" i 
socialt samspel. De tidigare är försiktiga med att tolka kollektiva symboler, etablerade kulturri
ter, könsroller, som givna eller gemensamma och ser individen som en producent av mening 
och förståelse medan interaktionisterna även inbegriper människan som produkt av i viss mån 
redan givna ramar. Bland interaktionister är det även skillnader mellan Goffmans traditionella 
"rolluppfyllande" och Giddens etnometodologiskt inspirerade "strukturers dualitet, reflexivitet 
och handling", 1979 s 5. En del etnometodologer går ännu längre och menar att social struktur i 
form av klass, makt etc överhuvudtaget inte existerar och att allting går att hänvisa till indivi
dens sätt att se på och prata om saker och ting. Se Guneriussen 1997 för genomgång av moder
na radikala etnometodologer. 
126 Vilket är en adress till och en hemhörighet i Asplunds socialpsykologi och teorierna om 
social responsivitet. En betydelsefull teoretisk nivåbestämning gör han i Det sociala livets elemen
tära former 1992 där beskrivningar görs av människans elementära beteende. Han ger teorin, 
liksom jag gör, en generell prägel som enbart gör anspråk på att täcka förståelse av det elemen
tära i mänskligt beteende. I övrigt, säger han s 12: Det finns en väldig överbyggnad på den sociala 
responsiviteten, varom jag har ingenting att säga och s 25: Om man bortser från beteenden på den ele
mentära gemenskapens nivå, så bortser man från en viktig aspekt av förhållandet mellan individ och 
samhälle, vilket i sin fulla utsträckning utgör socialpsykologins studieobjekt. 
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KAPITEL 3 

METOD 

Målgrupp och bortfall 
Fjorton ungdomar, åtta pojkar och sex flickor som var placerade för utredning på två ung
domshem under 1994 . De hann bli två-tre år äldre innan projektet avslutades. 

Sofia var fjorton år och yngst, Kalle var äldst och nyss fyllda arton. De flesta var 
femton till sjutton vid första intervjutillfället. 

Projektet bygger på livshistoriska intervjuer med dessa fjorton ungdomar 
som skrevs in för utredning under 1994. Ungdomarna följdes sedan via konti
nuerliga intervjuer under efterföljande tvåårsperiod. Den första intervjun127 

gjordes med Marcos i oktober 1993 och den sista med Sanna i november 1996. 
Därefter har olika kontakter, via telefonsamtal och brevledes textutbyte skett 
fram till våren 1997. 

Kriteriet för att ingå i intervjugruppen var att de skulle vara omhändertagna 
enligt LVU samt att det fanns ett uppdrag från placerande kommuner att utre
da eventuellt vårdbehov. Poängen med mina kriterier är enkla. Jag ville nå fram 
till ungdomar som var definierade som "svåra och problematiska" vilket upp
draget från socialtjänsten antydde, men ä ven ur praktisk synpunkt skaffa mig 
en säker tidsperiod, utredningstidens två månader, för att bygga upp förtroen
de och relation inför vidare samtal. 

När det gäller typer och grader av problematik fanns ingen precisering eller 
styrning. Ett önskemål från början var att i:a jämn könsfördelning men realiteten 
gjorde att jag löpande tog de ungdomar som skrevs in. 

Totalt sett var det, förutom de fjorton, }/rtterligare tre ungdomar som uppfyll
de kriterierna och var inskrivna på institutionerna. Tillfälligheter gjorde att just 
dessa ungdomar föll bort. 

Lina avbröt, mot slutet av undersökningstiden, våra ytterligare kontakter 
men skall inte ses som bortfall då vi hann med tre intervjutillfällen och ett års 
kontakt. 

Tre av flickorna Andrea, Veronica och Lotta var omhändertagna enligt Soci
altjänstlagen och placerade på utredningsenhet med föräldrars och eget sam
tycke och var inte tvångsplacerade. De andra var placerade enligt Lagen om 
vård av Unga (LVU). 

127 Den gjordes som en pilotstudie för att utveckla intervjumetodik men kom inte att skilja sig 
från de andra mer än att tidsinervallet blev längre och att kontakten med Marcos hölls i 3,5 år. 

Marcos, 15 Leif, 17 
Henrik, 16 Mattias, 17 

Sofia, 14 
Sanna, 15 

Lina, 16 
Andrea, 17 

Daniel, 16 Sven, 17 
Bosse, 16 Kalle, 18 

Veronica, 16 
Lotta, 16 
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Skillnaden mellan tvångsomhändertagande och frivillig placering är ibland 
hårfin. När det gäller Lotta kunde hon lika gärna ha varit tvångsplacerad vilket 
hon blev efter utredningen. Däremot när det gäller Andrea och Veronica fanns 
inga skäl för omhändertagande, åtminstone inte på grund av det egna beteen
det. Veronica var en extremt skötsam flicka med problemet att hon vare sig 
kunde bo hos sin pappa eller hos sin mamma och att hon själv krävde att få 
flytta till ett familjehem. 

Sammanlagt bygger alltså intervjustudien på fjorton ungdomars upplevelser 
och berättelser om sig själva. Alla intervjuer har omarbetats till fallberättelser 
och bidrar till den samlade och fördjupade bilden av ungdomarnas rörelse
mönster. De intervjuades första gången tidigt under utredningskedet och sena
re vid minst två tillfällen, som mest fem tillfällen, under en tidsperiod av mellan 
två år och tre år. Jag har haft mest kontakter med Marcos, Sofia, Lotta och Mat
tias då deras berättelser fått större utrymme än de övrigas. Vi har delat omsor
gen om att det ska bli "rätt" och därför träffats fler gånger för att förtydliga och 
komplettera berättelserna. 

Tillvägagångssätt 

All medverkan har varit frivillig och ungdomarna har, efter information och 
obligatorisk betänketid, själva fattat beslutet att medverka. Under besöken på 
enheterna försökte jag hålla en låg profil och undvika att visa tillhörighet med 
personalen eller "det sociala". Jag presenterade mig som gäst hos ungdomarna 
och lät dem ta initiativ, bestämma tider och platser för sammankomsterna. Alla 
samtal, även i samband med praktiska uppgifter spelades in på band och 
skrevs ut. Bandspelaren fanns ständigt påslagen, vilket man ganska fort blev 
van med. 

De olika intervjutillfällena hade olika innehåll och karaktär. Alla möten har 
följts upp med möjlighet för ungdomarna att ge feedback, komplettera och ut
veckla olika resonemang utifrån de berättelser de gett mig. En del av ungdo
marna gjorde gemensam sak med mig och kände stort ansvar för innehåll och 
djup medan andra bara konstaterar att "det stämmer" med vad de sagt. 

I den mån de velat och kunnat har de även kommenterat och medverkat till 
utformningen av fallberättelserna. Däremot har de inte haft möjlighet att på
verka de analyser och slutsatser jag dragit i det slutliga skrivandet. I samband 
med slutseminariet128 fick de slutgiltigt ta del av hela materialet, ge de sista 
kommentarerna och granska de etiska aspekterna. Innehållsmässigt slutade 
deras direkta medverkan efter fallbeskrivningarna. 

128 September 1997. Deras kommentarer gav små justeringar innehållsmässigt och små för
ändringar gjordes för att de skulle kunna visa upp det för mammor och pojkvänner och för att 
säkerställa anonymitet i vissa frågor. 
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Tre typer av intervjuer 

I och med att kontakterna sträckte sig över en längre tidsperiod får samtalen 
med tiden förändrad karaktär. De första samtalen färgades av presentationens 
försiktighet och blyghet medan de senare som byggde på gemensamma erfa
renheter och kunskaper, sökte sig mer diskuterande och argumenterande nivå
er. Utifrån karaktär och innehåll kan man prata om tre typer av intervjuer, livs
historiska, tematiserade och processinriktade. Alla har utgått från en halv-
strukturerad intervjumanual, men i hög grad har det narrativa fria berättandet 
prioriterats. 

A. Den livshistoriska intervjun 

De första intervjuerna under utredningstiden gjordes i ungdomarnas rum på 
institutionerna. Bandspelaren fanns påslagen under större delen av intervjuerna 
även när vi bläddrade i fotoalbum, lyssnade på musik eller dylikt. Då "fastnar" 
små intressanta kommentarer "sagda i flykten", kommentarer som var spontana 
och ocensurerade. Målet med denna typ av intervju var att inspirera till sam
manhängande detaljrikt narrativt berättande. Egna versioner av händelser, si
tuationer och upplevelser gavs stort utrymme och stimulerades att ske med 
namn på människor, platser och målande beskrivningar. 

Utifrån en övergripande fråga - Berätta om ditt liv - kompletterades deras oli
ka minnesbilder med konkreta men öppna frågor som gav en någorlunda 
livskronologisk ordning åt berättelsen. Frågor om skolgång, med klass- och 
stadiebyten är ett bra sätt att konkret ge kronologi åt intervjun. 

Eftersom jag ville få insyn i vardagslivet och inte bara "det man minns först" 
kunde stickfrågorna se ut enligt följande: 

- Hur såg en vanlig dag i småskolan ut? Hur började den? Hur fungerade det 
hemma runt frukost? Vad gjorde man på rasterna? Vilka var du med mest? Po
ängen är att få det fria berättandet flöda utan att ge alltför många ledtrådar till 
vilka svar som förväntas. 

De olika små berättelserna bildar en slags livshistorisk "mosaik", bestående 
av levande bilder från den personliga upplevelsesfären. Denna mosaik är en 
viktig förutsättning för att förstå både de kontextuella och de individuella in
slagen i det jag kallar rörelsemönster. Mosaiken blir en bakgrund som gör olika 
val och agerande mer begripligt. 

Inför de tematiserade intervuerna fick de "hemuppgifter" där de skulle fun
dera, alternativt skriva om - händelser, situationer under din uppväxt då du varit 
tvungen eller valt att byta spår129 

129 Jfr Giddens "fateful moments" 1991 i Modernity and Self-Identity s 202-203. Kritiska, "ödesbe-
stämmande" situationer eller händelser som ställer allt på sin spets och tvingar en att reflektera 
över sig själv och sitt vara. Sådana situationer kem vara föräldrars skilsmässa, tillfällen av ut
satthet t ex våld eller övergrepp, öppna konflikter, skamupplevelser men också motsvarande 
positiva varianter med bekräftelser som duglig, kompetent och värdig som kan öppna nya 
möjlighetsvägar för livsstilsval. 
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På hemvägen, ofta i bilen efter varje intervjutillfälle, gjorde jag mentala an
teckningar130, dvs läste in iakttagelser, upplevelser och reflektioner på band från 
den kommunikation som skedde mellan raderna när vi pratade. Dessa anteck
ningar fick stor betydelse framförallt för mikroanalyserna där vissa viktiga in
tervjusituationer kunde kompletteras och innehållet fördjupas. 

Livshistorisk delanalys: Samtalen skrevs ut ordagrant och analyserades. Det 
livshistoriska förloppet sammanfattades i släktträd och livskartor. Målsättning
en med denna del av arbetsprocessen var att fördjupa min kunskap om vad 
som haft betydelse och påverkat deras olika val av livsstilar. Det gav mig också 
en fördjupad personlig kännedom som blev viktig i de fortsatta samtalen då jag 
kunde referera och ta upp trådar till "verkliga" personer, händelser, situationer 
och platser. Delanalysen gav också uppmärksamhet åt luckor i berättelserna, 
saker som undvikits eller glömts bort. Vidare gav den vidgade kunskaper om 
faktauppgifter samt rörelsemönster över tid som sammanfattades i livskartor 
och gav möjligheter att driva fram tematiseringar. 

B. Den tematiserade intervjun 

Ungdomarna tog del av de livshistoriska textutskrifterna före träffen. De flesta 
utskrifter visade tecken på att vara ordentligt genomlästa, t ex tummade hörn, 
korrigeringar, anteckningar och tillägg, medan några av pojkarna inte alls brytt 
sig om att läsa dem. Även "hemuppgiften" löstes på varierande sätt. Några var 
ambitiösa medan andra glömde eller inte förstod poängen med uppgiften. 

Utifrån bearbetningen av det livshistoriska materialet fördjupades frågorna 
om vad som varit centrala rörelsemönster i deras agerande. Fokus sattes på eg
na beskrivningar och tolkningar, de "praktiska sanningar" varmed de band ihop 
sin berättelse131. Frågeområdena var individuellt utformade men de fick ändå 
en viss gemensam struktur då de berörde det elementära i varje människas liv: 

Erfarenheterna av relationer 

Synen på mening och sammanhang132 i livet 

Centrala händelser133 och situationer som påverkat olika val 

130 Ehn & Klein 1994 s 32. 
131 Olofsson & Sjöström 1993, Giddens 1984. Tonvikterna de gav sina berättelser belyste den 
sociala ordning, typifieringarna, de upprättade för att ge trygghet och säkerhet, stärka självet 
och ge mening åt det man gjorde. Ordningen är också en "receptbok" för vidare orientering i 
det sociala rummet. Förutom Schutz och Giddens finns liknande tankegångar i Shibutani 1955 i 
form av organiserande perspektiv. 
132 I mer övergripande mening, hur man typifierar klass, kön eller etnicitet som individuellt 
upplevd ordning. 
133 Giddens 1991 s 202-203 fateful moments. Centrala händelser kan vara av både negativ art, 
behäftade med skamkänslor och positiva erfarenheter som inneburit bekräftelse och stärkt 
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Den syn man har på sig själv134, sina svårigheter och möjligheter samt de 
motiv man har för att agera och orientera sig. 

Behov av hjälpspråk: Att berätta vem man är kräver ofta omvägar där man kan 
visa vem man är på ett mer indirekt sätt. Individer kommunicerar ständigt med 
omvärlden och använder alla uttrycksmedel som finns till buds. Ungdomar 
visar genom bl a stil, handlingar, kläder, prylar, musik och språkspel vem de är 
och var de hör hemma. Uttryckssätten varierar stort mellan individer och det är 
därför viktigt att vara känslig för individuella inslag och låta dem själva påver
ka utformningen och sätta sin individuella karaktär på samtalen. 

Viktiga led i berättandet är också att utnyttja de ramar och det bildspråk som 
de "kulturligt" omger sig med135. Då menar jag fotoalbum, dagböcker, brev, 
bilder, bokhylla, kläder, musik, idrott, idoler, intressen, värderingar, åsikter etc. 
Anslagstavlan, som de flesta ungdomar har på sina rum är ofta en dynamisk 
kommunikationscentral. 

Musik och musikstil är kanske det generellt sett vanligaste och mest lättåt
komliga sättet för ungdomarna att uttrycka sig på. De får i intervjuerna möjlig
het att utveckla resonemang om texter, musik, kläder, mode och stil som är och 
varit väsentliga för dem. Att lyssna på musik tillsammans är också en brygga 
för att kommunicera om sånt man inte har ord för. Musiksmak är förbundet 
med personliga ställningstaganden där även känslomässiga uttryck kommer till 
tals. Gemensamt musiklyssnande är en interaktion med ett fungerande "hjälp
språk". Utvecklingen av musiksmak följer ofta vindlingarna i den övriga iden
titetsutvecklingen och ger därför alternativa möjligheter att utveckla tids- och 
identitetsresonemang om "hur man var, hur man kände och hur man tänkte -
då". 

Motsvarande tankegångar finns bakom hur vi tillsammans arbetade med 
film- och TV-upplevelser. Ungdomarna berättade om favoritfilmer och centrala 
scener i filmer som varit viktiga och berört dem på speciella sätt. Vissa filmer 
såg vi tillsammans. Att tillsammans se en film, där ungdomarna agerar exper
ter, är att få en guidad resa i vad de ser i filmen. Mina förutfattade meningar om 
vissa filmer ställdes ofta på kant när filmerna gavs annat innehåll och fick and
ra betydelser när jag fick se den genom deras ögon136. 
Action och kärlek: Henrik är uppvuxen i kretsar där etnicitet spelar stor roll 
och där våld och kriminalitet länge funnits med i hans vardag. Han guidade 
mig genom en lång actionfilm, Blood i n- blood ou t. Storyn i korthet handlar om 
tre bröder med mexikanskt påbrå som gör olika karriärer i USA. En av dem blir 

självkänsla. Typiska exempel är separationer av olika slag, akut utsatthet, övergrepp men ock
så inträdet i gänggemenskap, ett fast förhållande, egen lägenhet, arbete etc. 
134 I mer individuell tappning, hur man typifierar personliga drag, blyghet, aggressivitet etc 
som individuellt upplevd ordning. 
135 Se tidigare resonemang om Goffmans "framing"- ett sätt att rama in vem man är. 
136 Intressant forskning om ungdom och mediakultur se FUS-rapporterna 1-4, Fornäs, Boethi-
us m fl 1990, 1990, 1991, 1993 samt "drömserien" från projektet "Ungdom och mainstream-
culture" antologier av unga sociologer, Chaib red 1993,1995. 
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missbrukare, den andre får hög status som "blodsbroder" via en lång fängelse
karriär och den tredje blir en framgångsrik amerikansk polis. På olika sätt kor
sas deras livsbanor. Henrik pekade hela tiden på situationer där familjen, sam
manhållningen och de etniska banden framträdde. Han kallade dem "Amerikas 
zigenare" och gav de inblandade uppdelningar i tydliga "vi- och de-roller". Alla 
scener med action, våld och blod följdes utan speciella kommentarer men när 
brödernas rötter, blodsband och sammanhållning hamnade i fokus och visade 
sig starkare än lagar, principer och karriärer, viskade han: 

Lyssna nu...snart kommer det...hör vad han säger ... -han lämnar honom inte!...man 
lämnar inte en bror...det är en man det..så gör en riktig man...när det gäller, då håller 
man ihop...blod är tjockare än vatten, förstår du.. 

Henriks kommentarer kretsade kring etnicitet och manlig, kamratlig samman
hållning. För honom var det en kärleksfilm mellan män och ett tonårsaktigt sö
kande efter ramar för vilka som är "vi" och vilka som är "de andra". I den mer 
än två timmar långa handlingen fanns inga kvinnor som kunde förmörka de 
manliga frågorna. Filmen var en "kärleksfilm" även om Henrik inte höll med 
mig om den beskrivningen. 

Tematiserad delanalys: De tematiska intervjuerna, textmassan, skrevs ut och 
skickades för respons. Därefter tog ett fortlöpande fördjupat analysarbete vid. 
Utgångspunkten för kvalitativ analys137 och spårsökning är att hitta inbäddade 
dolda budskap som både helheten och olika sekvenser av intervjuerna för
medlar. Vissa laddade passager, i texten eller i den konkreta intervjusituatio
nen138 - där det "sägs"139 - exponerade viktiga budskap och meningar "mellan 
raderna" som kunde blottläggas, vridas, vändas och konkretiseras till något de 
"egentligen" sagt. Analysen går längre än att återge och mäta orden som sas. 

Delmomenten140 i korthet: Temaanalys där individuella, mer generella, 
grundteman definieras. Poängen med dessa är att se det typiska i den regi ung
domar ger sina livsstilsval, ett "fågelperspektiv" som letar typiska rörelse
mönster141 som direkt eller symboliskt återkommer i berättandet. Sekvensanalys 
där materialet analyseras utifrån vilken typ av utsagor sekvenserna innehåller. 
När dominerar känslofulla utsagor och när dominerar deskriptiva utsagor? Vil

137 Under en sommarvecka i augusti 1995 hade jag möjlighet gå en internationell kurs i kvali
tativ analys av livshistoriska intervjuer. Den leddes av makarna Gabriele Rosental och Wol
fram Fischer-Rosenthal verksamma på Ben Gurion University i Israel. För uppdelning och be
arbetning av tema-, sekvens- och mikroanalys se Rosenthal 1993 Reconstruction of Lifestories i 
The Narrative Studie of Lives 1/1 s 59-91. 
138 Ofta utifrån de reflektioner jag läst in på band efter varje intervju, vilket visade sig vara ett 
mycket värdefullt material. 
139 "Lär dig se de talande och höra dem som tiger ... och se rösten". Rådström i Moderna tider 
3/91, menar att iakttagelsen aldrig är utbytbar och att den är en viktig källa för att se rösten 
bakom orden. 
140 Utifrån Rosenthal 1993 Reconstruction of Lifestorie s i The Narrative Studie of Lives 1/1 s 59-
91. Jag har i första hand använt mig av tema- och mikroanalys. 
141 T ex hur man uttrycker kön, klass eller etnicitet eller andra tillhörigheter. 
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ka tänkbara bakomliggande motiv lyser igenom den utformning berättelserna 
får och hur de berättas? I berättandet finns alltid olika moment av val inbädda
de. Berättaren väljer förutom tema, sitt "sätt" att berätta, sina egna ord, den klä
dedräkt142 berättelserna ges143. Allt berättande är att se som interaktioner 
mellan minst två parter. Min del är inte bara ett mekaniskt lyssnande utan även 
att tillhandahålla ett klimat som öppnar för många olika språk. Jag har an
strängt mig för att lyssna med mer än hjärnan och örat. Kroppsspråk, tystnader, 
minspel har i nära anslutning till intervjusituationerna skrivits ner i form av 
reflektioner. Detta material är en viktig beståndsdel för att förstå det som 
sägs144 men som inte alltid fastnar på band. Mikroanalys ger möjlighet att för
djupa och analysera vissa kärnfulla, laddade passager. Kan en mening, en fel-
sägning, ett ordval, en tystnad, ett kroppsuttryck, en stämning, en vibration 
mellan två, uttrycka något väsentligt bakom orden? I efterhand har denna sista 
analystyp, som enligt mig kröp närmast det Geertz och Denzin menar med täta 
beskrivningar, framstått som ett mycket meningsfullt hjälpmedel i mitt analy-
sarbetete. 

Alla tre sätten att bearbeta materialet på är tänkta att komplettera varandra 
och har som målsättning att rikta strålkastaren från olika håll och därmed beri
ka djupseende. Den praktiska kodningen skiljer sig också. I temaanalysen sam
las viktiga uttalanden in i kodgrupper, först i tre stora livsrum familj-, skol-, 
kamratvärlden och typiska rörelsemönster och orienteringar. Sen kodas varje 
ungdom enskilt utifrån individuella upplevelser och en biografisk "lifestory" 
konstrueras. Kodningen när det gäller mikronivån koncentrerar sig på få text
ställen där jag upplever att det händer mycket. Enstaka ord, tystnader, kropps
språk vägs in, kodas, vrids, vänds och kläms på mening och budskap. 

C. Den processinriktade intervjun 

Efter utredningstiden flyttar ungdomarna ut till alternativa boenden eller be
handling. Socialtjänsten har det övergripande ansvaret och bygger i allmänhet 
sin planering på den utredning som gjorts. Under efterföljande tvåårsperiod 
hinner livet ta sig vida svängar för många trots att flera av dem, under större 
delen av tiden, går ut och in i olika vård- och behandlingsformer. 

Processintervjuerna har skett på institutioner (Henrik, Bosse, Sofia och Lina) 
eller i familjehem (Marcos och Daniel) men också hemma hos ungdomarna 
själva (Leif, Sven, Mattias, Kalle, Lotta, Andrea). Mot slutet av undersöknings
tiden har många av dem stolt visat upp egna lägenheter. I nödfall har träffarna 
skett hemma hos mig eller på fik och restauranger (Sanna och Veronica). De 

142 Se Craaford 1996. 
143 Ehn i Tigerstedt 1992 menar att när någon berättar om händelser i sitt liv gör de samtidigt, 
på omedveten nivå, en berättelsekonstruktion med hjälp av minnet. Handlingarna rekonstrue
ras för att ge berättelsen mening och sammanhang och för att hålla tråden i det man berättar 
om. Berättelsens utformning blir därmed en del av berättelsen. 
144 I dess vidaste mening av kommunikation. Här hade jag stor hjälp av mentala anteckningar 
som gjordes medan intrycken var färska. 

41 



flesta har varit positiva och stolt visat upp sina nya liv speciellt om de själva 
tycker att det gått bra för dem. 

Den sista intervjun har som målsättning att fånga rörelsemönster i livspro
cesser. Centrala teman och livsstilsorienteringar undersöktes utifrån en för oss 
"gemensam" tidsperiod (ca två år). Det innebar inte att det livshistoriska pers
pektivet helt lämnas, utan bara att den gemensamma tiden blev en projektions
duk med trådar bakåt som gav bilder av "praktisk rörelse" under en begränsad 
tid. Det händer mycket på två år och frågorna utgår från det konkreta som hänt 
under denna tid. Tankegångarna kopplades även tillbaka till "det gamla" och på 
vad sätt livshistoriska erfarenheter påverkat deras nya orienteringar. Denna 
intervjudel är mer strukturerad än de övriga och fokuserar viktiga inslag i åter
hämtningsprocesser och vändpunkter. Tankegångarna bygger på teoribild
ningar kring salutogenes - ursprung till hälsa145. 

Analysarbetet 

Målsättningen med att välja kvalitativa metoder är att lyfta upp kunskap som 
verkligen är kvalitativ. Det innebär att den tekniska hanteringen av intervjuer
na, kodning och användandet av olika analysmetoder, inte får fragmentarisera 
den sammanhängande helheten i deras liv. De är inga bananflugor utan 
mänskliga "fenomen"146 med oändlig variationsrikedom som ständigt kräver 
nya och fördjupande tolkningar. En abduktiv tolkningansats147 ger möjlighet 
att fortlöpande diskutera med det framväxande materialet. Tolkningsarbetet 
präglas av spårsökning i texterna och för förståelsen väsentliga perspektiv- och 
terorival. Begrepp ska "värka" fram ur materialet och kunna härledas tillbaka 
till och prövas i fortsatta intervjuer 

Lina nämner i en bisats under den första intervjun "de andra". Flera gånger 
dyker "de andra" upp när hon beskriver inträdet i ett visst ungdomsgäng. Ut
talanden hamnade i kodgruppen "ungdomsgupper" med ett frågetecken efter 
sig. Vid nästa tillfälle visade jag henne texten och fick henne att nyansera "de 
andra" vilka var "jämnåriga, flickor i klassen eller i skolan" de som tidigare av
färdat henne. Hon nämner då namn och situationer som gav tillskott i vidare 
kodning där relationerna med en speciell flicka och en speciell situation haft 
symboliskt stor betydelse för henne. Vi kom in på en "historia" som handlade 
om mobbing och kränkning. Det här är mitt sätt att låta terrängen vara verklig
het och att utnyttja "den lokala guiden" för orienteringen. 

145 Antonovsky 1994 uppmärksammar betingelser för utveckling av hälsa, dvs vändpunkter 
för att välja mer konstruktiva livsstilsorienteringar. Även Rutter 1979, 1985, Rutter m fl 1983, 
Rutter & Quinton 1984, Werner & Smith 1989,1992, Werner 1995, Anthony 1974, Maddi & Ko-
basa 1989. Se bl a Claezon 1996 för genomgång. 
146 Den subjektiva berättelsen får däremot inte stå oemotsagd, utan poängen är att den skall 
ifrågasättas, vridas, misstänkliggöras och pressas på olika alternativa tolkningsvägar. Se Rico
eur 1984,1985,1988 om misstankens Hermeneutik.. 
147 Se Alvesson & Sköldberg 1994 s 43 ff, Scheff 1993 s 31. 
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Poängen med angreppssättet är att få hudnära och täta beskrivningar som 
ska illustrera "hur det kan vara" för ungdomar i svåra livssituationer och sedan 
genom en åskådlig presentation, behålla "det hudnära" och återföra poängerna i 
kraft av strategiskt utvalda och teoretiskt genomlysta, trovärdiga exempel. 

Etiska frågor 

När jag talar; får jag tillfälle att objektivt och kontinuerligt uppleva mina egna subjekti
va meningar och ipso facto blir de "mer verkliga" för mig 

Det narrativa berättandet är en av förutsättningarna för att människan ska 
kunna vara social och är dessutom ofta en spegel man håller upp för att bättre 
förstå sig själv149. Gemensamt för det stora flertalet av ungdomarna i under
sökningen är den spontana nyfikenhet, öppenhet och glädje de visade inför 
möjligheten att ge "sin version". Uppenbarligen var berättarbehovet starkt och 
arbetet upplevdes meningsfullt även för dem150. 

Intervjusituationerna och det samspel som följde undersökningsprocessen är 
för ungdomarna ett "objektifierande av självet" där de på ett påtagligt sätt såg 
sig själva "utifrån". Många såg saker som överraskade dem. Flera av dem kunde 
vissa centrala meningar och utsagor utantill mer än två år efter intervjutillfället. 
De kunde snabbt ur en byrålåda "trolla fram" och bevisa för mig "vad de sa den 
där gången". Hos många, framförallt hos flickorna var utskrifterna "tummade" 
och flera gånger via telefon kompletterade för att bli "rätt". Livshistorierna i 
sammanställt skick gav dem något nytt även om de själva i praktiken hade be
rättat alltihop. 

Identitet uppsöks i berättelserna om "mig själv", b iografin som var och en kan berätta 
närhelst man relaterar till någon, möter någon. Den utgör en ständig strävan att jag ska 
bli Jagl^l. 

Tidigt markerades "det tillfälliga" och "det kravlösa" i samtalen samt deras rätt 
att vara anonyma och oidentifierbara. Det sista är en sanning med modifika
tion. Behandlingsarbetare, socialsekreterare eller föräldrar eller andra som står 
eller stått dem nära skulle antagligen kunna känna igen dem trots att namn, 
ålder, syskon, ortnamn etc förändrats. Denna realitet gjordes tydlig för dem och 
flera av dem klargjorde skillnader mellan vad de berättade och vad som fick stå 
i den slutliga publikationstexten. Det var framförallt saker som rörde föräldrar
na och deras agerande som jag fick lyfta ut. När det gäller "socialfolk" ansåg de 
"att de redan visste allt för annars skulle de inte känna igen en". Jag utgick från 
att de censurerade sina berättelser utifrån det kontrakt vi gjorde upp och antag

148 Berger & Luckmann 1979 s 52. 
149 Berger & Luckmann 1979. 
150 Jfr Jonssonl990, Svedberg 1994 samt Kvale 1997. 
151 Crafoord 1996 s 24. 
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ligen utelämnade en del när de berättade. Själv har jag förutom namn etc även 
förändrat brott som skulle kunna kännas igen, intima och personliga saker, t ex 
sexuell läggning, eller speciella privata funderingar och på deras begäran varit 
diskret i vissa sammanhang bl a när det gäller vem, var, när och hur de gjort 
brottsliga handlingar eller tagit narkotika. 

Textutbytet och relationerna ser jag inte som etiska problem. Att låta ung
domarna komma till tals på det sätt som gjordes, är inte bara etiskt försvarbart, 
det är etiskt rekommenderbart och handlar om obetydliga ingrepp i livsproces
serna, antagligen parenteshändelser i deras liv. Det framkommer i princip ing
en ny och hotande kunskap som de inte redan kände till. Deras egna beskriv
ningar av verkligheten kan aldrig bli värre än upplevelsen av den. I den mån 
helhet och reflexivitet gett ny kunskap så verkar den rimligen i positiv rikt
ning152. 

Däremot är den slutgiltiga avhandlingsversionen, med analyser och slutsat
ser utanför deras kontroll. Efter utbytena av intervjutexter upphör vårt samar
bete153. Det är svårt att bedöma om mina slutsatser verkligen kan göra skada 
och om de visar upp en verklighet som de mått bättre av att inte ta del av. Den 
verklighet jag ser, beskriver ibland känsliga livssituationer där rädslan, ensam
heten och utsattheten ibland blir påtaglig i texten. Kanske identifieras person
lighetsdrag hos någon som aggressiv och våldsam, som han eller hon inte ville 
kännas vid. Jag inser att detta kan vara skrämmande att se "svart på vitt", skriv
na av en "auktoritet på området" men jag vidhåller ändå att mina tolkningar i 
stor omfattning tar fasta på positiva och konstruktiva drag hos dem och att de 
inte för övrigt innehåller så mycket nytt för dem. Om man jämför det "våld" 
Mattias fick uppleva som identifierad schizoparanoid och identitetslös är mitt 
"våld" bagatellartat. Jag är övertygad om att min beskrivning av honom som 
ensam, osynlig och dålig tjuv är lättare att bära. En känsla som förstärks av 
hans kommentar: 

Jaha du... du har nog faan rätt...ha, ha... men du ...vissa grejer har du inte hajat... jag har 
minsann gjort mycket som inte kommit fram... så dålig tjuv är jag inte. 

152 Se Månsson & Hilte 1990 som menar att forskaren måste ta ansvar för den relation som 
upprättas, de förväntningar och förhoppningar som väcks i kvalitativa intervjuer med utsatta 
människor. I mitt fall handlar det om en parentesrelation som enbart speglat det de själva sagt 
och inte "lovat" något i övrigt, vilket jag ser som ett ansvarstagande för relationen. 
153 Med undantag för Mattias, Lotta, Marcos och Sofia som även godkände sina sammanhåll
na berättelser. 
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Att beskriva liv 

Traditioner 

Först i ett studium av den konkreta, enskilda livsprocessen kan man uppfatta indivi
dens val och handlandets förutsättningar i dess kontinuerliga växelverkan15^ 

Sociologin har en lång forskningstradition när det gäller förståelseaspekter av 
individers liv och deras interaktion med den "objektiva verkligheten". Inom den 
s k Chicagoskolan155 producerades under 20- och 30-talet klassiska milstolpar 
både när det gäller kvalitativa metoder och sociologisk teoribildning. Mest be
römd är Shaws156 "The Jack-Roller", en hudnära biografi om en kriminell poj
kes vardagsliv i Chicagos slumkvarter. 

Att tillskriva en ungdomsbrottsling och den värld han upplever ett eget liv 
gav en vidare förståelse för socialt utsatta individer och gruppers orienteringar 
i samhället och kom i förlängningen att betyda mycket för kunskapsutveckling 
inom det sociala arbetet. Samtida med Shaw producerade många forskare idag 
klassiska sociala biografier157 när de gick ut på fältet och sökte närkontakt med 
människor i social utsatta situationer. Denna nära kunskap, menade de, kunde 
bara fångas i unika konkreta livsöden och den stod i bjärt kontrast mot samtida 
naturvetenskapligt kvantitativt tvärsnittstänkande158. 

På det vetenskapliga metodområdet utvecklar Dollard159 vissa riktlinjer för 
det som kallas livshistorisk metod. Han poängterar att både kulturella sam
manhang och sociala drivkrafter är centrala för förståelsen av människors liv 
och deras handlingar men att forskningen måste gå längre än att bara fånga 
enskilda livsöden. Handling ska förstås i sitt sammanhang och kräver från 
forskarens sida, både organisation och användbara teoretiska begrepp160. 
Schutz161 menar också att det inte räcker med "objektivt" meningstydande utan 
tillskriver människan en aktörsroll i konstruktionen av sin sociala verklighet162. 
Forskaren måste då, för att inte styra kunskapsinhämtandet lägga stort vinn vid 
att synliggöra den mening människorna själva tillskriver sin handlingar163. 

154 Andersson 1991 s 119. Även i Svedberg 1994 s 43. 
155 Ibland omnämnd som Chicagoetnograferna. 
156 1930. 
157 Andersons The Hobo 1923, Thrashers The Gang 1927, Wirths The Ghetto 1928, Shaws The 
Professional Thief 1937. 
158 Svedberg 1994 liksom Hannerz 1980 har i appendix till sin avhandlingar utförliga genom
gångar av Chicagoskolan och deras mer sentida arvtagare. Se även Hughes & Månsson 1988. 
159 1949. 
160 Alvesson, Sköldberg 1994. 
161 1960. 
162 Schutz 1967, Berger & Luckmann 1979, Winch 1994, Cicourel 1964, Garfinkel 1967. Det är 
också det genomgripande draget i Giddens, 1984, struktureringsteori. Se även Asplund, 1992. 
163 Giddens resonemang om strukturers dualitet 1979 s 5 upphäver motsättningen mellan aktö
ren och strukturen. Han menar att aktören utnyttjar strukturen för att utveckla sig själv och sin 
praxis och inte tvärtom. Därför är individens världsbild den mest intressanta. Giddens pratar 
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Goffman har varit stilbildare när det gäller att se mening i människors hand
lingar även om de sker i till synes "galna" sammanhang. I hans Totala Institutio
ner 164 studerades det sociala livet på ett mentalsjukhus och han menar att alla 
grupper av människor, även mentalpatienter, utvecklar meningsfulla och rimli
ga liv av de villkor som finns till hands. Problemet är mera att komma så nära 
att man förstår vad det är som händer. 

Ett ofta i dessa metodsammanhang citerat begrepp är Denzins "thick 
descriptions"165 som avser "hudnära och täta beskrivningar" som ska ge tro
värdighet och mening åt det de beskriver: 

A thick description does more than record what a person is doing. It goes beyond mere 
fact and surface appearances. It presents detail, context, emotion and the webs of social 
relationships that join persons to one another. Thick description evokes emotionality 
and self-feeling. It inserts history into experience. It establishes the significance of a 
question. In thick description, the voices, feelings, actions and meaning of interacting 
individuals are heard. 

Det gäller att gå så nära att man kan "se rösten och höra dem som tiger"166, och 
söka mening mellan raderna på det som sägs. Täta beskrivningar kan enligt 
Merriam167 göras både genom olika observationsmetoder och kvalitativa inter
vjuer 

Ordning och verklighet 

Ju närmare individen man kommer desto fler menings- och betydelseuniversa 
öppnar sig. Schutz168 använder begrepp som "världen inom räckhåll" eller 
"vardagens livsvärld" när han beskriver den tillgängliga erfarenhetsvärlden. 
Vardagsutiner, handlingar, motiv för handling och betydelser individen ger 
handlingar sätter sin prägel på sättet att ta itu med dagen. Individer försöker 
erfarenhetsmässigt konstruera en social ordning där omvärlden ska bli förståe
lig och hanterbar. Svaren på och konsekvenserna av handlingarna måste i möj
ligaste mån förutses och därmed inordnas i den regi handlingarna ges169.1 den 
teoretiskt striktaste meningen handlar vi för att få respons, dvs responsen fanns 

om dubbel hermeneutik, om förståelse av individens förståelse. Den mening människorna själ
va ger sina liv, kommer i första rummet och bör vara utgångspunkt för att förstå samhället. Det 
är den mening människor ger samhället som är samhället!. 
164 1973 s 7 ff. 
165 Denzin 1989 s 83. Begreppet är ursprungligen hämtad från Geertz 1973. Även refererad i 
Svensson 1996. 
166 Rådström dikt i Socionomen 3/92. 
167 Merriam 1994 s 26,133. 
168 Schutz 1960 samt Moe 1995 s 133. 
169 Vilket i sig är den symboliska interaktionismens kärna där utgångspunkten för handling är 
att förutse responsen från "den andre". Vetskapen om denna respons utgör själva motivet till 
handlingen. Med hjälp av livshistoriska erfarenheter definieras (och förutses) den verklighet 
och de responser som handlingen förväntas ge och handlingen blir därefter. 
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där redan före handlingen170. Ordningen upprätthålls genom s k typifiering-
ar171, där individen söker finna gemensamma definitioner med människor i sin 
omgivning. Genom kulturella traditioner och genom den socialisationsprocess 
alla människor genomgår tillägnas förutom de generella typifieringarna även 
individuella typifieringar utifrån de erfarenheter man gjort. Genom att spegla 
sig i andras ögon, tolka sig själv ur ett omvärldsperspektiv, fästes självbilder 
vid det som upplevs som "jag". Den sociala ordningen172 är nödvändig för att 
upprätthålla och stärka självet173 både som samhälls- och kulturbärare samt för 
att upprätthålla känslan av att vara en självständig individ och "ha en identitet". 
Giddens174 menar att både den individuella personliga ordningen och den ge
mensamma har till uppgift att skapa trygghet och säkerhet inför orienteringen i 
samhället. Ordning möjliggör en rutinisering och en reflexivitet175 i vardagen 
vilket öppnar kommunikationskanaler för samköming med andra. Vi måste 
helt enkelt berätta för att vara någon och därmed synliggöra oss för oss själva. 
Berättandet ingår på så sätt som ett led i den enskildes självförståelse176. 

Ungdomarnas berättelser är inbäddade i erfarenhetsbaserade kunskaper 
sammanhållna av "praktiska sanningar" som får versionerna att hänga ihop. 
Detta är i många stycken en begränsad kunskapsdepå177 som förvisso kan kri
tiseras för att vara snedvriden, personligt färgad och osann. Samtidigt handlar 
den om verkligheten sedd ur individens perspektiv, dvs den verklighet man för 
dagen har att orientera sig efter, en verklighet man lever med även om den i 
andras ögon bedöms som livslögn. Kunskap för att förstå handlingsval kräver 
de inblandades upplevelser och för att citera en av de flitigast använda passa
gerna178 inom den kvalitativa sociologiska forskningen: 

...individens omedelbara beteende är nära relaterad till dennes definition av situationen 
och den ligger i linje med den objektiva verkligheten eller den subjektiva uppfattningen 

170 Asplund 1992. 
171 Socialpsykologen Jodelet i Chaib & Orfali 1966, använder ett närstående begrepp, sociala 
representationer. Exempel kan vara strategier för inte framstå som avvikande, annorlunda eller 
motsaten, strategier för att behålla respekt aktning genom att upprätthålla en bekräftad och 
accepterad avvikelse. Heckhauser 1980 har liknande resonemang om inlärd hjälplöshet hos lätt 
utvecklingsstörda i tidskriften Ungdomstid 3/95. Han menar att man i ett visst hänseende lär 
sig vara hjälplös och utvecklingsstörd. 
172 Giddens 1982 pratar om ordning, rutiner för att tillskapa en känsla av ontologisk trygghet. 
Se även Johansson 1995, Nygaard 1996, Moe 1995 och Hilte 1996. 
173 Schutz 1960 försöker förena de fenomenologiska rötterna från Hussrl med Mead och We
ber i en etnometodologisk ansats. Liksom Giddens (strukturers dualitet) menar han att männi
skors subjektiva meningsskapande handlingar är centrala för att förstå samhället, handlingarna 
är samhället. 
174 Giddens 1984. 
175 Johansson 1995 i genomgång av Giddens "rutinisering och reflexivitet". 
176 Ehn i Tigerstedh m fl 1992 s 200. Craaford, 1994. Se även Asplund 1987 om social responsi-
vitet. 
177 Lotta fräste en gång irriterat åt mig när jag analyserade och vred på det hon sa. -Jag vet inte! 
Jag har aldrig varit någon annan. 
178 Thomas och Swayne-Thomas 1932, s 572 ref bl a i Hughes & Månsson 1988. 
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- "som om" det var så... Om individen definierar situationen som verklig så är den 
verklig till sina konsekvenser. 

Tolkning av tolkning 

Centralt för den hermeneutiska och tolkande traditionen är att "inta aktörens 
perspektiv"179 för att därefter tolka och finna andra meningar och innebörder i 
de verklighetsbeskrivningar man tagit del av. Giddens diskuterar begreppet 
"den dubbla hermeneutiken"180, dvs förståelsen av förståelsen, och menar att 
forskningen bör inriktas på att förstå den förståelse individen har för sitt hand
lande. I vardagsförståelsen, formulerad och oformulerad, i rutiner och organi
sering av verkligheten och i aktiva val och handlingar, även i det som ibland 
kallas tyst kunskap - kort sagt, i praxis finns människans väsen och existens. 

Giddens menar att samhällets strukturer ger formerna men de är i sig inte 
denna form181. Människors reflexivitet påverkar ständigt utformningen och ger 
möjligheter för överskridande och praxis även i att "handla annorlunda". 

Strukturerna är således bakgrundsvariabler för mänsklig praxis18^ 

Både Giddens och Nygaard menar att "strukturer för mänsklig handling" i 
första hand existerar i "det lilla", i mänsklig, vardaglig, pulserande praxis! Men 
det ger också argument för att se berättelserna som generella rörelsemönster på 
andra plan. Om man byter fixeringsbild från individuella val av livsstil till t ex 
könstypiska val av livsstil, öppnar sig andra tolkningsmöjligheter, en annan 
sida av samma mynt. Situationsmässigt skapar individen även strukturerna 
som innebär ordningen mellan könen. De rörelsemönster som individen tar till 
sig begränsar på ett uppenbart sätt handlingsutrymmet men upplevs ändå ofta 
som ett "fritt" val just i situationen. Kön, etnicitet och klass konstrueras ständigt, 
naturligt och kulturligt, om och om igen, i varje vardagssituation oavsett om vi 
följer intuitionen, känslan eller förståndet. 

People construct gender, race, and class in specific situations18^. 

Generella könsdrag var i det empiriska materialet framträdande på ett markant 
sätt när man jämförde flickornas "ljuskäglor"184 med pojkarnas. Då handlar det 
om generella könstypiska typifieringar som genomsyrar hela sättet att tänka 

179 The actor's point of view är ett begrepp och ett synsätt som fått stor betydelse inom samhäll-
vetenskaperna. Fenomenologiska utgångspunkter utvecklades av Silverman 1970 som förena
des med interaktionistisk teori av Schutz 1967, Berger & Luckmann, 1966/1979, Winch 1994, 
Cicourel 1964, Garfinkel 1967. Den sociala konstruktivismens traditioner har sen förts vidare 
genom Giddens struktureringsteori 1976 men framförallt 1984 i The Constitution of the Society. 
180 1976. Se även Johansson 1995. 
181 Giddens 1984, Johansson 1995, Moe 1995, Nygaard 1996. 
182 Nygaard 1996 s 121. 
183 Messerschmid11993, s 4-5. 
184 Se den metafor jag tidigare använt om att "se världens dunkel i skenet av den lykta man 
bär med sig" och Moe 1995 s 133. 
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och agera. Detta byte av abstraktionsnivå185 möjliggjordes av att pojkarna och 
flickorna uppvisade betydande olikheter i sina sätt att skapa ordning och kon
struera rörelsemönster i valen av livsstilar, mönster där flickornas underord
ning186 och pojkarnas ibland desperata sökande och bevisande av manlig makt, 
framträdde som övergripande social ordning. Av det skälet har jag gjort socialt 
kön som det mest dominerande teoretiska spåret i analysdelarna samtidigt som 
jag inte anser mig ha lämnat "the actor's point of view" i sticket. De är två sidor 
av samma sak! 

Val av metod 

Ovanstående resonemang kräver ett flexibelt öga som inte är blint för det indi
viduella och samtidigt har en öppenhet för vad som skapar sammanhang och 
mening i enskildas liv. Därför är avsikten inte att producera en sanning utan att 
visa på mångfald av sanningar i motiv och ge trovärdiga exempel där ungdo
marnas egna röster argumenterar. 

Mitt första argument för metodvalet handlar om möjliga vägar - Hur skulle 
man annars göra? 

Om man skulle objektifiera och kvantif Lera den här typen av empiriskt mate
rial skulle det leda till ett fragmentariskt och abstrakt kunskapssamlande187 där 
utgångspunkterna antagligen skulle färga resultatet. Man skulle se det man ha
de för avsikt att undersöka och vara blind för det som faller utanför ramarna. 
Metoderna i denna studie är därför flexibla och öppna för att hitta både det 
vanliga och det annorlunda, det väntade och det oväntade, det personliga och 
det typiska. 

Ett andra argument handlar om den kunskap individen själv bär med sig in i 
olika möten. Jag har stor respekt för ungdomarna som experter på sina egna liv 
men även stor respekt för läsares förmåga att värdera och bedöma min argu
mentation i analyserna. Livshistoriska berättelser bär med sig en tillgänglighet 
som överför mer än texten till läsaren som kan inspireras och göras till medtol-
kare. Detta kan innebära att läsarens kunskapsinhämtande går utöver textens 

185 Se Ödman 1991 s 54 och s 84. Jag har även tidigare använt "fixeringsbild" för att beskriva 
samma sak. 
186 de Beauvoir 1986, Haavind 1982,1985, Holmberg 1993.1 Kvinnovetenskaplig tidskrift 3/88 
pratar Hirdman om en sociokulturell könsordning som reproducerar (via det jag kallar rörel
semönster) dels isärhållande av könen, dels underordning där mannen är norm för det nor
mala och allmängiltiga och där kvinnor underordnas och reproducerar den manliga världsbil
den eller ordningen. 
187 "Sanningen kan vara lika skiftande som hennes känslor. Lika opålitlig som minnet. Den var 
som en fjäril. Man kunde fånga den och döda den och nàia fast den vid ett papper och redogö
ra för varje ömtålig detalj, varje nyans, varje skiftning. Men då var det inte längre någon fjäril." 

PD James 
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innehåll188. Detta argument trycker på de hermeneutiska processernas betydel
se även för kunskapsinhämtande. 

Ett tredje argument är möjligheten att se förändring, utveckling och sam
manhang. Ungdomarnas rörelsemönster kan inte bara fångas vid en tidpunkt. 
Att följa någons livshistoriska berättelse är att följa processer och ändrade 
sammanhang som kan generera alternativa tolkningsmöjligheter och dolda 
betydelser. Mänskliga processer innehåller mer än vad som syns vid en ytlig 
betraktelse189. Detta argument framhåller tid, öppenhet, respekt, en god "syn" 
och en bra "hörsel" för att kunna fånga rörelsen i materialet. Även i det som inte 
sägs eller hörs. 

Det fjärde argumentet handlar om att "låta empirin tala" och lyfta fram kraf
ten i verklig expertkunskap. De som har mest insyn i frågan får möjlighet att 
tala utförligt och teoretiska begrepp utvecklas i nära anslutning till deras be
rättelser190. Berättelserna aktualiserar ständigt och fortlöpande tolkningar i det 
som Scheff191 beskrev som "The rapid shuttling back and forth between obser
vation and imagination...". Sanningar blir ständigt ifrågasatta när de åter ska 
verifieras, testas och exemplifieras genom empirin. Detta fjärde argument 
framhåller fördelen med att "stöta och blöta" allt många gånger och vrida och 
vända tolkningarna så de blir mångsidigt behandlade. 

Konkret har berättelsernas "röster" varit först på plan192 och visat vägen för 
mitt val av teoretiskt ramverk. Den empiriska bearbetningen som sträcker sig 
över tre år har sedan varit en ständig dialektisk tolkningsprocess mellan olika 
idéer om hur situationer och sammanhang hänger ihop. 

Det finns ingen anledning varför sociologer - till skillnad från andra människor - skulle 
låtsas att de var oförmögna att begripa de sinnestillstånd som kommer till uttryck i 
handling19^. 

188 Kanske ett självklart antagande om man tänker på skönlitteraturens betydelse. Vetenskap
ligt kan man framförallt hänvisa till ämnen som etnologi, antropologi, historia etc men kanske 
närmast forskning om självbiografier se Tigerstedh, Roos och Vilkko, 1992 och Bernler & 
Bjerkman 1990. 
189 Att låta empirin generera teorin är en metodologisk kärna inom Grounded Theory. Se 
Strauss & Glaser 1967. Det jag menar med teoretiska perspektivbyten är en frihet att pröva 
söka och utveckla nya tankesammanhang och inte låsa sig redan i förförståelsen. Ett "spårsö-
karkoncept" successivt utnyttjar det som kommer fram under forskningsprocessen och driver 
analyserna vidare. Dahlgren & Hultqvist 1995 har inspirerat tanken om svårigheterna med 
låsningar och det blinda seendet och Asplund 1983 om "aspektseende" och "aspektblindhet". 
190 Ett metodteoretiskt synsätt som skulle kunna beskrivas som en hermeneutisk spiral och en 
ständig deduktiv och induktiv rörelse mellan teoriutveckling och prövning i det empiriska 
materialet. 
191 1993 s 31. Se tidigare ref i inledningskapitlet. 
192 En sanning med modifikation. Jag var inte ett "oskrivet blad" i början utan jag har utnyttjat 
min förkunskap i den mån den gett mig ideér och uppslag. Min trångsynthet och mina förutfat
tade meningar i början har emellertid lett till att mina teorikapitel inte alls ser ut som jag trodde 
att de skulle göra. Empirin vände på mycket som jag trodde var "sanning" om målgruppen. 
193 Cuff & Payne, 1982 s 131. 
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Det finns säkert många bra metoder att undersöka samma sak. Jag har argu
menterat för poängerna med mitt sätt och tycker mig lyckats hyggligt. Med den 
målsättning jag har och med ovanstående argument har det varit svårt att utgå 
från andra eller bättre källmaterial än de jag valt, ungdomarnas egna autentiska 
utsagor194. Hans Eriksson beskriver den kvalitativa forskningsmetodens grund
problematik på oefterhärmelig norska: 

...skaper en utfordring for forskeren som S0ker og veljer blant mangfallet. Han kan en-
ten få forstoppelse eller drunkna i förvirring når han seker den rette ramen. Det som 
fundamentalt betyr noe er at en må vaere fu llstendigt tydelig med sin metodologiske 
ramme .... og å vaere sannferdig og aerlig mot dataen19^. 

Kan livshistoriska beskrivningar fånga rörelser och processer? 

Att rekonstruera berättelser innebär att pressa dem på nya betydelser, vrida och 
vända sammanhang och som en spårhund196 leta andra, dolda berättelser i 
dem. 

...essenser som..."spretter opp som gnister fra teks ten".19^ 

Jag lyssnar, sammanställer och försöker återskapa essenser som den enskilda 
flickan eller pojken inte själva har full kontroll över eller kan sätta ord på. Det 
är en analytisk balansprocess som ständigt riskerar att styra upp, förenkla och 
"lägga livet tillrätta"198 för att lättare begripa dem man forskar "på". 

Av dessa skäl har min ambition varit att låta ungdomamas egna berättelser, 
så länge som möjligt, stå oanfrätta av de förutfattade tankebanor som jag bär 
med mig in i interaktionerna. Att däremot komma helt ren till intervjuerna är 
förstås en omöjlighet och har aldrig varit ett specifikt mål för mig199. För min 
del finns det goda skäl, utifrån mina teoretiska och metodologiska förhållning-
sätt, att ligga lågt med strukturering och styrning av materialet men däremot 
inte att förneka förtjänsterna med erfarenhet på området. Analyserna skedde 
därför i etapper som hade olika målsättningar200. Den sista slutgiltiga, som rör 

194 Jfr Andersson 1991, Svensson 1996 för liknande resonemang. 
195 Eriksson 1997 s 7. 
196 Blumer 1954 använder begreppet sensitizing concepts i den kvalitativa sökandeprocessen. 
Starrin, Larsson & Willebrand 1984 översätter deitta begrepp med spårhundsbegreppet som för
slag på uppslag, ideér och riktningar det fortsatta analysarbetet kan söka sig. Se även Starrin, 
Dahlgren m fl 1991 s 20. 
197 Eriksson 1997 s 10-11. 
198 Ehn & Klein 1994 utvecklar tankar om kulturvetenskaplig reflexivitet och hur forskare 
tenderar att ständigt "lägga livet tillrätta". 
199 En ambition som bruka förknippas med Grounded Theory-metoder. 
200 De två första intervjutyperna, den livshistoriska och den tematiserade, byggde på ett fritt 
berättande där informanten själv i hög grad bestämde vad som var viktigt att ta upp. Den 
analys som görs mellan dessa intervjuer går därför inte ut på att hitta generella frågeställningar 
utan på att hitta individuella teman som kan fördjupas i den fortsatta intervjuprocessen. 
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generella aspekter, manliga och kvinnliga rörelsemönster påbörjades efter att 
alla individuella berättelser sammanställts som individuella "lifestories201" och 
därmed tillsammans fått ett samlat värde. Då var de inte längre bara enskilda 
biografier eller individuella människoöden utan hade mer att säga som grupp. 

Teorier som behandlar konstruktionen av identitet i stort och i synnerhet 
könsidentitet visade sig ha störst bärighet för förståelsen202. Även om mitt ma
terial är litet finns även ett påtagligt klasspår som jag beskrivit som scenari
oskillnader, ett spår som tidigare forskning203 entydigt kan bekräfta. Min an
sats har i högre grad inriktats på att "komplicera och fördjupa" essenser och 
förstå hur de hanterar verklighet, precis som den är och som den upplevs. 

I och med att könsfrågorna tidigt kom i centrum fanns det skäl att vara var
sam i forskningsprocessen. Jag valde att prioritera flickornas berättelser och 
göra dem färdiga först för att undvika två vanliga, centrala felkällor. En stor del 
av kunskapskapitalet om avvikande ungdomar bygger på "ungdom" i mening
en pojkars sätt att avvika. Behandlings- och missbruksforskning och forskning 
om ungdomars kriminalitet är oftast forskning om pojkar och avvikande poj
kars världar204. Det finns relevant forskning om flickor men den är svårare och 
mer otillgänglig. Den andra fällan jag försökt undvika är att gå igenom den 
"stora gruppen" dvs pojkarna och sedan utveckla "på vad sätt flickorna är an
norlunda". I min undersökning prioriterades flickorna och de fick bli sin egen 
måttstock. 

Stor kraft har även lagts på att hålla den psykoanalytiska teoribildningen 
stången både i intention, tanke och text. Den har varit och är ett dominerande 
tankeraster som påverkar nästan all kunskapsproduktion om barn och ungdo
mars identitetsutveckling och i synnerhet om den är problematisk. Det är inte 
heller orimligt att tankespår omedvetet, naturligt och självklart smyger sig in i 
intervjuer och analyser, även i mina. Med det "spårhundskoncept" jag använder 
lever jag ständigt med risken att "tycka mig känna igen lukterna"! I och med att 
"dofterna" sedan 70-talet så starkt dominerats av teorier om attachment och ti
dig-jag-utveckling är det lätt att utgå från den "bild vilket pusslet ska läggas"205. 
Därmed inte sagt att teoriområdet inte kan vara fruktbart att använda. Min av
sikt har mera varit att ha kontroll och förhindra smygande teoriimperialism, i 
möjligaste mån försöka låta texternas intentioner tala så fritt som möjligt och 
inte "lägga livet tillrätta" alltför mycket206. 

201 Varav Marcos och Sofias presenteras i sin helhet och Mattias och Lottas som tematiserade 
varianter. 
202 Materialet överraskade mig som tidigare påpekats. Teoriområden som jag i början trodde 
skulle bli betydelsefulla var mest "kosmetika" för vad det egentligen handlade om - det elemen
tära i socialt samspel - knyta sociala band och passera som man eller kvinna. "Livet på och bak
om scenen" skulle Goffman sagt. 
203 Se kapitel 8 i synnerhet delen om socialt arv. 
204 Andersson 1990. 
205 Jfr Anderssons resonemang 1991 s 28. 
206 Ehn & Klein 1994.1 många frågor är jag mycket influerad av traditionella synsätt, förhåll
ningssätt och metoder som funnits inom forskning i etnologi och antropologi. De har mycket 
att tillföra psykologi, sociologi och socialt arbete och kan berika en välbehövlig mångsidighet. 
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Givetvis har min utbildning, yrkeserfarenhet, erfarenhet som förälder och 
ungdomsledare osv påverkat mitt sätt att fråga, tolka och skriva. Samtidigt är 
det självklart att allt detta är en förutsättning för den interaktion som var nöd
vändig för att samtalen blev som de blev. Min presentation som "en som vill ha 
deras version", min "kravlöshet" och deras anonymitet angav de ramar som 
gällde för interaktionen. De berättelser ungdomarna presenterade var det jag 
fick - både på gott och ont. 

Intervjuerna innehöll både "tragiska historier"207, och "standardhistorier"208 

men min poäng är att detta faktum inte behöver vara hotfullt. Det finns två 
starka skäl för detta. De upprepade intervjuerna försvårar och avslöjar scha
blonhistorier. Gången att pendla mellan berättelser och utskrifter gör att saker 
och ting lyfts upp flera gånger och utifrån flera aspekter. Detta gör motsägelser, 
omtolkningar, alternativa versioner etc synliga209. Det andra skälet är att an
vändandet av schabloner också är sätt att uttrycka sig och i sig en källa till en 
kunskap som säger en hel del om människan bakom. 

Ungdomarna har precis som alla andra när de berättar en tendens att ordna 
saker och ting på ett rationellt sätt (för att vidga förståelsen av sig själv). De vill 
gärna framstå som om de var rationella och hade kontroll på det som "hela ti
den händer dem". Ett faktum som jag mer ser som en utmaning, ett socialt spel 
som kräver uppmärksamhet210, än som en fallgrop. 

Jag har nu argumenterat för olika överväganden i min ansats och i mitt till
vägagångssätt. Det är enligt mitt förmenande kunskaper som inte kan fås på 
annat sätt än genom närkontakt och empatisk förståelse för "den andres" sätt att 
se världen. Detta innebär inte att resultaten okritiskt ska accepteras som "sätt att 
se på saker och ting" utan de ska självklart också underställas en kritisk pröv
ning enligt de vedertagna kriterier som gäller inom den kvalitativa forsk
ningstraditionen. 

Vilka argument finns som talar för att denna process, på ett vetenskapligt 
godtagbart sätt gått rätt till och att resultaten går att lita på? Jag har utgått från 
Denzins och Merriams kriterier för prövning av validitet och reliabilitet med 
avsikt att kritiskt granska process och material211. 

Reliabilitet i biografiska ansatser 

Alla försök att förstå och rekonstruera människors hela handlande över tid eller 
hur begripa hur världen ter sig för en annan människa är svårt. Det är dock en 
ambition när det gäller all form av människokunskap att så trovärdigt som 
möjligt komma mänsklig mening och mänskliga sammanhang nära. En biogra
fisk ansats söker inte i första hand förklara utsatthet utan försöker förstå sam

207 Andersson 1991 pratar om tragiska historier som ska ursäkta och förklara varför de är i just 
denna situation. Se även Goffman 1961 s 150 och Svedberg 1994. 
208 Andersson 1991. 
209 Jfr Denzins 1970 s 242 ff resonemang om intern (inre) validitet och Merriam 1994 s 177 ff. 
210 Vilket poängteras i Sunesson 1992 s 13 och Svedberg 1994. 
211 Denzin 1970 The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods och Merriam 
1994 Fallstudien som forskningsmetod. 
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manhang och mening. Asplund212 menar att vi ska undvika motivförklaringar 
som låser tänkandet till modeller och koncentrera oss på förklaringar till motiv 
som är ett sökande med mer öppna utgångspunkter. 

Livshistorier talar till både professionell och icke-professionell nyfikenhet. 
De introspektiva och empatiska processerna går igång automatiskt utan att frå
ga varför. Materialet finns där, lättillgängligt och lockande och bjuder in läsaren 
som medtolkare. Många vetenskapliga texter om ungdomsproblematik är 
skrivna för en smal publik och svårtillgängligt för den som inte är tillräckligt 
påläst redan innan. Även om mina texter säkert också har brister är fallberättel
serna ändå lättillgängliga för de flesta och möjliggör för olika läsarkategorier att 
följa tråden mellan fallbeskrivningar och teoretiska delmoment. Arbetsproces
sen, som letar "spår" i berättandet ska trovärdigt grundas av sammanflätade 
teoretiska och empiriska "data". Kanske skulle en annan forskare se andra spår i 
mitt material? Javisst, men jag vill ändå hävda att tätheten i beskrivningarna, 
min strategi att hantera materialet, mitt förhållningssätt att härbärgera ungdo
marnas ord hela vägen borgar för att det är deras verklighet som verkligen 
kommer fram. 

Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning metoden är tillförlitlig för att re
sultatet vid en förnyad undersökning skulle upprepas. En fråga som i den här 
typen av projekt mer handlar om trovärdighet och konsistens. Sammanfatt
ningsvis ser jag tre huvudargument som talar för mitt sätt att lösa problemet213: 

Position, förhållningssätt, målgruppsbeskrivning har öppet deklarerats. 

Flera källor och metoder har använts och materialet har triangulerats. 

Strategier och forskningsprocess har på ett detaljerat sätt väl redovisats. 

Sanningsvärde - validitet 

Den inre validiteten är kanske den mest centrala säkerhetsfrågan i biografiska 
ansatser214. Fångar materialet den verklighet man avsett att studera? 

Min uppgift har varit att tolka "tolkningar av verkligheten" vilket är att dra 
slutsatser i andra hand. Ungdomarnas "praktiska sanningar" är målet för mina 
tolkningar. Merriam215 anger ett antal grundläggande strategier som utifrån 
praktisk forskning och kvalitativa metoder används för att säkerställa den inre 
validiteten eller sanningsvärdet. Hon tar upp frågor om triangulering, åter
koppling, perspektivering, försök att kontrollera eventuell skevhet i materialet 
samt horisontell granskning. Jag har handskats med dem enligt följande: 

212 Asplund 1980. menar att man ska undvika kausala samband och söka holistiskt tänkande 
och öppenhet. 
213 Merriam 1994 s 177 och sl83. 
214 Guba & Lincoln 1981 i Merriam 1994. 
215 1994 s 179-180. Även i Svensson 1996. 
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Materialet är triangulerat216 för att ge en allsidig och trovärdig bild av det 
studerade. I mitt fall har jag inte i första skedet triangulerat tolkningar och 
sammanställningar med kolleger utan sett ungdomarna som den mest naturliga 
diskussionspartnern. Materialet har genomgått sedvanlig seminariebehandling 
och handledning. Ju längre i arbetetsprocessen jag kommit, framförallt efter det 
att fallbeskrivningarna blivit klara, har samarbetet med kolleger inom samma 
arbetsområden intensifierats. 

När det gäller den metodmässiga trianguleringen har jag varierat metoderna 
för att ge sökarljus från flera håll. Vi har förutom berättandet ritat släktkartor, 
relationskartor, livskartor, sett videofilme]:, lyssnat på deras musik, gått igenom 
fotoalbum etc. Jag har också skrivit ner observationer av samspelet i ungdoms
gruppen på institutionerna samt mina egna reflektioner i samband med inter
vjuerna. Ungdomarna har "återkopplats" och granskat intervjuutskrifter och 
sammanställningar217, skrivit egna reflektioner, "hemläxor" eller kommentarer. 
De har också pratat om "samma saker" vid flera tillfällen vilket ger en dubbel 
kontroll för påhittade historier och skarvningar. Praktiska detaljer och övergri
pande skeenden har kontrollerats med hjälp av utredningarna och ungdomar
nas sociala akter från socialtjänsten. Jag har också andra informanter som beri
kat helhetsbilden och gett mig initierad information om ungdomarnas upp
växtmiljöer218. 

När det gäller eventuella skevheter vill jag hänvisa till det jag tidigare sagt 
om mina strategier att förhålla mig till och uppmärksamma psykoanalytiska 
tankefällor och de mest uppenbara fällorna för könsmakt och manlig 
(över)ordning. 

Den horisontella granskningen bygger på tanken att materialet löpande ska 
få kritik och söka sig nya infallsvinklar. I och med att intervjutiden var så ut
dragen och det hände så mycket i ungdomarnas liv överraskade verkligheten 
ständigt mig. Under resans gång har många uppslag och idéer förkastats och 
fått ge vika för det mest elementära i människors liv. Kanske är det just att det 
blev så elementära, odramatiska och opretentiösa slutsatser som ska borga för 
sanningsvärdet i materialet. Igenkännandet hos mina informanter och "det 
vanliga" i alltihop är rimligtvis ett bra tecken på att jag är det mänskliga på spå
ren. 

Frågor som rör den yttre validiteten handlar om generaliserbarheten i mate
rialet. Är min grupp representativ för ungdomar i utsatta situationer? Natur
ligtvis inte, de är varken mer eller mindre än "de fjorton" som befann sig på två 
utredningsinstitutionerna under året 1994! Däremot vill jag framhålla det fak
tum att vi människor i de elementära livsprocesserna har stora likheter och att 
det antagligen finns många ungdomar, omhändertagna eller inte, som bär på 
samma frågor som mina informanter. Om beskrivningarna är så "täta", berättel
serna så stringent och ödmjukt behandlade att de blir trovärdiga och kan kän

216 Man använder andra forskare, informanter eller flera informationskanaler och metoder för 
att få alternativa perspektiv. 
217 Däremot inte analysdelarna och de teoretiska slutsatserna. 
218 Informanter som jag inte kan röja av sekretesskäl. 
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nas igen, kan man generalisera på en teoretisk och begreppslig nivå219. Då blir 
individuella berättelser mer än bara exempel på "hur det kan vara" i omhän
dertagna, socialt utsatta och problemdefinierade pojkars och flickors liv. Då 
beskriver de "hur det är" i mer generell bemärkelse. 

Att känna igen sig är en utmaning att söka vidare, tills man gör det. Tills man förstår. 
Vi måste fortsätta analysen förbi den subjektiva gestaltningen...22^. 

219 Jfr Merriam 1994 s 183-189, Svensson 1996 s 409-415, Svedberg 1994 s 149-151, Denzin 1970 
241-246 och Andersson 1991 s 42-43 . 
220 Andersson 1991 s 43. 
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KAPITEL 4 

BLI DEN MAN ÄR 

Att maka till sig plats i tillvaron 

Flickor och pojkar har skilda utvecklingslinjer för sin socialisation mot vuxenli
vet. Vägen att bli autonom och självständig präglar könstypiska sätt att hands
kas med processer inom olika sociala världar. Strävan efter självständighet har 
könsmässigt både olika förutsättningar och tar sig olika former221. 

Utan att alltför mycket fördjupa mig i utvecklingspsykologiska resonemang 
finns det vissa grundskillnader i könsvillkor som starkt slår igenom när det 
gäller konstruktion av identitet222. Den tidiga anknytningen och de tidiga rela
tionerna sker, oavsett om barnet är en flicka eller en pojke, oftast och starkast 
till modern, dvs en kvinna223. Hierarkin, uppdelningen av omsorgsansvaret i 
hemmet och det könsspecifika sättet att relatera, kommer oundvikligen att for
ma könsmenyer för identitetsarbetet. Relationer och relationsskapande är själva 
nyckeln till känslan att vara någon224. De t sätt man blir bemött på ger respon-
ser i form av självbilder som bygger upp självkänsla och egenvärde, hela tiden 
speglat i andras ögon225. Även om jag med "ögon" avser en bredare, symbolisk 
betydelse finns "i verkligheten" ögon och blickar ständigt verksamma i interak
tioner mellan människor. Siltala uttrycker det: 

... den interaktion som sker via blicken är den mest intima, eftersom man då är medvet
en både om det egna jaget och den andres. Den största njutningen är att betrakta den 
andres godkännande ansikte på samma sätt som det lilla barnet när det matas22^. 

Relationen med mamman är givetvis central. Det är med henne den första inti
miteten, den första blicken och bildningen för relationsskapande tar sin början. 
Ur denna relation tar sedan barn mer eller mindre flick- och pojktypiska vägar 
ut i livet227. 

221 Messerschmidt 1993,1997, Chodorow 1988, Gilligan 1985. 
222 Jag har avstått från att fördjupa mig i de mest slående grundskillnaderna - de biologiska. 
Sen vill jag betona den skeptiska hållning jag tidigare anfört till att använda identitetsbegrepp. 
Man kan lätt luras in i att det handlar om något fast och bestående. 
223 Även om en del forskare t ex Bergman i Kvinnovetenskaplig tidskrift 1/93, Jalmert 1983 
och Hyvönen 1994 menar att en förändring skett i fädernas sätt att knyta an till sina barn. 
224 Med ett vardagligt språkbruk kunde man säga att individen är summan av de relationer 
man bär upp. Se t ex Restivo 1995. 
225 Vi styrs av andras föreställningar om oss och speglar oss i deras respons, symboliskt, i den 
andres ögon. Se Cooleys 1922 begrepp "spegeljaget" och Levin & Trost 1996. 
2261 Nordiskt Sosialt Arbeid 3/95, s 168 med hänvisning till Silvan Thomas. 
227 Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991. 
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Skillnaderna i det könsmässiga bemötandet och de könsmässiga responserna 
tar fart redan vid de första kontakterna med omvärlden. Flickan och pojken 
upplever en identitetskänsla i samma stund de slår upp sina ögon och blir ett 
relaterande själv228. Från den stunden söker de bejaka relationer från omgiv
ningen och hitta sätt att uttrycka sig själv. Efterhand börjar söners och mödrars, 
respektive döttrars och mödrars relaterande urskilja olika lösningar på den se
parationsproblematik som är temat i denna tidigaste intimitet229. Pojkar upp
muntras och söker sig till strategier att bryta upp från en alltför närgången re
lation med den andra könsrepresentationen och kommer därför att mer anam
ma sätt att "vända sig bort" från djupa relationer. Bergman230 menar att upp
brottet, separationen från "en av den andra sorten" lär pojkar att ta avstånd från 
"det relationella sättet att vara". Det är här "manliga" personligheter, behov och 
känslor börjar formas genom det man upplever som "fri" vilja, smak och intres
seinriktning. Det manliga projektet går ut på att bli "sin egen" - lära sig härbär
gera existensiell ensamhet231, ständigt mäta sig med andra, tävla, utmana och 
söka sina gränser. Baksidan av samma projekt innehåller ständiga bekräftelse
behov och svårigheter att knyta an, på ett djupare plan, till andra. 

Flickor däremot upplever inte alls samma hets över att kontrollera och av
gränsa intimitet utan bygger in relationsskapande och relationsfördjupande 
strategier i den fortsatta konstruktionen av sin identitet och sitt sociala kön232. 
För henne är samhörigheten med mamman inget hot utan en långvarig identi
fikation. I dessa interaktioner uppstår det Gilligan233 kallar moraliskt tänkande, 
dvs sätt att läsa världen. Flickornas glasögon färgas mer av behovet av person
lig bekräftelse, vilja till samhörighet och nära relationer. Miller234 menar att 
kvinnors självkänsla byggs upp kring förmågan att skapa och upprätthålla nära 
vänskapsband och relationer. Hon menar också att många kvinnor uppfattar 
hot mot relationer som ett hot mot jaget, vilket är att starkt betona de relations
fördjupande strategier Gilligan pratar om. 

228 Med fokus på en aktivt skapande individ, en aktör, som kommunicerar med sin omgiv
ning. 
229 Chodorow 1988. 
230 Kvinnovetenskaplig Tidskrift 1/93. 
231 Bergman pratar i samma artikel om en livslång ensamhetsorientering vilket liknar den 
danske pedagogen Nordahls resonemang om att lära sig leva med existensiell ensamhet. I Pe
dagogiskt magasin 1996:122 s 36, menar han att separationen från mamman gör att pojkarna 
lär sig att de bara kan räkna med sig själva när det kommer till kritan. Detta är principresone
mang. Verkligheten innehåller givetvis ett betydligt bredare spektrum av möjligheter för att 
agera både på typiskt manligt respektive kvinnligt vis. 
232 Chodorow 1988 visar med hjälp av psykoanalytiska och sociologiska teorier hur samspelet 
med mamman under den tidiga intimiteten blir till en socialisationsprocess där upplevelsen av 
biologiskt och socialt kön sammanflätas och leder till en allmänkunskap om typiskt kvinnligt 
och manligt. Jfr Schutz begrepp kollektiva typifieringar. 
233 1982. 
234 1986. 
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Pojkar söker sig till andra strategier. De vill utmärka sig, visa sig självständi
ga och ha identitetsbekräftelse som mer utgår från vad de åstadkommer och 
vad de representerar235. 

Det är viktigt att påpeka att både pojkar och flickor är relationsorienterade 
och behöver bli bekräftade som människor och känna ett egenvärde236. Skill
naden som Gilligan åsyftar ligger inbäddat i tänkandet om vad som söks i bekräf
telserna. Flickor söker med andra återskapa den intimitet de är väl hemmastad
da i och pojkarna vill bekräfta sin särskildhet, ett rörelsemönster som de är väl 
hemmastadda i237. 

Förhållandet till papporna sker utifrån andra förutsättningar. Relationens 
början har inte samma beroendekaraktär som relationen med mammorna, även 
om papporna redan tidigt har möjlighet att ingå i intimsfären. Fäder har i kraft 
av sina könsspecifika relationserfarenheter en "fallenhet" för andra roller gen
temot det lilla barnet238. De förespeglar spänningen, äventyret och manar till 
orienteringar utåt och inbjuder till självständighetsprocesser. De representerar 
tydliga objektrelationer239 men är också en sinnebild för ordningen mellan kö
nen. Makten att definiera de könsmässiga relationernas villkor förespeglas i hur 
papporna låter sig uppvaktas av flickorna (så de får bekräftelse) och hur de som 
förebilder hjälper pojkarna att bli bra på något (så de får bekräftelse). 

Verkligheten är betydligt mer mångfacetterad än vad ovanstående principre
sonemang om könsskillnader kan fånga. Men det finns en poäng i att förstora 
skillnaderna i denna teoretiska del för ätit senare kunna bena upp de könsliga 
dragen i ungdomarnas rörelsemönster. Verkligheten däremot följer sällan ma
nualen. När man trär in sin tråd i "de mänskliga relationernas väv"240 finns 
många faktorer som påverkar den sociala konstruktion man upplever som sitt 
själv och som bär ens namn. Alla dessa faktorer tillsammans gör att det ibland 
skiljer mer mellan olika individer än det gör mellan kön. Poängen med ovan
stående könsresonemang är att peka på det oändliga i gradskillnader (inte art
skillnader) mellan flickor och pojkar som grupp betraktat. 

Jag utgår ifrån ett vitt perspektiv som inte fångar in individers personlighet 
eller identitet utan fokuserar rörelsemönster i individers relaterande. Betydelsen 
av dessa rörelsemönster återspeglas senare konkret i flickors respektive pojkars 
individuella mix av värderingar, livsstilsval och kontextuellt handlingsutrym
me. 

Pojkar och flickor, trots att de lever i samma yttre verklighet, tolkar situatio
ner olika och vill olika saker med sitt agerande. Denna skillnad är sociokultu-
rellt betingad och medför att sönerna och döttrarna i sin tur för den vidare i sitt 

235 Jfr Sörensen 1982 som använder begreppet "ansvarsrationalitet" för flickors större intresse 
för relationskvaliteér och Dahlgrens, 1977, "individorientering" och "processorientering" för 
pojkarna. 
236 Bjerrum Nielsen & Rudberg 1990. 
237 Cwejman i Fornäs m.fl 1991 Kön och identitet i förändring FUS-rapport nr 3. 
238 Chodorow 1988. 
239 Inom psykoanalytisk teoribildning används begreppet "idealisering av fadern" som en 
psykisk grundstruktur att våga skilja ut sig, som person, från modern. 
240 Arendt 1988 s 222. 
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sätt att relatera som mor och far till sina egna barn och i agerandet som man 
och kvinna. 

Ett viktigt ställningstagande 

Vissa frågor svävar alltid över den här typen av resonemang. Vad är gemen
samt och mänskligt? Hur olika är vi? Ligger de på ytan, som rollaspekter, eller 
är vi i djupet olika konstruerade? Min grundläggande hypotes är att val av livs
stil, oavsett om det gäller pojkar eller flickor, är ett sätt att handskas med förut
sättningar och möjligheter. Livsstilsval är ett sätt att vardagligt, situationsan-
knutet, ta itu med livet och bemästra vardagen som den ter sig för den det be
rör. Jag menar att könsskillnader existerar och starkt påverkar val av livsstilar. 
Skillnaderna ger avvikande beteende, missbruk, kriminalitet könsspecifika pro
filer241 som kräver ett könsspecifikt bemötande242 när det gäller det konkreta 
sociala arbetet. Könsskillnader avspeglar sig också på alla plan i intervjuarbetet 
där olika saker betonas243 och ger berättelsernas klädedräkt en könskaraktär. 
Intervjupersonerna är socialt kön både som individer och som undersökta "fe
nomen". 

Det sociala rummet ser också olika ut för pojkar och för flickor. Både livssti
lar och konkreta valsituationer är kontextuellt könsbundna. Pojkar beskrivs 
sällan som sexuellt lösaktiga och kan därför "by nature" få status genom att ha 
många tjejer. En situation som kan få helt omvända konsekvenser för flickor. 
Flickor å andra sidan kan "by nature" få status utan att prestera och visa upp sig 
vilket är svårt för pojkar. Flickor och pojkar har inte bara olika ögon att betrakta 
verkligheten med. De lever också i en konkret verklighet som behandlar dem 
olika och ställer olika krav på dem244. Skillnaderna finns både inom dem och 
utanför dem. 

Att vara sitt kön 

Intervjuungdomarnas olika sätt att handskas med omständigheter, deras val 
och deras handlingar kan granskas ur jämställdhetsaspekt men är de facto re
sultat av konkreta förhållanden. De är sitt kön och kan bara läsa världen ur 
denna upplevelse, när de blir intervjuade. De har sina känslor, behov, drömmar 
och fantasier uppknutna kring den sociala konstruktion de gjort av att vara den 
de är och är därmed en självständigt skapad produkt av sina egna betingelser. 

241 Messerschmidt 1993. Sarnecki 1996 diskuterar olika profiler men avstår från att fördjupa 
sig i könsfrågor. 
242 Forsling 1987, SOU 1992:18, SOU 1993:35, Daleflod 1993, Sarnecki 1993, Andersson 1993, 
1996. 
243 Både av mig och mina informanter. Även om vi anstränger oss för att vara neutrala är det 
rimligt att våra sociala kön färgar interaktionen i bestämda färger. 
244 Se Andersson 1995. 
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De pratar i allmänhet i jag-form och ser världen i ljuset av den lykta de bär med 
sig. 

Haavind245 betonar att kön inte är en roll utan en del av identitets
upplevelsen och djupt förankrad i självupplevelsen. Erfarenheter av att bli be
mött som flicka eller pojke konstruerar redan som spädbarn bilden av de 
könsliga egenskaperna och kvinnligt respektive manligt handlingsutrymme. I 
de bekräftelser som sker i interaktionerna med omgivningen internaliseras "det 
naturliga och självklara" i att vara flicka eller pojke246. Av det skälet är flickor
nas positionering gentemot män och mansvärlden en grundläggande bekräftel
se på vem de är och deras könsidentitet och vice versa247. 

Haavind ser kvinnlig underordning, liksom manlig överordning, som en 
konsekvens av vår sociokulturella struktur och att identitetsbekräftelserna går 
ut på att belägga och vidmakthålla denna ordning248. 

Självuppfattningen styr ens sätt att läsa världen. Flickornas sätt att genom si
na livsstilsval få identitetsbekräftelser är nära sammanflätade med omgivning
ens förväntningar av flickbeteende och den respons och de reaktioner de får på 
sitt eget specifica agerande. Ramarna för vad som är rätt och fel värderas och 
tolkas på olika nivåer, från övergripande "vad som är normalt för flickor i den 
åldern" till den individuella praktiken, upplevelsen av det situationsmässiga 
handlingsutrymmet, "vad som känns rätt". 

De bär med sig ett rörelsemönster i relaterandet till omvärlden som bygger på 
både erfarenhet och verklighet. 

Att vara den man är 

I vardagshandlingar kommuniceras och konstrueras självbilder i en strid ström. 
Det är det som är livet! Genom att agera, knyta relationer, ingå i gemenskaper, 
klä sig, tala och röra sig, experimenteras det ständigt i allt agerande med b la 
könstypiska förtecken. Den underordning Haavind pratar om konstitueras i sät
tet att vara olika och genomsyrar all konstruktion av kön. Flickornas identitet
sarbete går ut på att göra sig tydliga iförhållande till något medan männen och 
pojkarna ska bekräfta att de är något249. Detta utgör en viktig och genomgri
pande generell skillnad mellan könen. Den underordningssituation flickorna 

245 1982. 
246 Garfinkel 1967, visade i en berömd studie, Passing and the managed achievement of sex status 
in an "intersexed" person hur Agnes, som både är kvinna och man, genom sociala processer kon
struerade sin könsidentitet. Garfinkel menar att könsidentitet endast är en flytande, obestämd 
och föränderlig produkt av samspelet mellan människor, trots att de själva uppfattar och talar 
om denna identitet som något fast och oföränderligt. 
247 Hirdman menar att könsordningen är den grundläggande ordningen, en förutsättning för 
andra sociala ordningar. Ordningen av människor i g enus har b livit basen för de sociala, ekonomiska 
och politiska ordningarna. KVT 3/88 s 51. 
248 I Holmberg 1985 s 21. 
249 Mycket kort sammanfattning av Haavinds resonemang om det sociala könets konstruktion. 
1982,1985 samt Holmberg 1993. Angående "spelet" mellan könen se även Goffman 1977. 
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befinner sig i färgar följaktligen starkt deras självförståelse och i förlängningen 
agerande och val av livsstilar. 

Därför är det inte heller konstigt att i intervjumaterialet finna könsskillnader 
där flickornas val av livsstilar tar sig andra uttryck, har ett annat innehåll och 
förlopp än pojkarnas. 

Om man går bakom agerande och ser till värderingar, motiv, val och beslut 
finns det ändå anledning att vara försiktig i analyser och slutsatser. De intervju
ade flickorna agerar kvinnligt och uttrycker sig i kvinnliga rörelsemönster även 
när de relaterar till mig. De bjuder på kvinnliga berättelser, använder kvinnligt 
språk, kvinnliga ord och antydningar likväl som pojkarna bjuder på sina man
liga varianter. Samspelet färgas av skillnader i kön, ålder och livserfarenheter. 
Risken finns att berättelser kan förvanskas och selekteras av det som skiljer våra 
språkliga klädedräkter åt. Samtidigt, för att vända på resonemangen, är det just 
detta perspektivmöte, när olikheter och värderingsskillnader måste förtydligas 
och vecklas ut, som skapar en nödvändig början för att något ska hända. 

I intervjuinteraktionen är det också rimligt att strukturer av över- och under
ordning påverkar även dessa processer och det är inte säkert att vare sig poj
karna eller flickorna lyckats göra sina tolkningsramar tydliga för mig. Alterna
tivt kan det också vara så att jag inte fattar vad de säger och inte har förmågan 
att förstå dem i någon djupare mening. Detta är ett av skälen till att jag lagt stor 
möda på att låta deras egna ord följa med i arbetsprocessen och gett dem stora 
möjligheter att fortlöpande ge feedback på det jag skrivit. 

Avvikande beteende 

Ungdomars avvikande beteende, missbruk och kriminalitet har i alla tider varit 
blickfång i politik, media och debatt ofta under alarmerande rubriker och te
man250. Forskning och kunskapsutveckling har däremot inte synts i samma 
utsträckning251. Forskningsrön har lyfts fram när de varit politiskt eller medialt 
gångbara vilket gett en skev och lynnig bild som pendlat mellan endera förstå
ende eller fördömande attityder252. 

Pojkars avvikelse syns på ett helt annat sätt än flickors. De ger sig ofta på 
privat egendom, deras missbruk sker oftare på offentliga platser och de stör 
den allmänna ordningen på ett sådant sätt att de oftare blir föremål för polisin
gripanden. Lagbrott är den indikation genom vilken social problematik oftast 

250 Inom ungdomsforskningen pratar man om "moral panics" och "folk-devils", Cohen 1972, 
när det gäller utmanande ungdomskulturer och den process samhället har för att konstruera 
och fokusera "problemet" och därmed sätta gränserna för vilken "ordning" som skall råda. Se 
Ohlsson 1997 för gedigen genomgång av samhälleligt problemtänkande om ungdomar. 
251 Daleflod 1993 s 5 menar att: "Det föreligger en stor och skrämmande brist på inhemsk sys
tematisk forskning och empiri" samt att Sverige "knappt har några kunskaper". 
252 T ex den oförtjänt stora uppmärksamhet Humble & Settergren Carlsson 1974, beskrivning
ar av den jagsvaga "aniara-människan" fick, Martinssons "avsaknad av fadersfigur", Ziehes 
"nya socialisationstyp" etc. Jfr ock så med "värstingdebatter" om olika "västindienresor" som 
med jämna mellanrum blir till nyheter. 
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uppmärksammas. Lagstiftningen i Sverige är uppbyggd kring att definiera 
handlingar som brott vilka tillhör den typiska mansrollen253 t ex våld som kon
fliktlösningsmodell. När det gäller typiska kvinnliga livsstilar av asocial karak
tär, prostitution etc definieras de allmänhet inte som brott. Prostitution hanteras 
som ett moraliskt problem och en individ uell kvinnlig sexuell problematik, de
struktiv men ej straffbar. Detta gör att marginalerna för myndighetsingripande 
vid kvinnlig problematik blir mer töjbara och byggda på värderingar, vilket kan 
leda både till överreaktioner och oförmåga att reagera med insatser. 

I fält som är gemensamma för flickor och pojkar, t ex alkoholbruk/missbruk 
finns samma töjbara reaktionstid. Ofta reagerar samhället först när något annat 
som hör missbruks världen till händer. För egendomsbrott, våld, och kriminali
tet finns tydligt markerade ramar vilket gör de mindre vålds- och brottsbenäg
na flickorna osynligare än pojkarna i samma situation. 

Flickors avvikelser har andra rörelsemönster som inte provocerar samhället 
på samma sätt. De använder inte i samma utsträckning våld, de stjäl inte och de 
gör inte åverkan på annans egendom. Även om de begår färre brott innebär det 
inte automatiskt att de har färre sociala problem. Ofta finns de med i samma 
sociala nätverk som kriminella pojkar, med den komplikationen att de ofta är 
yngre. 

Pojkars agerande utmanar lagstiftningen och samhällets kontrollapparat. Av 
det skälet har både insatser och kunskapsproduktion koncentrerats till att för
stå, förebygga och behandla deras problematik. Pojkar har blivit den måttstock 
kring vilken den "normala avvikelsen" kretsar. Den vård och behandling som är 
uppbyggd i Sverige är med några få undantag inriktad på typiskt pojkbeteende 
och pojkproblematik254. 

Vid många studier av kriminella, missbrukande och avvikande ungdomsbe
teenden pekas på könstypiska skillnader. 

Kön är otvetydigt den variabel som mer än nån annan predicerar kriminella handling
ar. Men trots detta studeras sällan mäns och pojkars kriminella handlingar mot bak
grund av deras könstillhörighet.255 

Flickor är ännu mer styvmoderligt behandlade. Deras beteende behandlas of
tast som en variant av den "normala avvikelsen". Kön blir en variabel bland 
många andra och i den mån flickor/kvinnor beskrivs som grupp är det som en 
minoritet eller subgrupp till männen och pojkarna. Könsblindheten medför 
också att kriminologerna riskerar att glömma bort frågan - varför begår så 
många män brott? Om inte könsaspekterna hamnar på dagordningen riskeras 
en marginalisering av flickorna och en uppenbar snedvridning i förståelsen av 
pojkarnas del av t ex ungdomsbrottslighet256. Messerschmidt menar att brotts
liga handlingar är ett led i pojkars sätt att forma sin maskulinitet och att nyck-

253 SOU 1993:35. 
254 Forsling 1987. 
255 Hilte 1996 s 99. 
256 Messerschmidt 1993. 
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ein till att förstå brottslighetens karaktär ligger i analysen av den gestalt eller 
figur de uppvisar257. Om man inte tar hänsyn till könsmässiga skillnader när 
det gäller avvikande beteende riskerar man att få dras med en väl förborgad 
bias som försvårar en kunskapsutveckling och som drabbar både pojkarna och 
flickorna. 

Att vilja ingå i det vanliga 

Ungdomar som avviker eller är "struliga"258 får ett speciellt bemötande av fa
milj, omgivning, skola, socialtjänst, vård och behandling vilket påverkar ut
rymmet för att handla annorlunda eller bryta mot könsförväntningar. Att vara i 
en utsatt situation påverkar förutsättningarna för att konstruera sin sociala 
identitet och sitt sociala kön, samtidigt som utsattheten kan vara en följd av 
identitets- och könsproblematik. 

Kan flickornas agerande ses som en reaktion mot samhällets normer för hur 
flickor ska dricka, uppföra sig, hantera relationer och sin sexualitet? Är avvi
kande flickor rebeller mot eller är de offer för könsförtryck? Frågan är relevant 
men omöjlig att besvara. De flickor jag intervjuat har på många sätt brutit mot 
vad som är brukligt för "fina flickor". Ofta har de själva uttryckt sig som rebeller 
eller använt "kvinnosaksargument" för att motivera och försvara vissa hand
lingar. Handlingarna har vid en närmare granskning, enligt mitt förmenande, 
andra bottnar. Min erfarenhet av de flickor jag mött i undersökningen visar mer 
på osjälvständiga, osäkra flickor som försöker, ibland desperat, leva utifrån 
gängse könsideal där överkvinnligt, eller överdrivet pojkaktigt agerande varit 
sätt att handskas med svårigheter och problem. Flickorna skulle vilja - men kla
rar inte lätt att ta steget in i "det vanliga livet". 

Precis som Jonsson259 och Andersson260 konstaterar, kompliceras processen 
ytterligare av att flickorna tar på sig skuld för att "det vanliga" inte fungerar. 
Det finns en uppenbar risk för att flickor, i högre grad än pojkar, skuldbelastar 
sig och intuitivt söker felen hos sig själva. Detta skulle kunna leda till skör 
självkänsla som domineras av skamkänslor261. Inom skolvärlden har Da vies262  

visat att tonårsflickor tar lärares tillrättavisningar väldigt personligt medan poj
kar tenderar att se tillrättavisningar som en del av systemet. 

Upplevelser av att inte klara det vanliga livet ger skamkänslor i det sociala 
samspelet. Skamkänslor som sätter sin prägel på vardagslivet där ansiktet räd
das genom att "i något annat hänseende" skaffa sig säkerhet och självförtroen
de. Asociala livsstilar kan ses som alternativa vägar att temporärt hantera situ

257 Messerschmidt 1993 s 87 ff samt 1997 s 3 ff. En gestalt som dessutom är avhängig etniska, 
klassmässiga och kulturella förhållanden. 
258 En vag beteckning som Andersson använder för avvikande beteende som inte nödvändigt
vis behöver vara kriminellt. 
259 1980. 
260 1990 s 37. 
261 Se tidigare avsnitt, kapitel 2 om Scheffs begrepp skam. 
262 Davies 1984 Pupil Power. 
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ationer av osynlighet eller känslor av att vara misslyckad och värdelös i det 
vanliga. Scheff263 använder begreppet "feeling trap" för att beskriva spiralpro
cesser där skamkänslor gör att "det vanliga" gör ont och åstadkommer ett spi
ralagerande där situationer av förväntade misslyckanden ska undvikas "till 
varje pris". En process som successivt byggs in i självbilden och gör att olika val 
upplevs som "fria" men i själva verket är regisserade av känslorna och erfaren
heternas historia. 

Han berör också en annan typ av social skamkänsla som har med status och 
social ställning i samhället att göra. När det gäller de mest utsatta flickorna 
finns det kanske fog att, med Haavinds termer, tala om dubbel underord
ning264, dels som flicka och kvinna mot den manliga världen, dels som status
mässigt socialt utsatt, stigmatiserad flicka och kvinna gentemot den vanliga 
kvinnligheten. Scheff265 fortsätter: 

Faced with both internally generated shame, and externally generated shame low-
status persons may be particularly susceplible to sham-rage feeling traps. 

Det är lätt att med dessa teoretiska ramar tro att det handlar om anpassning till 
"ordningen" - men icke - många av flickorna vrider, bänder, utmanar, ifråga
sätter, penetrerar och experimenterar med de köns- och klassmönster de för
väntas utföra. "Det vanliga" är inget mål i sig utan en tillfällig ordning, en fixe
ringsbild, gjord för att inge en känsla av trygghet. Precis som för "vanliga" 
flickor är "doing gender and class" ett framtidsinriktat skapande av kvinnlighet 
och tillhörighet - som aldrig tar slut! 

Även pojkarnas agerande kretsar kring sådant som rör samhällets normer av 
förväntat manligt beteende. De vill ge sken av att kontrollera händelserna och 
att de är oberoende av familjer, flickvänner och kamrater. Processen att passe
ra266 som man, görs i ett begränsat handlingsutrymme267. Ett utrymme som 
ramar in "det tillåtna" i manliga livsstilar och som samtidigt också ger möjlig
heter att utveckla och konstruera det individuella i maskulinitet. Andersson och 
Hilte268 menar att man kan se missbruk: som en manlig initieringsrit liksom 
Messerschmidt ser kriminalitet som variant av manlig könssocialisation. Den 
senare betonar starkt det könsliga uttrycksbehovet som grundläggande för ska
pandet av en kriminell "figur"269. 

263 1993 med hänvisning till Lewis 1971 s 18,171-172,199-200. 
264 Hudson s 209 - 210 i Cain 1989 tar upp liknande resonemang som Scheff. En "känslofälla" 
där problemen stigmatiseras och känns som om allt var deras eget fel. 
265 Scheff 1993 s 122. 
266 I meningen att duga. Garfinkel 1967 s 166, använder begreppet "passing" för att beskriva 
den konstruktionsprocess man ständigt är inbegripen i för att fungera i sociala sammanhang. 
Till skillnad från Goffman ser han inte det som ett "spel" eller som "rollagerande". 
267 Messerschmidt 1993. 
268 1993 Förändringens väg. 
269 Figur i den mening som Goffman 1969 s 68 menar med att...display role distance. Personal 
front and social setting provide precisely the field an individual needs to cut a figure that romps, sulks, 
glides or is different. 
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Avvikande, asociala livsstilsorienteringar kan ses som variationer på ele
mentära berättarambitioner270, vars avsikt är att kommunicera med omgiv
ningen. I livsstilsval och orienteringar försöker man utveckla centrala identitet
saspekter såsom manlighet och kvinnlighet samt knyta tillhörigheter till grup
per där man tycker sig eller vill höra hemma271. 

Den stämpling som påbörjas redan i förskoleåldern påskyndar och förstärker 
behoven att visa upp "figurer" och att till varje pris vara "något" och "någon". 
Likväl som det i flickornas val av livsstilar finns nedåtgående spiraler, finns det 
i pojkarnas värld destruktiva handlingsval där det ena leder till det andra och 
slutligen till situationer som det inte var meningen att de skulle hamna i från 
början. I aningslösheten finns en rädsla för den brännheta konkreta frågan -
duger jag? 

Även om pojkarna inte lika påtagligt som flickorna tar på sig skulden för att 
det vanliga inte fungerar och inte blir lika själv destruktiva i sitt beteende finns 
det anledning att fundera över om det inte handlar om två sidor av samma 
mynt! Handlar deras desperata agerande, deras sara/zÄZ/sdestruktiva beteende, 
deras våldsamhet och farlighet om att undvika skamkänslor och ständigt vara 
på jakt efter dess motsats bekräftelse, stolthet och respekt? De två sista orden 
finns nästan alltid närvarande i pojkarnas och ofta i flickornas beskrivningar av 
sig själva och sina val. 

I den begränsade genomgång jag gjort av ungdomars utvecklingsprocesser 
har betoningen lagts på skapandet av könsidentitet. Jag har också i viss mån 
betonat betydelsen av tillhörighet, där köns- och klasstillhörighet spelar stor 
roll för val och livsstilar. Jag ser dessa två spår som de mest centrala både i poj
karnas och flickornas rörelsemönster och det sociala samspelet i stort. 

Människans väsen är en aldrig stillastående rörelse där behov av gemenskap 
och uttrycksmöjligheter ständigt konstruerar nya figurer. Jag vill mena att detta 
är människans väsen. Att agera "könsligt" är det genomgripande sättet att maka 
till sig en plats i den mänskliga gemenskapen. När man konstruerar sina manli
ga respektive kvinnliga uttrycksformer uttrycker man samtidigt sin subjektivi
tet och det som upplevs som "jag". Det är ingen könsroll att passivt växa in i 
eller en slapp anpassning utan en möjlighet att utveckla personlighet och hand
lingsutrymme. Känslan av könsidentitet är inget man försöker "ge intryck av" 
utan något man helt och fullt är vilket avspeglas i kapitlets rubrik Bli den man 
är. 

270 Se tidigare resonemang om metaforen "människan som en berättelse". 
271 "Tillhörigheter" är att se som en flexibel och lösare benämning som griper om klass- och 
gängtillhörighet, etnicitet och könstillhörighet etc. 
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KAPITEL 5 

SOCIALT UTSATT, OMHÄNDER
TAGEN OCH PROBLEMDEFINIERAD 

Presentation 

I denna första kontakt med undersökningens ungdomar ges en ytlig resume' av 
deras liv. Den påminner om en enkel hälsningscermoni där man försiktigt kän
ner på varandra, ramar in på vad sätt man ska börja lära känna varandra lite 
mer. Det är en brokig samling personligheter som kommer från skilda miljöer 
och deras livsstilsorienteringar har egentligen bara en garanterad gemensam 
erfarenhet - de har alla passerat utredningshemmen och där hamnat i mitt garn. 
Presentationen är tänkt att ge en överskådlig bild av uppväxt och livsstilsori
enteringar och sträcker sig fram till februari 1997 då de hade utredningstiden 
och vårt första möte nästan tre år bakom sig. 

Pojkarna 

Marcos 19 år, har asiatisk pappa och finländsk mamma som separerade tidigt. 
Han växte upp med sin mamma och en yngre bror i en s k problemförort. Där 
gjorde han sig känd som bråkmakare redan i förskolan och har sedan dess fun
gerat på liknande sätt genom grundskoleåren. Efter flera anmälningar om 
barnmisshandel placerades han på barnhem och senare hos pappan i tolvårsål
dern. Marcos har förutom mamman haft få vuxenkontakter under sin barndom 
och tidigt levt kamrat- och gängliv med jämnåriga pojkar, en gemenskap som 
också innebar tidig kriminell orientering, sniffning och senare under tonårsti
den, bilstölder och flera fall av misshandel. Han har både tillhört rasistiska 
grupper och invandrardominerade gäng. Förutom pappa har ett familjehem 
funnits med i nätverket sedan Marcos omhändertogs som femtonåring. Efter 
utredningstiden placerades han på behandlingshem under ett drygt år för att 
därefter flytta tillbaka till familjehemmet. Efter behandlingstiden var han i en 
brytpunkt i livet där han först valde den kriminella livsstilen för att sedan på 
olika sätt försöka ta sig ur den. I denna förändringsprocess spelar kockutbild
ning, snowboard, boxning, grafitti och flickvänner stor roll. Marcos har en för
måga att ge maximalt med kraft i det han gör för att sedan tappa lusten och 
byta till ett annat intresse. Han balanserar på områden där kriminalitet ingår i 
livsstilen och riskerar hela tiden att åka fast. Grafitti, snatterier och småstölder 
är sådana områden. Under det senaste året har han även avtjänat fängelsestraff 
för rån och gjort samhällstjänst för våldsbrott. Relationerna inom familjehem
met är både djupa och starka och hemmet är sedan fem år tillbaka hans fasta 
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punkt i tillvaron. Fyra år efter utredningen anser sig Marcos ha mognat men 
söker fortfarande nya nischer i det vanliga livet, vissa av dem är på gränsen till 
det lagliga. 

Henrik 18 år, tillhör en etnisk minoritetsgrupp med stark familje- och 
släktsammanhållning samt speciella kulturtraditioner. Familjen har flyttat 
många gånger. Pappan har under hela Henriks uppväxt haft missbruksproblem 
och tung kriminalitet varför Henrik i tonåren fick ta över det manliga ansvaret i 
familjen. Efter årskurs tre avbröt Henrik grundskolan för att ägna sig åt krimi
nalitet. Han bedömdes av polis som femtonåring vara inne på en mycket farlig 
karriär i våld och brott. Hela familjen har i perioder vistats på olika på behand
lingshem samt under en längre period bott i Finland. Från tolvårsåldern har 
Henrik varit inskriven på §12-hem eller HVB och bara varit hemma under per
missioner och långvariga rymningar. Under årens lopp har han förutom snatte
rier och stölder begått bilstölder, rån och våldsbrott. Han rökte hasch under 
tonårstiden och har ofta använt rökheroin. Henrik var femton år vid utred
ningstillfället och placerades därefter inom låst §12-vård för att 1,5 år senare 
placeras på HVB med etnicitetsinriktning. Det senaste året på behandlingshem 
har fungerat hyggligt och han praktiserar idag på en fordonsteknisk utbildning. 
2,5 år efter utredningen säger sig Henrik vara på rätt spår i livet, men det vanli
ga livet försiggår fortfarande inom institutionsvärlden. 

Bosse 18 år bodde de sex första åren med sina biologiska föräldrar som skilde 
sig när han var sex år mest beroende på pappans missbruk. Barndomen prägla
des av olika sociala problem och Bosse säger sig alltid ha varit bråkig och be
svärlig. "Sociala" upptäckte att föräldrarna inte klarade av honom, varvid han 
familjehemsplacerades första gången som sexåring. Han har sedan bott på olika 
familjehem och på institution sedan han var tio. Sammanlagt rör det sig om tre 
familjehem, tre HVB-hem och fem §12-hem. På en av de senare institutionerna 
bodde han drygt två år, den övervägande delen på tvångsavdelning. Skolgång
en har skett inom §12-vård. I samband med rymningar har Bosse gjort inbrott, 
stölder, missbrukat hasch och amfetamin men har först på senare år haft miss
bruksproblem, främst hasch. Han har varit inblandad i misshandel och på sena
re tid misstänkt för en våldtäkt. Efter utredningstiden blev han religiöst om
vänd vilket höll ett halvår. Han säger sig ha svårt att stå emot kompisar. Under 
det senaste året har han fungerat hyggligt på tre olika behandlingshem men 
skrivits ut på grund av olika typer av bråk. Bosse är djup och filosofiskt lagd, 
funderar mycket över ensamhet, kärlek och livet. Han pendlar ibland mellan att 
citera ödmjukheten i Matteus evangelium och Ebba Gröns aggressiva punka-
rilska. Han är fortfarande, tre år efter utredningen, placerad på §12-hem, men 
har varit drog- och brottsfri senaste halvåret. 

Leif 19 år, är uppvuxen i ett litet samhälle. Han har flera bröder och familjen 
har inte haft några sociala problem. Föräldrarna skilde sig när han var 11 år och 
han har sedan i huvudsak bott med mamman men med bibehållen kontakt med 
sin pappa. Leif har haft en vanlig uppväxt och inga stora problem med kamra
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ter eller föräldrar. Sen trettonårsåldern tillhörde han ett gäng som började "fes
ta" allt mer. Tre år senare kunde drickandet utsträckas till dagar i sträck. Han 
hade stor frånvaro i skolan och fick rykte om sig att vara en slagskämpe. Leif 
var inte inblandad i brott i någon nämnvärd utsträckning och hade flickvän 
under en längre period. I samband med att flickvännen gjorde slut söp han fyra 
veckor i sträck varefter han omhändertogs och placerades på U-hemmet. Efter 
utredningstiden bodde han på ett litet HVB-hem för ungdomar med 
drogproblem. Missbruket på kvällar och nätter bland ungdomarna på behand
lingshemmet gjorde emellertid hans situation ohållbar. Tillsammans med soci
alsekreteraren avslutades placeringen och han flyttade ihop med sin flickvän på 
hemorten. Där fick han ALU-anställning inom kommunen och fungerade 
oklanderligt första året. Tanken var att han skulle söka in på fritidsledarutbild
ning och framtiden såg ljus ut. Förhållandet med flickvännen sprack och Leif 
söp därefter under kort tid bort både arbete och lägenhet samt gjorde sig skyl
dig till inbrott, stölder, olaga hot och skadegörelse. Det senaste året har han bott 
på kollektiv för missbrukare och vill tre år efter utredningen inte sätta upp någ
ra mål med sitt liv. 

Kalle 21 år, har haft en väldigt svår uppväxt. Hans far var alkoholiserad och 
föräldrarna separerade tidigt. När mamman fick cancer valde Kalle att stanna 
hemma av rädsla att hon skulle dö medan han var i skolan. Under mellanstadi
et hade han mindre än 25 procent närvaro och fick efter mammans död, i års
kurs 6, även ta över ansvaret för pappan som var gravt alkoholiserad och med 
uttalad självmordsproblematik. Det var en kaotisk värld med lite utrymme för 
Kalles egna behov. Ett år efter mammans död familjehemsplacerades Kalle hos 
sin halvsyster. Han "föddes på nytt" och gick igenom högstadium, gymnasiet 
och stora delar av tonårstiden på ett hyggligt och vanligt sätt. I artonårsåldern 
inträffade två situationer som förändrade hans situation. Systern separerade 
från sin man och bildade ny familj, i vilken det inte fanns plats för Kalle. Han 
blev tvungen, av praktiska skäl, att bo kvar hos hennes f d man och hans nya 
familj. Han otrivdes och agerade ut bl a genom tafatta suicidförsök. Under 
denna besvärliga tid blev han myndig, ärvde en del pengar efter mamman och 
fick möjlighet att förändra sin livsstil. Han bytte bekantskapskrets, avbröt sko
lan, använde droger i större omfattning. Efter utredningen flyttade han ihop 
med sin flickvän, hade ett praktikjobb och fungerade bra i nästan ett år. I sam
band med arbetslöshet och penningbrist påbörjades ett halvår med organisera
de stölder och missbruk av sprit och amfetamin. När han sedan åkte fast för
ändrades allt återigen och följande halvår var rent både från brott och droger. 
Kalle beskriver sig som svag för kompistryck och identifierar sig alltid med en 
person som skall hålla honom uppe. Sedan utredningstiden är det flickvännen 
och deras gemensamma husdjur som gett honom stadga. Han sökte aktivt hjälp 
för sina missbruksproblem men avvisades av socialtjänsten som menade att 
han bevisligen kunde avhålla sig. Det sista året har han suttit av ett kortare 
fängelsestraff för stölderna. Nästan tre år efter utredningen stänger han in sig i 
lägenheten med sin flickvän och sina husdjur för att kunna stå emot trycket 
från livet utanför. 
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Daniel, 18 år bodde de första 8 åren med sina biologiska föräldrar. Efter att de 
separerat har han ibland pendlat mellan dem men i huvudsak bott med pappan 
och hans sambo. Hans pappa har varit mycket sträng och hårdhänt i sin upp
fostran som innehållit våld, knytnävsslag och sparkar. När han var 16 år och 
skulle börja gymnasiet flyttade han till sin mamma. Han gjorde en mängd in
brott och stölder och vandaliserade för stora belopp. Två korta HVB-
placeringar fick avbrytas då Daniel var aggressiv och fick våldsamma utbrott. 
Under detta halvår av kaos var han även på semester i Thailand med en homo
sexuell kamrat. Det ena behandlingshemmet menade att Daniels problematik 
bottnade i könsidentitetsfrågor, vilket gjorde att de hamnade i kollisionskurs 
med honom och han "straffade ut sig" genom att vara mycket destruktiv och 
utåtagerande. Efter utredningstiden bodde han ett drygt år på ett litet HVB-
hem där han "härdade ut", skötte sig för att kunna flytta hem. Vid en rymning 
blev han inblandad i en bilstöld vilket är det enda brottsliga han varit inblan
dad i under de senaste åren. Droger har aldrig varit aktuella. Under det senaste 
året har han haft olika praoanställningar och bor numera i en egen lägenhet. 
Han har få kontakter med jämnåriga och tillbringar fritiden med sin kontakt
man, datorer och ensamheten. Daniel har för avsikt att bli "Svensson" och skaffa 
sig utbildning och arbete men trivs inte på den ort han bor. Så fort LVU upphör 
kommer han att flytta. Tre år efter utredningen ser han positivt på sina möjlig
heter. 

Mattias, 20 år har vuxit upp med sin mamma och sin syster. Föräldrarna sepa
rerade innan Mattias föddes och han träffade sin far första gången som tolv
åring. Det föreligger fortfarande en stark konflikt mellan Mattias mamma och 
hans pappa. Familjen har bott i samma stad under hans uppväxt men flyttat 
mycket ofta mellan olika stadsdelar vilket medfört sju olika skolbyten. Skolan 
fungerade ändå bra fram till årskurs åtta. Då inträffade hastiga förändringar på 
många plan. Mattias började skolka, sniffade dagligen och gjorde stölder samt 
vantrivdes med relationerna hemma och med mamma. Han "höll på att tappa 
kontrollen över sig själv", sökte själv hjälp och familjehemsplacerades i två om
gångar i olika familjer. Han sökte sig till en livsstil med spänning, kriminalitet 
och ett tätt förhållande med en yngre kamrat som han "lärde upp". Vid ett till
fälle gjorde de inbrott i en vårdcentral, prövade piller som de kom över samt 
somnade med bevisen på sig. Mattias har även gjort beställningsjobb på stölder 
av videoapparater och stereoanläggningar. Ibland sökte han sig till A-lagare på 
stan för social samvaro. Efter utredningen härdade han ut ett år i fosterhem 
innan han fick egen lägenhet och började på Komvux. Mattias har dåligt själv
förtroende och svårt med relationer. När han är full tycker han att han fungerar 
bättre och har även positiva erfarenheter av hasch och amfetamin. Han är nyfi
ken på risker och möjligheter med amfetamin men litar på ödet och låter livet 
rulla på. De senaste åren har han gjort ett begränsat antal bilstölder och "kört bil 
i fyllan", använt amfetamin på helger, men i stort har studierna och det dagliga 
fungerat hyggligt. Han lever parallellt med livet utanför och vet inte hur han 
ska ta sig in. 
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Sven 21 år, växte upp i en stor familj med många syskon i ett mindre samhälle. 
Han var yngst i syskonskaran. Föräldrarna skilde sig när han var tio men kon
takten med pappan bibehölls. Han har gått en omärklig väg från idérika och 
finurliga bus i en byskola via mer och mer skolk i högstadiet, snatterier till bil
stölder, rattfylla och bråk. Mamman orkade inte med gränssättning under ton
årstiden varför det blev ständiga bråk hemma. Syskonrelationerna har alltid 
varit goda och Sven har tagit mycket intryck av äldre bröder och systrar. De har 
i sin tur alltid funnits till hands och hjälpt honom. Sven var ute efter att ha ro
ligt, göra spännande saker, umgås i häftiga gäng. De brott han gjorde var typis
ka gängbrott som efter ett biltillgrepp, en smitning, gjorde att han omhänder
togs och placerades på utredningshem. Efter utredningstiden bodde han ett år 
på §12-hem, öppen avdelning. I början hade han svårt att anpassa sig men efter 
hot om tvångsavdelning bestämde han sig för att sköta sig. Ett år senare flytta
de han hem och fick hjälp av bröderna till lägenhet och arbete. Det mesta blev 
sig likt och han festade på helgerna, körde bil ibland men såg till att inte åka 
fast eller att hamna i alltför mycket bråk. Han umgås med "vanliga" ungdomar, 
tränar boxning på kvällarna och har flickvän sedan två år tillbaka. Sven är 
praktiskt lagd, gillar att arbeta och har bra kontakter för att få snickarjobb. Han 
har också ett starkt nätverk i form av familj och vänner som stöttar och hjälper 
honom. Tre år efter utredningen är han till stor del integrerad i det vanliga li
vet. 

Flickorna 

Andrea 21 år, har flyttat många gånger under sin uppväxt. Föräldrarna hade ett 
stormigt äktenskap med missbruk, våld och flera separationer. De hade båda 
alkoholproblem och splittringen blev definitiv när Andrea var åtta år. Några år 
senare placerades hon i samma familjehem som sin yngre syster. Även om 
Andrea inte kände sig fullt ut accepterad av familjen fungerade hon hyggligt 
under högstadietiden. Hon har alltid haft svårt att få kamrater men hennes ri-
dintresse knöt henne närmare två flickkamrater. De var hos dessa hon sökte 
stöd när hon bröt upp med familjehemmet och flyttade helt sonika hem till 
mamma. Hon var sjutton år och "en förvirrad skummis som ville vara lite an
norlunda" - en sökare. Frisyren och stilen blev punkinfluerad och hon sökte sin 
identitet bland ungdomar som socialtjänsten ansåg vara i riskzonen. Efter ett år 
i gymnasiet prövade hon flera praktikjobb utan att passa in. Därefter gick hon 
frivilligt med på en placering på utredningshem. Efter utredningstiden bodde 
hon ett drygt år på ett tonårshem som hon senare menade var "det enda riktiga 
hem hon haft". Aren efter denna institutionstid bestod av ett kontrollerat, till
bakadraget liv med få kontakter utåt och allt svårare att få jobb. Hon hade en 
stödkontakt med ett familjehem på helger och lov, samt veckoträffar med en 
kontaktman från HVB-hemmet. Den egna lägenheten och telefonen är en viktig 
och en central angelägenhet för självständighet och oberoende. Andrea har ald
rig haft drogproblem eller gjort brott, hon har lätt att uttrycka sig i skrift eller i 
målande beskrivningar. Däremot har hon svårt att leva i varaktiga och långa 
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relationer vilket också försvåras av att hon inte kunde rota sig någonstans. Tre 
år efter utredningen lever Andrea i en skyddande "kokong" avskild från det 
vanliga livet. 

Lotta, 19 år, har vuxit upp med sin mamma i en liten bruksort. Föräldrarna se
parerade tidigt och hon har träffat pappan två gånger de senaste tio åren. "Alla 
pappor är alkoholister och slår sina barn", menar hon och säger sig inte behöva 
någon pappa. Hennes mamma har levt i två långa förhållanden vilket medfört 
att Lotta har många halv- och styvsyskon. Relationen med mamman är kompli
cerad och Lotta upplever att de periodvis varit väldigt långt ifrån varandra. 
Sambopapporna har hon varken accepterat eller knutit an till. Skolan har aldrig 
varit någon positiv upplevelse för henne. I unga år var hon mobbad, i högstadi
et revolterade hon för att i stort vara frånvarande sista året. I tidiga tonåren ha
de hon starka självständighetssträvanden och spelade ut olika "föräldrar" mot 
varandra. Hon levde ett vilt gängliv och hade egen lägenhet redan som tretton-
åring, frånkopplad familjeregler och familjeliv. Hon ingick i en grupp ungdo
mar, väl avgränsade på orten, där flickorna var yngre och pojkarna i 
gränstrakterna till missbruk och kriminalitet. Alla flickorna i gruppen gjorde 
likartade sociala "problemkarriärer". I samband med en fest blev hon som tolv
åring nerdrogad och våldtagen under en hel helg, en händelse som hon först 
som sjuttonåring kan se vidden av. En kort HVB-placering föregick utredning
en. Efter utredningstiden placerades hon på ett behandlingshem men fortsatte 
leva samma livsstil som tidigare. Efter ett år kom en serie vändpunkter för hen
ne. Hon upplevde en personlig sorg, försonades med mamma, kände av dro
gernas baksida samt fick en djupare relation med en man. Detta i kombination 
med en praktisk yrkesidentitet, ett jobb, gav henne en ny orientering i livet. 
Drygt två år efter utredningen lever hon i ett varaktigt förhållande och arbetar i 
en klädaffär. Hon är antagligen på väg in i det vanliga livet. 

Sofia, 17 år har föräldrar som själva haft det svårt i uppväxten. De har bägge 
missbruksproblematik bakom sig och hennes mamma har i flera perioder haft 
psykiska problem. Föräldrarna separerade när hon var liten. Som sexåring 
bodde hon ett år på barnhem för att sedan flytta hem till pappa. Redan som 
tioåring gjorde hon drogdebut och började tidigt leva "gängliv" med sniffning, 
småkriminalitet och öl. Hon sökte sig till skinheadskretsar och mot en karriär i 
halvkriminella grupper. Som fjortonåring blev hon placerad i ett familjehem, en 
placering som misslyckades och som ledde till ett kaos med rymningar och 
laglöst liv och sedermera en placering på utredningshem. Efter utredningstiden 
placerades hon på ett HVB där en stor förändring skedde med henne. Hon 
lämnade den gamla stilen för att anpassa sig till de nya kraven och har under 
de efterföljande två åren utvecklats i samma riktning. Sen ett drygt år tillbaka 
har hon pojkvän och läser på gymnasiet. Nästan tre år efter utredningen är So
fia på god väg in i det vanliga livet. 

Lina, 19 år är uppvuxen i ett litet villasamhälle. Föräldrarna skilde sig när hon 
var tio vilket medförde att hon miste en far som hon var mycket fäst vid. Bägge 
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föräldrarna bildade nya familjer som Lina i början pendlade mellan utan att 
kunna rota sig i någon av dem. Droger och gängliv kom in i hennes liv några år 
efter skilsmässan, hon började ljuga och spela ut föräldrarna mot varandra. 
Som trettonåring levde hon ett självständigt liv utanför föräldrarnas kontroll. 
Hon kunde disponera pappans gamla lägenhet och var ibland hem till mamma 
"för att hämta pengar". Skolgången har fungerat hyggligt fram till högstadiet då 
Lina hade mycket hög frånvaro och ofta hamnade i bråk med lärare. Avgångs
betyget dominerades av streck. Som trettonåring drack hon regelbundet flera 
gånger i veckan och använde även amfetamin vid några tillfällen. Med undan
tag av en period med fast förhållande accelererade hennes missbruk. Som 
femtonåring drack hon dagligen. Lina är vad man skulle kalla en brådmogen 
flicka och ger ett starkt intryck av att vara självsäker, självständig och betydligt 
äldre än vad hon är. Hennes liv och hennes tankar kretsar kring kompisar och 
killar på hemorten. Efter utredningen placerades hon på ett missbrukskollektiv 
där hon stannade ca ett år för att sedan flytta hem och leva som vanligt igen. I 
perioder delade hon lägenhet med en jämnårig kompis. Sen ett år tillbaka bor 
hon på ett behandlingshem för sina missbruksproblem. Hon försöker ta kontakt 
med och umgås med vanliga killar, men det fungerar inte. 

Veronica, 18 år har i huvudsak vuxit upp i ett brukssamhälle; de första fem 
åren med sina morföräldrar och därefter med sin mamma och hennes sambo. 
Under två perioder har hon bott med sin pappa; när hon var fem år och när hon 
var i de tidiga tonåren. Pappan har tidigare haft stora missbruksproblem men 
lyckats fungera socialt sett hyggligt de senaste åren. Veronica skiljer sig från de 
övriga flickorna genom att under hela uppväxttiden ha en extremt skötsam 
livsstil. Hon varken dricker eller röker, sköter skolan, är målinriktad när det 
gäller studier och har en aktiv fritid. Däremot har hon aldrig funnit sig tillrätta i 
familjevärlden. Relationen med mamman är och har varit komplicerad vilket 
lett till att hon flyttat till pappan som nödlösning och senare, i desperation som 
femtonåring själv krävt att få hamna på U-hem. En tjugotvåårig pojkvän var då 
hennes fasta punkt i tillvaron och hon hade för avsikt att så fort som möjligt 
flytta ihop med honom. Efter utredningstiden bodde hon ett år i familjehem "i 
väntan på" att hon skulle bli tillräckligt gammal. Under denna tid gick hon en 
specialinriktad gymnasielinje och levde ett skötsamt liv där hon ofta tog ansvar 
för skötseln av sin yngre syster. I sitt arbete inom en nykterhetsorganisation 
träffade hon därefter en ny kille vilket gjorde att hennes tre år gamla förhållan
de sprack. Veronica är en öppen och företagsam flicka som är fast besluten att 
ta reda på "sin rot". Hon har konsekvent utforskat och sökt upp även sina av
lägsna släktingar, vilket på pappans sida innebär ett komplicerat och vitt nät
verk. Tre år efter utredningen bor Veronica med sin pojkvän i en annan del av 
Sverige och de bägge ungdomarna studerar på samma specialinriktade utbild
ning. Hon har alltid kunnat orientera sig i det vanliga livet. 

Sannaiv 17 år är uppvuxen i en kärnfamilj som hela uppväxten varit bosatt i en 
villaförort nära en småstad. Föräldrarna har varken själva haft problem tidigare 
eller varit i kontakt med sociala myndigheter. Inom familjen blev det under 

73 



Sannahs tidiga tonårstid ständiga maktkamper. Med hänvisning till ett smärre 
familjebråk utdefinierade Sannah sin pappa och vägrade prata med honom vil
ket hon fortsatte med under flera år. Hon krävde även av sin mamma att hon 
skulle lämna sin man. Pappan suddades ut i hennes tankevärld, vilket bl a ytt
rade sig i att han inte ens finns med i hennes berättelser från barndomen! Livs
stilen förändrades drastiskt när hon började högstadiet. Sannah tog öppna kon
flikter med alla vuxna och började göra häftiga utspel mot lärare. Hon reagera
de starkt mot det hon såg som oförätter och blev grov i munnen, slogs eller 
skolkade. På fritiden struntade hon i tider och förmaningar, snattade när hon 
behövde något. Hon gjorde sig även skyldig till vandaliseringar och hotbrev till 
lärare. Det kom många rapporter från socialarbetare och fritidsledare om att 
hon på ett demonstrativt sätt bjöd ut sig sexuellt utanför fritidsgården eller ute 
på stan. När hon var femton kom utredningen fram till att hon hade stora per
sonliga och familjerelaterade problem. Efter utredningstiden flyttade hon hem 
en tid. Det blev ett kaos i familjen med uppslitande konflikter om tider och 
regler. Kort därefter placerades hon på ett HVB, långt från hemorten. Målen för 
behandlingen gick bl a ut på att hon skulle återupprätta relationen med sin 
pappa. Periodvis trivdes hon på den hemlika institutionsmiljön men hamnade 
lätt i det gamla gänget under ledigheter och lov på hemorten. Efter ett års be
handling var hon beredd att "kompromissa" och i mycket korta ordalag tilltala 
sin pappa, varför hon fick flytta hem igen. Under protest underordnade hon sig 
familjelivet och skolan men fortsatte att behålla makten över sin fritid. Det in
nebar färre konflikter hemma men droger, många killar och umgänge i krimi
nella kretsar på kvällar och nätter. Sannah berättar inget spontant varför inter
vjuerna ofta blir långa, tysta och spänningsmättade. Hon gör däremot sitt bästa 
och försöker till och med ta initiativ till mer frågor och fler träffar. Två år efter 
utredningen befinner sig Sannah i farozonen för att fara illa på flera områden. 
Hon söker sig till destruktiva manliga relationer och klarar inte de krav det 
vanliga sociala livet ställer på henne. 

Med valet som fokus 

Min utgångspunkt är att fokusera valsituationer och valsammanhang i ungdo
marnas liv. De har inom sin livsfär gjort många vardagliga beslut som till viss 
del utfomat de livshistorier jag kortfattat återgett. Vissa förhållanden t ex för
äldrars problematik, uppväxtmiljö kan man inte välja utan ingår i de villkoren, 
man efter bästa förmåga måste hantera. Villkor är begränsande men innehåller 
lika fullt oändliga valsituationer och valmöjligheter. Liksom Stattin272 fann i sin 
studie av kriminella pojkars karriärer fann jag i intervjumaterialet två typer av 
grupper och mönster utifrån uppväxtförhållanden och livsstilsorienteringar. I 
den ena gruppen dominerar "pushfaktorer" och en uppväxthistoria kantad med 

272 Stattin i Apropå 2-3/94 s 32. Uppdelningen påminner också om den uppdelning som bru
kar göras inom familjesociologin, se Martins 1992 för genomgång. Även Lindström i Bolin & 
Lövgren 1995. 
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social familjeproblematik, tidig brottsdebut, skolproblem och tidiga oriente
ringar mot avvikande grupper och avvikelseprocesser. Den andra gruppen har 
ett mönster som domineras av "pullfaktorer" vilka verkar göra att de i de tidiga 
tonåren "överraskas" av bråk och konflikter hemma och söker sig till "dåliga 
kamrater" och antisocialt beteende. Uppdelningen är mycket grov men kan 
underlätta vidare förståelse av situationer och sammanhang där livsstilar väljs 
samt ge bättre möjligheter att åskådliggöra materialet. 

I den första gruppen finns starka inslag av bakgrundsförhållanden som tidigt 
exponerar dem för asociala livsstilsorienteringar medan den senare snarare ori
enterar sig mot asociala grupper och livsstilar. Inom grupperna finns stora 
olikheter framförallt när det gäller flickorna och deras karriärer273. 

Scenario 1: Starka pushfaktorer och eländesscenario 

Ungdomar från problemtyngda uppväxtförhållanden 

Den tidiga uppväxten kännetecknas av många flyttningar och tidiga sociala insat ser i 
familjen. Familjen har en historia av missbruk och social problematik som delas av släk
tingar och vänner till familjen. Ofta finns tidigt dokumenterade, långvariga inslag av 
våld och missbruk i familjebilden och ingen stark vuxenrelation som håller ihop famil
jen. Ungdomarna har erfarenheter av barnpsykiatri, barnhem, familjehem eller HVB 
och av specialinsatser i skolan. Pojkarnas karriärer går via "orolig och aggressiv" till 
"störig och bråkig" och vidare till "kriminell, våldsam och missbrukare " medan flickor
na känner sig "mobbade och utanför", hamnar i "fel sällskap" och i "riskzonen för 
missbruk". 

Marcos, Henrik och Bosse hade många gemensamma erfarenheter. De har alla 
levt i problematiska uppväxtförhållanden som kunde verka stämplande och 
styrande för valen av livsstilar. Deras rörelsemönster i familjen, i skolan, i 
gänget eller i kontakten med polis och socialtjänst, både före och under tonårs
tiden, hade många likheter även om det finns individuella skillnader. Jämnåri
ga pojkar och gäng blev tidigt deras viktigaste samspelspartners. Kalle hade 
liknade barndomserfarenheter men har till skillnad från de andra däremot inte 
varit gänginriktad, blivit kriminell eller börjat med missbruk förrän i artonårs
åldern. 

Sofias och Andreas uppväxtförhållanden påminner mycket om de tre första 
pojkarnas men flickorna har sedan valt könstypiska vägar att uttrycka sig på. 
De har efter bästa förmåga försökt anpassa sig till svåra familjesituationer och 
hanterat social utsatthet. Gemensamt för dem är att de "flöt med" och anpassa

273 Det är framförallt Andrea som trots mycket svåra livs- och uppväxtförhållanden ändå tyck
tes klara balansen att umgås i farliga kretsar utan att trilla dit samt Veronica som till skillnad 
från Lina och Lotta valde den extremt motsatta vägen och konsekvent sökte sig till riskfria 
pojkar och miljöer. Även Kalle skiljer sig från de andra då han inte var utåtagerande på samma 
sätt. 
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de sig till vad som "hände" dem. Sinsemellan kom deras rörelsemönster där
emot att se olika ut då de under tonårstiden gick skilda vägar, gjorde individu
ella erfarenheter och gav konstruktionen av kvinnlig identitet olika ansikten. 

Personlig bekräftelse och respekt var centrala frågor i agerandet. Ungdomar
nas förmåga att kontrollera livsflödet verkade svagare och de sa sig ofta "ham
na" i asociala kamratkretsar och livsstilar. 

Som representanter för denna grupp ges Marcos och Sofias livsberättelser 
större utrymme i presentationen och deras fallbeskrivningar får tjäna som il
lustrativa exempel på livsflöden som domineras av långvarig utsatthet och pro
blemtyngda uppväxtförhållanden. Fallbeskrivningarna presenteras i sin helhet 
för att ge större möjlighet att förstå både villkor och sammanhang samt den 
process och rörelse som hela tiden skedde när livsstilar valdes och identitet 
konstruerades. 

Scenario 2: Starka pullfaktorer och problemscenario 

Ungdomar med svårigheter i uppväxten som väljer asociala livsstilar 

Ungdomarna har haft relativi stabil uppväxt, ofta på en mindre ort. Föräldrarna är 
separerade och de växer upp med mammorna varav en del har bildat nya familjer. Kon
takten med fäderna är liten för pojkarna och bruten för flickorna. De säger sig inte be
höva någon pappa. Inga tidiga sociala insatser har gjorts inom familjen. Vid inträdet i 
tonårstiden sker en markant förändring i beteende och kamratval som överraskar om
givningen. De börjar skolka, snatta och berusa sig, oftast i mer eller mindre kriminella 
gäng. I he mmet vinner de maktkamperna om tider och gränser gentemot i första hand 
mamman. Både pojkarna och flickorna är kamratorienterade och spelar ut föräldrar och 
eventuella samboföräldrar mot varandra för att skapa utrymme för s jälvständighet och 
"häftigare" livsstilar. Pojkarna söker sig till gäng- och spänningskriminalitet och gör 
våldsamheter, stjäl och förstör "i fyllan". De söker arenor för att visa upp sig och an
vänder asociala liv sstilar för att betona manlig dådkraft. Flickorna är brådmogna, tuffa 
och handlingskraftiga och väljer "häftiga och farliga " killar samtidigt som de under
ordnar sig manliga drog- och relationsmönster. 

Leif, Mattias, Sven, Daniel, Sanna, Lina, Lotta och Veronica hade många likhe
ter i sina uppväxtförhållanden. De strävade efter att "ha roligt och leva spän
nande", var kamratorienterade och sökte sig till livsstilar som gjorde dem synli
ga och gav position bland andra ungdomar. 

Självständighet och makt var centrala frågor i kampen mot vuxenvärlden. 
Deras självbild präglades i högre grad av att de under tonårstiden aktivt "valde 
eller sökte sig mot" kamratkretsar och livsstilar där det förekom kriminalitet, 
avvikande beteende och missbruk274. 

274 Veronica söker sig inte mot asociala livsstilar. Hon gjorde precis tvärtom, sökte sig till ex
tremt skötsamma och stabila sfärer. Hon är en spegelbild av Lotta och valde - alternativt fång
ade kontrasterna till Lottas pojk- och sällskapsliv - extrem skötsamhet på alla plan och sköt
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Mattias och Lottas livshistorier blev representanter för den senare gruppen 
och utgångspunkt för de två tematiska kapitlen 9 och 10. Deras uppväxtvillkor 
får där inte lika stort utrymme som i Marcos och Sofias utan begränsas och pre
senteras utifrån viktiga relationserfarenheter, centrala händelser och teman som på
verkat val och orientering i olika livsvärldar. 

Sammanfattningsvis visar Marcos och Sofia upp långa historier med pro
blematiska uppväxtförhållanden och tidiga "karriärer" i gängmiljöer med dro
ger och kriminalitet. Bägge har flutit med och anpassat sig till alternativa sociala 
världar utanför familjen och konstruerat sitt "själv", sina värderingar under 
denna resans gång. Miljö- och erfarenhetsmässigt har de mycket gemensamt 
medan processen att passera som man eller kvinna gett berättelserna skilda 
karaktärer. Könspräglade rörelsemönster är självklart inbäddade i allt de gör 
och Marcos och Sofia visar därför hur man manligt eller kvinnligt hanterar det 
jag valt att kalla eländesscenario. 

Mattias och Lottas erfarenheter ger däremot konsistens åt detta mer sökande 
och väljande orienteringar mot asociala livsstilsalternativ. De ska exemplifiera hur 
man manligt och kvinnligt hanterar ett problemscenario. 

Med detta vill jag inte påstå att det finns väsenskilda olikheter mellan dem. 
Det finns mycket i Marcos och Sofias liv som också handlar om sökande och 
väljande. Däremot är det viktigt att förstora upp och förtydliga nyanser som 
skiljer grupperna åt och som kan spela stor roll för hur olika val och föränd
ringsprocesser får gestalt. Jag har valt ut en "typiskt" kvinnlig och en typiskt 
manlig representant, både för gruppen "socialt arv och starka pushfaktorer" och 
för gruppen "asociala val och starka pullfaktorer". Kategoriseringarna ska 
åskådliggöra viktiga skillnader och därmed öka förståelsen för strukturella 
storheter som kön och tillhörighet275 i bred bemärkelse. 

Figur 1 
Schematisk bild, kategorisering utifrån livshistoriska erfarenheter, avvikelseprocesser och med 
fyra ungdomar som strategiskt utvalda exempel: 

Eländesscenario Problemscenario 

Kvinnliga rörelsemönster Sofia Lotta 

Manliga rörelsemönster Marcos Mattias 

samma och långsiktiga kamrat- och pojkrelationer. Hon var utsatt för starka pullfaktorer och 
hade problematiska uppväxtvillkor men valde inte avvikande beteende. 
275 Se tidigare resonemang om bred tillhörighetsdefinition som innefattar etnicitet, klass etc. 
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KAPITEL 6 

MARCOS OCH SOFIA 

Tvillingsjälar med problemtyngda 
uppväxtförhållanden 

I arbetet har jag utgått från det ungdomarna berättat vilket innebär att berättel
serna blivit vägledande för sökandet efter forskningsreferenser och teoretisk 
förståelse. Denna ordning har även fått färga presentationen där helhetsbilder i 
form av sammanhållna livsberättelser ges företräde före tematiseringar och 
slutsatser. Att i detta inledande läge utgå från Marcos och Sofias sammanhållna 
berättelser ger en bättre möjlighet att följa spåren från de individuella proces
serna via de senare tematiska fördjupningarna för att senare landa i "väl grun
dade" slutsatser om vad som sker när socialt utsatta ungdomar väljer livsstilar. 
Fallbeskrivningarna276 blir illustrativa exempel på de upplevda verkligheter 
projektet bygger på. 

Ett annat skäl för att prioritera sammanhållna fallbeskrivningar har att göra 
med avhandlingens förhållningssätt till det som skildras - mänskligt liv. I an
slutning till syftesformuleringarna användes preciseringen - ge röst åt - och i 
många passager kritiseras kunskapsutveckling som fragmentariserar och över
betonar enskilda faktorers inverkan. Utan sammanhållna exempel som Sofia 
och Marcos riskerar senare tematiseringar och teoretisk förståelse att demontera 
de meningssammanhang som var och en av ungdomarna lever i. Sofia och 
Marcos är två fixeringsbilder som ska ge blod åt den fortsatta framställningen. 

Marcos och Sofias berättelser har valts ut av två skäl. De representerar scena
riogrupp 1 vilket medför att deras sammanhållna berättelser bättre kan visa på 
livshistoriska aspekter med s k pushkaraktär. Deras flöde visar på långvarig 
utsatthet med många gemensamma beröringspunkter. Om man synar de fak
tiska omständigheterna har de ibland nästan skrämmande många likheter. Det 
gemensamma finns i social tillhörighet, familjevärld, uppväxtmiljö, barnhems
placeringar och kontakter med socialtjänsten, BUP, drog- och kamratmiljöer, 
skolmiljöer, familje- och institutionsplaceringar. Det finns en parallellitet i deras 
liv som även innefattar den tidsmässiga händelseutvecklingen. De kunde näs
tan varit tvillingar eller syskon277! De gemensamma erfarenheterna har därför 
varit vägledande i urvalet. 

276 Merriam 1994 s 36-49 menar att fallbeskrivningar är särskilt lämpliga när man behöver 
teoretisera kring samband som rör ett flertal faktorer eller funktioner och där man måste hålla 
fokus på intervjupersoners tolkningsmönster eller mönster i en specifik kontext. 
277 När jag presenterat utkastet till avhandlingen hade bägge reagerat på just likheterna i var
andras liv. Förutom det egna i materialet säger de sig ha haft mest utbyte av att läsa den andres 
berättelse. Marcos: -"Det är som att ha en tvillingsjäl". 
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Det som skiljer dem åt är framförallt könstypiska rörelsemönster i sätten att 
hantera situationer och människor. Att presentera en flicka och en pojke sätter 
fokus på könstypiska skillnader i val av livsstilar. I det hänseendet har skillna
derna varit vägledande. För att betona både likheter och skillnader har jag 
sammanflätat deras berättelser så att de överlappar varandra. Jag vill med detta 
visa på hur de väljer utifrån socialt kön ("i vardagliga aktiviteter och handlingar 
som uttrycker och karakteriserar en individ"278) samt hur valen speglar hur de 
tar sig an konstruktionen av identitet och hanteringen av sina möjligheter i pro
blemtyngda sociala världar och uppväxtvillkor. 

Ännu ett annat, kanske självklart skäl, varför det just blev dessa två ungdo
mar är att deras berättelser har något viktigt att säga om helhetsflödet i proces
serna. De "gör något" av de erfarenheter de bär med sig och har bägge perioder 
av förändring och alternativa livsstilsorienteringar. Vissa förändringar tyder på 
återhämtning och vägar in i "det vanliga livet" medan andra söker sig mot eta-
blering i "avvikande beteende". Sofia och Marcos är däremot inte utvalda för att 
de är speciellt "lyckade fall". Deras liv är händelserika och intressanta men där
emot inga solskenshistorier varken i början eller på slutet. De är krass verklig
het - som den kan te sig för ungdomar i sådana situationer. 

Enligt Svensson279 finns det fördelar med att som jag gör, både skildra sam
manhållna berättelser och tematiska presentationer. De tematiska delarna har 
till uppgift att vidareutveckla och fördjupa sammanhållna illustrationer. Jag har 
prioriterat ungdomarnas egna ord i form av citat, som bara obetydligt språkbe-
arbetats. Citaten är sammanflätade med den övriga texten och måste läsas med 
samma uppmärksamhet som denna för att sammanhangen tydligt skall framgå. 

Första mötet 

Inledningscermonier, presentationer, ibland till och med första ögonkontakten, 
innehåller information om den Andre som är grundläggande för den interak-
tion som är på väg att påbörjas. Följande lilla stycke berör mitt första möte med 
Marcos och Sofia och är ett slags "mentala anteckningar"280 för att hitta ramar 
och upprätthålla avståndet till dem som "forskningsobjekt": 

# 

Marcos var lite avvaktande men hans ögon sökte upp mig när vi hälsade. Han hade axellångt 
svart hår som dolde en del av hans ansikte med vissa tydliga orientaliska drag. Ögonen var 
väldigt klart bruna och ansiktet lite åtstramat. Kroppen var gänglig och hans rörelser mjuka 
vilket gav ett avslappnat intryck. Stora händer, ett kraftigt handslag och en reslig "basketboll-
kropp" störde min förutfattade mening om orientaliska drag. 

278 Min definition av livsstilsbegreppet. 
279 Se Svensson 1996 s 30-32 där han diskuterar fördelar och nackdelar med fallbeskrivningar 
och med tematiska presentationer. Själv kombinerar han dem på ett läsvänligt och åskådligt 
sätt i sin avhandling Pundare, Jonkare och andra. 
280 Inlästa på band efter varje intervju. Se Ehn & Klein 1994 s 32 om "mentala anteckningar" 
och forskningsrollen som outsider och observatör. 
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Hans nyfikna ögon läste mig och jag kunde känna hur han "vägde" in mig. Han försökte 
placera mig. Var jag "behandlare" eller kanske någon från "det sociala"? Visserligen hade han 
tidigare, i telefon, obetingat svarat ja till mitt intervjuupplägg - men vad innebar det? Nu hade 
han en människa framför sig. Han lät mig vänta och tog inga initiativ. Utan att med en min 
avslöja intresse för mig pratade han färdigt med de andra och väntade på ett självklart sätt ut 
mig. Inte förrän jag propsade, såg han mig i ögonen och nickade. Rummet var institutionsaktigt 
med skrivbord, slarvigt bäddad säng och några stolar. Det fanns inget på väggarna och ingen 
stereo. En del serietidningar låg utslängda på stolen bredvid sängen. Marcos halvlåg på tvären 
i sängen. Jag tog bort en hög kläder från stolen och satte mig mitt emot honom. 
-Vad kan jag hjälpa dig med? Du sa att du var intresserad av mina erfarenheter? 

Bandspelaren som vi placerade på sängen bredvid honom var inget störningsmoment, det 
var han som bestämde och styrde skeendet. Själv umgicks jag nog från och till med tanken att 
det inte skulle fungera av olika anledningar. Framförallt när Marcos under intervjun rullar 
omkring i sängen, byter ställning, gestikulerar och ibland hamnar med sin kudde mot och över 
bandspelaren. Bandspelaren ägnades inga kommentarer eller gemensamt intresse utöver de 
gånger vi bytte band. Han hade lätt för att prata och njöt av mitt intresse. Vi lyssnade på rå 
punkmusik t ex Asta Kask som var "hans" musik. Borde det inte varit hiphop? Vi pratade om 
idoler och han nämnde Michael Jackson som sin största idol!!!! - ett svar som störde alla tankar 
om ungdomskulturer, subgrupper och etniskt ursprung och som antagligen gett Johan For-
näs^Sl "error-känsla". 

På kvällen följde jag med ungdomsgruppen till en närbelägen sporthall där de skulle ge sig 
i kast med en klättervägg. Marcos var hövlig och social och instruerade mig och några andra 
noviser hur det hela skulle gå till. Rangordningen inom ungdomsgruppen framgår tydligt i hur 
olika ungdomar pratar med varandra och hur de agerar vid sådana situationer. Marcos hade 
en dominerande ställning, en position som han ansträngde sig för att vidmakthålla. Vid tillfälle 
och chans tryckte han verbalt ner någon av pojkarna med lägre status, medan flickorna och en 
speciell pojke behandlades med silkesvantar, stöttades och bekräftades. Ordningen mellan 
ungdomarna vidmakthölls genom skämtet, förlöjligandet och mätningen av prestation men 
också genom sättet att kunna styra och kontrollera ett väl avägt förhållande till personalen. 
Marcos markerade självständighet och egen kraft utan att bli provocerande för personalen men 
också utan att tappa ansiktet inför de andra ungdomarna vilket förstärkte hans maktposition. 
Hans sista kommentar till mig innan vi skildes blev följdriktigt statusfylld: 
- Tack ska du ha, det var trevligt att träffa dig och hör av dig igen om du behöver mer hjälp. 

* 

* 

Sofia var 14 år, smal och gänglig. Hennes morotsröda hår stod ut åt alla håll. Mitt på huvudet 
bar hon en svart skinnkeps som kontrasterade det röda. Hon påminde om Pippi Långs trump i 
punkversion. 

När jag kom till institutionen blev hon både glad och nervös inför intervjuproceduren. Hen
nes ögon sökte inte upp mina utan fladdrade runt i rummet medan hon oavbrutet pratade på. 
Hon placerade sig i sängen bland alla kramdjur och berättade tufft och nonchalant om VAM-
are och skinheads, sniffning, droger och gänguppgörelser. Det var hennes värld och hon sa sig 
höra hemma i dessa kretsar. Hon påstod sig vara tuff och hård och en som inte drar sig för 
slagsmål - tillade hon fnittrande! Hon berättade forcerat om traumatiska upplevelser och utsat
ta situationer som om de alltid ingått i hennes vardag. Samtidigt avbröts berättelserna ibland 
av infall, reflektioner och fnitter när hon kom in på någon "mjuk och go eller snygg kille" som 
hon har varit, är eller vill bli tillsammans med. 

281 En ledande svensk ungdomsforskare som ofta använder musiksmak för att tydliggöra 
skillnader mellan olika ungdomsgrupper och ungdomskulturer. 
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- Socialen är oroliga över att jag umgås i fel kretsar och att jag börjat med droger, hasch och 
Mfludder"282, men det anser inte jag att de har att göra med. 

Mötet var fyllt av motsägelser. Först alla kramdjur utbredda på sängen och söta teckningar 
som hon gärna visade upp. Sen attityden, jargongen och den tuffa skinheadsstilen och till sist 
ett nattduksbord fyllt med böcker om barns utveckling, allt från Anna Wahlgrens "Barnboken" 
till kurslitteratur, t ex Winnicott som jag kände igen från sociala högskoleutbildningar. 

Senare på kvällen iakttog jag hennes sätt att röra sig bland personalen och de intagna poj
karna på avdelningen. Hon var det enda kvinnliga inslaget i kvällsbilden och fick därför en 
speciell roll i samspelet. Kvällens aktivitet bestod bl a av att hyra och tillsammans se en video
film, ett moment som alltid är en källa till diskussioner, utspel och konflikter på behandlings
hem. Sofia sprang mellan olika personer och försökte med olika medel diskutera, kompromis
sa, hålla konflikter nere eller nå fram till ett för alla godtagbart beslut. Ena stunden gav hon sitt 
stöd till en av de mer aggressiva ungdomarna medan hon i nästa minut var kvinnligt skör och 
gullig mot en av de mer principfasta i personalen. 

Jag gömde mig bakom en tidning, fascinerad av det skådespel som försiggick framför mina 
ögon. Dramat hade flera skådespelare och flera teman och Sofia kryssade skickligt mellan olika 
rollgestaltningar med en självklar precision i sitt agerande. 

När så småningom en av pojkarna fick sin vilja igenom (vilket han alltid får) såg vi alla fil
men tillsammans. Sofia låg i soffan mitt emot mig med pojkar på bägge sidor om sig. Under 
filmens gång rörde hon ofta på sig och hamnade med sin gängliga kropp i olika ställningar. I 
halvmörkret hade armbågar, fötter och huvudet en förmåga att hamna på "fel" ställen. Pojkar
na, som var några år ä ldre reagerade, skruvade på sig generat och ansträngde sig för att se 
oberörda ut. Själv såg hon omedvetet "femårsaktig" ut och ville "gosa och mysa" i soffan. Var 
det ett medvetet sexuellt spel jag såg eller var det den lilla flickan som omedvetet glömde bort 
sig? Hon var ju bara fjorton... 

* 

Bakgrund - Marcos 

Min kunskapsbas om Marcos och hans liv består av ca 150 utskrivna intervjusi
dor, en tjock akt från socialtjänsten, hans utredning från utredningshemmet, 
nedtecknade observationer, ett antal telefonsamtal och våra fem intervjuträffar 
och manuskriptförslag som vi skickat fram och tillbaka. Första gången jag träf
fade Marcos var han nästan femton och vid den senaste träffen hade han hun
nit fylla arton. Det var tre och ett halvt år mellan vår första och vår senaste 
kontakt. Det handlar om en ansenlig tid i en tonårings liv. En tid där Marcos 
hann bli nästan två dm längre, femton kg tyngre och hann skaffa sig nya, vä
sentliga erfarenheter att lägga till de gamla. 

Marcos föddes 1978 i en Göteborgsförort med "mer än 100 språk". Hans 
mamma, Sirpa kom från Finland och hans pappa Kean är inflyttad från Thai
land. Två år senare föddes Marcos lillebror Mark. Kort därefter separerade för
äldrarna varvid Kean flyttade till en egen lägenhet i Göteborg. Han har sedan 
omväxlande bott i olika städer i Sverige för att 1988 stadigvarande bosätta sig i 
Norrköping, där han arbetar i restaurangbranschen. Kean har sporadiskt hållit 
kontakten med barnen under åren och träffat dem ca 3-4 gånger per år. Släkt
banden på Keans sida är relativt starka, med bl a en bror i Göteborg, och Mar-

282 Olika bensodiazepiner, t ex sobril- och valiumtabletter. 
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cos har vid tre tillfällen följt med sin far till Thailand för att besöka släkten. På 
mammans sida finns också syskon i Sverige och mormor och morfar på "pen
delavstånd". Sirpas syster är för övrigt gift med en kusin till Kean där släktska
pet så att säga går ihop och blir dubbelt. 

Sirpa hade ensam vårdnaden om barnen under deras tidiga uppväxt. En kort 
period bodde hon ihop med en annan thailändsk man men var i huvudsak en
sam om hemmets skötsel och barnens uppfostran. Under en semesterresa i 
Turkiet träffade hon Ahmed som senare flyttade till Sverige. Paret gifte sig 1989 
och fick en son, Spas ett år senare och har sedan dess bott ihop. 

Marcos var bråkig redan på dagis och Sirpa fick ofta klagomål från persona
len. Han upplevde sig mobbad av de turkiska barn som dominerade lekytorna i 
bostadsområdet. Första gången han uppmärksammades i socialtjänstens do
kumentation, som nioåring, hade han berättat för en lärare i skolan att han blev 
slagen hemma. Socialtjänsten tillsatte då en finsk stödfamilj samt en familjevår
dare under dagtid i familjen. Ytterligare en anmälan om misshandel i hemmet 
gjordes ett år senare och resulterade i att Marcos och Mark placerades på ett 
barnhem för utredning. Familjen hade också en tid samtal på PBU som avbröts 
när Sirpa och barnen under en kort period flyttade till Finland. Några månader 
efter hemkomsten gjordes en ny anmälan från skolan där man konstaterat blå
märken och blodsutgjutningar på Marcos kropp. Han omhändertogs och bodde 
några månader på ett akut- och korttidshem varefter han på Sirpas begäran 
flyttade till sin pappa i Norrköping, sommaren 1990. Marcos var då 12 år. 
Kontakten med Sirpa har sedan dess varit i det närmaste obefintlig med un
dantag från ett feriebesök. 

Kean arbetade på restaurang och på sådana tider att Marcos ofta fick klara 
skolgång och kvällar på egen hand. Detta bidrog till att han utvecklade en stor 
bekantskapskrets av jämnåriga pojkar som ofta snattade, använde droger och 
gjorde kriminella handlingar. Under tiden 1991-92 var han inblandad i flera 
stöldhärvor, olovliga körningar med crossmotorcyklar och flera fall av miss
handel. Han var också delaktig i bråk med rasistiska inslag där man bl a brände 
kors. Socialtjänsten ingrep och placerade honom i ett familjehem inom samma 
bostadsområde som hans pappa. Makarna Boman kom att bli hans mest fasta 
punkt i tillvaron många år framåt. Under det första placeringsåret inträffade 
ytterligare två fall av misshandel, samt en del stölder som gjorde att Marcos 
omplacerades för utredning på U-hemmet. 

Utredningen kom fram till att Marcos behövde: 

Den gemenskap och samhörighetskänsla som en familj kan skapa, med vuxna som är 
engagerade i honom och kan fylla det ömhetsbehov som färgar hans personlighet och 
att det inte finns belägg för personlighetsdrag med beroendeproblematik eller belägg 
för karaktärsstörning som kan förknippas med en primär kriminell problematik. 

Marcos blev återigen placerad hos familjen Boman för att snabbt göra sig skyl
dig till ännu några fall av misshandel och viss kriminalitet. Efter en kort séjour i 
ett akuthem placerades han under hösten -94 på ungdomshemmet Viksjön 
(HVB). Där vistades han ett år innan han åter flyttade hem till familjen Boman. 
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Marcos hade under hela Viksjötiden bibehållit kontakten med pappa och fa
miljen Boman under helger och permissioner. 

Under vistelsen på Viksjöhemmet gick han första året på gymnasielinjen 
Hotell och Restaurang och fortsatte denna utbildning när han kom tillbaka till 
Norrköping. Under hösten -95 gjorde han sig skyldig till en svår misshandel 
och dömdes till skyddstillsyn och samhällsarbete. Vid vår senaste träff i mars -
96 höll han på att arbeta av straffet men fungerade i övrigt bättre än någonsin, 
socialt sett. Sedan dess har han gjort sig skyldig till två fall av grov misshandel 
med kedja och tillhygge och suttit av ett fängelsestraff på tre månader. Somma
ren -97 väntade han på ytterligare en misshandelsdom och ett fängelsestraff 
som antagligen skulle bli längre än det förra. 

S - Är du vanlig? En vanlig grabb? 
M Näee ... eh ... en vanlig en bryr sig nästan ingen om liksom... -Tjena där är han... 

-Hejdå ... liksom. Såna som ... alla som är speciella... -Tjena ... då börjar de snacka med en. 

Bakgrund - Sofia 

Sofias bägge föräldrar kommer från socialt sett mycket problematiska uppväxt
förhållanden. Mamma, Tove, rymde som elvaåring från ett barnhem i Finland 
och kom till Sverige tillsammans med en narkotikamissbrukande sjöman. Se
dan fjortonårsåldern har hon missbrukat amfetamin, var sprutnarkoman och 
"levde på gatan"283. Hon träffade Peter, Sofias pappa, när hon var tjugotvå år. 
Han i sin tur hade, tillsammans med sin bror, tillbringat stor del av uppväxten 
på fosterhem och ungdomsvårdsskola. Kriminalitet och missbruk ingick också i 
hans vardagsliv. Föräldrarna träffades efter det att Tove genomgått behandling 
på ett missbrukskollektiv. Bägge släktgrenarna hade lång "tradition" av att växa 
upp på institution. Båda föräldrarna samt deras syskon delar dessa erfarenhe
ter. Sofia ser sig själv som den som ska bryta detta mönster med sina barn. 

Man ska ta lärdom av livet och ta allt som erfarenheter. 

Sofia är född 1980. Föräldrarna flyttade från Göteborg till Örebro när hon var 
tre år. Därefter separerade föräldrarna och Sofia flyttade med sin mamma till 
Skara för att sedan bosätta sig i Karlstad. Mamman var under denna tiden fort
farande narkotikamissbrukare och fick, när Sofia var sex år, en akut psykos och 
omhändertogs akut på en låst psykiatrisk institution. Sofia blev omhändertagen 
enligt LVU och bodde under sitt sjätte år på barnhem. Vid ett tillfälle rymde 
Tove under dramatiska förhållanden med sin dotter till Finland. Efter påtryck
ningar från Sofias mormor återvände mamman åter till Sverige med sin dotter 
och omhändertogs vid färjeläget av polis. 

Efter detta skrevs vårdnaden om Sofia över på pappan som hon kom att bo 
med fram till familjehemsplaceringarna i tonåren. Under dessa år har det före
kommit en rad olika anmälningar till socialtjänsten om att Sofia farit illa i 

283 Enligt intervju med Tove i socialutredningen. 
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hemmet på grund av bråk och föräldrarnas alkoholkonsumtion. Anmälningar
na har lett fram till åtgärder i form av kontaktfamilj samt BUP-samtal284. Det 
har varit flera "sambomammor", varav tre mer stadigvarande, i Sofias liv. Enligt 
henne har relationerna till dessa pendlat mellan hatobjekt och kompisrelatio
ner. 

När Sofia var åtta år blev hon sexuellt utnyttjad av en manlig bekant till 
pappan som ibland tog på sig att vara barnvakt. Övergreppet skedde vid ett 
ensldlt tillfälle medan hon vid andra tillfällen klarade sig genom att låsa in sig 
på toaletten eller hålla sig ute tills pappan kom hem. Sofia berättade inte för 
pappan om övergreppet förrän långt senare, när hon var tretton år och när hon 
hade det som rörigast runt omkring sig. 

Tove hade ingen kontakt med Sofia de tre första åren efter barnhemsvistel-
sen. Hon vårdades på olika behandlingshem och vägrade acceptera Peter som 
vårdnadshavare. När kontakten återupptogs hade Tove flyttat till Göteborg. 
Hon hade fått ytterligare två barn men levde inte ihop med någon av deras fä
der. Vid ett kaotiskt feriebesök hos mamman när Sofia var tolv år, hamnade 
Tove i ett psykotiskt tillstånd och omhändertogs för psykiatrisk vård. Sofias 
småsyskon placerades tillfälligt på barnhem och Sofia på jourhem för att kort 
därefter flyttas tillbaka till sin pappa. 

När Sofia kom in i tonårstiden började hon söka sig utåt mot jämnåriga kam
rater. I familjens bostadsområde förekom gängbildningar där ungdomar sniffa
de och var kriminella. Flera av hennes tidiga barndomskamrater är idag om
händertagna enligt LVU och placerade på behandlingshem. De första rappor
terna om att Sofia varit berusad kom redan 1990, när hon var tio år285. Hon 
hade då, som det står i akterna, blivit bjuden av "närstående vuxna" 286. 

Det var väl grupptryck. Skinheads och VAM och sånt. Det var jätteballt, tufft, tycker 
man. De flesta av mina kompisar var skinheads. Tänkte Gud vad ballt, tänkte faan lik
som det är klart jag hänger på där. Så vart jag rasist då. Hemma bråkade vi mycket och 
de brydde sig inte så mycket men om jag går med där, då liksom syns jag och då hörs 
jag. Jag tror det var därför som jag gick med.iör att utmana... Egentligen finns det två 
skäl. Dels för att utmana dem där hemma och att vara häftig i gänget och bli nånting 
där. 

Sofia ville bli någon och försöka få reaktioner hemifrån. Hon pendlade mellan 
mamman som också bosatt sig i Örebro och pappans nya familj. Hemma hos 
mamma var det ett tillåtande klimat med få regler och hos pappan hårdare 
regler och konflikter. Familjen hade hela tiden kontakter med sociala myndig
heter där det ingick olika insatser och samtal. 

Sociala var där varje dag, hjälpte till och kollade. 

284 Från LVU-utredningen. 
285 Från sociala akter. 
286 Även andra informanter har gett mig god lokal kännedom och insyn i den värld hon rörde 
sig i. 
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Pappans treårige son omhändertogs och placerades i familjehem. När Sofia var 
tretton år placerades hon i familjehem i en närbelägen stad där hon kom att 
stanna ett halvår. Hon fortsatte med utespring, prövade narkotika och rymde 
ofta och länge till kamraterna i Örebro. Hon kunde vara på rymmen i dagar och 
veckor. Ibland gömde hon sig hos mamma, kompisar eller hos äldre killar med 
tillgång till lägenhet. Vid en av rymningarna hämtades hon akut av polis och 
placerades på U-hemmet för utredning. 

Efter utredningstiden, under våren -95, kom hon till HVB-hemmet i Skär-
plinge. Där anpassade hon sig snabbt till den livsstil som präglade samhället 
och de andra ungdomarna på hemmet. Hon fick arbeta med hästar och under 
hösten gå om årskurs åtta i grundskolan. Samma sommar träffade hon Anders, 
den pojkvän som hon fortfarande är tillsammans med. Kontakterna med Öre
bro blev färre trots att det inte är långt mellan orterna. Hon bytte stil och "det 
rasistiska ramlade av". Hon hade "inga argument att stå emot de andra" och 
försvara sin inställning, säger hon. 

Roger och Gun som står för HVB-hemmet har personligen haft stor betydelse 
för henne. De "håller på med terapi" säger Sofia och förtydligar att hon "fått 
kontakt med barnet inom sig ... och allting". 

Den terapi hon syftar på består av avslappnings- och andningsövningar med 
en terapeut en timma varje vecka. Hon pratar också om den terapi som sker vid 
middagsbordet eller i soffan på kvällarna, där hon, de andra ungdomarna och 
de vuxna på HVB-hemmet, framförallt Gun, pratar om personliga problem och 
vardagsfrågor. Den nya miljön spelar en avgörande roll för hennes förändring, 
menar hon. 

Nån av ungdomarna här är lite kriminell men de andra ungdomarna här sköter sig 
hyggligt och därför har jag också blivit snäll och hederlig. Man blir lite som omgiv
ningen. Sen barnen som bor här. Det är ingen som hållit på med sånt där. Här handlar 
det om stulna moppar, cyklar och sånt. 

Sofia bodde fortfarande kvar i Skärplinge vid sista intervjutillfället. Då hade 
hon bott där nästan två år, LVU hade upphört men hade ändå inga planer på 
att flytta tillbaka till Örebro. En viss kontakt fanns mellan far och dotter, men 
nästan ingen med hennes mamma. Det fanns inga planer på att flytta hem till 
någon av dem igen. Hon tänker flytta till Karlstad när hon börjar gymnasie
skolan. 
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Att ge liv åt sitt liv - Marcos 

Livshistoriska erfarenheter: 

boende med 
mamma och bror flytt till pappa utredning 

barnhem familjehem 
anmälan om barnmisshandel jourhem Viksjö HVB 

9 12 15 16 17 19 år 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
intervjutid 

Den tidiga barndomen 

Sirpa och pojkarna bodde i en lägenhet i ett stort bostadsområde, ca 30 minuter 
från Göteborg, där många kulturer och folkslag var representerade. Marcos 
minnen kring lekar och kamrater handlar om episoder med turkiska kamrater 
från gården eller finska kamrater från dagis och skolan. Familjen var finskta
lande och pojkarna gick på finskspråkigt dagis och i finskspråkig klass i skolan. 
Minnen från den tidigaste barndomen är av naturliga skäl begränsade. De min
neshistorier han tar upp handlar i huvudsak om hur besvärlig han var på dagis 
eller på lekis. Sirpa arbetade som städerska och lämnade barnen på dagis 
klockan sju för att hämta dem efter klockan fyra. 

Jag gick på dagis och att jag var bråkig, slogs, det är det enda jag kommer ihåg. Det var 
väl en gång när vi skulle äta. Då var det en som sa något åt mig. Jag blev förbannad, 
han var zigenare, då gick jag och röck han i håret och slog till han. Jag var som en leda
re. Vi brukade sticka från dagis. Jag gick på ett finskt dagis, det var därför zigenarna 
var där. De brukar prata finska, jag kan fortfarande lite finska. Jag kommer ihåg att jag 
var väldigt stark på dagis. 

Marcos minns inte namnen på dem som gick på samma dagis eller namnen på 
någon av sina dagisfröknar. Däremot har han en minnesbild av en fröken som 
han tyckte om att krama. Han var antagligen ett fysiskt utåtagerande barn som 
pockade på extra uppmärksamhet och ville synas och märkas. Vid ett tillfälle 
hade han kallat dagisfröknarna för "jävla horor", varvid de tvättade hans mun 
med tvål. Han hade stor förståelse för deras behandling då: 

de vart väl less då jag bråkade varje dag... 

På samma sätt har han förståelse för de handgripliga uppfostringsmetoder hans 
mamma använde. Hon slog honom med elsladd, mattpiskare och bandyklubba 
"många gånger" när han "gjort något dåligt". På min fråga om vad han kände 
vid dessa tillfällen svarade han: 

inget särskilt, det gjorde bara ont. Jag tänkte inte så mycket, tyckte bara att det gjorde 
ont... 
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Vid flera tillfällen berör vi de här händelserna och han ger oftast enstaviga svar, 
tittar ner, blir tyst eller börjar prata om något annat. Han brukar inte vilja prata 
om den här tiden, säger han. Den är förbi och han tror inte den har påverkat 
hans liv speciellt mycket. Däremot framhåller han sin pappa som vid ett möte 
när barnen hamnat på barnhem markerat att det inte är rätt metod att uppfostra 
barn med stryk. I stolta ordalag framhåller han att pappan inte alls var på det 
sättet. 

Vardagen på gården och i skolan 

Minnet är selektivt, ännu mer selektivt om lång tid förflutit mellan händelser. 
De fragment Marcos mindes av vardagen på gården, dagis och de första klas
serna är från situationer där det hände nåt speciellt. Det han berättade om från 
gården, handlade om svårigheter att tillhöra en kamratgrupp. Ofta måste han 
"göra nåt" för att kvalificera sig och platsa i någon grupp. 

Sen kommer jag ihåg att jag blev mycket retad av turkar. Dom är såna. Ja inte var det li
te fridfullt precis, det bodde ungefär 100 språk där. Fattar inte hur vi kunde prata med 
varandra. Jag kunde ju bara finska. De var många, ett helt gäng och var äldre än mig. 
Jag kom ihåg en gång liksom, det var väl ett gäng turkar. Inte vet jag varför jag drogs 
till dem. Då somnade jag och då hade dom spottat i min käft så när jag vaknade hade 
jag fullt med spott i käften. En annan gång drog de ner brallorna för mig. Det var rätt 
mycket bråk på gården. Jag kommer ihåg när det var knivslagsmål och polisen kom. 

Han hade en bästis, Sammy, som bodde på gården bredvid med vilken han 
byggde kojor, sprang i skogen och klättrade i berg. Ofta var de tillsammans ef
ter skolan och hemma hos Sammy på kvällarna. Sammys föräldrar var de enda 
vuxna, förutom familjen och släkten, som Marcos ritade in på relationskartan 
från den tidiga barndomen. Ändå är det troligt att deras relation var ganska 
grund då han inte minns deras namn eller något som de sagt eller gjort. Det 
fanns antagligen mycket få vuxna av betydelse runt Marcos. Varken förskollä
rarna eller lärarna har lämnat några bestående intryck. Han nämnde inte heller 
några kamrater från skolan som fick betydelse utanför skolans värld. 

Marcos började svensk klass i ettan men hade problem med språket och 
flyttades över till en finsk hemspråksklass. I årskurs tre flyttades han tillbaka till 
en svensk klass igen. Den segregation det innebar att gå i finsk klass gav antag
ligen till följd att eleverna var utspridda på ett geografiskt stort upptagnings
område som gjorde att de av det skälet inte umgicks naturligt på kvällar och 
fritid. 

Hemma på kvällar och helger var de oftast tre som såg TV, om inte Mark 
hade någon kompis som hälsade på. Marcos tog däremot sällan in sina kamra
ter. De lekte oftast på gården eller i den närmaste omgivningen. 

Sirpa började städjobbet tidigt på morgonen och ringde sedan hem för att 
väcka Marcos. Då hade hon redan lämnat Mark på dagis. Han dukade själv 
fram frukost, åt mackor och gick till skolan. Ofta kom han för sent och när de 
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andra redan hade gått in. Han brukade inte be om ursäkt eller säga något för 
lärarna var vana. Ibland kommenterade de surt hans sena ankomster, men var 
sällan arga eller ställde till bråk. Det hände ibland, speciellt i början att de ring
de hem och klagade över honom för Sirpa, dels över tiderna men också över 
hans bråkighet. I samband med dessa klagomål fick han olika typer av fysiska 
bestraffningar av Sirpa. 

Lillebror Mark har litet utrymme i hans berättelser. Pojkarna gjorde inte 
mycket tillsammans förutom att de sov i samma rum på nätterna. Vid två till
fällen nämner han att Mark inte fanns i hans tankevärld. Trots detta ritade han i 
relationskartorna Mark som den person som stod honom närmast under den 
tiden. Detta tyder på två saker. Antingen var deras relation var så självklar att 
den inte behöver nämnas eller så var det en fingervisning om den relationsfat
tigdom Marcos i praktiken levde i. 

Min brorsa gick på dagis men jag brydde mig inte om han ... om man tänker efter så 
fanns inte han... 

När det gäller Sirpa har han inga minnen av sagoläsning, kvällsfika, godnatt
kramar och sånt som man ofta förknippar med varmt föräldra-barnförhållande. 

Pojkarna på gården började tidigt dela upp sig i skötsamma och icke sköt
samma. Marcos tillhörde de senare. Redan i trean tog han sin första fylla, bör
jade smygröka och snatta i affärer. För att göra vardagen lite mer spännande 
snattade de serietidningar, godis och ganska snart kläder. De ville unna sig lite 
lyx, menade han. Dessutom upptäckte han att han hade fallenhet, att han var 
skicklig att räkna ut, genomföra aktioner och var duktig på att snacka sig ur 
situationer när det kört ihop sig. Det gav också ett erkännande och en position 
bland kompisar. Marcos vill gärna framställa sig som ledarfigur, gärna över 
äldre ungdomar, men vid en närmare granskning visar det sig att han oftast var 
med jämnåriga eller yngre. 

Mmmmmm ... det var bara killar i gänget. Jag kommer ihåg att jag bråkade med en hel 
klass när jag gick i trean. De gick i sexan. En lillunge som gick och sparkade på mig och 
då vart jag förbannad och klappa till han. Han gick och hämtade sin fadder, som var 
äldre liksom, hämtade hela klassen. Då tog jag upp en stor pinne, så här tjock (1 dm i 
diameter) ungefär och började slå runt. 

Kanske är det historier ur ett barns perspektiv där världen blir förvriden och 
inte svarar mot det som objektivt hände. Kanske gör han dem större, äldre och 
fler till antalet i de efterhandskonstruerade minnesbilderna. Man kan ändå 
skönja ett mönster i berättelserna där Marcos desperat, ibland till varje pris, 
försökte hitta olika sätt att hävda sig. De vuxna, mamma, lärare, fritidsledare 
och kvarterspoliser hade perifera roller i sammanhanget. Det som var över
skuggande viktigast var relationerna gentemot andra pojkar och behovet att 
skaffa sig ett utrymme där han kunde visa vem han var. Målet var som han ut
trycker det själv, "att bli erkänd". 
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Det fanns också inslag av pojkaktig äventyrslusta och en spännande värld att 
utforska. Hur långt kan man gå? Vilka gränser fanns det för mod och försla
genhet? Hur mycket kan man göra innan de stoppar en? 

En äventyrslusta som sökte vägar där vuxenvärlden fick allt svårare att på
verka förloppet. Att sno grejer blev en sport. Tider på kvällar och i skolan flöt 
omkring. Pojkarna försökte lära sig kampsportsteknik genom Ninja- och karate
filmer, men ingen hade varken lust eller ork att träna. 

Man kan säga att Marcos tidigt fick en tillhörighet i en s k etniskt avgränsad, 
halvkriminell gängkultur. De sociala världar han rörde sig i, eller ville röra sig i, 
dominerades av speciella spelregler och statushierarkier där bekräftelserna in
ifrån pojkgruppen hade stor betydelse för hans identitetsbild. Ibland beskriver 
Marcos sin situation som utsatthet med uppenbar ensamhetsproblematik vilket 
man också vid andra tillfällen kan läsa mellan raderna i det han säger. Man kan 
ana att gängkulturen i själva verket var lös och flyktig i sina konturer och efter-
handskonstruerad för att ge legitimitet åt honom själv och hans handlande. Det 
finns ändå skäl att ta fasta på den starka längtan han hade att "magiskt" kon
struera något att tillhöra och viljan att inrätta sig själv i ett sammanhang där 
han potent påverkar det som sker. Denna längtan återkommer ofta och spetsar 
till berättelserna där vill framställa sig som populär, självständig och viktig. 
Gängkulturen är i det hänseendet verklighet för honom, trots att den i prakti
ken, antagligen var och är, en blandning mellan verkliga händelser, tillfällig
heter, önskedrömmar och fantasier. 

Jag tyckte inte om kläder som var trånga. Sådana hatade jag. Kalsonger som var trånga 
dom rev jag sönder. Tyckte inte om trånga grejor, nån gång i fyran så visade en kompis 
mig hur man kan sno jeans och då snodde jag jeans. Man tog bara bort larmet. Det var 
sådana lite vidare jeans. Jag kom inte ihåg vilka kläder jag hade men vida grejer var 
bra. Jag hade egentligen ingen speciell stil ville bara ha lösa kläder. 
- Vad lyssnade du på för sorts musik ? 
Ja lite olika, det beror på ålder. Vid tio-tolv lyssnade jag på hiphop och då hade jag vi
da brallor men jag är inte hiphopare nu heller. Sen efter en stund tyckte jag hårdrock 
var bra, sedan deathmetal. När jag var fjorton tyckte jag att punk var bra och techno. 
Nu är det lite olika. Nu tycker jag om rätt så mycket. Jag brukar lyssna på vad kompi
sar lyssnar på också. Så man lyssnar ju inte bara på nånting utan man brukar ju lyssna 
på vad kompisarna lyssnar på. 

En av mina förutfattade föreställningar om "sådana som Marcos" var att etnici-
tet skulle ge tydliga spår i valet av ungdomskultur. Jag trodde att hans upp
växtmiljö, sociala situation, etniska tillhörighet, utseende och stil med nödvän
dighet skulle få stort genomslag i hans identitetskonstruktion. Marcos visar på, 
vilket tydligare avspeglar sig senare i hans liv, en stor och ibland häpnadsväck
ande rörlighet i musik, stil och kamratval. 

Han bar hiphoparnas lösa kläder som tidig tonåring för att snabbt avlösas av 
hårdrock och punkstil, vilka i sig är motpoler. Som femtonåring hade han till 
och med rakad skalle, lyssnade på Ultima Thüle och tillhörde ett rasistiskt 
skinheadsgäng som brände kors och visade rasistiska tendenser. 

Är etniciteten en stark drivkraft för val av livsstil? Ja antagligen, men när det 
gäller Marcos finns det starkare drivkrafter. Han säger sig lyssna på det kompi
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sarna lyssnar på. Den sociala tillhörigheten framstår för honom som den vikti
gaste drivkraften när det gäller orienteringen i ungdomskulturer, vilket tyder 
på att han pragmatiskt anpassar sig till de grupper och de sociala världar som 
står till buds och är möjliga för honom att ta sig in i. 

Norrköpingstiden 

När Marcos var elva år flyttade han till sin pappa i Norrköping. Under somma
ren fick bröderna följa med till Thailand för att träffa släkten. Det var en fin resa 
med många positiva reseminnen. Under hösten började han årskurs sex och 
fick oftast sköta mathållningen på egen hand. För att ta sig upp på morgnarna 
kom en klasskamrat dagligen förbi och väckte honom. Han hade 700 kr i må
nadspeng som skulle täcka matinköp och kläder. Marcos åt ofta hamburgare 
ute på stan varför pengarna inte räckte så långt. Han hade ofta kamrater hos sig 
på kvällarna, de spelade kort, såg på TV och hade fester ibland. Så här beskri
ver han en vanlig dag i sjuan: 

Så gick man bortåt skolan. Farsan låg och sov. Han jobbar på nätterna. Jag bodde på två 
ställen i sjuan, det ena stället i Borensberg då där familjehemmet låg. Då var jag tvung
en att vakna tidigare för att jag brukade komma för sent för att jag inte hade tid att.... 
orkade inte, jag tänkte nämen jag väntar och till slut var det för sent och sen... jag bru
kade inte fika någonting, dricka lite läsk, en kaka eller....Det var inte sunt ! (skra tt ). Sen 
gick jag då mot skolan. Gick jag på lektionen och sa -ursäkta att jag är sen bla bla bla 
hittade på någonting. Sen började man lektion. Sen hade man rast då gick man ner till 
rökrutan och sen var det lunch och då drog man ner till stan för att sen komma försent 
till lektionen igen. På stan snodde vi allt möjligt. Vi brukade sno backar och titta till sa
ker. Min kompis han brukade sno mer saker. Tomas hette han. Han har fått LVU just 
nu. Tomas var väl populärare än jag men han snodde mer. Men jag tyckte -vad fan ska 
jag med det där till. Han bara snodde allt som han kom åt. Jag kunde också sno det, jag 
hade chansen, men jag gjorde det inte. Han snodde allt möjligt, smällare, allt. Jag snod
de bara det jag behövde. - "De sa att vi stjäl som korpar"! De som jobbar där ville inte 
ha oss där på skoltid för vi stjäl som korpar. Vi brukade dra från skolan, en vanlig dag, 
det kunde vara att man stack till lunch. Ibland kunde man sticka efter lunch, sen drog 
man tillbaka till skolan igen. Sen gick man hem efter det och var hemma och sen så 
kom kompisar hem till mig. Farsan var på jobbet. Middag brukade jag nästan aldrig äta 
så det var därför jag vägde 56 kg då. Sen for vi på stan, for runt. Sen kom kompisarna 
till mig, spelade kort och rökte. Det var roligt och ibland kunde vi dra ner till gården i 
Borensberg. Som gäng var vi stökiga, hade skitiga brallor, såna här hål, lite trasigare 
kläder, lite längre hår. 

- Om en sån här vanlig dag skulle gå åt helsike då ? 
Då var det väl att man hade åkt fast på en affär och att man ska prata med rektorn. 
- Hade du sådana föräldraträffar med skolan? 
Det var sällan. 
- Brukade din farsa fara dit då? 
Näe, för att han brukade jobba. 
- Brukade dom ringa? 
Ja lite då och då. Inget särskilt bara det som hänt och farsan säger inte så mycket.. Han sa 
väl att jag ska lugna ner mig. 

90 



I skolan hade Marcos under årskurs åtta specialundervisning287, enskild un
dervisning, egen elevassistent trots att lärarna ansåg att Marcos hade lätt för att 
lära sig. Enligt lärarna288var han "trevlig och lättsam att umgås med" men till
sammans med en större grupp ungdomar kände han... : 

...tryck att leva upp till det rykte han hade som näsknäckare, slagskämpe och små-
brottsling. 

Skolan såg Marcos som en ledarfigur, speciellt för de yngre eleverna som ofta 
var rädda för honom och han ställde ofta till bråk för att visa vad han gick för. 
Flera av lärarna ansåg att Marcos under de tre åren blivit mer aggressiv och 
mer våldsam i sina handlingar. Själv tyckte Marcos att allt var spännande och 
kul. Det var bra kamratskap, sammanhållning och de hade framförallt roligt. 

När man gör brott pirrar det i magen och man får en "kick,f.Det roligaste var när man 
gick därifrån och skrattade åt alltsammans. - Kolla vad jag tog! Ibland hade man tagit 
de mest idiotiska saker t ex klädhängare!289 

Andra kunde se skräckfilmer men det räckte inte för Marcos. Han behövde den 
extra spänning det ger att klättra på hustak, kyrktak, stjäla och köra crossmo-
torcykel i stan. Som skinhead var han med om att bränna kors, ropa skällsord 
efter färgade vilket i sig är en intressant och motsägelsefull kombination med 
tanke på hans egen enicitet. 

Brott markerar tillhörighet och sammanhållning, menar han. Man gör spän
nande saker och skapar händelser att berätta om och att synas med. För Marcos 
del handlade det ofta om att stjäla, inte för sakernas värde utan för stjälandets 
egen skull. Handlingen i sig var ett sätt att markera den specifika plats han ville 
ha i gruppen, ett signerat verk som sedan ställdes ut dels för den lilla gruppen 
liksom det var en del i det "mikrokulturella collage" gruppen visade upp för 
större publik. Enligt Marcos låg det mest status i att stjäla onödiga, svårstulna 
skrymmande saker och inte de vanliga stöldprylarna. 

Varje grupp odlar myter om sig själva som binder gruppen samman och ger 
dem ett eget ansikte och en identitet som både känns inåt och syns utåt. I be
rättelser om situationer med slagsmål, bråk och misshandel som Marcos varit 
medverkande i, förskönas, överdramatiseras beskrivningar om "piruetten innan 
sparken tog" eller åt andra hållet där han överdriver blygsamhetens dygd. Där 
han ger intryck av att bagatellisera det hela, t ex oskyldigt med ett leende anty
da att han bara "sprang på min fot"290. 

287 I de sociala akterna finns utlåtanden från skolan som är motsägelsefulla. Skolan menar att 
Marcos har lätt att lära men de har ändå lagt ner "många, kostnadskrävande åtgärder som gett 
positiva resultat och möjliggjort att han med nöd klarat årskurs åtta". 
288 Utifrån LVU-utredningen. 
289 "Den specifika kombinationen av personligheter och lokala omständigheter avgör hur kul
tur formas i små grupper där mycket av våra sociala liv utspelar sig". Wulff i Chaib, 1993 s 21. 
290 "Händelser som kan representera framträdande mikrokulturella ideer om vad som är roligt 
här i livet, vad man ska akta sig för, vad som är eftersträvansvärt, vem man själv är och vilka 
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Bägge typerna av beskrivningar har en förstärkningseffekt för "det tysta-
Bruce-Lee-van-Damme-beteendet" där handlingen helst ska tala för sig själv. 
Det är vackert att blygsamt dölja den starka potential som finns, men oerhört 
angeläget att den ändå skall synas i all sin farliga prakt. Just "klädsamt döljande 
av farlighet och kriminalitet" är ett markerat drag i Marcos sätt att konstruera 
historier. Han lägger ut betet men överlåter åt lyssnaren att dra slutsatserna. 
Det manliga, beslutsamma och starka ska framgå "mellan raderna", det ska inte 
behöva framhållas. 

I hans beskrivning av ett vanligt slagsmål "mäter han den andre med blick
en" och konstaterar att han är äldre och större men... : 

Sen kollade han så här... Han såg skitgrym ut. Undrar om jag har nån chans? Undrar 
om han är bra på slåss? Ska jag ge mig på honom? Näe... jag får väl chansa ... sen visste 
jag ingenting... slog ner honom... och foten träffade honom i ansiktet. 

Urskuldande kan han också berätta historier om misstag, t ex den gången då 
han inte visste att den andre var en "plugghäst", dvs en som inte var helt värdig 
som motståndare. Det drog ner poängen av fighten. Likadant är det om han 
gett sig på en som var yngre. Då måste han nästan be om ursäkt inför mig och 
omskriva det som en olyckshändelse. Att ha slagit ner någon och vunnit en 
fight ger däremot en prestigeladdad goodwill som överträffar den medkänsla 
han ibland kunde känna för den som har ont och som förlorat. 

I Marcos grupp rör sig fler ungdomar ut och in. I utkanten finns några ung
domar som är relativt skötsamma och bara finns med t ex när man spelar kort 
eller skolkar från skolan. De som är "kulturbärande" och som han refererar till 
vid beskrivningarna, är framförallt de killar som "gjort någonting". Flera av 
dessa är periodvis omhändertagna och placeras och omplaceras i olika familje
hem eller behandlingshem. Av förklarliga skäl är det därför ofta många icke
närvarande i gruppen som ändå är närvarande i form av myter eller rykten. 
Marcos beskriver också gruppen som "deras gäng" trots att de bevisligen inte 
varit i stan på länge. Ibland får man känslan av att de tillfälligtvis bara "arbetar" 
på annat håll men att de har för avsikt att när som helst dyka upp och kliva in 
genom dörren. 

Individerna i gruppen beskrivs ofta med "avtrycken som utgångspunkt", i 
form av spektakulära händelser, våldsam läggning, idiotiska upptåg och utse
endemässiga egenheter. "En man" värderas inte efter den han är utan det han 
gör eller åstadkommer, de avtryck han lämnar efter sig. Men ibland framträder 
även en annan bild av pojkgemenskap, kamrater beskrivna med känslor av 
värme och närhet. Skinnis har varit en av de mest betydelsfulla människorna på 
många plan i hans liv, inte minst för den värme och kamratliga närhet pojkarna 
"de facto" visade varandra, en relationsnivå pojkar sällan hittar ord för. 

andra är", Wulff i Chaib, 1993 s 22. Händelserna bildar historier som man delar med sig till 
varandra och andra, till nya i gruppen. De bildar myter om "hur det är, eller hur det kan vara". 
Det man som grupp varit med om ger en känsla av samhörighet och en fingervisning vad som 
skiljer oss från andra. 
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Marcos och Skinnis 

I de relationskartor Marcos ritade från den första Norrköpingstiden kan man se 
att pappan närmat sig honom medan däremot mamman och släkten hamnat 
längre ifrån. Även en fritidsledare och socialsekreteraren hade kommit att stå 
nära honom relationsmässigt, menade han. De som hade mest betydelse för 
honom under den här tiden var jämnåriga kamrater, ungdomar han var med i 
skolan och framförallt Skinnis. Skinnis var två år yngre och pojkarna fann var
andra bara några månader efter det att Marcos flyttat till Norrköping. Namnet 
hade han fått för att han vid ett tillfälle rakat av sig allt hår. Det var honom som 
Marcos syftade på när han som artonåring reflekterade: 

Det blir aldrig detsamma som när man var ung... 
- Vad blev av Skinnis? 
Vet inte men han sköter sig nu. För honom var det bara en ungdomsgrej. För mig blev 
det faktiskt en livsstil. 

Skinnis och Marcos kunde vara tillsammans månader i sträck. De var på stan, 
såg på TV hemma hos Skinnis eller spelade kort i Marcos pappas lägenhet. Han 
berättar med värme om kamratskapen, äventyren men också vardagen. Visst 
hände det att de blev sura på varandra men det gick alltid fort över. Skinnis var 
en som "accepterar en som man är". Även om Skinnis till det yttre sa sig vara 
invandrarhatare var det helt legitimt att han hade Marcos som "storpolare". 
Ibland när de gick på stan kunde det se konstigt ut men: 

- Ja det är en knasig värld men när man känner varandra spelar det ingen roll. Det blir 
bara så om man inte känner varandra. Om man säger -jag hatar alla judar utom 
dig...det ligger nåt i att han säger att han hatar alla judar utom han. 
- Du menar att man säger så generellt? 
- Dom tycker - hatar du alla judar måste du hata mig! Men man kanske inte gör det. Alla 
tycker det fan det går ju inte ihop. Vet du om du hatar alla judar så kan du ju tycka om 
han. Hur går det ihop och blaj, blaj ? Då tänker man liksom att han är jude och det är ju 
hans folkslag vetja. Men om dom säger fan vad jag hatar svartskallar, det är ju inte mitt 
folkslag och turkar och libaneser. Jag har ju ingen sån anknytning. 
- Men om nån säger fan vad jag hatar asiater. Kan du säga det att du tycker att det inte 
spelar nån roll? 
- Ja det spelar ingen roll för mig. 
- Du reagerar inte ens. 
- Nej. Jag har ju inget gemensamt med dom. Jag är ju född här. Jag har fått.. 
- Är det aldrig nån som gett sig på dig då, kallat dig asiat, muckat eller trackat dig. 
- Jo lite äldre killar har gjort det. Det har jag varit med om. Några äldre sa -du kines kom 
hit! Då tar jag inte åt mig. Sen ba -Du kines! Vaddåra jag är ingen kines. Kom hit ändå! 
Javisst då kom man dit. Sen var det en gång när jag var hos min kompis. Hans brorsa var 
rakad, då gjorde hans brorsa likadant. Brorsan var ett riktigt skinhead. Han har ju liksom 
känt mig länge, ända sen jag kom till Norrköping. Jag var ju i Skinnis och hans gäng. 
Han var också med i gänget liksom (det var lillbrorsan, inte storbrorsan som var med). 
Då var jag hos lillbrorsan. Bägge är "skin" och då var det nån som hette Kenneth som sa 
liksom... Han var rakad liksom. Han tycker inte om invandrare. 

-Öhh, du kines! Gå och hämta vatten. Då var det bara jag som liknar en kines. Då tänk
te jag liksom... äh orkar inte svara emot. Han var sjutton, arton. Då sa hans brorsa lik-
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som... Du Kenneth, du får lägga av och kalla han för kines, han heter Marcos... Dom gör 
ju undantag dom också. Ta Patte till exempel. Han har jag varit med på stan. Han sa 
ingenting och han är storskin! Det är klart ibland blir man lite generad när vi går på 
stan och de skriker skällsord åt invandrare. Skinnis rakade också av sig sitt långa hår 
och satte på sig kängor liksom, inte tänkte jag så mycket på det inte. Att han var rasist. 
Man tänkte inte så mycket på det. Man var kompis med han och när man går med han 
på stan inte tänker man på att han är rasist då. Ibland tänker man så här, att det är lite 
konstigt när man märker att han är rasist, säger "kaffe" då åt vissa, fast man bryr sig in
te så djävla mycket. 

Det är vi som är pionjärerna! 

I början av sjuan kunde man se en tydlig gruppering bland pojkarna. Marcos 
kallade sina jämlikar för "glidare", sådana som ville vara lite häftigare. Det var 
inte ungdomar som behövde vara skolkare men det var inte heller helt vanliga 
ungdomar även om det fanns undantag. "Det var de som ville utmärka sig", 
menar Marcos. De som vill vara lite häftigare, "visa upp sig" lite mera inför 
andra. Han menar att Skinnis, han och en kille som hette Krille introducerade 
"boffandet", sniffning av tändargas i Norrköping. De var pionjärerna. Detta blev 
mellan 1991 och 1993 något av en innedrog i en ganska stor ungdomsgrupp291. 

Vet inte hur det började men min kompis han sa att han blev hög på tändargas. Ingen 
visste vad det var. Vi måste ha varit pionjärer. Jag hade en tändare som jag fyllde på. 
Sen sög Skinnis i sig gasen och sen vart han helt borta och sen fortsatte han, inte tänkte 
jag på att han slafsade. Sen drog han i sig. Då när han höll på, tänkte jag - sluta du bara 
ljuger. 
-Nej fan, testa själv! Då gjorde vi det litegrann och det blev inget. Sen var vi i en stuga 
och då vågade vi dra i oss mer och mer och till slut kände jag att allt blev skitskönt allt 
bara skakade. Då märkte jag att det fungerade. Då började jag, Skinnis och Krille att 
köpa och då fanns det fritt ute i hyllorna på OK. Personalen sa -varsågod. De fattade 
ingenting. Ingen visste om det. Vi köpte var tionde dag på olika ställen. När vi tre gick 
på fester då söp inte vi utan vi körde med tändargas. Folk tyckte vi var töntar, -vad 
håller ni på med, öh.. -Ni är bara idioter, det fungerar inte. Då dömde de ut oss. Sen så 
började vi hålla på ännu mer. Man kände suget hela tiden. Då köpte vi oftare. På våran 
skola, ingen höll på med det. En som hette K provade. Han bara - åh vad häftigt! Det 
var som olika gäng och han var med de äldre. Han var yngst i det äldre gänget. Då 
började de också hålla på och sen spred det sig som en löpeld. Sen var det hur många 
som helst. Då köpte de slut på det i affärerna. De köpte allt som fanns. Då sen det fanns 
ingenstans och då började alla fråga. Man hann kanske köpa en burk. Alla hade gått 
och köpt. Sen började vi köpa i tobaksaffärerna men efter ett tag så blev de misstänk
samma och ville inte sälja till oss. Det hade blivit innedrogen. Det hade börjat stå i tid
ningen och vi blev nekade överallt. Sen när man höll på tyckte man att allt folk kollade 
på en för man hade den i ärmen och sög. Jag märkte att de stirrade och såg vad jag höll 
på med. Man skämdes lite ändå. Sen hörde man - är det inte "boffarkungarna". Då 
kändes det bättre. Det fanns en kiosk som bara såg ett tillfälle att sälja och som beställ
de hem hur mycket som helst. De bara skrattade och sa - "ska ni sniffa igen? De fattade 
ju ändå. Men även de blev försiktigare. Till slut var vi tvungna att fixa langare för vi 
blev nekade att köpa. Nån som de aldrig kunde tro att de sniffade och då hade de en 
tändare som täckmantel. 

291 Vilket också bekräftas av andra informanter och källor. 
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Efter ett tag behövde man bara dra fem andetag sen var man helt borta, men till slut 
var man tvungen att hålla på i två minuter och dra som ett tok för att känna något. Det 
började inte ta något. Så småningom blev man tillvänjd. 

Effekterna av boffningen beskriver han som en kemisk reaktion som sätter mo
det på prov. Först börjar man skaka, blinka och känna yrsel. Sen släpper man 
efter, lutar sig bakåt och ramlar. Man vet att det är "lugnt". Han beskriver med 
vördnad, både ruset och preparatet, på samma sätt som narkomaner och alko
holister beskriver sitt förhållande till sina droger292 - "tändargas slår aldrig fel" 
och "den kan man lita på". 

Jaha liksom när allting börja skaka då tror man att man ska ..shit..dö eller någon
ting., vad är det som händer? Efter en stund går det över. Jag trodde aldrig att det 
skulle gå över liksom...ooouuuuppppp ...vad är det som händer igen! Jag liksom, flera 
gånger. Sen ber man en kompis sitta och kolla på en då så att man vet att det är lugnt... 

Att sniffa tillhör en av de vanliga pojkexperimenten under tonårstiden. Många 
av ungdomarna som Marcos pratade om provade sniffning några gånger för att 
sedan dricka folköl eller sprit som de tagit från föräldrarnas flaskor därhemma. 
Det ingår i det vanligt förekommande testbatteri av ritualer som ofta föregår 
vuxenblivandet. För Marcos, Skinnis och flera andra ungdomar som har varit 
mina informanter handlar det om ett betydande "boffande". Marcos uppskattar 
att han boffat varje dag i flera månader och att det skett regelbundet under en 
två-årsperiod. Senare som artonåring reflekterar han: 

Fy fan. Man kunde ha dött. Jag trodde jag var odödlig... 

Växa in i manligt tänkande 

Som femtonåring hade han ett ålderstypiskt förhållande till jämnåriga flickor. 
Han var smickrad över deras uppmärksamhet och ansträngde sig för att bli än
nu mer spännande, attraktiv och populär i deras ögon. Han var stolt när någon 
"högstatustjej" frågade om chans, men tyckte flickor i allmänhet var knepiga 
och stod inte ut med deras krav om "ensamrätt" till honom. Killar var lättare att 
umgås med. Då kunde man vara mer sig själv. Han kunde vara med Skinnis 
varje dag i månader, men känna sig snärjd med en tjej nästan direkt. Skillnaden 
mellan tjejförhållanden och kamratskapen mellan killar utvecklar han: 

- Men med tjejer... Det blir så knasigt. Man måste hålla om dom hela tiden. Ja för om 
man inte håller om dom hela tiden blir dom ungefär nästan som en kompis bara... 
- Kan du inte ha en tjej som kompis då? 
- Jo det kan man väl, men jag är så knasig att jag kan tycka om en tjej så där. Hon var fin, 
men efter en stund ... näe ... hon vill inte jag ha. Det är så skitknasigt, om jag träffar en tjej 
så här och hon var rätt så fin. Då håller jag på och dummar mig, kramar hon och så där, 
liksom som att man visar att man är intresserad. Men sen efter en stund. -Va fan är det 

292 Ofta beskrivet som ett kärleksförhållande, se t ex Bejerot 1984 eller Svensson 1996 s 279 ff. 
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här? Kanske hon blivit intresserad och då är inte jag intresserad. Det håller kanske en 
dag eller så där. Jag kan hålla på mycket, liksom kramas och pussas. Ena kvällen ... sen 
nästa dag, då tycker jag inte om hon längre ... vad konstigt det är... 
- Hur är det och vara manlig då? Kan du ge nåt exempel? Det här med att känna sig för 
inom olika områden. Du ska ju växa upp och bli en man och du är ju nästan färdig, vad 
går man efter då? 
- Jag vet inte, man ska väl vara så ball som möjligt, slå ner nån och... Man kan inte impo
nera på alla på samma sätt. Om man är som lugn och så här då tycker en del kompisar... 
-Va fan är du för en? En del killar accepterar en förstås som man är. Tjejer liksom... - Va 
fan är du för en? -Jaså liksom, vågar du inte dricka? 
- Säger tjejerna det ? 
- Ja, och en del säger också... - Kom ska vi supa! - Vaddå jag ? Jag är ju en fin flicka, jag 
ska inte supa! Det är olika tjejer, så det beror ju på personen.Tjejer gillar killar som är 
spännande, har ett rykte och de som visar vem de är. De kunde komma fram och säga "-
åh, är det du som är Marcos". Då vet man att de är intresserade. 

När vi pratade om förebilder framhöll han en speciell flicka som var väldigt 
"fin". Han har märkt på sig själv hur han härmar hennes uttryck. Han gillar 
hennes sätt att röra sig, hennes sätt att prata och tar efter hur hon skulle ha rea
gerat i olika situationer. Det här kanske är en av förklaringarna till hur smidigt 
han rör sig mellan det tuffa och det mjuka sättet att prata. Han har lätt för och 
pratar enkelt om sig själv och sina känslor. Uttryck som "att förklara sin kärlek", 
"gosa och kramas" är vardagsuttryck som är ovanliga för femtonåringar, speci
ellt när de pratar med en man. Samtidigt framhåller han klassiska könsvärde
ringar för det flickor efterfrågar hos män: 

Tjejer tittar på killar och då ska dom vara stora, starka, häftiga, slåss. Spänning kanske 
och att dom betyder nånting. Kanske det att han är känd och - Jag är tillsammans med 
han .... och skydd då liksom... Fast dom kan ju vara speciella dom också. 

Marcos versioner av livet som femtonåring är en femtonårings perspektiv på 
hur världen hänger ihop. Vissa historiebeskrivningar ska ses i ljuset av att de 
visar på hur han uppfattat situationerna. Vissa delar av hans berättelser är sä
kert förstorade och resultat av den interaktion som skedde mellan oss, när han 
manligt "mäter sig" med mig. De delar jag lyfter upp har ändå rimliga propor
tioner och är "triangulerade" på det sättet att de berörts vid olika intervjutillfäl
len. Historier som stöts och blöts och som återkommer i olika material och som 
vinklas ur olika aspekter ger en rimlig sanningshalt. Men oavsett hur sanna el
ler osanna hans berättelser är, handlar det om en högst konkret verklighet som 
han själv orienterar sig efter. En verklighet som jag uppfattar att han ärligt för
sökte dela med sig. När jag sedan möter honom som artonåring har hans situa
tion förändrats och han har delvis andra, mer vuxna, perspektiv på tillvaron. 
Marcos ger bilder både av hur "det vanliga, manliga" växer fram, sådant man 
kan se spår av hos alla pojkar i den åldern, samt hur hans specifika tolkning, 
"hans mix" kommer till uttryck i tankens "ordning" och handlingens praxis. 

* 

Ungdomar förändras mycket rent utseendemässigt under den övre tonårstiden. Den unge man 
som möter mig vid OK-macken för den sista intervjun är betydligt längre än jag minns honom. 

96 



När man som jag åker så långt för att under en eftermiddag genomföra ett samtal är man bero
ende av att det rent praktiskt ska fungera. Därför blev jag positivt överraskad av det bemötan
de han gav mig när jag ringde upp. Han tog direkt igen mig på rösten, innan jag hunnit presen
tera mig, och ställde snabbt de praktiska detaljerna på plats. Var, när och hur klargjordes med 
självklarhet. Även om han var några minuter sen till vår mötesplats kände jag mig välkommen 
och han lotsade mig igenom bostadsområdet och upp till lägenheten. Hans långa hår var av
klippt i en moderiktig tonårsfrisyr med en liten stickad luva längst upp. Byxorna hängde helt 
riktigt med grenen nere vid knäna. Det lyste hiphop om honom och han bar på en snowboard-
bräda. Ansiktet var öppet och blicken sökte stadigt min med fullständig självklarhet. Ålders
skillnaden fanns där men det var ändå ett möte mellan, på något plan, i något hänseende, jäm-
spelta personer. Hövligt frågar han hur det går med mitt avhandlingsarbete och hur långt jag 
kommit med min bok. 

* 

Att ge liv åt sitt liv - Sofia 

Livshistoriska erfarenheter 

skilsmässa pappa 
barnhem Rita 

boende hos mamma 
3 5 7 

mammans psykos 

kontaktfamilj 
jourhem 

Harriet, Maggan familjehem 
utredning 

-13- -14» -15-

HVB / Skärplinge 

16 år 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

intervjutid 

Den tidiga barndomen 

Vilka vi är och vilka de är i samhället vet jag. Jag tillhör de som har problem. De andra 
är de som är felfria^^. 

Genomgående när Sofia berättar om sin barndomstid och sitt förhållande till 
föräldrarna framträder en lojal inställning som nästan alltid söker positiva sidor 
av det som hänt. Föräldrarna hade själva problematiska uppväxter och miss
bruksproblem vilket givetvis färgat och påverkat de familjevillkor hon växte 
upp i. Sofia har ibland önskat att föräldrarna kunnat hålla ihop och att de kun
nat vara en "vanlig familj" men insett att villkoren har varit givna och utan möj
lighet att påverka. Istället har hon redan som liten utvecklat strategier som lojalt 
försvarar föräldrarna och försöker göra det bästa av situationerna och få det 
hela hålla ihop rent praktiskt294. 

Tidigt minns hon sig själv som ett lugnt barn som klarade sig själv. Som ton
åring kan hon se hur hon pendlat mellan olika roller i familjen. Förhållnings

293 Sofia om social tillhörighet och vidden av att bära på ett socialt arv. 
294 En vanlig roll för barn i missbruksfamiljer. Se Black 1993, Hägertz 1995. 
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sättet till mamman är speciellt komplicerat. På senare tid har hon varit mera 
kompis med sin mamma men ser klart den sammanhållande funktion hon tidi
gare haft i familjen. Ibland har hon varit mer mamma till sin mamma än dotter 
och barn. 

När föräldrarna skilde sig följde Sofia med sin mamma som flyttade mellan 
olika städer och bekanta. Även om hon inte har några klara minnesbilder av 
miljöerna tror hon att det kan ha varit miljöer med knark och missbruk. Bind
ningen till mamman var ändå stark och under det år hon tillbringade på barn
hem var hon sviken och kände sig övergiven av sin mamma. Hon berättar må
lande hur hon kapslade in sin längtan efter mamma och att hon minns sig själv 
som "ett barn utan händer". Ett barn som inte förmådde nå ut och ta emot de 
kramar och den kärlek hon så innerligt längtade efter. 

Folk säger åt mig: -din morsa är dum i huvudet. Fast mamma la ju av med det där 
(knarket). Ja, e fter...hon ..när jag hamnade på barnhemmet. Sen dess har hon brytt sig 
om mig, talat om hur det har varit om sånt som jag inte ska börja med ....eller fortsätta 
med. Vi är mycket kompisar... Pappa vet inte så mycket om sånt han bara..."-Sofia ska 
vara inlåst där". Så är det! Det är mycket regler. Den ena är för snäll och den andra för 
hård. Mamma fick Sara och Kristian när hon hade träffat nya karlar. Jag var hos mam
ma vissa helger, storhelgerna julafton, nyår och sånt. Hon har haft tre stycken de här 
åren. De var jättetrevliga. Det var mer familjeaktigt hos mamma än hos pappa, Maggan 
och mig då pappa är på verkstan för mycket. Maggan är för hård. Hon bara tjatar. Hos 
mamma, där bryr hon sig om en. Om det är nåt problem så får jag komma och prata 
med henne. Mamma har alltid talat om mycket för mig. Hon har varit med om värre 
saker än jag. Hon var väl bara elva eller nåt sånt när hon började och det är därför hon 
har pratat så mycket med mig, för hon vet själv hur det är. Hon har bott på skolhem 
och fosterhem, precis som jag har, sen hon var elva, då hon rymde hit till Sverige med 
en kille som var tjugo år och narkoman. Hon gick i femman och då började hon med 
eget missbruk. Hon levde på gatan mellan elva och sjutton år som sprutnarkoman i Gö
teborg och hamnade på Älgaredskollektivet i Hälsingland. Det var efter det som hon 
träffade pappa. 

Sofia känner stor samhörighet med sin mamma. De har många gemensamma 
erfarenheter. Tillsammans har de försökt att prata med de yngre syskonen. 

Bara för att mamma och jag inte vill att de ska råka ut för samma sak. Vi har försökt 
prata med dem så de vet lite. 

Sofia har bott med pappa sen hon var sju år. Han bodde i början även med Rita 
och en son till henne. De kom bra överens och Sofia upplevde sig ha en riktig 
familj för första gången. Även i skolan verkade Sofia trivas och har övervägan
de positiva minnen från grundskoletiden. Efter tre år separerade Peter och Rita 
till hennes stora sorg. Han flyttade inom kort ihop med en ny kvinna, Harriet, 
som inte kunde ersätta Rita men var hygglig att leva med. De pratade mycket 
med varandra och Sofia ser henne än idag som "en syster". Dessa båda sambo
förhållanden har varit viktiga även om den senare blev kortvarig. Efter förhål
landet med Harriet träffade Peter Maggan, som han lever ihop med än idag. 
Sofia kom väldigt tidigt på kant med henne och upplevde henne som hård och 
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okänslig. Peter och Maggan hade tillsammans ett litet barn, Ted, som familje-
hemsplacerades tidigt. 

Maggan kan inte ta hand om småbarn riktigt. Hon har inte tid och klarar inte av det. 
Hon är inte tillräckligt mogen för det. En vanlig mamma lägger ner all tid på barnet 
men hon la inte ner den tid som barnet behövde. Det sociala kollade upp det och tyckte 
att det var bättre att han hamnade på ett sånt där hem. De var där varje dag, tittade, 
hjälpte till då och då. Pappa dricker ganska ofta, mycket sådär, och de visste att jag ha
de problem. Då ville de kolla närmare om Ted hade problem och då, eftersom de 
knappt kunde sköta om mig, så menade soc att de inte kunde sköta en pojke på 2-3 
månader. 

Förhållandet mellan Sofias bägge föräldrar har aldrig varit bra. De har inte 
kunnat enas om vårdnadsfrågorna och för Sofias del har det resulterat i pend
lande mellan två hem och ständigt med dåligt samvete över den förälder hon 
övergav. Sofia reflekterade ofta över sitt dåliga samvete: 

...men det är svårt när pappa säger så... -du ska bo hos mig då får du det bättre ... 
mamma säger att du får det bättre hos mig ... men man vet inte vad man ska välja i och 
med att man tycker om båda lika mycket. Jag har dåligt samvete för jag bor hos pappa 
... får dåligt samvete för jag bor hos mamma... det är ett problem att jag alltid velat bo 
hos bägge. 

Det hon saknade hos den ena föräldern fanns det för mycket av hos den andra. 
Mamman står för närheten men har svårt att sätta gränser och upprätthålla 
regler. Pappan står för regler och gränser satta utan dialog och har svårare för 
närhet och förståelse. 

- Om du skulle vara mamma åt dig själv, hur skulle du då vara? 
Jag skulle nog vara som mamma ungefär. Det är bra att hon anförtror mig saker men 
hon borde inte lita på mig så jättemycket. Hon borde ta i lite mer och säga till på skär
pen om tider. Sen borde man få ett straff om man inte håller saker. Om föräldrarna sä
ger en sak så är det så. Nu ger hon med sig. Man skulle antagligen protestera men det 
är rätt ändå. Det skulle vara bra. 

Jag var som en krabba som klättrade uppför stegen 

De första sex åren i skolan var lugna och Sofia upplevde sig som en i mängden. 
Hon hade ganska lätt för sig och minns de vanliga lekarna på rasterna och har 
inte varit mobbad. Senare under mellanstadiet blev hon tuffare och kaxigare för 
att, som hon säger, "skaffa sig en position" i klassen. Hon fick "respekt" av både 
lärare och klasskamrater när hon stod på sig, käftade och visade vem hon var. I 
skolan säger hon att det gick bra fram till sjuan: 

Det sa pang, allt gick åt helvete, ville ingenting. Då började cirkusen med familjehem. 
Jag blev uppkäftig, gapig, aggressiv. Var osäker på mig själv och alla andra. 
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På fritiden provade hon olika "gängdroger" tidigt. De sniffade bensin, drack öl 
och sprit men framförallt sniffade tändargas. Sofia menar att hon sniffat i fem 
år, vilket medför att hon började i 9-10-årsåldern, samtidigt som hon började 
röka regelbundet. Att sniffa tändargas var något av en våg över Örebro under 
den aktuella tiden. Det var många ungdomar som provade på denna billiga 
variant av berusning innan myndigheter och polis blev uppmärksammade på 
problemet. En del av ungdomarna sniffade dagligen i flera år. För Sofias del 
handlade det om helger och i gäng och beroende på vilken kille hon för tillfället 
var ihop med. Om hur man söker sig till olika livsstilar reflekterar hon: 

Det brukar vara så att man är mest uppkäftig när man är med kompisar. Sen så väljer 
man ju att skaffa sig den stilen men man väljer inte helt själv utan det beror på hur det 
är hemma. Är det jobbigt blir man osäker, känner ingen trygghet då börjar man balla ur 
som jag har gjort. Då blir man uppkäftig mot föräldrar, visar ingen respekt för dem. Får 
man ingen respekt själv visar man ingen respekt för andra. För mig var det så. Jag har 
alltid varit kaxig. Om jag var uppkäftig fick jag mycket uppmärksamhet av lärare. Man 
tänker på de andra i klassen. De ser att jag vågar och... fast egentligen tycker de att jag 
är dum i huvudet...men just då får man respekt att man vågar... Man skaffar sig en po
sition... Kanske bäst på att vara "den bråkigaste" bland tjejerna eller kanske "bäst på att 
vara tillsammans" med den häftigaste killen. 

Killar är centrala för livet som tjej, menar Sofia. Den status som killarna repre
senterar smittar av sig till henne och kommer även henne till del. Under den tid 
mellan elva och fjorton då hon som mest aktivt sökte sig ut från familjen kände 
hon sig: 

... som en krabba som klättrade uppför stegen... En VAM:are är på en bra plats. De är 
ganska kriminella. De kan till och med döda. De är högre än skinheadsen och r asis ter
na. Ofta är det som en karriär där man var med häftigare och häftigare killar. Killarna 
är hårdare men tjejerna börjar ta för sig mer och mer. Ju högre upp man är ju mer syns 
man. Tjejerna syns likadant som killarna idag, där ser jag ingen skillnad. 

När hon var tretton blev kamraterna viktigare än föräldrarna och familjelivet. 
Hon var med olika killar och olika gäng och uttrycker mer eller mindre med
vetna karriärval. 

Sen började jag... De respekterade mig bra men sen när jag kommit igång med dem, 
träffade jag nya som var ändå högre upp och som höll på med droger. Då, när jag bör
jade snacka med dem, började jag med droger, rökte hasch, marijuana och tog fludder. 
Då lämnade jag de andra kompisarna under mig och då undrade dom vad faan jag höll 
på med och om jag var helt klok i huvudet. Jag kunde ha valt att vara med mina gamla 
kompisar men jag valde att vara med nya kompisar som jag trodde var mycket bättre 
och mer cool liksom. Vet inte varför. Det var mer fart. Sen började jag gå i demonstra
tioner och sånt där då. Jag bara fick dom åsikterna. Så här tycker jag. Sverigedemokra
terna... vi är rasistiska och gillar inte utlänningar... 
- Men din mamma är ju invandrande finska? 
Det är vad vi kallar arier men nu vill jag inte gå in på politik! 
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Ett år av kaos 

När Sofia var tretton år sattes det in flera sociala insatser. Hon fick en period bo 
hos en kontaktfamilj med rymningar och bråk som följd. Kort därefter placera
des hon i ett familjehem i Kjellfors. I början trivdes hon bra och anpassade sig 
till den nya familjen. Hon började sjuan på den nya orten, men snart snurrade 
en karusell med rymningar och droger igen. Sofia ville vara bland de kompisar 
hon kände. Hon ville varken ha nya föräldrar eller ett nytt hem. Ofta övernat
tade hon, under rymningarna, hos kompisar eller pojkvänner de nätter hon inte 
kunde vara hemma. Ibland hände det att hon sov över i trappuppgångar eller 
om vädret tillät på en parkbänk. När hon rymde sökte hon sig den första tiden 
till den gamla stadsdelen och de gamla kamraterna "så bengen visste var de 
skulle leta" men efterhand blev det mer till äldre och mer kriminella pojkar. 
Ibland har hon påträffats av polisen i utpräglade "knarkkvartar"295. Den ökan
de rymnings-benägenheten både från hemmet och från familjehemmet gjorde 
att hon var borta i dagar upp till flera veckor i sträck. För det mesta var hon 
ihop med äldre kamrater och tillfälliga pojkvänner. 

- Sen när du fyllt fjorton, i oktober, var du ofta tillsammans med äldre pojkar. Du sa att 
du "gick upp i gänget"? 
- Jag har haft två killar som varit runt tjugo ... sen har det varit sexton-sjuttonåringar. 
Erik han har jag inte bott hos. Pär, han är bilmekaniker. Han har ju egen lägenhet. Där 
brukade jag städa, diska och göra grejer på dagarna. Som en hemmafru. Jag fick pengar 
och fick äta. Förut sprang jag ju ut och köpte godis så fort jag hade pengar. Det var jät-
teviktigt, men sen när man bodde där själv, i en lägenhet med en grabb, då måste man 
ta sitt ansvar. Då måste man ju ha mat. 

En dag, efter en rymning från familjehemmet, hämtades hon hos pappan för att 
med polishandräckning placerades på U-hemmet för utredning. 

* 

Hon vistas i riskmiljöer och i kamratkretsar där det förekommer alkohol, droger, kri
minalitet och rasistisk verksamhet. Det finns också starka signaler om promiskuöst be
teende med alla de risker som följer med detta vad gäller såväl fysisk som psykisk 
ohälsa. Särskilt allvarligt är det med tanke på att Sofia är under femton år. Trots en rad 
insatser från socialtjänstens sida har Sofias destruktiva utveckling inte kunnat brytas. 
Sofias ständiga rymningar från hem och familjehem omöjliggör kvalitativ vård29^. 

* 

Utredningstiden 

Man sov, man åt, man jobbade och tittade på TY. Först var det som ett fängelse. Var 
kaxig, skulle inte lyda. Varför skulle man vara snäll för? 

295 Från journalanteckningar som ingick i materialet från socialtjänsten. 
296 Citat från slutsatserna i LVU-utredningen vid det omedelbara omhändertagandet. 
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Hon berättade om "hemliga förhållanden" som hon haft med två av de inskriv
na pojkarna. Det var inga allvarliga och djupa förhållanden men de gjorde da
garna mer spännande. Framförallt för att det var förbjudet med sådana relatio
ner mellan ungdomarna. 

När jag var med A satt vi mest och spelade kort på hans rum. Då fick vi inte vara på 
varandras rum. Då höll vi det i två dagar sen orkade de inte bry sig så de låtsades att 
det inte hände. A var snäll och sånt där. Jag b lev mer pojkaktig under tiden på U-
hemmet. Ibland använde jag det där med att jag var ensam tjej, när jag hade förslag om 
att vi ska göra nåt. Jag har erfarenhet av familjehem och jourhem i Örebro så jag var 
van att bo hemifrån så jag tyckte det var ganska bra. 

Personalen var snäll var hygglig och Sofia anpassade sig till de andra ungdo
marna. "Man blir lite som omgivningen", säger hon och menar att hon fick tuffa 
upp sig för att platsa på utredningshemmet. Egentligen är hon en "lugn och 
snäll tjej och ingen som hittar på bus". 

Om att bli mamma 

Vid den första intervjun på U-hemmet berättade Sofia om vilka böcker hon för 
tillfället läste. Flera av de titlar hon nämnde handlade om barnafödande och 
barnuppfostran. I hennes rum fanns flera olika attribut som signalerade frågor 
som rörde mödrandet. Vad var det som gjorde att sådana frågor var så aktuella 
för henne? 

Är du med barn? 
- Jag vet inte än, jag ska ta test sen. 
Du är ju bara fjorton år? 
- Ja än sen då ... hihi... 
Skulle du vilja bli mamma? 
- Mmm... ja ... jag skulle aldrig göra abort för det är mord på barn. En sån liten varelse 
kan bli ett liv. 
Du måste väl ha schyssta hemförhållanden att erbjuda ett barn också? 
- Mm ... det är det jag ska tänka på mer då, och att barnet ska ha det bra. Det finns de 
som stödjer mig. Mamma stödjer mig direkt och pappa vet jag ju att... ja ... han vill ju in
te att jag ska föda en unge men mamma skulle ställa upp. Hon kanske skulle predika i 
veckor, kanske. Det är ett beslut man måste ta själv. Det är ingen annan som kan hjälpa 
en där. 
De finns ju en part till också? 
- Ja, grabben, pappan ... mmm. Det finns det också. Det är också nåt man måste diskutera 
emellan, ja. 
Som kanske ska stanna med barnet i tjugo år? 
- Det är det som är problemet. Ja ... nu vart jag ställd! Men man måste också klara av den 
rollen. Den rollen i livet. Jag har tagit hand om mina mindre syskon hos mamma, myck
et, och då har jag lärt mig att om man blir arg på ett barn kan man inte stå och skrika -du 
får inte göra det! -ge faaan och sånt! Man måste berätta för barnet varför de inte får göra 
vissa saker. Man måste förstå dom och dom måste förstå en själv. Man kan inte bara sä
ga, ajajajajaj fy, man måste tala om varför. Det är det man lär sig själv. Man lär sig av sina 
erfarenheter. Om du tittar på vad jag varit med om, under mina femton år, så har jag lärt 
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mig att aldrig låta mitt barn vara ute och supa, prova på det ena och det andra. Då 
kommer jag att sitta och tala om för barnet varför och hur det var för mig själv. Det var 
inte bra och ... dricka nån gång kan de ju få prova på men inte... 

Sofia utvecklar resonemang om hur hon tänker sig själv som mamma. Hon jäm
för ofta bilderna med egna erfarenheter av sin uppväxt och de bilder hon har av 
sin egen mamma. Ofta blandas de egna erfarenheterna ihop som om det var 
henne själv det gällde när hon pratar om det barn hon ser fram emot att föda. I 
och för sig är denna koppling ganska naturlig då den egna konstruktionen av 
mammarollen med nödvändighet måste bygga på egna erfarenheter. Det är 
också vanligt att tonårsflickor prövar sig själva med att i tanke och på lek känna 
hur det är att vara mor. 

Det finns vissa aspekter i samtalet som gör temat extra intressant. En första 
aspekt är att valet av mammarollen så uppenbart finns med som ett konkret 
alternativt livsstilsval, trots hennes erfarenheter och ringa ålder. Hon använder 
ibland orden "arv och släkttradition" när hon jämför sin egen situation med sin 
mammas. Liksom jag tidigare nämnt, så avslutas hennes utläggningar oftast 
med ett försiktigt konstaterande att "det inte skulle vara värre än det var för 
mamma" eller "att det skulle nog gå ändå" (som ofta åtföljs av ett fnitter). 

Den andra högintressanta aspekten av diskussionsämnet är den intensitet 
med vilken hon symboliskt använder temat för att bearbeta och begripa sin 
egen livshistoria. Hon blandar ihop sig själv och sin egen mamma i en andeme
ning att bättre förstå det som händer henne. När hon pratar om sig själv som 
mamma, berör hon det hon saknat i sin egen familj och i förhållandet med sin 
mamma. Hon sorterar bland intrycken av egna föräldrarelationer med sitt eget 
föräldraskap som projektionsduk. Ett och ett halvt år senare, när hon har fått 
distans till dessa samtal, läst utskrifterna och reflekterar över sig själv ser hon 
andra aspekter i det hon berättade. Samtalen om Sofia som mor hade egentli
gen handlat om henne själv som barn. Det var de egna behoven att vara om
skött hon hade fört över på det tilltänkta barnet. 

Egentligen, när jag pratade om att jag ville ha barn på utredningshemmet var det mig 
själv jag pratade om. Jag ville själv ha den kärleken som jag sa jag ville ge till barnet. 

Hon analyserar och försöker beskriva "barnet inom sig" och hur den vuxna 
kroppen bär med sig barnets upplevelser som erfarenhet. Sofia visar mig två 
teckningar hon gjort av "Sofia som sexåring" och "Sofia idag". "Dagens Sofia" ser 
ut som tonårsteckningar brukar göra men med skillnaden att hon ritat ett "les-
set barn" placerat i magen på sig själv. Teckningen av den yngre Sofia hade ri
tats med framsträckta armar men utan händer. Hon berättar om barnhemstiden 
som sexåring och hur anonymiteten och frånvaron av mamman kändes som en 
stympning av de egna utsträckta armarna. 

Varför hade du inga händer när du var sex år? 
- Det här är barnet i mig själv nu och det här är när jag är äldre. När jag är den vuxna 
har jag barnet som en erfarenhet inom mig. När jag var sex år var jag på barnhemmet. 
De säger ju vetenskapligt att barn bara kommer ihåg det hemska som har hänt och 
glömmer det vanliga och vardagliga. Det hemska sätter sig på minnet. När jag var på 
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barnhemmet var jag som ett barn som inte hade händer. Jag ville att mamma skulle va
ra där, krama mig, prata med mig och bry sig om mig. Men om jag liksom sträckte ut 
händerna kom ingen! Hur jag än sträckte ut dem var det ingen som kom. Då ritade jag 
mig som utan händer så nu är det mitt stora jag som måste ta hand om mitt lilla jag och 
då är det ett besviket barn beroende på hur folk har bemött mig när jag var liten. Det 
lilla barnet som är besviket vill säga här är jag , - titta på mig " ungefär och gjorde 
nästan vad som helst för att synas. 

När Sofia pratade om sig själv som mamma var det "det lilla besvikna barnet" 
som gjorde nästan vad som helst för att synas. Det är en skarpsynt analys hon 
gör som efter gediget ritande och långa förklaringar slutligen hänger ihop för 
mig. 

Hur tror du idag att du själv blir som mamma? 
-Ibland tror jag att jag skulle bli för angelägen att de inte ska råka ut för samma saker 
som jag har råkat ut för. Att jag ska ha för mycket "händer". Att jag översvämmar bar
net med allt. Bryr mig för mycket. Nu vill jag bli mamma när jag har bra ekonomi ett 
fast förhållande och jobb. Då ska jag bli mamma. 

Livet som placerad - Marcos 

Tiden på Viksjö ungdomshem 

* 

Behandlingshemmet arbetar med motivationsarbete, social träning, jagstärkande, yr
kesträning. Stor föräldramedverkan, upprättande av och arbete med att utvidga nät
verket. Träning för eget boende - med vuxenstöd. Eftervårdskontakt. Platsantal 10, per
sonal 9,75^97. 

* 

Detta är den formella målsättning som behandlingshemmet har för att möta 
ungdomar som Marcos. Alla som arbetat med behandlingsarbete vet att bakom 
dessa ord döljer sig ett universum av både planerade och oplanerade interak
tioner som ingår i det förhållningssätt som förhoppningsvis ska påverka ung
domarna i positiv riktning. Ibland beskrivs behandling som en "svart box", där 
det är hart när omöjligt att reda ut vad som beror på vad. Marcos berättar spar
samt om behandlingsinnehåll och behandlingsstruktur och uppehåller sig ute
slutande till upplevelser av människor, situationer och händelser. 

Sen gjorde man inget särskilt på ungdomshemmet. Man var där och det kom nya ung
domar... man höll på, gjorde en del småbrott. Man höll på hela tiden. Snatterier, lite in
brott när vi åkte någonstans. I s tugor sen var det mycket småsaker. Om vi åkte och 
handlade nånstans så snodde man. Man tog alltid. Jag kunde inte sluta. Jag tänkte, det 
här är mitt liv, jag ska fortsätta sno. Man snodde det man behövde, godis, cigg och sånt. 

297 Socialstyrelsens förteckning över HVB. 
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På min fråga om vad han hade ut av vistelsen missuppfattade han innehållet i 
frågan och berättade om hur givande det hade varit rent materiellt. Han hade 
kommit över en fin stereo, en billig bräda, en fin TV osv. Han spelade ut perso
nalen och Kean mot varandra och sa att han fått pengar från än det ena, än det 
andra hållet. 

Ungdomarna, de s k "ungdomshemmarna", hade en speciell position i det 
lilla samhället. Varje dag fritidsgården var öppen fanns de där. Marcos upplev
de sig som "kung" på ett sätt. Ingen kunde plocka ner honom. Han hade hög 
status bland tjejerna som såg honom som exotisk och spännande. Han hade 
också en viktig ställning bland de mer bråkiga ungdomarna i Viksjö. En liten 
grupp "bråkiga ungdomar" från byn hade många likheter med ungdomshem
marna. Det som skilde dem åt var inte agerandet eller beteendet. De var minst 
lika kriminella! Det som skilde var att bypojkarna kom från mer ordnade för
hållanden där man inte faller igenom lika lätt. De hade föräldrar som inte brå
kade på dem hemma och som var ovetande om vad de gjorde på kvällarna. En 
av pojkarna från byn "hakade på ordentligt" och blev senare placerad på en lik
nande institution. Han blev också något av en fixare för "ungdomshemmarna" 
och i gengäld för skydd, utnyttjade de hans förbrytarkontakter. De mer ord
ningsamma pojkarna från byn såg däremot ungdomarna från ungdomshemmet 
som "drägg och rivaler om tjejerna". 

Marcos var i en "romansfas" gentemot brott och droger. Det fanns bara för
delar och vinster att göra. Han hade lärt sig hur man tar personal och hade, 
tycker han, bra relationer till dem. Som alltid berättade han det mesta för dem 
på ett uppriktigt och ärligt sätt. De kunde däremot inte påverka hans grundläg
gande värderingar. 

De tyckte att det var skumt att jag pratade så positivt om tändargas men jag sa att jag 
inte gjort det på länge och man inte var så beroende av det. 

Viksjö var rena paradiset för honom. Ingen personal begrep något, de hade 
tändargas liggande framme i byns butiker och cyklarna hölls olåsta. Så små
ningom skvallrade en av de andra ungdomarna om tändargasen och det blev 
en uppståndelse som slutade med att Marcos fick gå tillbaka till affären och be 
om ursäkt. Efter denna episod höll han sig lugn ett tag men när det kom nya 
ungdomar drog det igång igen. Med stolthet berättar han hur han lyckats invi
ga pojken som skvallrat och förmått honom att börja "boffa". Det kändes också 
som en vinst att han fick igång en "sniffarvåg" med både "de som bråkade i 
skolan och skulle vara häftiga" och ungdomarna från hemmet. 

Det är härligt att känna makten och ha kontroll, ha hemligheter, veta saker som andra 
inte vet och kunna saker som andra inte begriper. Då är man i centrum och känner sig 
viktig. 

Relationerna inne på ungdomshemmet beskrivs som att de ingick i ett spel där 
personalen hade vissa fasta roller och ungdomarna agerade efter ett eget regel
system. Personalen trodde att de var förebilder för ungdomarna men var i själ
va verket i ett hopplöst underläge. Som förebilder hade "de häftigare" ungdo
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marna större inflytande på de nyinskrivna än vad personalen hade. Vem får 
mest inflytande och vem kan bestämma? Maktkampen mellan ungdomarnas 
ambitioner att "rädda ansiktet" och inte underordna sig och personalens ambi
tioner att få bestämma och se resultat är ett vardagstema som genomsyrar allt 
som sker. Marcos återkommer ständigt till "att få erkännande" av i första hand 
ungdomar utanför behandlingshemmet och de inskrivna ungdomarna och i 
andra hand av personalen. "Erkännande" är den viktigaste drivkraften till var
för han gör som han gör och varför han väljer det ena före det andra. Maskhåll
ning gentemot personalen där man berättar "lagom mycket" och bibehåller en 
hygglig relation, ger erkännande. Agerande som ger rykte och erkännanden i 
ungdomsgruppen är ännu viktigare. När nya ungdomar skrevs in gällde det att 
infiltrera och påverka dem att bli lojala och ingå i "ungdomssidan". Han beskri
ver ofta en "kamp om själarna". 

De ungdomliga "kulturbärare" som finns på institutioner har antagligen stort 
inflytande på verksamhetens inre processer. Ungdomarnas erfarenheter gör 
dem misstänksamma mot vuxenrelationer och de söker mer naturligt hemhö-
righet i ungdomsgruppen. Den starka inverkan ungdomar har på ungdomar 
känner de flesta behandlingshem väl till och många har infört s k gamlingssys
tem där äldre skötsamma, f d inskrivna ungdomar, kontinuerligt hjälper till 
som förebilder och stilbildare på sina gamla institutioner. När Viksjö fick besök 
av sina s k "gamlingar" var det inte lika lätt att spela under täcket. "Då skötte 
man sig". Men detta var bara tillfälliga strategiska anpassningar för att slippa 
uppslitande konflikter. Lojaliteten var självklar när det kom till kritan. 

På ungdomshem gör man exakt vad kompisarna vill och de tycker som jag vill och gör 
som jag vill göra. Personalen bestämmer en massa skit åt en. Så att man slutar tänka 
själv. De säger att man inte ska hålla på med brott. Sen kommer det kompisar som sä
ger - nu ska vi göra brott. Då gör man det. Det är bara skit på ungdomshemmen. Kom
pisar betyder mer och det drar lättare neråt än uppåt. Men det är så svårt att klara sig 
på ungdomshem, alla håller på med brott och då tror jag att det är lätt att man fortsät
ter. Kompisarna betyder mer. Men det ger inget, det måste man inse själv. Det spelar 
ingen roll hur många hem man sitter på. Man måste bestämma själv. De som hamnar i 
fängelse har en väldig förmåga att fortsätta där så man ska vara väldigt försiktig att 
sätta folk i fängelse. Om de hade satt mig i fängelse är det inte säkert att jag klarat mig 
lika bra. Det har säkert fortsatt då. 
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Berättarkvällar 

Marcos framhåller två sätt att kommunicera som har stor betydelse för föränd
ringsprocesserna på behandlingshemmet. Det ena, som han kallar "berättar-
kvällar", är ungdomarnas sätt att genom historieberättande visa "vem man är 
och hur man ska vara" och det andra handlar om "djupa samtal" som är perso
nalens möjlighet att påverka och nå fram till den enskilde ungdomen. 

En berättarkväll började ofta med att någon av ungdomarna sa "-vet du vad 
som hände mig i helgen...". Historierna handlade ofta om nån de kände hem
ifrån eller om något de själva gjort på permissionen. Det bollades myter och 
standardberättelser som påminner om lumparminnen och fiskehistorier men 
som hade en viktig roll som sammanhållande och gruppidentitetsskapande 
material. Under berättarkvällarna stadfäste man individuellt sin identitet som 
kriminell, våldsam och farlig och samtidigt gav man andra möjlighet att jämfö
ra erfarenheter och visa på tillhörighet. Gången var sån att efter en historia kom 
nästa berättare och fyllde på med sina erfarenheter och kunskaper på området 
och en tredje som skarvade, ljög eller blåste upp sig för att platsa. 

Historierna blev ett kitt som fixerade hur en "ungdomshemmare" skulle vara 
och fick stor betydelse för handlingsutrymmet och förväntningarna på sig själv 
och andra. Personal kunde finnas med under berättarkvällar men skulle med 
hjälp av olika koder hållas okunniga, utanför och helst dumgjorda. De fick viss 
status och medlemsskap men koderna var så skickligt gömda, att "de hölls på 
plats", uppenbart för de andra ungdomarna men osynligt för personalögon. 

Motsägelsefullt fanns det hög status i att vara ärlig och "lämna ut sig" till en 
personal, men bara om man inte "ändrade sig" eller tummade på grundläggan
de värderingar. Man fick inte tappa ansiktet. Detta beskriver Marcos som man
lig styrka - att "köra med raka puckar och ändå inte förlora sin maktposition 
eller sin kontroll". Det är här koderna blir viktiga, dels för att manipulera per
sonalen, men framförallt för att behålla greppet om åskådarna298. Marcos njöt 
av berättarkvällarna. Hans vältalighet gjorde honom till centralfigur för de and
ras uppmärksamhet och hans livserfarenheter gav honom status i bägge grup
perna. Han behövde sällan skarva, vilket han ibland märkte att andra gjorde, en 
iakttagelse som stärkte honom. Han gjorde poäng av att dominera utan att 
"skryta eller göra bort någon". "Makten" är den största vinsten i sammanhanget 
- dvs känslan att kontrollera och behärska "spelet". Detta var grunden för hans 
starka självförtroende och hans position som "kulturbärare på stället". 

De andra hade kanske snott tre bilar då visste jag att jag snott fyra, då behövde jag inte 
ljuga. Men om det hade varit någon som sagt att han snott tjugo då kan man inte säga 
att man bara snott fyra. Då får man lägga på sexton så att man också snott tjugo eller 
vara listig och påskina att man "inte skryter om sånt", med menande blickar till de and
ra. I allmänhet var de andra mindre erfarna än jag vilket gjorde det lätt. 

298 Jfr Goffmans begrepp "framträdande" som definieras som en deltagares samlade aktivitet 
för att på något sätt påverka de andra deltagarna. Han pratar om "sociala roller" som kan reali
sera rättigheter och skyldigheter knutna till status och visas upp vid olika tillfällen inför publik 
av likartat slag. 1974 s 23. 
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Djupa samtal 

När han reflextivt diskuterar vård och behandling kommer han in på det han 
kallar "djupa samtal". Här gör han en distinktion mellan "skrämseltaktik" och 
"djupa samtal". Han har många års erfarenhet av skrämseltaktik där personal, 
socialfolk och andra sagt åt honom att "han inte ska klara sig i längden". En så
dan strategi får helt motsatt effekt på honom. Det blir till en utmaning att bevisa 
motsatsen! De vinster han gjort, både statusmässigt och materiellt, överväger 
vida den eventuella risk som finns med att åka fast. 

Hittills har det lönat sig att göra brott... 

Maktkampen om vem som har rätt fortsätter ofta i ett skeende där Marcos i 
nästa skede, ärligt berättar för personal eller socialfolk vad han gjort, hur han 
kommit undan och visar påtagligt "att det visst går att klara sig". Likt en jakt
hund, hemkommen från rymningsutflykt lägger han ner sitt byte framför föt
terna på sin ägare och bevisar att det går utmärkt att jaga utan bössa! 

Visst känner han ibland att livsstilen i längden är en balansgång mellan "att 
klara sig" och "fastna för gott" och inser även skillnaderna mellan kortsiktiga 
och långsiktiga vinster. Det som skulle få honom att ändra taktik härleder han 
till djupa samtal och då handlar det om "någon" bakom orden299. "Någon" som 
skulle vara så viktig att han inte skulle "riskera att göra tabbar". Detta är en vik
tig tankefigur i den inre ordning och referensram Marcos bär med sig. 

Finns det någon som kan "vinna över honom" och bli viktigare än suget att 
manipulera och kontrollera? Någon som kan övertyga honom om att den kort
siktiga vinsten inte är värd de konsekvenser den medför. Han återkommer ofta 
till, vilket framförallt slår igenom i de senare samtalen, "att ha något alltför vär
defullt att riskera". Fanns den möjligheten på ungdomshemmet? 

Det är så med allt. Man måste själv komma på det att man ska sluta, men sen hjälper det 
en om någon hjälper en. Det jag rekommenderar är att man tar djupa samtal, inte det att 
man säger: - Du får inte hålla på, det är farligt, förstår du inte det! Skrämseltaktik, då blir 
det -äh vad fan... 
Vad är djupa samtal då? 
Vi är oroliga, förstår du inte vad som kan hända? Att man liksom pratar om vad man 
känner. Att man är intresserad men man behöver inte vara det... men att man frågar t ex 
- hur känns det att vara hög?- Är det värt att riskera allt? ... att man pratar ... Skulle jag 
prata med nån skulle jag säga att jag själv hållit på, inte bara säga att du ska sluta. Helt 
plötsligt kan man inse att det inte var värt det. Skrämseltaktik blir det bara att; - jag ska 
visa att jag klarar av det! Samma sak när de sa att jag inte ska hålla på med brott, att jag 
inte skulle klara mig i längden. Det vart som en utmaning att jag ska minsann visa dem 
att jag klarar det. Ofta när jag gjorde brott så berättade jag allting. Då sa de att jag inte 
skulle klara mig. Men då berättade jag att jag minsann klarat mig. 

299 En utmanade relation, kanske ett hotfullt erbjudande som Morén 1992 skriver om i Föränd
ringens gestalt. 
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Är det en intressant felsägning eller en distinktion mellan den informelie, 
medmänsklige hjälparen och den professionelle socialarbetaren som Marcos 
gör när han säger att "man är intresserad men att man inte behöver vara det... 
men man ska ändå fråga"...? Hela resonemanget talar om relationens betydelse 
för att Marcos ska ta till sig förändringstankarna. Ändå tillägger han att "man", 
dvs personalen, inte behöver vara intresserad. Är detta tillägg en markering för 
att klara självkänslan eller menar han att de kan vara så professionella att det 
räcker med att skickligt "låtsas"? 

En annan aspekt av spelet på behandlingshemmet rör sociala roller300 och 
tankefigurerna bakom behandling. Marcos är obeveklig när han distinkt avfär
dar systemet och strukturen på Viksjöhemmet. Han menar att både personalen 
och behandlingshemmet bygger på en symbolisk familjetanke som skapar di
stans och blir konstgjord och overklig för honom: 

Egentligen låtsas de att de är mina föräldrar. De är trevliga och jag låter dem hållas. De 
är som en tyst överenskommelse. Spelar ni så spelar jag, men inuti tänker vi... Perso
nalen säger: - Vi ska vara era föräldrar, liksom. Vi ba -fuck you- typ, men vi säger ing
enting... 

Utsparkad 

Efter ett år på Viksjöhemmet blev Marcos utsparkad: 

Personalen sa att det var droppen med spritstölden och sniffningen och då sparkade de 
ut mig och flyttade mig till fosterfamiljen i Norrköping igen. Man kan faktiskt straffa ut 
sig från behandlingshem. Jag var ute efter ett tag. Därför berättade jag allt jag gjorde 
för att liksom komma bort från alltihop. K och S fick också flytta hem men P fortsatte 
och han sitter på ungdomshem nu. De andra fortsatte precis som jag med brott även 
när de kom hem. 

Marcos har hela tiden velat flytta "hem" till familjehemmet (Boman) i Norrkö
ping men kände sig ändå kränkt av att bli utsparkad. Han hade inte misskött 
sig mer än andra, som fick göra en snyggare sorti. De andra fick s k "planerade 
utflyttningar". I diskussionerna mellan socialtjänsten och behandlingshemmet 
fördes fram argument om att Norrköping var ett olämpligt alternativ. Marcos 
var alltför involverad i de kriminella grupper som fanns där. I brist på andra 
lösningar nappade socialtjänsten till slut på familjehemmets erbjudande om 
permanent boende, och Marcos placerades åter hos familjen Boman. 

Tankar om vändpunkter 

Mot slutet av Viksjötiden tycker Marcos att han förändrat sig och blivit mer 
mogen. Han reagerade starkt på den låga status "boffningen" hade både i vux
nas och i jämnårigas ögon och ville inte "vara en som höll på med sånt". Spelet 

300 Se Goffman 1974. 
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som ungdomshemmarna spelade passade inte längre. Han hade vuxit ifrån det. 
En specifik händelse, när personalen kom på dem med att sniffa, utvecklades 
till en stor uppgörelse där personalen drev frågan långt. Även om han säger att 
"skrämseltaktik" inte fungerar finns det motsägelser i hans resonemang: 

Personalen visste om det, de hade kommit på oss och tyckte att vi hade skämt ut oss. 
Då slet en personal tag i mig och jag blev förbannad. Jag skulle just slå till honom men 
hann lugna mig och tänkte, att det är onödigt. Vad håller jag på att göra, vart är jag på 
väg? Då försökte jag bara skratta åt han istället. Sen skulle de skjutsa oss till sjukhuset 
för att kolla oss men det var lugnt, det går inte att kolla. Jag bara skrattade och skrek åt 
personalen - Jävla töntar, vad är det ni håller på med? Fan, vad jag låter barnslig! Efter 
det så skulle de till polisstationen. Vi skulle sitta i häktet istället, vi bara skrattade ännu 
mer, men det kändes löjligt! Sen skjutsade de hem oss och då tänkte jag - nu - aldrig 
mer. Det var något som fick mig att tänka till där. Vet inte vad det var men nu inser jag 
hur farligt det var men då sa de - inser du inte att du kan dö. Äsch skitsnack sa jag, 
skrämseltaktik, det där går jag inte på. Jag är för erfaren att gå på det. 

Även om han håller masken utåt innebär uppgörelsen något av en vändpunkt 
när det gäller boffandet. Skrämseltaktiken fungerade även om beslutet att sluta 
med boffandet kom inifrån och skulle aldrig kunnat pressas fram, vare sig av 
regler, saklig information eller bestraffningar. Många gånger gav boffningen 
inget annat än huvudvärk efteråt. Effekterna blev inte likadana som "när han 
var ung". Det var inte längre häftigt att boffa och ingen status kvar i andras 
ögon vilket i sig, faktiskt, var ett resultat av personalens "skrämseltaktik" och 
det faktum att han skämde ut sig offentligt. 

Det fanns ingen status kvar att boffa när man är sjutton år. Det första som fick mig att 
sluta var att det inte gav mig något förutom huvudvärk och smutskastningen att vara 
"en som håller på", från andra. -Han håller på med tändargas, han är en idiot. - Där är 
han... Dvs ryktet... det vill jag inte ha. Det gav mig ingenting och skulle jag fortfarande 
bli hög så skulle jag säkert hålla på idag men jag kände ingenting. Det är lika bra att jag 
slutar, så tänkte jag och sen var det ryktet. Nu på senare år ... f y fan jag kunde ha dött. 
Jag trodde att jag var odödlig. Jag bestämde mig själv och det var inget löfte till nån. 

När han bestämde sig för att sluta var det inte så enkelt som att bara säga att 
han slutat. Det hade han gjort så många gånger tidigare så han var inte särskilt 
trovärdig. Det handlar också om andra saker, som att inte tappa ansiktet inför 
andra. Han uppehåller sig länge runt ordval och betoningar. Nyanserna i olika 
uttalanden ska visa på hans nya ställningstagande och skilja ut sig från de 
gamla, mer slingrande utsagorna. Det är en politiker som talar! En politiker 
som till varje pris inte vill medge att han haft fel utan vänder och vrider ord för 
att rädda sitt anseende. Marcos vill komma ur även denna situationen med bi
behållen respekt. 

Frågor typ -har du gjort nåt. Jag ba, typ nej. När folk frågade om jag höll på med tän
dargas sa jag, och det var jag noga med, jag har lagt av med skiten . Förut sa jag mer -
Nej varför tror du det? Är du dum eller. Vadådå vad har du med det att göra? Det an
går inte dej? Sådär. Så det var mer ett halvhjärtat nej. Men när de verkligen frågar nu så 
svarar jag; -Nej, tror du att jag är så dum som håller på med den där skiten. Det var 
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mer skarpt, allvarligt, förutom att det var mer frånstötande. Man ville inte att de skulle 
fråga mer. 

När Marcos byter livsstil var det viktigt att bibehålla sin manliga image. Det var 
fortfarande han som bestämde och kontrollerade det som skedde. Han har helt 
enkelt "omvärderat situationen" och åter igen fattat ett rationellt beslut! Om
ständligt poängterade han så jag absolut skulle förstå att "ingen egentligen har 
påverkat honom". 

Tillbaka i Norrköping 

Men då fortsatte jag med brott här. Jag har bott här i över ett år och gjort mycket brott 
sen jag kom hit som de inte vet om. Men jag har mognat på mig och går inte och berät
tar nånting. Jag visste att - härifrån vill jag inte flytta så därför sa jag inget. Jag gjorde 
inbrott och snodde bilar som var en helt ny grej för mig. Det har jag lärt mig senaste 
halvåret, sen i somras. 

Första tiden i Norrköping innebar en prövotid. Hur mycket har förändrats och 
var passar jag in? Familjehemmet och Kean var tryggheter som fanns där som 
självklarheter men det var ändå i kamratkretsen, bland jämnåriga, som relatio
ner och beteende måste koordineras. Vilka hör jag hemma hos? Hur ska jag 
vara? Det var frågor som han var tvungen att ta itu med i konkret handling. 
Den gamla tiden med Skinnis var förbi. Han var numera skötsam, hade tjej och 
arbete. Andra hade mer på allvar börjat med missbruk och kriminalitet. 

Skinnis och jag gjorde det för att det var roligt. Vi fick en kick av det men de andra, de 
som håller på nu gör det mer för att tjäna pengar. För dem har det blivit en kriminell 
livsstil. Det har blivit "för pengarnas och grejernas skull". Det var det enda de tänkte 
på. Sen finns det "de värsta" och det är de som snor för att överleva, för att få ihop till 
knark och sånt. 

Han försökte i början inordna sig i en mellangrupp, "de som höll på men inte 
gjorde det så ofta". Han ville inte riskera så mycket och ville inte till behand
lingshem igen. Familjehemmet var för honom något värdefullt som han i sina 
kalkyler inte ville äventyra. Även om han inte helt ville bryta med sin gamla 
livsstil, kände han sig tvungen att kompromissa och vara försiktig. Denna för
siktiga attityd har utvecklat olika mer eller mindre medvetna strategier att 
kontrollera och styra det som sker. 

När han säger att han blivit försiktigare "med att berätta allt" ligger det också 
en värderingsförändring där han inte är lika stolt över de kriminella handlingar 
han de facto gjorde sig skyldig till under det första året efter återkomsten. Ett 
antal bilstölder, inbrott och snatterier (som han inte åkt fast för) nämns mer i 
förbigående och som en livsstil han är på väg att lämna. 
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Första året 

Under första sommaren i Norrköping ordnade hans pappa ett sommarjobb på 
restaurang där han inte fick ut någon lön. Då hämnades han genom att göra 
inbrott och tog grejer som han tyckte han hade rätt till. Han beskriver somma
ren som en "glidarsommar" där han hängde med i olika gäng. Dels med in
vandrarungdomar som försökte vara häftiga och som ofta provocerade fram 
slagsmål och bråk, dels de gamla kontakterna som mer hade att göra med brott. 
Han hade intressen av båda och kände sig för var han hörde hemma. Gängtill
hörigheten hade ett starkt samband med vilken typ av aktivitet han ägnade sig 
åt. När han var med gamla kompisar ledde det ena fram till det andra och sys
temet i sig producerade tillfällen och handlingsmönster som var svåra att bryta. 
Ett tillfälle där hans gänglojalitet kom i kollisionskurs var en misshandelshisto
ria under hösten. 

Han hade under en längre tid hängt ihop med ett gäng invandrarungdomar. 
De hade många gemensamma beröringspunkter när det gäller musik-, kläd-
och livsstil i stort. Utåt sett var gruppen känd för att vara stökig och ställa till 
bråk på stan. De hamnade ofta i slagsmål med de skinheadsungdomar han 
kände sedan tidigare. 

Det är för jag känner igen min klädstil. Då ville jag tillhöra nånting. Ville vara hiphopa-
re, ville vara snow-boardåkare. Ha en identitet så att man tillhör nånting. Men jag till
hörde också olika gäng, var ofta med dom som gjorde brott men också med såna som 
skulle vara så häftiga som möjligt som gick och slogs och sånt där. Så jag hade intresse 
av båda. De som slogs var invandrare^Ol. De försökte hävda sig och var i motsats till 
skinheadsgänget. Jag känner ju alla rasister sen tidigare så jag har inte tagit ställning 
mot dom. Men skinheadsen går inte ute nu längre utan de sitter hemma eller åker ut på 
turnéer. De är aldrig på stan längre utan har gått under jorden. Sen bråkar vi på stan 
och då var det en kille som var rasist som bråkade och då hjälpte jag honom. Han hade 
många rasistkompisar som jag kände och som var på rättegången. Domaren frågade 
hur vi gick ihop. Det är lite långt att förklara sa jag, men jag kände allihopa sen tidiga
re, innan de blev såna där. 

Jag var förstås nyfiken om vilken lojalitet som hade vägt tyngst och vilken sida 
han valde. Marcos avfärdar frågan och menade att han instinktivt valt den sida 
som låg under. Det var först efteråt han fått veta att det var skinheadskillen som 
hade börjat bråket. I annat fall hade han kanske handlat annorlunda. Samtidigt 
hade han de facto uppfattat att "det var en kompis" som blev påhoppad. Någon 
typ av lojalitet fanns kvar trots att de tillhörde olika läger. Marcos ingripande 
bestod i att han slog den han såg som angripare, snowboardåkaren, med en 
kedja och en fästhake. 

Jag var helfull och då gör jag konstiga grejer. Nu (ett halvår senare) kan jag dricka utan 
att bli konstig men då var min karaktär sån att det kunde bli vad som helst. Jag klarade 
inte av det. Ser jag nåt bråk så tänder det till och då hjälper jag till även om han klarar 

301 Han använder omväxlande begreppen invandrargäng och snowboardgäng som om de var 
synonyma. 
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det själv. Vet inte varför det känns som man är schysst, då liksom. Jag är snäll med dig 
då hjälper du mig en annan gång! 

Det här med att backa upp nån är för Marcos något heligt, ett sätt att symboliskt 
visa "jag finns här om du behöver mig och jag vill att du ska finnas där om jag 
skulle behöva dig". Samma tema har många gånger dykt upp, även från histori
er från den tidiga barndomen. Gäng och ungdomsgrupper har, både i fantasi 
och i verklighet, fungerat som känslomässiga värmestugor och familjesubstitut 
för Marcos. De har i olika perioder varit de interaktionsmiljöer han hämtat mest 
intryck från. Miljöer och människor som hans berättelser, bilder och värdering
ar har sina utgångspunkter i. Han pratar sällan om de olika familjekonstellatio
ner han ingått i, sällan om lärare, socialarbetare eller föräldrar. Därför ligger det 
en djupgående och viktig lojalitet, en kodex i hur man behandlar varandra och 
ställer upp för varandra i "grabbarnas gänggemenskap". 

Jag vill att min kompis ska känna att jag är bra på slåss och att jag ställer upp och att 
när han är bakom mig behöver jag inte vara rädd. Inte att han ska gå och mucka med 
nån utan han kan vara där bakom och jag vet att jag inte måste slåss själv om jag skulle 
behöva. 

Han säger att domen fått stor betydelse för honom. Rätten bedömde att han 
använt grovt våld och gav honom skyddstillsyn och 200 timmars samhällsar
bete som straff. Samhällsarbetet bestod i att fungera som snowboardinstruktör 
på en av kommunens skidanläggningar, ett arbete som han upplevde både me
ningsfullt och roligt. 

Familj ehemmet 

Familjen Boman bor i en fem-rumslägenhet i samma stadsdel som Marcos pap
pa. De har en egen dotter i övre tonåren och några andra familjehemsbarn som 
är på väg ut eller på väg in. Det finns ett nära samarbete med socialtjänsten och 
familjen har tillsammans med pappan varit Marcos fasta punkt under se senare 
åren. Marcos trivs i sitt familjehem och uppskattar det förtroende som präglar 
deras relation med båda familjehemsföräldrarna. De är också bra på "djupa 
snack": 

Det är väl att de stöttar mig, ger mig råd och sånt. De betyder rätt så mycket. Det är kul 
att bo hos dem och det är inte så att man skulle vilja flytta. Det är att de är snälla men 
det är så svårt att förklara. De är bra på det jag tidigare kallade djupt snack och de har 
fått mig att öppna armarna. De har frågat mig: - Alla inbrott... är det värt att hålla på så 
där? De har frågat -Vad tänker du? De står inte bara och snackar gör så ... gör så... De 
pratar mycket med mig inte till mig så att jag får inse det själv. Hur mycket de än tjatar 
så kan de inte få mig att sluta med brott om jag inte själv vill. De springer aldrig och ja
gar en på stan, de litar fullt på mig. De säger ju -"frihet under ansvar" och det tycker jag 
är bra. Säger jag att jag ska sova över hos pappa, då tror de på det. De misstänker en in
te. Det är viktigt att de börjar lita på en, då växer man inombords. 
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När Marcos ritade relationskartor vid de tidigare intervjuerna fanns det ett fält 
som hette "familjen". Trots att han vid det tillfället bara hade bott hos Bomans 
en kortare tid ritade han in dem närmast honom själv i relation (jämsides med 
pappan). Givetvis har deras relation fördjupats sedan dess, men det är ändå 
tveksamt om han verkligen ser dem som "sin" familj. När han beskriver famil
jelivet handlar det mer om "jag" och "dem" och vilket förhållningssätt "de" har 
till honom. Väldigt sällan nämns "vi". Däremot är de inte heller "personal"! De 
får honom att öppna sina armar, säger han, och de pratar med honom, vilket 
tyder på äkta intresse och känslor. Han vet var han har dem, vilka gränser som 
gäller, vilket kanske ger den mån han behöver för att prova olika sätt att vara. 
Marcos säger att han med tiden lärt sig kompromissa och kontrollera sitt bete
ende. Familjehemmet har i första hand inte vänt sig till hans känslor utan till 
hans förnuft. Dessutom har han blivit äldre och gjort erfarenheter, framförallt 
hur han inte vill ha sitt liv. Familjehemmet har varit ett stöd i denna process där 
de lyssnat och peppat honom, strukturerat olika handlingsalternativ och tillåtit 
honom att "välja under ansvar". 

Förut tyckte jag att jag inte kunde ändra på mig. Jag kommer att sno hela mitt liv, kan 
inte lägga av. För när IL (fo sterföräldern) frågar - Kan du sluta med allting? - Nej, sa 
jag. Jag måste fortsätta. Jag ser allt man kan tjäna på det men nu har jag vant mig vid 
att inte ha så mycket pengar men det känns svårt men det går. 

Det här skulle aldrig gått utan känslomässiga band. Men det som skiljer famil
jehemmet från en "vanlig familj" är ändå den pedagogiska ramen, målsättning
ar och regler, i viss mån osynliga, men också konkret synliga. Om Marcos be
fattar sig med knark åker han ut! Ett ultimatum som en vanlig familj knappast 
skulle ställa. Familjehemmet bygger ändå övervägande på familjeliknande in
nehåll men skiljer sig genom få men professionellt markerade gränser. 

Då när de ställer ultimatum då vet jag, då håller jag inte på med det så att jag får flytta. 
Det vill jag inte göra. Tydliga gränser på få grejer. 

Kärlek som strategiskt val 

Under viksjötiden hade han ett förhållande med en jämnårig flicka från byn, 
Stina. De var tillsammans under en längre tid även efter det att han flyttat från 
Viksjö. De långa avstånden mellan Viksjö och Norrköping gjorde emellertid att 
förhållandet så småningom tog slut. Då hade de varit tillsammans i två år. Han 
beskriver henne som "skötsam", "4,3 i snittbetyg", och att hon hade en "däm
pande effekt" på honom. Ofta "lät" han henne säga ifrån så att han med bibe
hållet ansikte kunde avstå eller undvika dåligheter. - Okey då, jag gör det för 
din skull, brukade han säga. 

"Att bli bra på något" är en självförtroendestärkande social kompetens som 
ger säkerhet. Marcos menar att han är "bra på tjejer". Han har ofta gjort det till 
sport att få andra tjejer att bli kära i honom, även när han hade ett fast förhål
lande med Stina. I dessa situationer var det viktigt att inte gå för långt - utan 
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bara så långt att man känner "makten". Makten att vara omtyckt och "erkänd" 
och därmed ha kontroll över alternativa relationsvägar - och vara manligt obe
roende302. 

Det finns en märkbar skillnad i hur han beskriver sina flickvänsrelationer 
som artonåring. Tidigare hade relationerna en prägel av att vara något han vi
sade upp inför kompisar, en prestation, en erövring. På senare tid har de ut
vecklats till ett sätt att slippa visa upp sig inför kompisar. De har blivit alternativ 
till pojk- och gängliv och strategiska sätt att hålla sig undan "de gamla mönst
ren". 

Förut hade jag en kompis och vi var ihop mycket. Då hände det att vi gick ut. Då var 
det han och jag. Då höll man inte på med tjejer eller om man var ensam. Jag tror att jag 
klarar mig nu av det skälet att jag inte varit med mina kompisar så mycket utan varit 
med tjejen. Nu när jag varit med tjejen mycket har jag blivit så stark att när jag varit en
sam så hakar jag inte på. När jag klarat att vara ensam har jag blivit starkare. Är man 
hela tiden med kompisarna så lever man kvar i det gamla systemet. Är man ensam 
hinner man fundera, då känner jag att jag kan stå emot. Är man med i ett killgäng kan 
det ena leda fram till det andra men är man ensam hinner man tänka efter. Jag har lik
som dragit mig från kompisgänget för att komma ifrån. 

Att klara av att vara ensam i den här meningen handlar om att klara av att vara 
ensam utan kompisarna och att klara av att stå utanför den gemenskap, den 
trygghet killgänget alltid inneburit för honom. Kanske har han kommit till en 
vändpunkt när han säger att "det aldrig blir likadant som det var förr". Han har 
en ny tjej, sedan en vecka tillbaka: 

Det är lite mer allvarligt, så jag sov över hos henne. Visserligen hände inget, men ändå, 
man snackade med varandra att man tycker om varandra. Förklarade sin kärlek och 
sånt. Hon är mer den här, dricker mycket, men nu är det tvärtom. Nu är det jag som 
säger, jag har slutat dricka och röka, - sluta drick! - Sluta rök! Nu är det jag som hjälper 
henne. Jag mår bra när jag hjälper andra. Om nån gör brott så hjälper jag de andra -
Sluta, gör inte sånt! Då hjälper jag mig själv också på nåt sätt. Det är också ett sätt att 
hålla ordning på sig själv. Man ska vara nöjd med det man har också, då fungerar det. 
Vafan jag vill ha den där... - Äh, skit i det, den får jag säkert nån gång senare. 

Även om det är tveksamt att se förhållanden och kärlek som strategiska val 
finns det i hans förhållanden intressanta livshistoriska mönster som utvecklas 
starkt sammanflätade med hans identitetsutveckling. Vid närmare eftertanke är 
det väl självklart att de hör ihop. De relationer han haft med olika tjejer under 
olika tidsperioder har aktivt påverkat valen av livsstil och tvärtom. När han 
säger att han klarar ensamheten idag har den tydliga rötter i kompetensen av 
att veta att han behärskar tvåsamhetens möjlighet. 

302 Jfr Liljeström 1981 Det erotiska kriget. 
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Tankar om vändpunkter 

Marcos säger sig idag ha bytt livsstil. Han har dragit sig ifrån de gamla kill-
gängen och umgås nästan inte med några som gör brott. Det är något han 
kommit fram till själv. 

Man måste inse att det inte går, då kommer det inifrån. 

Han säger sig också ha tröttnat på det gamla livet. Spänningen är borta och de 
som fortfarande håller på gör det bara för pengar. Nu är det inte så att han för
aktar pengar i sig och de materiella vinster verksamheten för med sig och allt 
vad den tidigare gett honom i form av snowboard-bräda, TV, stereo, cd-skivor 
etc. Detta kan han fortfarande njuta och känna tillfredsställelse av. Nej, men det 
har också kostat, på ett annat sätt. Det har inte varit bra för hans utveckling 
"som person", menar han. 

Idag har han en stämpel på sig och känner av människors negativa förvänt
ningar. Han känner samhällets ögon riktade på sig och anstränger sig för att 
sköta sig och inte hamna i sådana situationer som kan missförstås. Erfarenhe
terna av Viksjötiden är svåra att värdera: 

Det är kanske nyttigt att jag fått veta hur det känns, att ha ett helvete. Man vet ju inte 
hur bra man har det förrän man har det dåligt. Man saknar inget förrän man mister det. 
Egentligen kanske det var bra att vara på behandlingshemmet för jag vill inte vara med 
om nåt sånt igen. Det kanske blivit så att man tagit avstånd. Att man lär sig av erfaren
heter. Det var nog rätt så bra på det sättet. Men nu har det gått bra men det tog en 
stund innan jag började lägga av med allt dricka och röka, göra inbrott och sånt där. 

Han pratar om baksidan av "glidarlivet"303. En vardag med rädsla att åka fast, 
ångest att inte motsvara förväntningarna från kamrater och de ständiga lögner
na som hörde ihop med att jämt ha något att dölja. Droger och knark fanns där 
som vanliga vägar att klara "jobbet". Han var i farozonen även om han bara 
prövat knark vid några få tillfällen. Det fanns också ett trist vardagsslit som 
gjorde honom allt mer deprimerad. 

Man slipper att vara deprimerad, för det är man när man håller på med brott. Annars 
går man ängslig omkring hela tiden, tycker att allt är jobbigt, det är därför jag la av 
med mycket. För att få lugn. Det var så när man höll på -Mshit, jag m åste fixa det och 
det, så ringde nån, tyvärr jag har inte tid jag måste ... fixa det men man fixar ändå ing
enting: Folk ringde - kan du fixa en bandare till mig till fredag? Sen vart det inget ändå. 
Man visste att man inte kunde men gick ändå och kollade om man kunde komma över 
en. 

Ofta återkommer han till hur det var förr, på "glidartiden", när det fanns spän
ning och lek med i brottsligheten, nu är det allvar och nu finns det bara pengar 
med i spelet. Idag lever han på många sätt ett kontrollerat och inrutat liv. Det är 
inte många av de gamla kompisarna han hinner träffa. Han tränar boxning tre 

303 Som han kallar sitt gamla liv. 
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vardagskvällar i veckan, åker snowboard och jobbar på skidanläggningen två 
kvällar. På helgerna brukar han gå på fester, sitta på kaféer eller vara hemma 
hos vänner. Han tycker att han kontrollerar sig själv och säger sig kunna välja 
de relationer han vill ha. Han klarar av att "vara ensam" vilket för honom är en 
förutsättning att "stå emot". I de tidigare intervjuerna pratade han om sitt starka 
behov av att bli "erkänd". Ett behov som idag har sökt sig nya vägar: 

Jag måste vara bäst i nåt annars kan jag inte fortsätta. Men nu har jag insett att man inte 
kan bli bäst, bara ställa sig på en snow-board och bli världsetta. Det krävs träning. Men 
jag skulle bli väldigt besviken om jag var jättedålig efter 1,5 års träning. Då skulle jag 
lägga av om man märkte att man inte kunde bli så bra. Men det blir jag! 

Det har uppenbarat sig nya arenor att visa upp sig på och bli erkänd. Boxning
en är en sådan arena liksom snowboardåkningen, tjejer, familjehemmet och 
framtidsutsikterna att ta sig in på den vanliga arbetsmarknaden. Han går fjärde 
terminen på gymnasiets Hotell- och Restaurangprogram. Viljan att bli erkänd 
genom att få ett arbete och en yrkesidentitet blir allt viktigare och en möjlig väg 
för honom att i framtiden, på ett "lagligt" sätt, få starka bekräftelser. Under en 
diskussion om livsstilsval och olika strategier för att få ett hyggligt liv tittar han 
plirigt på mig med en underfundig glimt i ögat och tillägger: 

Jag vill inte hålla på med nåt...men... om det kommer ett guldtillfälle då slår jag säkert 
till. Om någon säger att -vi ska in här men det är larm. Då säger jag aldrig i livet. Men 
skulle nån säga att: - Varje fredag så går de från den där restaurangen med kassan då 
skulle jag inte banga för det. Om jag visste att det inte kunde hända nåt. Om man har 
på sig rånarluva eller vad som helst. Då kan de aldrig komma på vem det är! Om man 
inte tjafsar om det och snackar... 

Livet som placerad - Sofia 

Skärplingetiden 
* 

Skärplinge familjehem AB vänder sig till pojkar och flickor med sociala problem. Be
handlingsinnehållet består av social träning, individuella behandlingsplaner och samtal 
(vid behov). Ungdomarna går i skola i samhället30^ 

* 

Sofia hade som tidigare nämnts relativt lätt att anpassa sig till den miljö och de 
människor som fanns i familjehemmet. I den uppföljning305 som gjordes av 
socialtjänsten framhålls att: 

* 

304 Förteckning över HVB, Socialstyrelsen. 
305 Omprövning av LVU-beslut, september 1995. 

117 



Sofia utvecklas väl i familjehemmet ... kan på ett helt annat sätt ta emot vuxenstöd ... 
har dock behov av klara gränser ... och att behovet av LVU kvarstår då Sofias föränd
ring inte ännu kan betraktas som vare sig stabil eller varaktig. 

* 

Under vårmånaderna, första året, arbetade hon på gården och med hästarna. 
Hon fick då successivt lära känna människorna i omgivningen och blivande 
klasskamrater på egna villkor. Det praktiska "hästjobbet" var en frizon som hon 
sen tidigare var bekant med och en trygghet som hon i det första läget kunde 
koncentrera sig på. Reflektioner från första veckan: 

Det var så mycket folk här och alla var jättenyfikna, pinsamt. Då var jag rasist ett tag då 
sen ändrade jag åsikter och det gick bort. Alla i den här familjen är hiphopare och anti-
rasister. Höll på en månad och sen vart jag mer normal, mer lugn och mer jordnära. Vi 
snackade och såg nåt reportage på TV om rasister och då tänkte jag att så där är jag inte 
egentligen. Jag blev som folk är här. Alla i byn är antirasister. Då blev det så. På U-
hemmet blev jag som de andra. Jag fick anstränga mig mer då. Här kan jag mer vara 
mig själv. Egentligen är jag lugn och snäll och ingen som är ute och hittar på bus. Jag är 
en hemmadocka om man säger så... 

Familjehemmet vänder sig bl a till barn som utnyttjats sexuellt. Många av de 
barn som bor där har sådana erfarenheter. När hon efter två dagar på rummet 
visade upp sig för de andra ungdomarna berättade hon "allt" som hänt henne, 
även att hon varit sexuellt utnyttjad. Det var "helt normalt" att man berättar 
sånt: 

Jag kan stoppa det hur långt bak som helst. Sen är det jättesvårt att öppna det där då 
sen vart jag arg, ledsen, besviken. Så jag vräkte ur mig det. Sen då har jag sagt det. Sen 
började jag komma ihåg eftersom och här sitter vi nu och pratar om det. 

De sex ungdomarna har relativt stor frihet på gården. De sköter sig ofta själva 
på vardagskvällar även om det finns tydliga scheman på städ-, bortplocknings-
och tvätt-ansvar. Middag lagas varje dag av föreståndarna som är gifta och som 
sover över på ungdomshemmet vissa helger. Oftast finns de på "Gården", några 
kilometer utanför Skärplinge där stallet med alla hästarna finns. I vardagen 
sköter sig ungdomarna själva, ser TV på kvällarna, snackar eller går till fritids
gården. Sofia brukar numera mest vara hemma på veckorna medan hon under 
helgerna sover borta, hos sin pojkvän Peter. 

Sofia träffade Peter, som är fem år äldre, första sommaren i Skärplinge. Han 
hade också bott i familjehemmet en gång i tiden och därefter bosatt sig i Skär
plinge. Han arbetar i byns enda restaurang. De möttes på ett ridläger när de 
skulle lasta in hö i en lada. När hon berättar om deras första möte och hur de 
blev förälskade visar hon också hur hon definierar sina relationer med Gun och 
Roger (föreståndarna). 

De hade jättekul över mig när jag kom hem... De visste att det skulle bli nåt mellan oss. 
Jag hade sagt att jag aldrig skulle bli tillsammans med han då. De bara skrattade. Förut 
höll jag på med hästarna men nu är det mest han jag umgås med. Vi umgås nästan alla 
kvällar som han inte jobbar. Ser TV och sånt. Ibland är han här. Han är den viktigaste 

118 



personen i mitt liv just nu. Förutom mamma och pappa och Gun och Roger. De är som 
mamma och pappa de också. 

Peter är alltså den viktigaste i hennes liv. Åldersskillnaden berör dem inte, när 
hon vill på disco med jämnåriga far hon själv och han brukar ibland "få" vara 
med sina kompisar. Egentligen känner hon ingen dragning till jämnåriga då de 
är "små, omogna och barnsliga". När det gäller framtiden ser hon det som möj
ligt att relationen kommer att hålla länge: 

Bara han levt sitt liv klart. Han är lite ung och det är jag också. 

En intressant kommentar där hon utgår från hans behov i första hand. Hennes 
egen utveckling var underordnad, trots att hon inte ens fyllt sexton och hade en 
synnerligen osäker social situation! Prioritetsordningen var självklar och utta
lades i förbigående. Hans behov var viktigast, hennes underordnad. 

Om underordning och diplomati 

Gun är den person hon relaterar mest till. I TV-soffan på kvällarna uppstår 
samtal som hon kallar "terapi". De brukar diskutera, berätta, rita och jämföra 
olika erfarenheter. Det händer också att de bråkar oftast om vardagliga saker 
som städning och tider. Sofia ser sig som "duktig på att säga ifrån och stå på 
sig" gentemot andra människor. Med Gun har hon blivit tvungen att lära sig 
nya strategier. När de bråkar som värst flyr Sofia upp på sitt rum, städar och 
lugnar ner sig några timmar. Därefter kan hon komma ner och mer sansat fort
sätta argumentationen. Hon klarar inte en direkt öppen konflikt då känslorna 
och upphetsningen förhindrar henne att hitta de rätta argumenten och orden. 

Herregud vad vi har bråkat. Jag har bestämt mig för att "nu ska jag supa och slå sönder 
allting" men då blir det att jag går upp och städar rummet och går ner igen, ber om ur
säkt. Ibland känns det som jag kommer krypande tillbaka. Ibland brukar hon också be 
om ursäkt men det är inte ofta. I somras bråkade vi om en skitsak då gick jag hem och 
packade väskorna, skulle inte stanna en sekund till. Då satt vi oss ner och pratade och 
då vart det bättre. Det flyger en del grejer ibland men det går över. Jag är b ra på det 
första... att tycka till. Om jag vet att jag har rätt står jag på mig men med Gun är det 
svårare, hon ber sällan om ursäkt, då är det svårare att stå på sig. Då kan jag tjura i 
timmar och då kan det hända att hon ber om ursäkt. Ibland går jag ner och säger förlåt 
för att vara taktisk så jag får sova hos Peter över helgen. Lite diplomatisk... att man skö
ter sina kort. Ibland spelar man lite teater. 

Även om hon ibland underordnar sig och ibland blir "överkörd" kan hon med 
glimten i ögat ändå framhålla att det handlar om "hennes bästa". Det är kanske 
skönt, ibland, att nån bestämmer över en, "speciellt om det skulle hända något 
som inte är bra", en tanke som påminner om en barn-föräldrarelation. 

Gun och Roger skulle hämta mig på stan om det skulle gå tokigt. De har blivit jättevik
tiga. Tror även att Peter skulle göra det. Han skulle inte fara efter och jaga mig men om 
jag skulle berätta för honom att jag hade lust att dra, då skulle han prata mig tillrätta. 
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Om val av livsstil 

Det är svårt att ha en uppfattning om vad som styr händelser och skeenden i 
livet. Ofta återkommer hon till sin anpassningsförmåga och att hon alltid blir 
lite av sin omgivning. 

Det mesta har bara hänt. Det bara blir liksom. Vet inte hur jag styrt. Alla småbeslut de 
bara blir. Jag har inte haft någon överblick egentligen. 

Hon tycker sig ha fått mycket av sina föräldrar, som är bra på var sitt vis och är 
stolt över sin relation med mamman. De kan prata om allt, pojkvänner och pro
blem. Problemen vill hon lämna bakom sig och ser framåt med tillförsikt. "Man 
ska lära sig av livet" är hennes motto. Hon har haft jobbiga perioder när Tove 
har varit sjuk och ibland har hon varit "mamma för sin mamma". Även då tyck
er hon sig ha gjort positiva erfarenheter. När det gäller övergreppet har hon 
tidigare gömt det inom sig. I början kände hon skuld över det inträffade, tänkte 
att hon kanske varit utmanande och medverkat till att det blev som det blev. 
Numera vet hon att även andra är drabbade och att problematiken gjorts synlig 
även hos andra på ungdomshemmet. "Av en händelse" när en av de andra 
ungdomarna gjorde en polisanmälan om övergrepp, anmälde även Sofia det 
hon varit med om. 

Det är många som har erfarenheter av att ha varit sexuellt utnyttjade, även killar. 
Egentligen tror jag inte att det satt några spår inom mig. Jag tänker inte på det så det är 
kanske svårt att säga. Jag fattade inte vad som hände förrän jag blev äldre. 

Det är idag oklart vad den fortsatta polisutredningen kommer att leda fram till. 

Att söka sig en omkrets 

När hon sökte sig till den kriminella gruppen på bostadsområdet gjorde hon 
det av två skäl. Hon ville att någon förälder skulle uppmärksamma henne, ett 
rop på hjälp! Det andra skälet har med behovet av tillhörighet att göra. Sofia 
ville känna att hon var viktig och att hon blev bekräftad i en ungdomsgrupp. 
Hon har många beskrivningar på dessa processer som tyder på att det handlat 
om en medveten strategi från hennes sida. Hon ville göra social karriär både i 
droghänseende och när det gäller status och pojkvänner. Klättringen på karri
ärstegen var tidigt ett motiv till olika rörelsemönster. Detta motiv framhöll hon 
även när hon bytte stil och förändras åt det mer skötsamma hållet i Skärplinge. 
Även då agerar hon strategiskt, anpassar sig och väljer sitt umgänge och sin 
bekantskapskrets. Hon söker bra "omkretsar" både när det gäller att vara 
"värsta tjejen" och nu när hon vill bli "bästa tjejen". 

Som det känns nu kan inget stjälpa mig. Nej, för att jag har bestämt mig för att det ska 
vara ordning på mitt liv att det ska gå bra. Nej, det kan inget förstöra. Jag har varit hem 
till Örebro och kompisarna sagt "vilken antirasist du blivit då?" Okej tänker jag - jag är 
den jag är, så tänker jag. Det känns ju men man tänker -"va faan". Jag bara skrattar åt 
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dom. Bryr mig inte speciellt mycket. Har bara kontakt med L därnere. Jag har som bytt 
umgängeskrets och skaffat mig bättre omkrets. Nu ska jag bli bästa tjejen och inte den 
värsta! Jag tänker inte flytta tillbaka till Örebro efter det här. 

Vad var det då som var vändpunkter för henne? Hon framhåller inre övertygel
se, medvetenhet men betonar också starkt hur beroende hon var av en "om
krets" som hon kunde hämta kraft ur. 

En bra "omkrets" gjorde att man anpassade sig. Tiden på U-hemmet var viktig på ett 
sätt; -jag fattade ett viktigt beslut. Jag fick en idé om att det måste gå och att jag var 
tvungen att bestämma mig. Jag ville inte bli en pundare eller nåt sånt. Jag har fel om
krets så jag lär ju bli nåt sånt till slut om det fortsätter. Det skulle inte få hända. När jag 
kom hit ner (Skärplinge) var jag här en vecka sen fick jag r inga till kompisar och då 
hörde jag att en del gått ner sig totalt och då vart jag negativ till droger. Nån hade dött i 
överdos. Sen sitter man och tänker och jag går i terapi nu. Pratar om vad man känner. 
Berättar om mitt liv. Sen har vi som terapi här hemma också där vi sitter och pratar och 
sen tänker man helt annorlunda. Vet inte vad som förändrats. Det var en gång där up
pe då jag tänkte om jag skulle fortsätta så där skulle jag gå runt på olika ställen. Jag har 
numer kontakt med mig själv, mitt riktiga jag. Vill man leva så där i fortsättningen eller 
inte göra det? Jag har blivit förståndig. Förstått mer av mig själv. Begriper nu vart jag 
var på väg. Men sen beror det på var jag hamnade. Om jag skulle hamnat på U-
hemmet nu, skulle jag behålla det jag har nu och inte gå över till det andra. Nu har jag 
blivit så stark så att jag kan hålla kvar det. Förut när jag kom hit var jag nere och då var 
inte självförtroendet så bra som jag trodde att det var. Jag hade tur som kom hit. 

Sen kom jag till en by där man inte pratar så mycket om sånt och sen så skaffade 
man pojke och vart man som omgivningen. Jag bestämde ändå inifrån och ut. Jag satt 
och tänkte och sen handlar det om viljan. Det som gjorde att det kom till skott var 
...(tänker länge)...ville bara helt börja om och glömma allt bakom mig..ville inte bli 
pundare, sitta på gatan. Jag ska bli en vanlig Svensson med villa, bil, man sen när jag 
kom hit bestämde jag mig att börja skolan. Jag har aldrig klarat det utan en bra omgiv
ning. Gun och Roger har hjälpt mig mycket, liksom Peter. Det är först då man orkar 
vilja, när man har en bra omkrets! Jag vet att jag aldrig ska bli pundare. Den gränsen 
har jag passerat för länge sen. 

-Vad går livet ut på egentligen och vad har varit viktigast för din egen utveckling? 

- Att leva, det är mitt svar. Sen är det är väl viljan! Att jag verkligen vill göra det här, då 
ska jag göra det. Allt som har hänt, det lämnar jag bakom mig. Nu vill jag gå framåt. 
Det är viljan... och kanske ha bra människor som hjälper en. 
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KAPITEL 7 

MANLIG OCH KVINNLIG LIVSSTIL 

Två sätt att uttrycka sig 

Att sammanfatta Sofia och Marcos liv låter sig inte enkelt göras. De korta epi
sodiska intryck bilderna ger har jag ändå försökt sammanställa för att skapa en 
inblick i deras livsflöden. Målsättningen är att beskrivningen ska vara så tät och 
autentisk att tematiska och teoretiska resonemang senare trovärdigt kan härle
das ur berättelserna. 

Den livshistoriska sammanfattningen av liv är en konstruktion av en kon
struktion. När ungdomarna berättar om det som hänt är berättelserna efter
handskonstruktioner som i viss mån inrättar storyn i eftervärldens klokhet. 
Handlingar och episoder som lyfts fram, görs lätt mer meningsfulla och ratio
nella än de i själva verket var. Samtidigt görs detta inte för att förvilla och dölja 
utan i första hand för att skapa "samseende", spegling och förståelse i interak-
tionen. Samspelet, berättandet och minnet är så finurligt konstruerat att "me
ning" kontinuerligt och fortlöpande uppfinns, testas och vidareutvecklas. Min
nen306 utvecklar dessutom "den röda tråden i livet", självförståelsen, som just 
när den formuleras i intervjusituationen gör livserfarenheterna logiska, sam
manhängande och greppbara. Att berätta och skapa ordning ingår i vårt sätt att 
löpande konstruera och begreppsliggöra verkligheten inför oss själva och un
derlätta den orientering vi gör i densamma. I det hänseendet finns det omedel
bara terapeutiska poänger i berättandet, återkopplingarna och de formulerings
krav som ständigt uppstår i våra återkommande intervjusamtal. Men på ett än
nu djupare plan är det inget unikt och märkvärdigt "terapeutiskt" jag pratar om. 
Det är en elementär process i vardagligt socialt samspel. Det sociala livet är så
dant att det alltid måste konstrueras för att överhuvudtaget förstås307. 

Utifrån könstillhörighet och i viss mån personlighet finns olika rörelse
mönster i sätten att hantera en intervjusituation. Pojkarna blåser gärna upp sig 
och använder stärkande självbeskrivningar för att stötta upp sin image. De be
skriver sin historia ofta som en serie tillfälligheter där de ändå haft kontroll och 
hela tiden handlat logiskt medan flickorna håller ner sin handlingskraft och ser 
sig mer som offer för tillfälligheter och omständigheter. Flickorna vill hålla en 

306 Minnet är en typifiering för att ge en känsla av identitet, profil och ordning åt det egna 
livssammanhanget. Frykman i Tigerstedt red 1992, menar att minnet rekonstruerar en värld 
som ger mening och sammanhang för individen. 
307 Det är först när vi handlat som vi vet vad vi gjort; det är först efter det att vi talat som vi vet vad vi 
sagt. Mead Mind, Self and Society 1934 s 196. Inom den symboliska interaktionismen ses männi
skans jag (self) som ett objekt som får innebörd först i speglingen i andra människor. Liv måste 
alltså konstrueras och visas upp genom den sociala erfarenhets- och aktivitetsprocessen - en 
process som ständigt är i rörelse och som ständigt söker utökat handlingsutrymme och bekräf
tande aspekter på vem man är och var man hör hemma. 
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låg profil för att inte "hamna i ett fack" medan pojkarna anstränger sig mycket 
för att göra det. 

Språket är den mest naturliga väg vi har för att upptäcka, jämföra, greppa 
och kommunicera livserfarenheten mellan varandra. Att göra detta i intervju
form och senare översätta i text innehåller flera kritiska övergångar som tål att 
diskuteras. Huruvida jag påverkat förloppet eller gjort deras röster verklig rätt
visa, diskuteras mer i mitt metodkapitel. 

Likheter 

Marcos och Sofias berättelser är utvalda för sina likheter och sina skillnader. I 
bakgrundsomständigheterna finns många likheter i familjernas sociala tillhö
righet, familjemönster och i ungdomarnas uppväxtmiljö. Bägge har upplevt 
traumatiska situationer och övergrepp samt varit placerade på barnhem. De har 
också vuxit upp i splittrade familjer med svåra separationer och flyttningar, där 
de i perioder förlorat kontakten både med den ene och den andre föräldern. 
Ingen av dem säger sig ha haft andra vuxna som de knutit an till och bägge har 
tidigt i sina liv haft kamratkontakter, gäng och kriminella nätverk som alterna
tiv till familjer som de inte trivts i. 

De tar inte direkt avstånd från skolan även om bägge haft stora samkör-
ningsproblem med skolkulturen och säger sig aktivt profilera sig mot "de and
ra". Drogerna kom in i deras liv under tidig tonårstid och de hade likartade 
mönster i sina sätt att dricka och sniffa. 

Bägge ungdomarna blev omhändertagna enligt LVU, hade misslyckade fa
miljehemsplaceringar bakom sig, blev utredda och placerade på behandlingsin
stitutioner. De skulle mycket väl kunnat komma från samma bostadsområde, 
gått i samma skola och känt samma människor. De skulle också mycket väl 
kunnat stöta på varandra på ett behandlingshem eller ute på gatan. I och med 
att de rör sig i likartade sociala världar och känner likartade tillhörigheter finns 
det mycket gemensamt i deras sätt att - "doing class". Det som skiljer, "natur
ligtvis", är deras sätt att - "doing gender" när de konstruerar manlighet och 
kvinnlighet i sina livsstilsval. 

Inom den kriminologiska forskningen308 skulle man säga att "pushfaktorer"-
de som tycks knuffa ut eller exploatera dem för avvikande beteende - är likar
tade för Marcos och Sofia. 

Skillnader 

De manliga eller kvinnliga sätten att vrida och vända på verkligheten, hantera 
"pushfaktorer" ger däremot upphov till olika rörelsemönster. I konstruktionen 
av gender hanteras en likartad verklighet på olika sätt. Det är här spännande 

308 Lindström 1995, Arntsberg 1995, se även teori- och forskningsresonemang i nästa kapitel. 

123 



skillnader kan ses i den "språkliga klädedräkt"309 deras berättelser får. Med 
mina uttryck kan man se individuella rörelsemönster som vänder sig mot det 
gemensamma i att passera som kille eller tjej och hantera svårigheter och möj
ligheter på könstypiska sätt. 

Det finns en fara med att lyfta fram "det könstypiska" med så få individers 
berättelser som utgångspunkt. Många andra tillfälligheter påverkar också pro
cesserna. Det som ändå talar för att könsfrågorna bör få stor plats är att de vuxit 
fram ur täta berättelser relativt fritt formulerade. Även ur få berättelser kan 
man locka fram viktiga poänger med djupa och kvalitativa analyser. Man kan 
synliggöra "det typiska" genom att gå riktigt nära. Med Denzins310 ord: 

It establishes the significance of a question. 

När man jämför Marcos och Sofias berättelser skiljer de sig givetvis åt mer än 
på ett sätt. De är olika personligheter och har olika sätt att uttrycka sig på. De 
kanske inte ens skulle skratta åt samma historia, uppskatta samma musik eller 
klä sig fina av samma skäl. Min poäng är ändå att utveckla tankegångar som 
rör en aspekt av deras livsflöden, skillnader utifrån socialt kön, som enligt mitt 
förmenande på ett grundläggande sätt impregnerar deras hela sätt att vara. En 
aspekt som antagligen spelar stor roll när de berättar en historia, spelar en skiva 
eller klär upp sig. 

Marcos och Sofia är sina personligheter och är sitt sociala kön. Gender, (eller 
socialt kön) har i mitt material utvecklats till ett huvudspår. Ett spår som säger 
väsentligheter, inte bara om Sofia och Marcos som personer, utan även om "hur 
det kan vara för andra i liknande situationer", vilket utökar förståelsen till att 
inbegripa målgruppen som helhet. Av dessa skäl har jag låtit Marcos och Sofia 
bli de första språkrören för manliga respektive kvinnliga sätt att hantera starka 
pushfaktor och problemtyngda uppväxtförhållanden. 

Att uttrycka sig manligt 

Förut skyllde jag på att jag haft taskig uppväxt. Att jag inte haft det lätt, sådär. Jag tror 
att anledningen att jag började är att jag aldrig vart erkänd, om man säger så. Morsan 
liksom - " äh, du är dålig!" Hon slog mig och allt jag gjorde var skit och piss så därför så 
tror jag att jag höll på med brott för att jag skulle bli någon. Så att alla skulle se - Måh, 
där är Marcos!"... Jag är fortfarande så, men nu tar jag igen det inom boxningen istället -
"åh där är Marcos" -"han är skitbra på boxning..." istället för -"åh där är Marcos han kan 
fixa 30 bilar på 5 timmar typ" 
Många säger att man för vidare om jag blivit slagen - därför slår jag... Att de som blivit 
misshandlade misshandlar. Det där tror jag inte på längre. Det håller inte. Det är säkert 
lika många som misshandlar som inte själva blivit misshandlade. 

Marcos 18 år 

309 Människan är en berättelse som under livets gång får en språkdräkt där vi både gömmer 
oss och visar upp oss. Se Craaford 1995 samt mitt inledningskapitel. 
310 1989 s 83. 
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Markos är en reflekterande, spontan ung man som har lätt att hitta ord för 
känslor och nyanser. Att bli erkänd återkommer ständigt som motiv bakom 
handlingar och olika val. Det är ett genomgående tema, som också i olika skep
nader påverkar Marcos sätt att hantera det han möter, både i den tidiga och 
sena uppväxttiden. 

"Att bli erkänd" har med tiden fått alltmer prägel av kontrollerad strategi där 
han bedömer, inte i första hand moraliskt utan framförallt rationellt, fördelar 
och risker med olika handlingsalternativ. Risken att bli ertappad och åka fast 
har starkare påverkan på hans beslut än värderingar om alternativen som rätt 
eller fel. 

Idag fungerar han relativt hyggligt med relationer, skola och fritidsintressen 
och ser vinster med att kontrollera sitt sociala beteende och i viss mån ta av
stånd från kriminalitet. Marcos upplever sig ha viktiga relationer och social 
status som han inte vill riskera och han tycker sig i högre grad kunna förstå och 
kontrollera vad som sker. Han upplever sig inte, som för 2,5 år sedan, vara offer 
för omständigheter. 

"Jag är så fortfarande" vittnar om en reflekterande förmåga att distansera sig 
till "självet" och där han försöker se sig själv utifrån. Han har inte förändrats 
som person, menar han, men hans sätt att bli "erkänd" har tagit sig mer socialt 
accepterade vägar. Erfarenheterna har gett honom en självinsikt och en kun
skap om sig själv som gör att han upplever sig ha en sammanhängande identi
tet. För att vidmakthålla denna identitet söks oavbrutet bekräftelser på denna 
"ordning"311. Han läser av min respons och mina reaktioner med stor nog
grannhet. Kanske noggrannheten hänger samman med att vi bägge är män, 
kanske hör den ihop med den erfarenhet jag har av ungdomar med liknande 
frågor. Intervjun är ett möte, en möjlighet att maskerat ställa frågor. I citatets 
sista mening söker Marcos respons på en för honom antagligen komplicerad 
fråga. Vilka spår har misshandeln i hans barndom gjort i honom? Går våldsam
heter i arv eller inte? Han har säkert tagit upp den frågan med många av de 
"sociala och psykologiska experter" som följt honom under åren. Antagligen 
med samma utforskande blick som registrerar eventuell nickning, ögon som 
undviker hans frågor eller i bästa fall ett trovärdigt avståndstagande från arv
stanken. 

Att försöka begripa sig själv och sina sammanhang är en övergripande strä
van i allt mänskligt handlande. Marcos vill begripa sig själv och sitt flöde, kän
na trygghet, ha kontroll och utöka sin repertoar som människa. Därför speglar 
han sig i mina ögon. Han vill få "ordning" på och förhålla sig till det han är 
rädd för. Rädslan att inte kunna kontrollera sitt livsflöde och därmed vara "en 
som slår för att han själv blivit slagen". Det lilla intervjuutdraget visar på hur 
han bearbetar, nyanserar och tränar sig inför den verklighet han har framför 
sig. Han vill ha kontroll och ordning i sitt liv, begripa och förutsäga svårigheter 
och problem. Han vill inte vara en som okontrollerat slår och söker därför mot

311 Vilket symboliskt kommer till uttryck i det tredje stycket i citatet, där han i samma mening 
övergår från man- till jag-form. 
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bilder genom att berätta312. Det är fascinerande hur mycket information som 
ryms i enkla samtal och reflektioner! Det lilla citatet har här blivit utsatt för ett 
komplext och mångsidigt lyssnande, en mikroanalys med känsliga öron och 
ögon. I ett vanligt vardagligt samtal hade utsagorna antagligen ganska oreflek
terat passerat både Marcos och mina öron. 

Generellt sett kan man säga att hans berättelser i stora drag färgas av manli
ga övertoner där dådkraft, gränsöverskridanden och autonomi är centrala te
man. Det är viktigt för honom att visa makt och styrka vilket medför att vissa 
historier överdrivs och skarvas medan andra mer känslomässiga nyanser, skuld 
och skamfrågor undviks313. 

Att uttrycka sig kvinnligt 

När jag träffade Sofia första gången, var hon fjorton år och inskriven på U-
hemmet för utredning. Skälen för placeringen var att kommunen ville markera 
och sätta stopp för ett hastigt ökande missbruk och ett promiskuöst leverne 
samt att bryta den destruktiva livsstilen med ständiga rymningar från familje
hemmet314. 

Två år senare har Sofia gjort väsentliga erfarenheter på många områden. Ut
seendemässigt har hon fått mera kvinnliga former men även på ett påtagligt 
sätt förändrat stil. Håret som tidigare var uppkäftigt kopparrött har nu fått till
baka sin naturliga blondhet. Kläderna som tidigare var bomberjacka, skinnkeps 
och kängor är numera märkesjeans och proper T-shirt. Håret är nytvättat och 
sminkningen diskret och naturlig. Sofia ger ett omedelbart intryck av att vara 
en fräsch, positiv, väldigt vanlig tonårsflicka, med pojkvän, vardagliga vanliga 
tonårsproblem och med framtidsdrömmar om yrkesval och kanske en skåde-
spelarkarriär. 

Bakom sig har hon en mycket trasslig uppväxt som skett under svåra sociala 
förhållanden. När det gäller boendet har hon i olika perioder bott i familjekon
stellationer med bägge föräldrarna tillsammans, föräldrarna var för sig, alter
nativt pendlat mellan dem och deras nya familjer. Hon har dessutom under 
långa tider vistats på barnhem och familjehem samt varit föremål för olika in
satser inom socialtjänsten och BUP. Vid flera tillfällen har hon ställts inför 
traumatiska krissituationer när hennes mamma varit psykotisk eller när hon 
som tioåring blev sexuellt utnyttjad. 

Vissa människor har ändå en förmåga att handskas med svårigheter och 
motgångar med bibehållen positiv inställning till möjligheterna att handskas 
med olika svårigheter. Sofia är en sådan människa. När jag träffade henne 
första gången bad jag henne karaktärisera sig själv med tre ord: 

312 Enligt Ehn, s 200 i Tigerstedt red 1992, är intervjuer "kulturellt formade berättelser som 
skapas i en social interaktion". 
313 Vilket ganska lätt avslöjas och framkommer vid upprepade intervjuer, samköming med 
aktmaterial samt lokal kännedom om den miljö och de människor han umgicks med. 
314 Enligt de sociala akterna, LVU-utredningen. 
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ehhh ... positiv, glad... /fnitter/... sen finns det inte så mycket mer att säga ... jag försö
ker i alla fall-

Om de två första orden är väldigt typiska för henne så accentuerar de efterföl
jande meningarna hennes personliga inställning till livet på ett påtagligt sätt. 
Med uttrycket "Jag försöker i alla fall" menar hon en livsinställning som stän
digt söker en positiv sida av allting, en inställning som de facto påverkar och 
vaskar fram möjligheterna även i svåra situationer. Man strategin har en baksi
da. Den innebär också ibland krystad anpassning som banar väg för beroende 
och ibland självutplånande underordning. 

Hon är en "överlevnadskonstnär" med en förmåga att tänka och agera utifrån 
positiva illusioner315. Hon jämför hur det är - kommer fram till att det kunde 
varit värre - och hittar möjligheterna i det svåra och problematiska. Även om 
hon själv inser att den hurtfriska, glada positiva hållningen ofta är ett rollspel, 
en mask för att klara av vardagen, så är den samtidigt en inställning och en 
strategi att konkret tar itu med livet, bit för bit och steg för steg. Oavsett om det 
handlar om spel eller inte, har hennes inställning en förmåga att faktiskt starkt 
påverka förloppet. Hennes sätt att hela tiden gå vidare, lyfta fram den positiva 
sidan av myntet ger en flexibilitet och en anpassningsförmåga som fungerar 
både på kort och lång sikt. Hon får möjligheter att undvika konflikter och kan 
anpassa sig till förändrade omständigheter och situationer, t ex livet i familje
hemmet i Skärplinge där hon så drastiskt förändrade sin livsstil316. 

Vid ett annat tillfälle, berättar Sofia om när hon som tolvåring skulle till
bringa en sommarmånad hos sin mamma. Hon hade just rest från ett kaos 
hemma hos pappan för att möta en psykotisk, totalförvirrad mamma med två 
småbarn. Mitt i denna röra försökte hon reda upp situationen efter bästa för
måga. Jag anstränger mig hårt för att vara lyssnare och inte känslomässigt på
verka historien i någon riktning. Plötsligt sliter sig en faderlig kommentar från 
min mun: 

-Ja, du har haft det jäkligt på många sätt under din uppväxt-
Hon tittar upp, ser oron i mina ögon och tillägger: 
-Nja., så jättefarligt är det inte. Det finns dom som haft det mycket värre... 

Blixtsnabbt tar hon ansvar, även för mina känslor och håller nere omständig
heterna för att stilla min oro!317 

315 Claezon 1996 s 38 ff som intervjuat barn till missbrukare uppehåller sig mycket runt frågor 
som rör hur positiva illusioner påverkar självkänslan och förmågan att bli starkare. Handlar 
det om förnekande eller är det en strategi att se verkligheten och möjligheterna i bästa möjliga 
ljus? Hon hänvisar till Taylor 1989 som ser positiva illusioner som befrämjare av psykisk hälsa. 
De kan delas in i tre kategorier: självförstärkande, kontrollförstärkande och meningsförstär-
kande. Även Taylor & Brown Illusion and well-being i Psychological Bullentin vol 103, nr 2 193 ff. 
316 Enligt hennes egen utsago. 
317 Det är en fascinerande skillnad mellan pojkarna och flickorna just på denna punkt. Flickor
na tar naturligt ansvar för relationen och visar omtanke och omsorg, även för mina reaktioner 
och känslor, medan pojkarna ständigt koncentrerar sig på att lansera sig själva i mina ögon. 
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Fniss, spel och underordning 

I allmänhet har hon har svårt att med eftertryck låta självklar och säker på en 
utsaga. De flesta meningar, speciellt de som beskriver henne som person, efter
följs oftast av ett ursäktande kort fnitter. Ett fnitter som förtar tyngden, eller 
åtminstone drar ner ambitionsnivån i det hon just sagt. Utsagan blir en trevare 
som, halvt på skämt, försöker testa av om det sagda duger. Därefter läser hon 
snabbt av motparten för att eventuellt dra tillbaka, bortförklara eller skämta 
bort uttalandet. 

Det finns ett spel mellan Sofia och de pojkar och män hon har omkring sig, 
där fnisset/skrattet är centralt. Makt i samtal handlar ofta om "vem som be
stämmer vad det ska pratas om". Den som har status, position men även humor 
och skrattet på sin sida har automatiskt fördel i denna kamp. Sofia försätter sig 
ständigt i en underordnad position, när hon reflexmässigt fnissar och under
ordnar sig motparten i samtalen. Hon kan till och med dirigera motparten, er
bjuda honom i centrumposition för att han ska hitta en humoristisk vändning 
och därmed få henne att bekräfta honom genom att fortsätta fnissa. Spelet följer 
en tyst övenskommelse och en given samtalsregi! 

* 

När jag ser Sofia röra sig i rummet (på institutionen) ser jag henne ständigt uppvaktas av killar. 
En efter en säger de en lustighet - hon skrattar. De retas - hon skrattar. De driver med henne -
hon skrattar. Manlig personal eller ungdomar upprepar samma mönster i hur de relaterar till 
henne. Hon tilltalar det manliga rörelsemönstret att söka bekräftelser och gör det lätt för dem 
att känna sig kloka, roliga och betydelsefulla. Ibland blir hon arg. När retningarna och tråk-
ningarna blir för vågade eller om de andra alltför markerat trycker ner henne, försöker hon 
återerövra initiativet över samtalet. Även vid dessa tillfällen ger hon ilskan ett ursäktande, 
spelat förlopp - som om hon bara var arg på låtsas. Meningarna avslutas även då med en barn
slig ton eller ett fniss3^ 

* 

En annan komplikation för samtalens innehåll är den inre censurering hon gör 
innan tankar och känslor blir till ord. Sofia pratar fort för att behålla initiativet 
och försöker säga mycket men utan att försätta sig i en sårbar situation där hon 
"sagt för mycket". Därför glider hennes samtalsteman lätt iväg och blir käcka, 
glättiga och ytliga. 

Att beskriva sig själv, sitt sätt att tolka och beskriva världen är att lämna ut 
sig för granskning. Interaktionen och samtalet är för Sofia ett manövrerande 
där hennes egen sårbarhet och nakenhet speglas i mina ögon och där utsagorna 
balanserar mellan det hon vill undvika, det hon skäms över och det hon är stolt 
över. Samtalen innehåller både fragment av reflektion och självinsikt där hon 
hela tiden lär sig mer om sig själv. De innehåller även en regi som syftar till att, 
i självets tjänst, ge mening och status åt det egna handlandet319. Hon vill, precis 
som alla andra bygga på och underhålla sitt självförtroende, visa upp sina bätt
re sidor och i förlängningen stärka sin självkänsla. 

318 "Mentala anteckningar", inspelade reflektioner från den första intervjun. 
319 Se Taylor 1989 om positiva illusioner samt Claezon 1996. 

128 



Sofia är försiktig med att uttala sig om sina resurser och håller gärna ner de 
kvalitéer hon har. Hon ser ut att vara van vid att anpassa sig till människor, 
situationer och omständigheter istället för att utgå från egna behov. 

En längtan att betyda något för någon 

Interaktioner är ett spel mellan minst två parter. Därför blir den första intervjun 
med Sofia väldigt olik den sista. Under de två åren hittar vår relation nya for
mer och hon hinner bli två centrala år äldre. Om de första träffarna dominera
des av många utspel, testningar, fniss kännetecknades de senare av en mer re
flekterande hållning. 

Fjortonåringen Sofia pratar på U-hemmet ingående om sin längtan efter att 
bli mamma till ett barn som hon i sin tankesfär ser fram emot. Ett och ett halvt 
år senare har hon en annan mer reflekterande och mogen bild av vad hon 
"egentligen" hade pratat om. Hon hade pratat om sig själv och sina egna behov 
men gjort sig till "mor" över sig själv. Misstanken att hon var gravid var en 
konkret verklighet. Hon hade fog att förbereda sig för en sådan situation och 
gjorde det så gott hon kunde. I långa utvikningar reflekterade hon över erfa
renheter och egenskaper en mor ska ha för att ge barn vad de behöver. Det 
starka behovet av att bli älskad och ompysslad påverkade tankevärlden och 
förberedde henne för att bli en som pysslar och älskar. Moderskap görs tanke
mässigt till ett alternativt "nästa steg i livet" varvid Sofia försöker göra denna 
realitet hanterbar, logisk och meningsfull. Det handlar alltså inte enkelt om 
"symbolisk bearbetning" eller "projicering"- för att använda psykoanalytiska 
termer - utan framförallt om att ta itu med en komplicerad verklighetssituation 
och göra sig mentalt förberedd på de situationer som kan uppstå. 

Karin Edgardh320 talar om utsatta tonårsflickors strategier att kompensera 
behovet av värme och kärlek med "nallesex" - sexualpartners som liksom det 
lilla barnets nalle, symboliserar och inger känslor av trygghet. Tonårsgravidi-
teter, vare sig de avbryts eller inte är konkret verklighet för många flickor i pro
blematiska situationer. 

En graviditet och ett föräldraskap kan fungera som ett återupprättande av 
självrespekten, menar Togeby321 - man är något eller någon när man är mor. 
Även om nu inte fjortonåriga Sofia var gravid vid detta tillfälle fanns en moder-
skapsidé närvarande som alternativ livsstilsorientering. 

Sofias berättelser andas en stark längtan att betyda något för någon. Hon är 
relationsinriktad och beredd att göra "figurer" för att känna sig omtyckt. Hon 
njuter av det intresse intervjuinteraktionen för med sig och är väldigt stolt över 
att visa upp sitt nya liv. Det är viktigt för henne att betona att hon är populär 
och älskad, men trots att hon ständigt framhåller sin självständighet fram
skymtar ändå en livsstilsorientering där hon underordnar sig pojkvänner, kam
rater och viktiga vuxna. 

320 Edgardh 1988 Se mig! Tonårsflickor på väg och avvägar. 
321 Togeby 1983. Se även Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991. 
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Ord för skillnader 

Både Marcos och Sofias sätt att presentera sig säger inte bara något om dem 
som personer utan också något om hur de orienterar sig i det sociala rummet i 
kvinnliga och manliga rörelsemönster322. Marcos söker situationer där han be
kräftar sin särskildhet. 

Han vill bli erkänd! Han pratar om att "ha ett rykte", "anta utmaningar", "visa 
upp sig" och måste vara "bäst i nåt" för att kunna fortsätta. Makten och kon
trollen över sig själv och sin livsstil accentueras i all sin prakt när han funderar 
över "guldtillfället". Genom att framhäva sina prestationer, sin manliga själv
ständighet och kontroll definierar han sig själv och världens beskaffenhet. 

Sofia däremot söker situationer då hon kan bekräfta sin samhörighet. 
Hon vill ha en omkrets! Hon pratar om karriärer genom andra "häftigare och 

häftigare killar", vara flexibel och att anpassa sig till de situationer hon "ham
nar" i. "Det mesta har bara hänt" och livsstilen beror på "vem man är med" och 
"var man hamnar". Genom att framhäva beroendet av andra och sin kvinnliga 
underordning flyter hon med i det som sker med henne och definierar samti
digt sig själv och världens beskaffenhet. Bägge ungdomarna gör denna oriente
ring genom att välja "rörelsemönster av vardagliga aktiviteter och handlingar 
som karakteriserar en individ" (och vänder sig mot det gemensamma t ex flick-
eller pojkmönster) - dvs min definition av livsstil. 

322 Se Gilligan 1987 om skillnader i moraliskt tänkande, jfr Dahlgren 1977, Sörensen 1982. 
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KAPITEL 8 

UNGDOMAR OCH DERAS SOCIALA 
VÄRLDAR 

Innan man sätter ner fötterna... 

Mina frågeställningar är liksom mina begrepp flexibla och vida. Jag har haft 
ambitionen att i möjligaste mån täcka in olika sidor av de frågor som kan bidra 
till en allsidig förståelse av ungdomarnas verklighet. Inläsningen inför projektet 
har berört forskning och kunskapsutveckling inom skiftande områden. Ge
nomgången bygger framförallt på forskning om barn och ungdomars utveck
ling generellt sett, dvs om identitetsutveckling och ungdomskultur med förgre
ningar till skolproblematik, könssocialisation, familjerelationer, missbruk, kri
minalitet, etnicitet, avvikande beteende, vård- och behandling samt forskning 
om coping, motivation och socialt samspel. Jag har inte möjlighet att täcka av 
och avgränsa mig gentemot olika inriktningar eller skolbildningar utan lagt all 
möda på att sammanställa en forskningsöversikt som tilltalar de frågeställning
ar jag dragit upp. Urvalet av det som presenteras blir därför både subjektivt och 
begränsat. 

Jag har också försökt förtydliga könsskillnader där det varit möjligt, varför 
forskningsreferenser med denna inriktning fått större värde på bekostnad av 
referenser som inte definierar kön. 

Min ambition är i första hand att söka information i empirin. Generellt sett 
har forskningsgenomgångar begränsade poänger då de ofta rör ihop slutsatser 
från skilda målgrupper, skilda kulturer med olika effektmått och representati
vitet. Designmässigt svaga och starka studier blandas och tar ut varandra och 
gör att subtila fynd kan förbises till förmån för "å-ena-sidan och å-andra-sidan-
resonemang". Trots detta finns det ändå ett stort värde i att fördjupa sig i slut
satser om målgrupper som liknar min. De kan vara en källa för idéer och upp
slag och kan lyfta viktiga aspekter som ligger dolda i berättelserna och förstärka 
centrala resonemang. Jag har också en tanke med att låta genomgången ligga 
efter fallbeskrivningarna men före temafördjupningarna. Jag vill byta perspek
tiv och beskriva viktiga teorier och forskningsrön om målgruppen och därmed 
tillfälligt lämna de individuella erfarenheterna. Det finns poänger med att ta 
med Marcos och Sofia som passagerare in i forskningsdjungeln. De två sam
manhållna berättelserna representerar helhetsflödet i livsprocessernas rörelse
mönster, utan fixering kring bestämda "orsaksfaktorer". Den forskningsgenom
gång som görs i detta kapitel innehåller med nödvändighet faktorfixeringar och 
orsaksresonemang. Dessa fixeringar kan kasta ljus på det som sker i två indivi
ders liv och bidra till en konstruktiv pendling mellan teori och empiri i det fort
satta borrandet i berättelser. 
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De referenser jag sökt upp är samlade under fyra huvudrubriker; Familj, 
skola och kamratvärld (vilka utgör de naturliga "rum" ungdomarna rör sig i) 
samt en fjärde uppsamlande rubrik som berör asociala orienteringar och rörel
semönster. I dessa rum görs erfarenheter - identitet konstrueras och omkonst
rueras - sociala band knyts, livsstilar ges karaktär och rörelsmönster, dock inte 
bara som avvikande beteende utan framförallt som "en känsla av identitet", nå
got fast och oföränderligt323. En känsla som söker "figurer" i samspel med fa
milj, skola, bostadsområde och kamrater. Ett "jag" kan konstrueras med hjälp av 
fotbollar, hästar, gitarrer, sprayburkar eller skiftnycklar men också genom 
skolk, kriminalitet, våldsamheter och droger. 

Ett problem med forskningsreferenser och min "rums-indelning" är att man 
kan förledas tro att varje värld lever var för sig och att "fenomenet" bara up
penbarar sig just där. Så är inte verkligheten. Därför är det svårt att pussla ihop 
uppslag från olika världar och behålla blicken för helheterna i agerandet. Po
ängen med sammanställningen är, trots dessa svårigheter, att bättre förstå, och 
"ge ontologisk trygghet" åt det svåra i att förstå det väsentliga i problemfyllda 
livsprocesser. Egentligen kan man prata om en parallell process mellan ung
domarnas typifieringar av vardagsfrågor och forskningsgenomgångens typifie-
ringar av "det väsentliga". Bägge har för avsikt att, på gott och ont, rama in vad 
som är viktigt att veta innan man sätter ner fötterna. 

Familj evärlden 

Ungdomarnas familjevärld är en central beståndsdel av faktiska uppväxtvillkor 
och har givetvis stor betydelse för ungdomars möjligheter att hantera svårig
heter och problem. De flesta ungdomar i problemsituationer kommer från tra
siga familjeförhållanden som rimligen har påverkat valen av livsstilar. Trots att 
det finns mycket som talar för att problematiska familjeförhållanden genererar 
ungdomar med problem finns det inget deterministiskt och självklart i detta. En 
övervägande del av de ungdomar som växer upp under sådana villkor hanterar 
svårigheterna324 utan att bli vare sig kriminella, missbrukare eller anamma 
andra avvikande livsstilar325. 

Kunskapssökande om målgruppen har präglats av bakgrundsforskning och 
försök att betona en speciell faktor eller teoretiskt kända samband326. Fram till 

323 Känslan av en fast identitet som är oföränderlig och hållbar är att jämföra med den ontolo-
giska trygghet jag tidigare pratat om. Jag poängterar ändå, likt Giddens 1991, Garfinkel 1967 
och Bauman 1994 det temporära i konstruktionen och att det i meningen ovan handlar om "en 
känsla av...M. 
324 Rutter 1985, Gabarino m fl 1992, Claezon 1996. 
325 Flera av de intervjuade flickorna ser sina uppväxtvillkor i problematiska familjer som vär
defulla erfarenheter som kan vändas till en styrka inför egna framtida familjebildningar. 
326 Liedman 1980 är kritisk till forskare som förnekar trångsynthet. "Man framställer sina re
sultat som obetingade fastän de i själva verket är betingade av oredovisade (och kanske omed
vetna) förutsättningar. Man... låtsas att vetenskapligheten är höljd över alla motsättningar -
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70-talet dominerades forskning om barns utveckling av retrospektiva under
sökningar327. Detta innebär i korthet att "ungdomar med problem" var ut
gångspunkt och att orsakssammanhang nystades bakåt i relationernas historia. 
Framförallt föräldrarelationer och i synnerhet den tidiga relationen med mo
dern hamnade i fokus. 

Många forskare, bl a Shaffer, Clarke & Clarke, Rutter m fl argumenterar för 
att sambanden mellan tidig anknytning och störningar i barns utveckling på 
lång sikt har bristande empiriska stöd328. De menar att barn kan reparera både 
långvariga separationer och svåra uppväxtförhållanden senare i livet. Fram
växten av den starka attachmentforskningen och teorier runt barns anknytning 
och tidiga jag-utveckling har överbetonat effekterna av faktorer som predesti
nerar problematik. Deduktiva utgångspunkter riskerar lätt att upptäcka och 
verifiera redan kända sammanhang och har motsvarande svårt att motbevisa 
dessa sina egna utgångspunkter. Den kan också utvecklas till "efterklokhetens 
rationella slutsatser". Slutsatser som inte utvecklar kunskap om att förutsäga, 
förebygga eller behandla den problematik som uppmärksammas, utan bara 
definiera den i efterhand. 

Även om Vinnerljung329 är försiktig, påtalar han, likt Rutter, den starka på
verkan psykoanalytisk teoribildningar fått på forskning och teoriutveckling om 
barn i utsatta situationer. Det är rimligt att tillskriva denna teoriinriktning ett 
starkt inflytande på den svenska barnavårdsdiskursen, framförallt under 70-
och 80-talet330. 

Alltför få har intresserat sig för dem som trots svåra uppväxtförhållanden 
ändå har klarat sig. Rutter använder begreppet resilience children331 för mot
ståndsstarka barn. Han efterlyser forskning om barns hanterande av stress som 
utgår från det faktiska beteendet i olika situationer och inte spekulativa analy
ser av beteendens relation i förhållande till underliggande psykologiska meka
nismer332. 

Copingforskning333 berör tankegångar som rör den andra sidan av myntet -
de ungdomar som trots svåra uppväxtförhållanden ändå klarar sig hyggligt. 

Antonovsky334 menar att man ska fråga sig vad som gör att folk håller sig 
friska istället för att fokusera runt problemfrågor om varför folk blir sjuka. Han 

samtidigt som man själv utan kommentar väljer sida i kampen", s 192-193. 
327 För översikt se Vinnerljung 1996 s 217 ff. 
328 Vinnerljung 1996 s 217. 
329 Vinnerljung 1996. 
330 Här tänker jag framförallt på det stora Barn-i-kris-projektet där Mahlers teorier om tidig-
jagutveckling och teorier om intrapsykiska utvecklingsprocesser får stort utrymme b la i Börje
son & Håkansson 1990, SOU 1986:20, Hessle 1988, även G Andersson 1984, 1995, Ramström 
1978,1987,1991, Cederström 1990 samt Sundelin Wahlsten 1991. 
331 Rutter 1979 Protective factors in childrens response... i Primary prevention of psychophatology 
vol 3, Rutter 1985 Recilience in the Face of A dversity i British Journal of Psychiatry nr 147 s 598 ff. 
Jfr Ogden 1991 beskrivning av motståndsdyktiga barn i Nordiskt Socialt Arbete 1/91. 
332 Rutter 1984. Se även Claezon 1996 samt Sundelin Wahlsten 1991. 
333 Claezon 1996, Vinnerljung 1996 för översikter. 
334 Antonovsky 1979,1987/1994. 
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föreslår begreppet "salutogenes" - ursprung till hälsa - som en mer konstruktiv 
utgångspunkt. Liksom Rutters "resilience" handlar det om förmågan att motstå 
negativa inflytelser från miljön och utnyttja resurser och möjligheter för att 
hantera samma miljö. 

Många forskare har också påpekat förhållandet att de personliga förutsätt
ningarna som ges i den tidiga barndomen inte på ett avgörande sätt bestämmer 
utvecklingsvägarna in i vuxenlivet335. Utifrån Rutters rekommendation undvi
ker jag spekulationer om underliggande psykologiska mekanismer och kon
centrerar mig på studier av det faktiska beteendet i första hand. Min utgångs
punkt är att det är helheten i miljön som påverkar ungdomars val av livsstil. 

Socialt arv 

Gustav Jonssons begrepp socialt arv 336 har fått stort inflytande på synen på 
problemungdomar och deras familjer. Hans avhandling berörde en flergenera-
tionsproblematik där barn "ärver" fattigdom, utsatthet, vanmakt och myndig
hetshat och hur de strukturella utstötningsprocesserna sorterar människor efter 
klasstillhörighet och gör att "arvet" förs vidare. 

Jonssons utmanande begrepp har tolkats onyanserat, menar Claezon337. 
Arvsbegreppet användes i provokativt syfte för att utmana den tidens tanke
gångar om biologiska arv. Problemet var att många jämställde arvens karaktär 
och drog slutsatser om det sociala arvet som "predestinerande" för utsatthet och 
sociala problem, vilket inte var Jonssons egen utgångspunkt. Jonsson menade 
att det sociala arvet bestod av generationers arv av fattigdom, trångboddhet, 
brist på utbildning, psykisk ohälsa, sprit och kriminalitet men att det inte var 
det enda utfallet för barn som växer upp under sådana förhållanden338. Även 
om Jonsson, något oförtjänt, fick klä skott för fixeringsbilden att sociala pro
blem ackumuleras och ärvs inom en viss subgrupp ligger det mycket i Eva Jo
hanssons kritik339 av hans avhandling och hans slutsatser. Hon menar att om 
man väljer ut den "värste" (Skå-pojken) och följer hans familjeträd bakåt, är det 
inte överraskande att finna att det blivit "värre" med åren! Om han istället valt 
att undersöka vad som hände Skå-pojkens välartade syskon i alla släktled och 
följt deras utveckling framåt skulle kanske slutsatserna om det sociala arvet 
blivit annorlunda. En amerikansk undersökning om barn från multiproblem-
familjer använde detta senare förfarande och kom fram till helt motsatta slut

335 Bl a Anthony 1974, Clarke & Clarke 1976, Rutter 1981,1990,1994 och Werner & Smith 1992, 
Werner 1995; översikt i Vinnerljung 1996. Se även Claezon 1995, Sundelin Wahlsten 1991. 
336 1967,1969. 
337 1996 s 158. 
338 1969 s 43 och 271-272. 
339 Se Vinnerljung 1996 där han diskuterar polemiken mellan Johansson och Jonsson angående 
den senares avhandling, se tidigare fotnot. 
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satser. I ett längre perspektiv (40-50 år) blev barn från problemfamiljer omöjliga 
att skilja från barn som växt upp i stabila arbetarhem340. 

Sarnecki drar intressanta slutsatser av ett uppföjningsmaterial om ungdomar 
inom paragraf 12-vård. Han menar att karaktären av avvikelse inte varierar 
nämnvärt med föräldrars problembild 341. De unga tar inte över föräldrarnas 
problemprofil när det gäller t ex missbruk eller kriminalitet. Däremot tycks det 
faktum att föräldrarna har problem vara av stor betydelse för att ungdomarna 
också får problem342. Det finns ett starkt samband som tyder på att föräldrars 
och ungdomars problem är relaterade till varandra, däremot inte till vilken typ 
av avvikande problematik ungdomarna utvecklar343 i de fall de utvecklar pro
blematik. 

Social problematik hos föräldrarna kan sägas innebära en förhöjd risk för so
cialt "arv". Däremot är föräldrars asociala livsstil inte "ett arvegods" på samma 
sätt. Valet av livsstil påverkas även av annat och söker sig vägar som inte direkt 
går att härleda från de livsstilsval föräldrarna representerar. I likhet med Rutter 
m fl 344 menar jag att det är miljön och livsstilen i sin helhet som på avgörande 
sätt påverkar barnen snarare än enskilda egenskaper i den. Det föreligger defi
nitivt en ökad risk (på gruppnivå) för ogynnsam utveckling hos barn som växer 
upp under svåra sociala hemförhållanden men majoriteten undgår ändå denna 
"predestination". Till syvende och sist handlar det om hur individen hanterar 
både svårigheter och möjligheter. 

Garmezy345 sammanfattar 20 års studier av personlighetsdrag hos "mot
ståndsduktiga" barn som trots svåra uppväxtförhållanden verkar klara sig bra: 

Barnen beskrivs som aktiva, självständiga, utåtriktade, begåvade, fantasifulla, samar
betsvilliga med god självkänsla. De har en lugn läggning med positivt stämningsläge. 
De visade också förmåga att välja ut och vända sig till jämnåriga och vuxna för stöd när 
de behövde det samt som rollmodeller och förebilder. 

Däremot handlar det inte om ett antingen-eller-scenario. Självklart påverkar 
svåra uppväxtförhållanden även de barn som så småningom, trots allt, blir so
cialt väl fungerande. Flera forskare tar upp, ibland osynliga, problemområden 
som fysisk och psykisk ohälsa, emotionella problem, skolproblem hos ungdo-

340 Vaillant & Vaillant 1981, Long & Vaillant 1984; refererade i Vinnerljung 1996 s 221. Jfr 
McCords, 1989, longitudiella studier om vad som påverkar kriminalitet och gängbrottslighet. 
Inte ens intensivt socialt arbete verkar på lång sikt få någon inverkan på utfallet. 
341 Sarnecki 1996, samt delrapport 6. 
342 Många undersökningar bl a Rutter 1985, Werner & Smith 1989; översikt i Vinnerljung 1996, 
har visat på en ökad risk, på gruppnivå. Barn som växer upp under problematiska villkor löper 
större risk att få problem men majoriteten av dessa barn blir för den skull inte avvikare. Där
med inte sagt att de är utan emotionella, psykiska eller sociala problem som vuxna. 
343 Sarnecki 1996, s 151. Malmström 1993 menar att föräldrars sociala problematik inte räcker 
för att förklara barns sociala utveckling. Majoriteten av barn till missbrukare och kriminella blir 
inte själva, varken missbrukare eller kriminella. 
344 Rutter & Quinton 1987. 
345 Garmezy 1984. Citerad i Cederblad, m fl 1984 s 28. Samt Sundelin Wahlsten 1991 s 29. 
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marna som inte blir avvikare i någon mening346. När det gäller kvalitativa as
pekter av "lycka och tillfredsställelse i livet" är det svårt att jämföra och objek
tivt mäta, dels för dess subjektiva karaktär, dels för att livsprocesser är långa, 
oberäkneliga och ständigt stadda i förändring. 

Familjeklimat 

Föräldrarnas och familjernas problembild varierar i olika undersökningar347. 
Ofta presenteras kända uppgifter från myndigheter angående arbete, kontakt 
med psykiatri, sjukvård, kriminalvård socialtjänst etc för att vederlägga vilken 
"typ" av familj det handlar om. I Sarneckis uppföljningsstudie348 var det vanli
gaste mönstret alkoholmissbruk hos fadern, arbetslöshet hos bägge föräldrarna 
och socialhjälpsberoende. 

Många av §-12 ungdomarna kommer alltså från hem där minst den ene av 
föräldrarna har missbruk349. Om den ena föräldern är missbrukare är det även 
troligt att den andre föräldern har liknande problematik350. Detta kan påverka 
ungdomarna på två sätt, som rollinlärning eller som klimatpåverkan. Rollinlär
ning, där ungdomarna tar efter föräldrarnas missbruksmönster motsägs av 
Sarnecki351 och Rutter352 som ser svaga sådana samband. Det är mer rimligt att 
utgå från att föräldrars olika problem t ex missbruk påverkar familjeklimat och 
familjerelationer, och att detta föranleder stress och oro i de uppväxtvillkor353 

barnen har att leva med. 
Forskning om problemungdomar domineras av enkät- och aktstudier och 

som alltid när det gäller den typen av studier finns betydande svårigheter att 
tränga bakom schabloner och ytliga faktauppgifter. Föräldraskap är alltid mer 
än en variabel, både på gott och på ont. De uppgifter som finns att tillgå tar inte 
hänsyn till dolda missbruksproblem eller relationsproblematik och sådant som 
inte blivit synliggjort för offentlighetens ögon. Å andra sidan kan föräldrar ha 

346 Se ref i Vinnerljung 1996 s 209 ff. Vinnerljung refererar även till motbilder. Cederblad m fl 
1988, Hellgren m fl 1992 ser oväntat svaga samband mellan barnpsykiatriska riskfaktorer och 
psykisk ohälsa i vuxen ålder. 
347 Werner & Smith 1982, samt 1992 i deras banbrytande longitudiella studier av barn och 
deras problemfamiljer på Hawaii. Ref i Sundelin Walsten 1991 s 26. Se även andra variabellis
tor t ex Tonry m fl 1991 i Daleflod 1993 s 7. 
348 Sarnecki 1996, samt delrapport 6. 
349 Var tredje far och var femte mor hade dokumenterade missbruksproblem Sarnecki 1996 s 
136, samt delrapport 6.1 Daltegs 1990 Lövstaundersökning (pojkar) bedömdes ungefär hälften 
av de biologiska föräldrarna vara psykosocialt missanpassade (47% av mammorna, 65 % av 
papporna) dvs behandlade för psykiska sjukdomar, dömda för kriminalitet eller registrerade 
för akoholism. Mindre än hälften av papporna hade arbete och 25% var pensionerade p ga 
missbruk. 
350 Sarnecki 1996, samt delrapport 6. 
351 Sarnecki i Armelius m fl 1996 s 137. 
352 Rutter 1994 s 170 ff. 
353 S k pushfaktorer som gör gruppen mer exponerad för att välja avvikande beteenden. 
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återhämtat sig eller fungerat som goda föräldrar trots avsevärd problematik354 

vilket inte heller gör sig synligt i framställningarna. 
Det finns ett starkt samband mellan familjeförhållanden och kriminalitet355, 

vilket är centrala avvikelseområden för pojkarna. Detta visar inte minst 1956-
års klientelundersökning356. Sarnecki357 utgick från män registrerade som 
sprutnarkomaner och fann uppväxtfamiljer präglade av: 

• Fäder var kända för alkoholmissbruk 
• Det emotionella klimatet i familjen bedömdes som dåligt 
• Föräldrarnas tillsyn över pojken bedömdes som dåligt 
• Familjen bedömdes ha dålig kulturell standard 
• Pojkarna hade otrygga uppväxtvillkor 
• Familjen hade dålig ekonomisk standard 
• Familjen tillhör socialgrupp tre 

En liten grupp pojkar uppvisade på lång sikt mycket större risk för att utveckla 
grovt narkotikamissbruk om ovanstående förhållanden rådde i deras uppväxt
familjer. Sarnecki fann också att avvikelsen kom till uttryck tidigt i pojkarnas 
liv. Redan i den tidiga grundskolan kan skolk, brottsdebut samt val av krimi
nella kamrater förutsäga en markant ökad risk för framtida brottslighet och 
missbruk358. 

Flera forskare359har påvisat speciella interaktionsmönster hos familjer till 
kriminella ungdomar. Föräldrarna tenderar att bråka inbördes och att prata 
förbi varandra. Det påvisas också att barnens agerande tycks få stort inflytande 
och ge en maktposition i dessa familjer360. 

I en kanadensisk undersökning fann man en intressant skillnad mellan poj
kars och flickors förhållande till uppfostringsmönster. I familjer med auktoritä
ra uppfostringsmetoder (svagt stöd, hård kontroll) hade flickorna betydligt läg
re brottslighet (t ex snatteri) medan pojkarna hade högre brottslighet jämfört 
med familjer med auktoritativa metoder (bra stöd, varierad kontroll)361. Pojkar 
har tydligen andra förhållningssätt än flickorna till uppfostringsklimat vilket 
också givetvis grundar sig på att de blir olika bemötta. Kontrollen, stödet lik
som förväntningarna och toleransen ser olika ut, beroende på kön. 

Martens362 visar i en forskningsgenomgång att barn från "eftergivande" 
(starkt stöd, svag kontroll) eller "försumliga" familjer (svagt stöd, svag kontroll) 
har högre kriminalitet än andra ungdomar. Familjer med antingen för svag eller 

354 Vilket beskrivs i t ex Claezon 1996. 
355 SOU 1993:35 Ungdomsbrottslighetens omfattning, karaktär och orsaker. 
356 SOU 1971:49, Carlsson 1972, Olofsson, 1973, Ahnsjö 1973, Humble & Settergren-Carlsson 
1974, Sarnecki1985,1991. 
357 SOU 1993:35 s 34 samt Sarnecki 1983,1985,1987,1991. Se även Martens 1992. 
358 Sarnecki 1985,1991. 
359 Reiss 1971, Singer 1974, Minuchin m fl 1964,1967 etc. 
360 Sammanställning i Cederblad m fl i FRN 1993 s 51-52. 
361 Hagen 1988 ref i Lindström 1995. 
362 1992. 
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för stark kontroll har negativ påverkan på pojkar medan svag kontroll inte är 
bra för flickor. 

Splittrade familjer 

Splittrade familjer nämns ofta som orsak till barn och ungdomars problematik. 
Bevisligen löper de som vuxit upp med båda sina biologiska föräldrar statistiskt 
mindre risk att bli tex missbrukare. De som vuxit upp med i huvudsak den ena 
av föräldrarna, eller andra än biologiska föräldrar löper tre gånger så stor risk 
att bli missbrukare363. I Sarneckis uppföljningsmaterial364 framträder starkt 
splittrade familjemönster hos §-12 ungdomar. Endast var sjätte ungdom har där 
levt med bägge sina biologiska föräldrar under uppväxten och mindre än hälf
ten hade en bra relation till någon av föräldrarna vid undersökningstillfället. 
Många av dem kommer från familjer där föräldrarna har allvarliga sociala eller 
psykiska problem. Uppfostringsmönstret i familjerna bedömdes oftast som 
"slappt och lynnigt" vilket enligt många forskare365 ger de sämsta förutsätt
ningar att klara svårigheter. 

I Sarneckis material366 kommer hela 76 procent367 av ungdomarna från 
splittrade familjer. 73 procent har under en del eller under hela uppväxten varit 
separerade från sin biologiska far och 38 procent från sin mor. 

Liknande siffror visar även Lövstaundersökningen368 där 75 procent av poj
karna hade skilda föräldrar, samt Forsling där 72 procent av pojkarna och flick
orna inte hade vuxit upp med båda sina biologiska föräldrar369. I Forslings 
material var det mycket få, bara 6 procent, som upplevde en kontakt med den 
biologiske fadern som bedömdes vara bra. Hela 41 procent av ungdomarna 
hade ingen kontakt med sin far. Speciellt flickorna hade dålig kontakt med sina 
fäder. Forslings material visar alltså på överraskande stora könsskillnader. 

363 Solarz 1990 s 52, Andersson 1991 s 95, Ramström 1983 s 128-129. Men å andra sidan kan 
man jämföra detta med med förhöjd risk med att bli missbrukare om man "vantrivs hemma", 
Solarz 1990 s 54, Ramström 1983 s 129. 
364 Sedan 1983 har kontinuerliga och systematiska uppföljningar gjorts på ungdomar som 
passerat Stockholms läns akut- och utredningsenheter. Resultaten har redovisats i "444 Stock
holmsungdomar i kris" (Forsling 1987), Har värstingen blivit värre (Forsling 1991), samt fyra del
rapporter från projektet Uppföljning av §-12 vården" (Sarnecki 1991-92). Ett av delmålen är att 
beskriva problembilden hos de ungdomar som är aktuella för utredning. Studierna är kvantita
tiva och bygger på personaluppgifter samt en mindre del på strukturerade intervjuer med 
ungdomarna där det tyvärr fanns ett betydande bortfall. 
365 Sarnecki 1987, Olofsson SOU 1973:25. Faktorn "mycket sträng uppfostran" har starkast 
samband med användning av narkotika men även kroppslig bestraffning visar på starka sam
band, Solarz 1990 s 49-50. 
366 Uppföljningsmatyerialet bygger på 814 ungdomar som passerat §-12 hem i Stockholms län 
mellan åren 1990-94. 
367 En siffra som han själv bedömer vara i underkant. 
368 Dalteg 1990. 
369 Forsling 1987. 
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Flickorna hade djupare grad av relationsstörning med sina familjer370 vilket 
gjorde att kontakten med en redan splittrad familj där relationerna med det 
som finns kvar av kontinuitet, modern, blev ännu tunnare än hos pojkarna. Mer 
än var tredje flicka hade en mor som inte ville veta av sin dotter och väldigt få 
hade bra relationer med sina mödrar371. Detta har rimligtvis stor betydelse för 
att förstå varför omhändertagna flickors behandlingsplaner spricker dubbelt så 
ofta som pojkarnas och varför flickorna är en eftersatt grupp inom vård och 
behandling. Med detta vill jag inte ställa mig i kön som ropar "blame the mot
her"! Tvärtom är det mammorna som håller ställningarna. Det jag menar är att 
mamman ofta, konkret, är det sista fästet i ett redan svagt nätverk och därför 
oerhört viktig, ibland avgörande, för om de kan återvända och börja om på nytt 
i hemmiljön. 

Mer än dubbelt så många av pojkarna hade bra kontakt med sina mödrar 
och "bara" var sjätte hade en mor som avvisat dem och inte vill ha kontakt372. 
Papporna var i hög grad frånvarande i relationerna med sina söner och i ännu 
högre grad frånvarande i relationen med sina döttrar. I uppföljningsstudien 
hade nästan hälften av ungdomarna en far som antingen var "helt borta ur bil
den" eller ansågs som "perifer". Endast var fjärde uppgav sig ha "bra kontakt" 
med sin far373. Pojkarna hade även i denna undersökning bättre kontakt med 
sina mödrar än vad flickorna hade. Bland flickorna förekommer också oftare 
missbrukande fäder samt mödrar med psykiska problem374. 

Den frånvarande fadern som begrepp utgick från Walter Millers375 studier 
av gängkultur och togs upp av svenska forskare som Ulf Hannerz376 och Rita 
Liljeström377. De äger sin giltighet både när det gäller pojkar och flickor men i 
synnerhet glöms flickorna bort i den allmänna debatten378. En frånvarande far 
betyder olika för flickor och pojkar. För pojkarnas del innebär det som Börjeson 
& Håkansson379 uttrycker det: 

Närvaron av den frånvarande innebär för pojkens del ständiga försök att bekräfta en 
manlig identitet. 

För flickorna handlar det om avsaknad av en relaterande motpart, ett kärleks
objekt i symbolisk och praktisk bemärkelse. En relation som antagligen är 
mycket central i deras frigörelseprocess och för skapandet av kvinnlig identitet. 

370 aas 53. 
371 a a s 51 ff, att jämföra med var femte i hela materialet. 
372 aas 33. 
373 Sarnecki 1996 s 138-139. 
374 a a 1996. 
375 1975. 
376 1969. 
377 1979. 
378 Vilket är symtomatiskt för debatter i sig! Jfr deb atten runt Fryshusets tankar om att ge 
manliga förebilder till pojkar i farozonen. Vem talar om kvinnliga förebilder? 
379 Börjeson & Håkansson 1990 s 35. Även ref i Claezon 1996. 
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Det inbördes förhållande de bägge föräldrarna har till varandra och avsak
naden av den ene av föräldrarna påverkar också givetvis familjeklimatet och 
uppväxtvillkoren. Rutter, som argumenterar mot överdrifter när det gäller se
parationernas inverkan, menar att det snarare är kroniska tillstånd av konflikter 
och bråk inom familjen som utgör de största riskerna380. Det är rimligtvis erfa
renheterna av problemhantering innan separationen och förmågan att hantera 
problem efter separationen som är avgörande och inte separationen i sig. Man 
kan också anta att föräldrarnas livsstilar är starkt sammanflätade och att de till
sammans utgör, på gott och ont, en klimat-påverkan på barnen i familjen381. 

Forskningssammanställningar visar på viktiga könsskillnader i barns och 
ungdomars sätt att reagera på familjeproblematik. Pojkar är i allmänhet mer 
känsliga för problematiskt familjeklimat i de tidiga åldrarna382 medan flickor är 
mer sårbara under tonårstiden383. Det är logiskt att pojkarnas tidiga men korta 
intimitetsperiod sätter stor prägel på fortsättningen i livet. På gott och ont gör 
de sig tidigt "osårbara" för beroenden till andra, vilket också gör den tidigaste 
"beroendetiden" än mer vägledande för "det relationella sättet att vara"384. Ti
diga relationsproblem får större genomslag medan de senare i uppväxten skaf
far sig ett "självständighetsskal" som skydd för relationella kränkningar. Det är 
utifrån samma tankespår rimligt att flickornas längre intimitetsperiod ger fler 
möjligheter att reparera och hitta alternativa former i "det relationella sättet att 
vara" och att de under tonårstiden i högre grad än pojkarna har tunnare skal i 
relationerna med familjen385. 

Den sociokulturella kontext vi lever i påverkar ständigt det som sker. Den 
ger ramar för en "generell ordning" som på alla plan får återverkningar i det 
man brukar hänföra som sin personlighet, smak och läggning386. Omvänt kan 
man därför också utgå från "det individuella exemplet" för att se hur bemötan
de och kontext hanteras i konstruktionen av bl a socialt kön. De är två sidor av 
samma sak som uppenbart både styr, begränsar och ger alternativa utvägar, 

380 Rutter 1981 s 170 ff. 
381 Se även Andersson 1995. 
382 Vissa forskare pekar på att pojkar har större sårbarhet i tidig barndom rent biologiskt-
genetiskt. De dör oftare i tidig spädbarnsdöd, olycksfall eller sjukdomar som små. Genomgång 
i Sundelin Wahlsten 1992, 1993. Själv koncentrerar jag mig på de socialpsykologiska samban
den och lämnar de bio-genetiska resonemangen. 
383 Werner & Smith 1989, 1992, Werner 1995, Claezon 1996, Andersson 1995. Slutsatser som 
bygger på att flickor först under tonårstiden får sina problem exponerade och definierade som 
avvikelse. De kan mycket väl upplevt problem tidigare men inte haft figurer för dem. 
384 Se Berger i Kvinnovetenskaplig tidskrift temanummer om mansforskning 1/93. 
385 Resonemanget innehåller känsliga ordval som antyder vad som är "bra" och "dåligt" ifråga 
om "tunt "och "tjockt" skal. Det jag här syftar på är svåra relationsproblem i problematiska fa
miljesituationer där jag tror att pojkar, efter den första intimitetsperiden, har lättare att hålla 
ifrån sig "sjuka" fam iljeband och söka sig till alternativa mer självständiga livsstilar medan 
flickorna, om man ser den positiva sidan, har längre tid på sig att skapa distans och lära sig 
hantera "det sjuka i familjebanden". Generellt sett är det däremot "friskt" at t inte ha alltför 
tjockt skal då beroenden och sårbarhet gentemot andra människor är en nödvändighet för att 
hålla sig "frisk" och där både kvinnliga och manliga rörelsemönster har sina för- och nackdelar. 
386 Se kapitel 2 om livsprocesser i stort. 
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möjligheter till det man upplever som handlingsutrymme och identitet. Utifrån 
det ungdomarna lagt tonvikt på i berättelserna har jag alltmer fäst blicken och 
prioriterat tankespår som rör socialt kön och därmed i högre grad prioriterar 
samband och referenter som belyser detta. Det innebär t ex att sociala samband 
och sociokulturella processer i pojkars respektive flickors rörelsemönster prio
riterats på bekostnad av t ex rön från attachementforskning och teorier om ti-
dig-jag-utveckling. 

Det finns många samband som visar på tydliga könsskillnader. I spännings
fältet individ - familj - samhälle har flickor större förmåga att hänga kvar i fa
miljevärlden, mer sällan avvika i skolvärlden och sällan bli varken kriminella 
eller våldsamma. Däremot händer det mer drastiska saker i familjelivet när de 
väl faller igenom. Flickor får mer nedkörda och oftare helt förlorade föräldra-
relationer i samband med avvikande beteende387. Rimligtvis borde flickor leva 
i familjeklimat som har stora likheter med pojkarnas vilket gör att skillnaderna 
rimligtvis säger mycket om både konstruktionen av kön och det könsmässiga 
bemötandet, samspelet man har med omgivningen. 

Har flickor ett rörelsemönster av anpassning och underordning som gör att 
de härdar ut även mycket svåra familjesituationer och därför får senare avvi
kelseprocesser än pojkarna? Har föräldrar och samhälle större tolerans för poj
kars beteende och lättare att behålla familjebanden medan de lättare ger upp 
inför flickors beteende? Eller kan det vara så att flickors agerande är av sådant 
slag att det tar hårdare på familjesammanhållningen, är mer utmanande för 
samhället och lättare leder till konflikter och sammanbrott? 

Andersson388 ser flera skäl till att flickor har svårare familjesituationer än 
pojkarna och oftare är i långvariga konflikter med sina föräldrar i ett avvikars-
kede. Flickor har större känslighet för relationskonflikter och reagerar starkare 
på brister i familjeomsorgen. De är också i högre grad utsatta för kontroll och 
mer utstötning från sina familjer. Flickor behandlas annorlunda tidigt och får 
kämpa mer för sin självständighet och sitt oberoende från familjen vilket ofta 
upplevs av pojkarna som en självklar rättighet. Att allt för mycket bryta mot 
kvinnligt beteende är en uppenbar risk för utstötning389. 

Jag ser det som viktigt att inte halka förbi skillnaderna som via socialisation 
sätter så stark prägel på identitetsupplevelsen, agerandet och samspelet. Flickor 
och pojkar upplever och värderar saker olika, de väljer olika vägar att uttrycka 
sig och de lever under olika förutsättningar. Man kan se tre nivåer där det 
uppträder stora könsskillnader: 

Värderingar Det man upplever som sina behov och det som känns viktigt för en. 

Agerande De val av handlingar individen gör för att uttrycka sig. 

387 Se Anderssons genomgång 1990 s 23 ff, Forsling 1987. Flickor är också mindre utåtageran-
de och avvikande i skolvärlden menar Wernersson 1977,1989 och 1991. 
388 1995 s 136 ff. 
389 Andersson 1995. 
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Bemötande Det kontextuella bemötande ungdomarna får i samspelet med andra 
och med det omgivande samhällets värderingar och rollförväntning
ar. 

Marcos och Sofias livsflöden präglas i stor omfattning av konstruktioner av det 
manliga och konstruktioner av det kvinnliga. Det handlar ofta om att hantera 
livssituationer och lösa vardagproblem på ett sådant sätt att de inte "tappar an
siktet" och på ett hedervärt sätt "passerar" som man eller kvinna inför sig själv 
och inför de människor de har runtomkring sig. 

Även om mitt fokus ligger på den mellersta nivån, där berättelsernas hand
ling utspelar sig, för detta med sig trådar från och till de andra nivåerna. Ingen 
väljer utan att reflektera och ingen lever i ett tomrum! Teoretiskt rör jag mig 
mellan alla tre nivåerna även om min empiri och min bas ligger i mitten. 

Skolans värld 

Skolan är jämte familjen den viktigaste arenan för ungdomars utveckling av 
personlighet och identitet. Hur denna arena ser ut och vad som händer inne i 
klassrummen har ständigt varit i fokus för forskning390. Skolan är också en 
mötesplats för ungdomar där det sker ett lärande och ett exprimenterande av 
identiteter och livsstilar. Hit kommer ungdomar från helt skilda sfärer med oli
ka förutsättningar, erfarenheter och ambitioner. Hur de upplever skolan kan till 
stora delar färga upplevelsen av samhället i stort och de förväntningar och krav 
som ställs på dem som vuxna medborgare. Skolan är en mötesplats mellan 
barndom och vuxenliv och de erfarenheter som görs har betydelse på alla plan i 
livet. 

I skolvärlden sker också möten för disciplinering i position och klasstillhö
righet där sega strukturer konfirmeras och förs vidare till nästa generation. Paul 
Willis391 ser samhällsprocesser i den vardag unga engelska arbetarpojkar har 
att ta itu med i sin skolmiljö. I deras agerande finns ett osynligt manuskript, 
"doing class", som befäster klasskillnaderna och symboliskt förbereder dem för 
"arbetarlivet". 

Motsvarande tankar om skolans roll i den sociala reproduktionen förs fram 
av svenska forskare392 som visar på bestående klasskillnader i den svenska 
skolvärlden. I Willis anda och med influenser från Bourdieus kultursociologis
ka resonemang har framförallt pojkars sätt att hantera "vem de är och var de 
kommer ifrån" fått utrymme i svensk ungdomsforskning393. Klassamhället be

390 Det mesta är förstås pedagogisk forskning och handlar om hur man ska optimera lärandet 
av det som behövs för att nästa generation på bästa sätt ska ta över samhällsbyggandet. 
391 Learning to labour 1977. 
392 Arnman & Jönsson 1983,1986,1987, Andersson, Arnman, Jönsson 1977, Jonson, Arnman m 
fl 1993. Se tidigare resonemang utifrån Bourdieus teorier om position och habitus. 
393 Se förutom de ovan nämnda även t ex Westerberg 1987, Trondman i Krut 47/1987 och 
Löfgren & Norell 1994. 
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står men tar sig nya uttryck och former i ungdomarnas olika val och agerande i 
skolmiljön. 

Den köns- och klassmässiga reproduktionen fungerar nästan ostört inom utbildnings
väsendet både i grundskolan och på högre nivåer394. 

Pojkarnas dominans i klassrummet har i en rad olika forskningssammanhang 
dokumenterats395. Wernersson396 sammanfattar särdragen som att pojkarna får 
mer uppmärksamhet, de agerar på ett sådant sätt att de kan ta för sig mer av 
uppmärksamheten och styra undervisningsstoffet utifrån pojkaktiga intresse
sfärer397. Kelly398 gör i en stor forskningsöversikt bedömningen att pojkarna 
får 56 procent av tiden medan flickorna får 44 procent, vilket faktiskt är en av
sevärd skillnad. När det gäller flickornas situation i skolan har den på senare år 
blivit allt mer uppmärksammad. En hel del intressant forskning som berör 
flickornas speciella situation i klassrummen har producerats399. 

Mycket talar för att skolan får allt större inflytande på identiteten400. Då 
handlar det inte bara om den utökade tiden elever tillbringar i skolmiljöer utan 
också om de starkare relationsband som knyts med jämnåriga kamrater och 
inom olika ungdomsgrupper401. 

Ziehe menar att skolans kulturella ramar förändrats402. Lärarnas auktoritet 
är inte lika självklar och ungdomarna tar alltmer intryck av mediavärld och 
kamratrelationer. Ungdomskulturer och olika tillhörigheter är idag, liksom ti
digare, livligt diskuterade i media där framförallt udda och provocerande 
grupper403 får det mesta av ljuset. Liksom många andra forskare är Ziehe på 
många sätt "könsblind". Han ser ungdomar som en grupp vilket oftast leder till 
ett osynliggörande av flickornas rörelsemönster. Även om flickorna som grupp 
ofta är "kvinnligt diskreta" och inte gör samma väsen av sig som utåtagerande, 
hotfulla och besvärliga pojkar finns det all anledning att fästa blicken även på 
deras könsspecifika rörelsemönster inom skolvärlden. Annars riskerar vi att 
förbli könsblinda för de olika rörelsemönster flickors och pojkars agerande har. 

Könsaspekter i klassrumssituationer har bl a diskuterats av Wernersson404 

som utvecklar resonemang om könsskillnader i ungdomarnas "självuppfatt

394 Jönsson, Amman m fl 1993, s 171. 
395 Bjerrum-Nielsen & Larsson 1985, Einarsson & Hultman 1985, Wernersson 1977,1989. 
3961 Ganetz & Löfgren 1991. 
397 Se Molloy 1992 Godmorgon, fröken - ett samtal om makt. Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991. 
398 1986 som sammanfattar ett 80-tal undersökningar. 
399 McRobbie 1991 fokuserar engelska arbetarflickors skolsituation. Utifrån svenska förhållan
den tar Wernersson 1977, 1989, Öhrn 1990, Jönsson m fl 1993, Käller 1990 och Bjerrum Nielsen 
& Rudberg 1991 upp flickors situation i grundskolan och gymnasiet. 
400 Ziehe 1986. 
401 Lyttkens 1985. 
402 1986, även Lyttkens 1985 och Ramström 1991. 
403 T ex nynazister, rasister, idrottshulliganer, invandrar gäng, dörrvakter på krogar etc. 
404 1977,1989,1991. 
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ning"405 och konstaterar att flickor och pojkar bäst utvecklar självförtroende 
inom områden de behärskar och själva tycker sig vara bra på. Rent generellt 
utvecklas flickors kompetens inom könsspecifika intresseområden där de kän
ner sig säkrare, t ex i informella grupper med gemenskap, relation och samhö
righet406. Pojkarna däremot utvecklar oftare kompetenser i situationer präglade 
av konkurrens och tävling och blir säkrare genom att synas och att visa "vem de 
är" och vad de kan åstadkomma407. 

Dessa rörelsemönster tar sin form i klassrummet och yttrar sig på många 
sätt. Det behöver inte vara så att lärarna medvetet lyfter fram pojkarna utan det 
kan ske genom att alla i klassrummet ger pojkarna "rätt" till ordet och automa
tiskt medverkar till ett klimat som ger stort utrymme för pojkaktig profilering 
och flickaktig anonymitet. 

Flickor får i övergången mellan barn och tonårstid, i början av högstadiet, 
mer "kulturliga" drag av ängslan över att visa upp sig på den sociala arenan 
medan pojkarna i sin tur allt mer tar för sig av konkurrenssamhällets spelreg
ler408. Förändring från låg- och mellanstadiets frimodiga självklara autencitet 
hos flickorna till högstadiets tysta lite färglösa eller hyperkvinnliga utspel har 
uppenbart starka beröringspunkter med de processer flickorna blir en del av 
när de i stort omvandlas till kvinna både biologiskt och socialt409. 

Pojkar sporras av högstadiets ökande fokusering på individuella prestationer 
och betonar oftare en "regel- och rättvisemoral" där (samhälls-)spel som passar 
det manliga rörelsemönstret blir prioriterat. Flickors mönster lockas däremot 
mer av (relations-)spel som gör att de följer en "ansvars- och omsorgsmoral", 
där informellt samspel blir hjärtefrågor410. Hjort411 menar att skolans inre ar
bete domineras av en "dold läroplan" som ju högre upp i systemet man kom
mer, alltmer prioriterar konkurrens- och sorteringsprocesser på bekostnad av 
samarbete och samspel412. Davies413 visar på stora skillnader mellan flickors 
upplevelse av skolvärlden och pojkars upplevelse av samma värld. Det som 
händer under högstadiet är en kombination av flickors identitetsutveckling och 
en trångsynt utbildningsstruktur vilket får till följd att flickor i högre grad än 

405 Framförallt i kunskapsöversikten 1989. 
406 När flickor och pojkar i trean skriver fria berättelser, handlar flickornas om relationer, djur 
eller familj och pojkarnas om rymden, rymningar och äventyr. Qvarsell i Kättström red 1991. 
407 Almlöv & Ohlsson i Kvinnovetenskaplig Tidskrift 2/96 har undersökt pojkars och flickors 
användning av humor och skämt, vilket är ett typiskt sätt att visa upp sig, ta initiativ och visa 
makt i klassrumssituationer. De fann att pojkarna stod för 3/4 av skämten. 
408 Wernersson 1977. Den danske skolforskaren Katrin Hjort, 1984 s 25, preciserar vändningen, 
där pojkarna tar över den kunskapsmässiga ledningen i klassrummet, till "julen i åttan". 
409 Brown & Gilligan 1992. Andersson i Armelius red 1996, Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991. 
410 Två typer av moraltänkande som det beskrivs i Gillinger 1985. Liknande resonemang gör 
Micheli i FRN 1993 där hon jämför flickors omsorgsmoral med pojkars rättvisemoral s 26-27. 
Även Schutz typifieringar och Giddens ordning kan med ett könsperspektiv överföras till 
flickors respektive pojkars sätt att begripa omvärlden. 
4111984. 
412 Även om man i formella läroplaner förordar motsatsen. 
413 Pupil power 1984. 
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pojkar alltmer börjar vantrivas414. Davies ser också könsskillnader i vardagsdi
alogen i klassrummet. När pojkar blir tillrättavisade betraktas det av dem som 
en del av spelets regler medan flickorna oftare tar det personligt och upplevs av 
lärare som stingsliga och lättsårade415. 

Den förändring som sker i skolans struktur, när ungdomarna lämnar det mer 
"kvinnliga" låg- och mellanstadiet, tilltalar på många sätt typiska manliga strä
vanden. Prestation och individualitet ersätter gemenskap och relation. Fler 
manliga lärare och ämnenas allt tydligare uppdelning kräver en omställning 
och en flexibilitet utifrån rationellt tänkande och handlande på bekostnad av 
helhet och känsla. När det blir allvar i skolvärlden riktas blickarna på dem som 
ska bära upp samhället - pojkarna. En realitet som inte minst påvisats av klass
rumsforskning416. 

Carol Gilligan417 betonar pojkars och flickors skillnader i tankesätt och etik 
när de försöker förstå omvärlden. Dessa skillnader utgör grunden till att flickor 
och pojkar förhåller sig på olika sätt till samma verklighet418. Skillnaderna blir 
synliga både i hur de förhåller sig till de stora frågorna som krig och miljö och i 
hur de förhåller sig i den lilla världen, vardagsfrågor i lek och kamratskap. 
Etiska bedömningar och övergripande tankemönster illustreras dagligen i ung
domars sätt att hantera små konflikter och problem i vardagslivet. 

När små pojkar leker och blir osams i leken, avbryts den. Frågor om "rätt el
ler fel" och vilka regler som ska gälla diskuteras varefter situationen omdefinie-
ras och spelet kan fortsätta. När det gäller flickornas lösningar av samma pro
blematik får inte regler och rättvisediskussioner samma prioritet. Flickorna ser 
först över hur man kan återupprätta relationerna och att ingen ska behöva vara 
kränkt eller sårad. Eventuellt avbryts leken för att relationerna i lugn och ro ska 
få vila419. 

Det är viktigt att påpeka två saker. Det ena är att det handlar om "mer eller 
mindre" och gradskillnader hos de bägge förhållningssätten och det andra att 
ingen av kodnycklarna kan värderas på en skala "bra eller dåligt". Flickor och 
pojkar har väsentligt större likheter än skillnader och bägge sätten att förhålla 
sig till vardagsverkligheten är nödvändiga för en hygglig orientering i den
samma. Samtidigt är det alldeles uppenbart att det mer feminina förhållnings
sättet inte premieras lika mycket, framförallt under senare delen av grundsko
lan, i gymnasiet samt i högskolan. Undervisningens struktur prioriterar där 
oftare individualitet och prestation420. 

414 Enligt Dahlgren 1979 ökar andelen missnöjda flickor från 23 % i mellanstadiet till 46 % i 
högstadiet och för pojkarna 35 % till 47 %. 
415 Davies ref i Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991 s 216 ff. 
416 Den danske skolforskaren Katrin Hjort menar att "skolkoden" stämmer dåligt överens med 
"flickkoden". Skolkoden beskriver hon som "en lustig blandning av spelregler för den borgerli
ga offentligheten, den ekonomiska kalkylen, den vetenskapliga/positivistiska metoden och 
den matematiska logiken" ref i Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991, s 227. 
4171985. 
418 Eller om man ska säga att de har olika verkligheter. Se även Michaeli i FRN 1993 
419 Exemplet diskuterades av Michaeli i FRN 1993. 
420 Flickor är mer känsliga för den dolda läroplanen, dvs det osynliga budskap som förmedlas 
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Denna könsspecifika ordningsutveckling i kompetensområden återspeglar 
sig inte minst i betygen. Flickor har idag högre medelbetyg än pojkarna i alla 
skolstadier upp till gymnasiet. Intressant är också att den stora könsskillnaden 
som ligger i betygens spridning. Få flickor har riktigt låga betyg medan de höga 
betygen inte indikerar några stora könsskillnader. Om man ser till de riktigt 
dåliga betygen så dominerar pojkarna421. Pojkar utmärker sig på det ena eller 
andra sättet och relativt många pojkar går igenom grundskolan med påvisbar 
problematik medan relativt få flickor utmärker sig på samma sätt. Både fram
gång och nederlag är besvärliga att bära för många flickor422. Vissa flickor 
skäms423 över alltför bra studieresultat och står inte ut med den exponering det 
innebär att lyckas bra. Rädslan för exponering tilltar med kraft under högstadi
etiden. 

Vissa forskare menar att det skett betydande förändringar i flickors köns
rollsmönster424 medan andra konstaterar något förvånande att de är relativt 
stabila425 trots stora samhällsförändringar426. 

Skolproblem 

I samband med min studie tog jag även del i utredningshemmens samlade 
aktmaterial. Av de 76 utredningsungdomar (28 flickor, 48 pojkar) som passera
de enheterna mellan 1991 och 1994 fanns det stora könsskillnader på skolans 
område. Det var förhållandevis få flickor med dokumenterade skolproblem i 
låg- och mellanstadiet medan praktiskt taget alla pojkarna hade haft olika stö
dinsatser under samma skoltid. Egentligen var det bara en av 48 pojkar som 
lyckades gå igenom grundskolan på ett hyggligt sätt medan de flesta flickor 
inte hade dokumenterade svårigheter förrän i högstadiet. Pojkarnas agerande i 
skolan kännetecknades av tidiga skolproblem, bråk och konflikter medan flick
orna utmärkte sig sent, (och ibland inte alls) genom frånvaro och skolk427. 

genom sättet att lägga upp och genomföra undervisningen. Typiska områden kan t ex vara att 
kursplanen förordar samarbete men arbetsformerna prioriterar konkurrens- och sorteringspro
cesser. Se t ex Hjort, 1984, Jensen m fl 1984, Krisman 1987 i Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991. 
421 Wernersson i Ganetz & Lövgren 1991. 
422 Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991. 
423 Widerberg 1995, Ericssen 1997. 
424 Många har tagit upp denna tråd och visat på betydande förändringar. De jag refererar till 
är Ganetz & Lövgren, Gilligan, Bjerrum-Nielsen & Rudberg. 
425 Scott-Sörensen i Ganetz & Lövgren red 1991, Michaeli 1993 i FRN s 29. 
426 Diskussionen är oerhört intressant men alltför omfattande för denna studie. 
427 23 av de 28 flickorna hade fullföjt grundskolan medan hälften, 24, av pojkarna. Nästan alla 
av pojkarna har haft olika stödformer i klassrummet under låg- och mellanstadiet, i högstadiet 
alla utom en. Bland flickorna däremot har bara ett fåtal haft stödformer tidigt och ca 1/3 under 
högstadiet, då i form av anpassad studiegång eller yrkespraktik. Läs- och skrivsvårigheter 
verkar, enligt dokumentationen, vara ett manligt problem. 
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Flickor uppvisar sällan tidiga skolproblem428 men när de väl manifesterats 
finns det mycket som tyder på ett mer accelererande förlopp och starkare avvi
kelser. Togeby429 menar att skälet till att så många flickor "lyckas" i skolan be
ror på att det är så nedbrytande för deras självkänsla att misslyckas. Detta reso
nemang rimmar väl med tankarna om flickors rädsla för att utmärka sig och 
den personliga skuld de tar på sig när de väl avviker. 

Det är påfallande hur könsmönster slår igenom i skolprestationer och betyg. 
Betydligt fler lågpresterande flickor än pojkar blir narkotikamissbrukare430. 
Flickornas betyg i årskurs 9 står i stark negativ korrelation med narkotikamiss
bruk. Lågpresterande flickor har mer än dubbelt så stor risk att halka dit jäm
fört med pojkar med samma betyg431. 

Varför får då relativt sett många av "de få" lågpresterande flickorna narkoti
kaproblem? En tolkning kan vara att även den typen av avvikelser följer 
könsmönster från andra sociala fält. För att flickor ska utmärka sig eller avvika 
krävs det sannolikt starka krafter bakom. När avvikelsen väl blivit manifesterad 
blir reaktionen från omgivningen kraftigare liksom den förändring de själva gör 
i sin självbild432. Flickor tenderar också att se misslyckanden som en följd av 
brister i den egna förmågan eller i personligheten medan pojkar oftare räddar 
ansiktet med att se fel på omgivning eller omständigheter433. 

Det är rimligt att konstatera att avvikande livsstilar får mer destruktiva följ
der för de färre flickor som avviker från gängse mönster i skolvärlden. Många 
pojkar med avvikande livsstilar reder trots problem och svårigheter däremot 
upp sin situation och hamnar inte i farozonen för missbruk och kriminalitet. 
Togeby434 undersökte ungdomar som avbrutit sin skolgång före nionde klass 
och fann att 85 % av flickorna befann sig i farozonen mot "bara" 54 % av poj
karna. 

I Anderssons undersökning av ungdomar som varit aktuella på Mariapoli
kliniken435 var flickornas skolproblem knutna till upplevelsen av skolsituatio
nen och inte skolarbetet i sig självt. Flickorna pratade om vantrivsel och leda 
medan pojkarna var störande och aggressiva436. Flickorna klarade bättre av sin 
skolsituation, färre skolkade och fler gick ut grundskolan med avgångsbetyg. 
Könsskillnaderna i agerandet kunde inte förklaras utifrån familjeförhållanden 
eller grad av missbruk. Trots att en del flickor hade intensivare missbruk än 

428 Åtminstone inte som dokumenteras i samband med insatser som sätts in. Däremot kan de 
ju ha andra skolprobem som inte syns på detta sätt. 
429 1983. En annan, mer konkret orsak ser han i världen efter grundskolan. Många kvinnoyr
ken t ex vård, kontor ställer krav på betyg och examina medan det fortfarande finns möjlighe
ter för pojkar som avbrutit grundskolan att få jobb utan yrkesutbildning. 
430 Torstensson 1989. 
431 a a 1989. 
432 Se tidigare resonemang om flickors "dubbla underordning". 
433 Wernersson s 141 i Ganetz & Lövgren 1991 
434 1983. 
435 1993. 
436 1995 s 126-129. 
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pojkarna var de ändå i större utsträckning kvar i skolsystemet. Slutsatserna 
Andersson437 drar angående skolvärlden och avvikande flickor är att: 

A. Skolproblem och missbruksmönster är sammanflätade och att skolproblemen kom
mer först och kan bidra till missbrukets utveckling. 
B. Flickors skolproblem börjar senare än pojkarnas och de är kvar längre inom skolsys
temet. 

För att sammanfatta resonemangen så visar flickor och pojkar olika tyngd
punkter i sina sätt att förstå och tolka verkligheten och det möjliga handlingsut
rymme som finns för dem. Detta framgår inte minst inom skolans värld. Skolan 
är en spegel av de könsskillnader som finns i det övriga samhället. Även om 
pojkar dominerar i klassrummet är det inte säkert på vilket sätt den ena eller 
andra gruppen vinner eller förlorar på könstypiska förhållningssätt. 

Att flickor inte tar upp kampen eller slåss om utrymmet kan ha att göra med 
olikheter i intressetyngdpunkt. Deras beteende är en del av den kultur de sam
tidigt hjälper till att upprätthålla könsordningen i, liksom beteendet är ett utslag 
av den egna identitetsupplevelsen och det sätt man har att uttrycka denna 
identitet438. 

De könsmässiga olikheterna kan också studeras utifrån de uttryck avvikelser 
och svårigheter får inom skolan. Då handlar det givetvis om kombinationer av 
könstypiskt agerande från ungdomarnas sida och det bemötande de får från 
den omgivande miljön. Det är emellertid viktigt, vilket betonas av en rad fors
kare439, att skillnaderna inte överdrivs och görs till specifika egenskaper hos 
det ena eller andra könet utan ses som ett spänningsförhållande i det sociala 
samspelet mellan pojkar och flickor, kvinnor och män. 

Det har emellertid, av den begränsade forskningsgenomgång jag gjort, fram
kommit starka argument för att ungdomarnas upplevelse av sina sociala värl
dar är starkt impregnerade av identitets- och könsfrågor440. Problemflickors val 
av livsstilar bör förstås i skenet av flickors val av livsstilar och problempojkars 
val bör förstås som pojkars val. 

För att förstå de erfarenheter och de livsprocesser ungdomarna bär med sig 
in i intervjusituationerna är det viktigt att belysa de ramar som ligger till grund 
för olika livsstilar och olika val. Liksom Hirdman441 och Messerschmidt442 vill 

4371995. 
438 Som Conell, 1987 s 186, Gender and power: Society, the person, and sexual politics påpekar, be
höver flickors och pojkars beteende inte vara stereotypiskt och handla om könsrollsuppfyllan
de i strikt mening. Handlingsutrymmet för att uttrycka manlighet och kvinnlighet i klassrum
met har en variation och en mångfald av möjligheter. Monica Rudberg, 1995, menar i sin studie 
av flickors rörelsemönster i det gymnasiala klassrummet att en viss grupp av moderna flickor 
dominerar, i kraft av tillgång både till typiskt kvinnliga "känslosidor" och manliga "prestations
sidor", på klassrumsarenan. 
439 De jag ofta hänvisar till är Gilligan, Chodorow, Bjerrum-Nielssen & Rudberg och Werners
son 
440 Även klassfrågor, även om de bara i ringa omfattning lyfts fram i analyserna. 
441 1988. 
442 1993,1997. 
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jag hävda att könsordningen (eller könstypiska rörelsemönster443) är den 
grundläggande ordning och den ram individerna skapar omkring sig för att 
känna säkerhet och trygghet444. Skolvärlden är en vardagsarena där ungdomar 
till stor del tillbringar sin ungdomstid. Där får de möjlighet att utveckla och ex
perimentera med olika sidor av sin personlighet inom det handlingsutrymme 
de tycker sig ha. Erfarenheterna från denna värld är centrala för självbilds- och 
identitetsutveckling och för de livsstilar de väljer. Jag vill stanna upp vid en 
nyansskillnad som Gilligan gör när det gäller vår inbyggda relationsoriente
ring445. Hon menar att skillnaden mellan pojkar och flickor ligger i "tänkandet 
om vad som söks i bekräftelserna"446! Därmed framstår både pojkars och flick
ors rörelsemönster inom skolvärlden, vare sig de är att beteckna som "avvikan
de" eller "vanliga" som mer rationella och lättare att förstå. Marcos liksom 
många andra pojkar söker bekräftelser som i något hänseende ska bekräfta 
hans särart som man, sin särskildhet. Han vill mäta sig, överträffa, klara och 
bevisa det magiska i att vara manlig! Den danske pedagogen Bertil Nordahl447  

menar att detta är nyckeln till att förstå varför pojkar kräver bevis, realiteter och 
skarpa kanter i tillvaron. De måste "slå sig" på världen och därmed känna sina 
gränser i den. Sofia däremot letar bekräftelser som ska visa var hon hör hemma, 
sin samhörighet och därmed sin särart. Genom att spegla sig själv, känna igen 
sig och skapa olika former av gemenskaper skapar Sofia samtidigt det magiska 
med att vara kvinnlig. Marcos skulle inte uttrycka sig, kanske inte ens tänka 
som Sofia ger uttryck för: 

Jag kom i mars och började med att jobba i stallet. Då lärde jag känna de flesta av mina 
klasskamrater innan jag började. Då hann jag ändra mig ganska mycket innan jag bör
jade skolan. Sen lärde jag känna pojkarna under sommarlovet. Vi gick på UG. Jag kän
de de flesta när vi började. Sen blev jag tillsammans med pojkvännen i juli och vi är till
sammans än. 

Genom distinktionen, att socialt kön är en skapandeprocess, ytterst pulserande 
och verksam inom skolans värld vill jag sätta finget på centrala aspekter som 
vägleder både konstruktionen av det "vanliga livet" inom skolans väggar och 
avvikande beteende inom samma väggar. Denna aspekt hjälper oss att förstå 
kvinnliga och manliga rörelsemönster, vad som skiljer och vad som förenar och 
förhoppningsvis göra både manligt och kvinnligt avvikande beteende mer be-
gripligt. 

443 Utifrån min egen definition av livsstil. 
444 Giddens 1991. Även Goffman 1974. 
445 Se även resonemangen i kapitlet om "livsprocesser i stort". 
446 Gilligan 1987. 
447 Nordahl 1996,33-42. 

149 



Kamratvärlden 

Jämnårigas stora inflytande på val av livsstilar är odiskutabelt. Som tidigare 
nämnts finns det mycket som tyder på att detta inflytande blivit allt viktigare. 
Tonårstiden kan beskrivas som en "gängålder" då kamrater övertar en del av 
familjens roll som normgivare och inspirationskälla448. 

Många forskare449 har betonat kamraters och gängs påverkan på avvikande 
beteende, kriminalitet, våld och missbruk men väldigt få har utvecklat tanke
gångar om den positiva inverkan kamrater kan ha på processerna. Generellt 
sett är det svårt mäta och bedöma i vilken utsträckning ungdomar har influe
rats av sina kamrater. Kamratvärlden ingår, tillsammans med familje-, skol- och 
andra sociala världar i den "klimat-påverkan" som ständigt står i relation med 
individens självbild och hans eller hennes upplevda handlingsutrymme. 

Livsprocesserna innehåller flöden där sociala band ständigt upprättas, kam
rater byts och nya relationer ser sitt ljus. Kandel450 menar att vänskapsband 
med kamrater är en process som bygger på både selektion och socialisation, 
vilket leder till att man söker sig till kamrater som har samma inställning och 
där man i viss mån anpassar sig till kamratskapets gemensamma ramar. 

Sarnecki som studerade ungdomsbrottsligheten i Borlänge fann att den på
verkades starkt av den gängkaraktär nätverket av kamrater fick451. Däremot 
poängterade han den lösa sammanhållningen i gänget som bestod av en liten 
mycket brottsaktiv kärna medan de flestas insatser var små och av tillfällig 
art452. När det gäller forskning och teorier om gäng- och avgränsade subkultu
rer är det viktigt att utgå från faktiska (svenska, storstad, glesbygd, arbetarklass 
etc) förhållanden och inte "köpa" slutsatser som mer gäller för ungdomar upp
växta i profilerade, färgstarka miljöer och kulturer där strukturellt motstånd453 

etnicitet454 eller speciella miljöbetingelser455 kan ge livsstilarna andra innebör
der än de får under typiska svenska förhållanden. 

448 Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991. 
449 Klassiska är Miller 1958,1975, Sutherland 1939, Cohen 1955 och Cloward & Ohlin 1960. 
450 1985. Andersson 1990. 
451 Sarnecki 1986 och SOU 1993:35. 
452 Vilket är en motvikt mot amerikansk och engelsk forskning om kriminella subkulturer där 
klass-, bostadområdes- och etnicitetstillhörighet slår igenom som stark likriktande kraft. Se 
klassiker som Cohen 1955, Miller 1962 m fl. Sarnecki hänvisar till Yabonsky 1959 som använder 
begreppet "närgrupp" för att beskriva lösa kriminella gängbildningar med begränsad sam
manhållning och varaktighet. 
453 Som t ex Willis, 1983, beskrivning av arbetarpojkars sammanhållning. 
454 Som t ex Hannerz, 1969, beskrivning av ghettokultur. 
455 Som t ex Millers, 1975, beskrivning av de gemensamma angelägenheter, "focal concerns", 
som upprätthåller gängaktivitet i ett slumområde. 
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Gängkultur och kön 

I Cohens456 klassiska Delinquent Boys utvecklas tankegångar om kriminella poj
kars könssocialisation. Han ser samband i hur kriminella pojkar utvecklar sina 
manliga drag genom att vara kriminella och hur spelet på så sätt formas, dels i 
interaktionerna med andra pojkar och män i samspelet med de flickor som 
finns i gängen. Pojkarna vill profilera sig som män och utnyttjar människor och 
miljöer i syfte att förstärka bilden av en nästan tvångsmässig maskulinitet. De 
försvarar sig ständigt mot laddade identifikationer där de eventuellt kan tolkas 
ha kvinnliga drag. Cohens undersökning visar extrema bilder på det vi idag ser 
som traditionella könsrollsmönster. Flickorna kompletterar och ger service åt 
tuffa, våldsamma och handlingskraftiga unga män457 och får status genom sitt 
agerande och sin förmåga att hantera relationer till dessa män. Männen där
emot står, genom sina manliga utspel och handlingar för den grundläggande 
ordningen i gruppen458. I det kulturmönster flickorna underordnar sig459 

anammas kvinnliga rörelsemönster. Cohen ser könsmönster i en kriminell sub
kultur, som parallellt med gängse kulturprocesser utvecklar variationer på de 
könsroller som finns i övriga samhället. Messerschmidt460 går längre än att dis
kutera könsroller. Han menar att den gängkultur som kriminella ungdomar 
upprättar, inte bara avspeglar och återskapar maktfördelningen och arbetsupp
delning mellan könen. Han framhåller skapandet av socialt kön som ett konkret 
meningsskapande, övergripande tema, centralt för varje enskild pojkes och 
flickas handlande. I gängen upprättas ramarna inom vilka individer ur båda 
könen utvecklar personliga strategier som bejakar och betonar den ordning461 

som gäller mellan könen. En ordning som upprätthålls av personligt agerande 
och personliga uttryckssätt. 

Den stora poängen med Messerschmidts resonemang är att det inte bara 
handlar om pojkarnas och flickornas sätt att växa in i och återskapa traditio
nella könsrollsmönster utan ett aktivt skapande av maskulinitet och femininitet. I 
konstruktionen av identitet är det sociala könet en resurs som dagligen an
vänds - i alla sammanhang. Genom att skapa, utveckla, betona, dramatisera och 
experimentera med manliga och kvinnliga rörelsemönster kommunicerar man 
ständigt med andra och blir därmed synlig. Att göra brott, vara våldsam eller 
att vara "madrass", eller "värsta tjejen" i ett gäng, kan vara manliga och kvinnli
ga uttryckssätt att bli synlig, när andra vägar att bli synlig misslyckats462. Man 
får inte glömma den självklara sociala funktion gäng- och kamratrelationer har 
för socialisation i övergången från familjens hägn in i samhället. Speciellt för 

456 1955. 
457 Ett mönster som även Sarnecki beskriver i sin Borlängeundersökning. 
458 1955 s 140-142. 
459 Jfr Hirdmans grundläggande böjningsmönster och Messerschmidts "Hegemonic maskulini-
ty and emphasized femininity'' som dominerande diskurs. 
460 1993. 
461 Jfr Hirdman 1985 om böjningsmönster och genussystem. 
462 Se Messerschmidt 1997 s 88. 
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utsatta ungdomar med problem i familjemiljön är kamrater, gäng och parrela
tioner ibland "sociala värmestugor" där de kan få lä, avstånd eller alternativ till 
nerkörda familjerelationer463. 

Könstypiska avvikande orienteringar 

Samhället har olika tolerans och reagerar olika på avvikelser när det gäller poj
kar och flickor. I allmänhet är flickors kriminalitet och våld marginellt jämfört 
med pojkars även om det uppfattas som mer alarmerande och mer avvikande 
när det väl förekommer464. När det gäller droger är det mer komplicerat i och 
med att gränserna mellan bruk och missbruk är flytande. Det är i huvudsak en 
värderingsfråga när alkoholbruk övergår till missbruk och när det når en sån 
omfattning att det föranleder någon form av åtgärd från samhällets sida. Gene
rellt när det gäller dessa bedömningar reagerar samhället snabbare på flickors 
bruk och missbruk och i de fall de vistas i asociala miljöer465. Däremot visas 
större tolerans för pojkars förmåga att leva i samma miljöer. Liknande tenden
ser kan man också se när det gäller livsstilsorienteringar som berör ungdomars 
sexualitet. Unga flickor med många sexuella relationer utmanar samhället i 
högre grad medan pojkar med samma erfarenheter inte bedöms vara utsatta 
eller i fara på samma sätt. Värderingar av, och reaktioner på, avvikande bete
ende följer den gängse tradition samhället i övrigt bär upp för åtskillnad mellan 
könen. 

Förvisso innehåller flickors liv andra riskmoment än pojkarnas. De löper 
högre risk att utsättas och att bli offer för övergrepp av olika slag. Destruktiva 
män är farliga för flickor medan destruktiva kvinnor inte på samma sätt utgör 
fara för pojkar. Flickor bedöms alltså följaktligen ha sämre kompetens att reda 
ut problem och att ta vara på sig själva466. 

I aktmaterialet jag tog del av fanns 28 flickutredningar. När kommunerna 
ansöker om plats på utredningshemmet preciserar de "problemet" och beskriver 
kortfattat ungdomarnas avvikande beteende. Beteendebeskrivningarna i flick
ornas fall handlar övervägande om "olämpligt sällskap" eller "olämpliga miljö-
er"467 Problemet är oftast inte agerandet i sig självt utan vad de riskerar att 
hamna i! Det vill säga en situation utanför deras egen kontroll. Det är inte flick
ornas eget aktiva handlande i form av kriminalitet, missbruk och våld som är 

463 De flesta av ungdomarna i undersökningen pratar med värme om kamratgängen. Gängen 
beskrivs som "räddningen" och "chansen" att bli någon. Sen, gömd i gängsnacket, antyds kam
ratskap mellan ett fåtal, ofta två i en kamratrelation eller par i en kärleksrelation där de kunde 
vara - för att prata Goffmanspråk - "bakom scenen" och lägga bort maskerna. Jfr Goffman 1974. 
464 Andersson 1993,1995,1996,1988. De tillfällen flickor agerat i kriminella gäng eller när de 
gör "okvinnliga" brott röner stor uppmärksamhet i pressen t ex DN 21 och 24/5 -94. 
465 Andersons genomgång 1996, s 195. 
466 Andersson 1996. 
467 Endast en av de 28 flickorna beskrevs som kriminell. De flesta av dem, 22 st, hade ett "ej 
fungerande socialt liv", "umgicks i missbrukskretsar" eller "hade en destruktiv livsstil". Många 
hade missbruk i olika omfattning medan ett fåtal, 5 st, beskrevs med familje- och relations
problem. 
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riskbeteende, utan den specifika situation som de försätter sig i, (eller försätts i) 
när de vistas i farliga miljöer468. Denna bedömning framgår med tydlighet i de 
skäl som kommunerna anför vid omhändertaganden och placeringar på utred
ningsenheterna. Sofias problem och avvikelse beskrivs följaktligen flicktypiskt: 

Hon vistas i riskmiljöer och i kamratkretsar där det förekommer alkohol, droger, kri
minalitet och rasistisk verksamhet. Det finns också starka signaler om promiskuöst be
teende med alla de risker som följer med detta vad gäller såväl fysisk som psykisk 
ohälsa.469 

Beskrivningar av promiskuöst pojkbeteende förekommer aldrig och sexuell 
problematik är i huvudsak ett flick- och kvinnoproblem enligt utredningstex
terna. 

39 av 48 pojkar beskrevs som kriminella i något hänseende och i de flesta fall 
påtalas droganvändning i mer eller mindre omfattning. I 11 fall poängterades 
misshandels- och våldsbenägenhet. Kriminalitet och våld är i huvudsak en 
manlig problematik, enligt utredningstexterna. I beskrivningen av Marcos po
ängteras typiska pojkproblem: 

Det föreligger påtaglig risk att han skadar sin hälsa och utveckling genom att utföra 
våldsbrott, kriminella handlingar och använda beroendeframkallande medel47^. 

Flick- och pojkbeteende 

Sarnecki sammanställde i sitt uppföljningsprojekt471 749 falla av omhändertag
na och §12-placerade stockholmsungdomar. Utifrån problembedömningar på 
akut- och utredningesenheterna delades ungdomarna in i profilgrupper. Det 
visade sig bli stora skillnader mellan flickorna och pojkarna, både i pro
blemprofil och typ av avvikande beteende. Var tredje flicka bedömdes ha en 
sexuell problemprofil, medan bara var tjugonde var övervägande kriminell. Det 
kan jämföras med pojkarna där tre av hundra hade sexuell problematik och 
nästan var femte var kriminell. Missbrukproblematik eller profilen med psykisk 
problematik visade en jämnare könsfördelning. 

Problemprofileringen reser emellertid mer frågor än vad den besvarar. Sar
necki säger sig ha stöd för att sexuella övergrepp och sexuell problematik inte 

468 Se även Andersson 1996. 
469 Ex från Sofias LVU-utredning. En typisk flick-problembeskrivning. 
470 Ex från Marcos LVU-utredning. En typisk pojk-problembeskrivning. 
471 Sarnecki delrapporter 1-6 redogjorda i Armelius m fl 1996. Uppföljningen berör 749 ung
domar, varav 245 var flickor som under åren 1990-94 skrevs in på akut- eller utredningsenheter 
i Stockholms län. Uppföljningsstudien bygger på faktauppgifter och bakgrundsdata från social
tjänsten och §12-hemmen. Tanken var att det även skulle ingå intervjuer med ungdomarna 
men bortfall och validitetsproblem gjorde att denna del fick en obetydlig roll i resultatredovis
ningen. Det finns två stora invändningar att göra mot projektet. De lyckas inte göra individu
ella motiv till handlande synligt utan hemfaller åt traditionella "eländesbeskrivningar", dess
utom gör frånvaron av könsdifferentiering att viktiga slutsatser försvåras. 
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finns med som bakgrund för våld och brottsligt beteende472. Men mot bak
grund av att de flesta brott och nästan allt våld begås av pojkar och nästan all 
sexuell problematik återfinns i flickgruppen framstår sambandet som både fel-
vinklat och ointressant. Kunde man, om man ville ifrågasätta Sarneckis tan
kespår, elakt kunna påstå att sexuella övergrepp och sexuell problematik mot
verkar framväxten av våld och kriminellt beteende? 

Min poäng är att viktiga diskussioner och slutsatser försvåras om man inte 
tar hänsyn till flickors och pojkars olikheter både i problembild och det avvi
kande rörelsemönster. Jag är övertygad om att även kriminella och våldsamma 
pojkar bär med sig avsevärd sexuell problematik även om de inte blir definie
rade med en sådan. Alla inblandade, inklusive dem själva, är helt enkelt inte 
vana att använda den fixeringsbilden på problem och agerande. Värderingar 
och bedömningar sker utifrån könsvinklade premisser. Vad som är skäl för so
ciala myndigheter att ingripa eller vad som den unge själv upplever som "pro
blem", kan i ljuset av könsaspekter vara värderingsfrågor i fråga om vad som är 
tillåtet att fokusera i manligt respektive kvinnligt beteende. 

Andersson473 menar att avvikande flickor blir "straffade", inte på grund av 
den skada de åsamkar samhället utan för de normbrott de gör på förväntningar 
och könsroller. Hon menar vidare att det inte bara handlar om ett ojämlikt be
mötande utan också är ett försök att återföra flickorna till sina rätta positioner. I 
en studie av 155 ungdomar från Maria Ungdomsenhet474 i Stockholm visar hon 
på stora skillnader mellan flickor och pojkars vägar in i missbruk och annat av
vikande beteende. Hon hävdar att sociala myndigheter agerar på olika grunder 
och kan till och med acceptera missbruk när det gäller pojkar medan etiketten 
promiskuös är helt förbehållen flickorna. 

Det finns en risk med samhällsingripanden att de stämplar vissa beteenden 
och påverkar individens situation i negativ riktning475. När det gäller så starka 
moraliska värderingsfält som en individs sexualitet är risken uppenbar att 
kränkningar av den personliga intigriteten kan få djupgående följder för den 
personliga självbilden och identitetsutvecklingen. Om ungdomarna är i en 
känslig ålder och har en utsatt livssituation i övrigt finns det risk för att eventu
ella övertramp på dessa områden476 har en starkt stämplande effekt. Försämrat 
rykte, status och position i ungdomsvärlden kan bli en negativ spiral som för
ändrar förutsättningarna för utveckling av positiva självbilder och i det här fal
let kvinnlig identitet. 

472 Samecki delrapporter 1-6 redogjorda i Armelius m fl 1996 s 149 ff. 
473 1996 s 190-191. 
474 The Children of Maria, doktorsavhandling i pedagogik, Stockholm 1993. 
475 Torstensson 1987 menar att myndigheter inte registrerar flickornas avvikelser i samma 
utsträckning vilket kan leda till att de uppmärksammas i en senare fas än pojkarna. Detta kan 
vara en förklaring till att de "klarar sig längre men faller hårdare". 
476 Se Månsson 1984 om mobbing av flickor i skolmiljö. 
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Flickors avvikelser - den jämförande bilden 

Andersson477 ser två huvudinriktningar i forskning om flickor och missbruk. 
Den första är den jämförande forskningen där flickor ses som en del av grup
pen avvikande ungdomar som ofta utifrån kvantitativa data, jämförs och dis
kuteras i förhållande till pojkar i gruppen. Den andra inriktningen lyfter fram 
flickor/kvinnor utifrån könspecifika sammanhang. Andersson478 menar att: 

flickors - kvinnors handlande ofta feltolkas och missförstås med förödande konsekven
ser, om man inte tar hänsyn till socialiseringen in i kvinnorollen och den position flick
or - kvinnor har i dagens samhälle. 

Forsling479 har i en undersökning av tvångsomhändertagna ungdomar i Stock
holms län dragit slutsatsen att flickor och flickors problematik ofta "lämnas i 
sticket". I det bristfälliga behandlingsutbud (§-12) som finns att tillgå får flickor 
träda tillbaka för pojkars behov, vilket också är en spegling av hur resten av 
vårt samhälle i allmänhet fungerar. 

Följande grundmönster går att finna i den jämförande forskningen som rör 
flickors och pojkars missbruk. Jag har utgått från Andersons sammanställ
ning480 av jämförande forskning med vissa kompletteringar. 

Färre flickor än pojkar missbrukar narkotika och alkohol481. 
Ingen skillnad mellan könen när det gäller val av droger och debutålder482. 
Det är vanligare att missbrukande flickor kommer från splittrade hem483, där 

föräldrarna har eget missbruk och att flickornas missbruk i högre grad påverkas 
av familjerelationerna. 

När det gäller motiv bakom missbruk menar en del forskare att det ofta för 
pojkarnas del handlar om gruppaktiviteter och spänningssökande medan flick
orna dricker för att kompensera identitetsproblematik och låg självkänsla484. 
Detta är ett förenklat påstående som jag vänder mig starkt emot och som av
handlingen, förhoppningsvis, är ett argument mot. Processer i samband med 
missbruk är betydligt mer komplicerade än så. De har sin kärna i det sociala 
livets komplicerade samspel där pojkar och flickors motiv att söka sig till miss
bruk har mer likheter än det har olikheter. Däremot kan konsekvensen av kar
riärerna ge denna idé om orsakskedja om man söker den. 

Flickors problematik får oftare inre psykiska konsekvenser485 (eller har sitt 
upphov i) och ett förlopp med psykiska störningar486, självmordsrisk487 eller 

4771993. 
478 1990, s 9. 
479 1987. 
480 Andersson 1990 Dåliga flickor är inte det sämsta. 
481 Däremot är det är fler flickor som tillfälligtvis brukar alkohol (sedan 1995). Pojkarna där
emot behåller sitt försprång när det gäller narkotika, CAN 1995. 
482 Se även Tunving 1983,1986. 
483 Se även Tunving 1983,1986, Lindberg 1989. 
484 T ex Sarnecki 1990. 
485 Holmberg 1981, s 23, menar att pojkar utmärker sig genom att lagforas för brott medan 
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direkt fysiskt självdestruktiva komplikationer som ätstörningar etc medan poj
karna agerar utåt mot samhället med våld och kriminalitet. 

Inom skolvärlden märks flickor mindre488. Problemflickor skolkar inte lika 
mycket och lyckas oftare traggla sig igenom grundskolan än pojkar489. När det 
gäller missbrukande flickor upplever de sig oftare mobbade i skolan490. 

Flickor introduceras i allmänhet till missbruk av pojkar och män491. 
Flickors missbruksförlopp är mer häftigt och mer komprimerat än pojkars492. 

Däremot är övergångsperioden från debut till manifest missbruk längre för 
flickor än för pojkar. Deras missbruk får därför karaktären att vara mer med
vetet och självvalt än det är för pojkarna493. 

Flickor kommer till behandling tidigare, tillgodogör sig behandling bättre 
och har lättare för att bli missbruksfria efter behandling494. Däremot har de 
flickor som avbryter behandling en tendens att gå ner sig i djupare missbruk 
och flytta runt mellan olika behandlingsalternativ495. 

Pojkars avvikande beteende 

I en undersökning där elever på högstadiet själva fick uppge graden av krimi
nalitet hade ca hälften någon gång snattat, medan 10-15 % uppgav att de begått 
något allvarligare brott som inbrott, stöld etc496. Det är troligt att pojkar står för 
huvuddelen av denna senare brottsvolym497. 

Det ligger i tonårspojkars allmänna livsstil att vidga sina gränser, göra hyss 
och galna upptåg som ibland benämns "spänningskriminalitet" och som ofta 
överges när pojkarna blir straffmyndiga498. Spänningsmomentet är centralt 
men det handlar också om att visa upp sig för kamrater och vuxna, visa mod, 
styrka och företagsamhet499. 

För att förstå pojkars avvikande beteende är det viktigt att titta närmare på 
de rörelsemönster som kännetecknar pojktypiska livsstilsorienteringar. Gänget 

flickorna skolkade och hade nervösa besvär. 
486 Se även Holmberg 1985. 
487 Se även Lindberg 1989. 
488 Se under rubriken Skolvärlden. Även Hammarström 1989 samt klassrumsforskning i stort. 
489 Se även Torstensson 1987 
490 Se även Forsling 1987. 
491 Se även Blom & van den Berg i Chain 1989, Stenbacka 1990. 
492 Även Andersson 1993. 
493 Andersson 1990,1993. 
494 Tunving 1983,1986, Lindberg 1989, Söderholm-Carpelan 1992. Bergmark m fl 1989 visade i 
det s k BAK/SWEDATE projektet däremot inte på en förbättring när det gäller psykisk hälsa 
och missbruk av psykofarmaka för flickorna efter behandling. 
495 Se även Forsling 1987. 
496 Dolmén & Lindström 1991, Sarnecki 1992, Olofsson 1971. 
497 Lindström i Bolin m fl 1995. 
498 Bjerrum-Nielsen & Rudberg 1991. 
499 Liedberg 1995. 
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och pojkgruppen spelar stor roll för pojkar500.1 och med att ungdomsbrottslig
het är ett gruppfenomen blir det därför rimligt att ett bostadsområdes sociala 
kontext kan förstärka och sprida kriminalitet501. Även miljö och elevsamman
sättning i skolan har visat sig påverka elevers brottslighet502. Starkaste bak
grundsvariabeln när det gäller tonårspojkar och brott är emellertid familjerela
tionernas kvalitet503. Det är pojkar från familjemiljöer med dåliga föräldrarela-
tioner, bristfälligt stöd och svag kontroll som visade upp mest problembeteen
de504. När det gäller narkotikamissbruk finns starka samband mellan sjuka för
äldrar, faderns alkoholvanor, stryk och vantrivsel505. 

Av de mest frekventa narkotikamissbrukarna kommer 30 gånger fler från "dåliga" hem 
jämfört med dem som kommer från "goda "hem.50^ 

Sammantaget kan man säga att riskerna för kriminalitet ökar med djupet av 
den bakgrundsproblematik man bär med sig. Riskerna är större om man kom
mer från en låg socialgrupp, har en splittrad familj som uppbär socialhjälp, bor 
i en hyrd bostad i ett socialt instabilt bostadsområde och går i en s k problem
skola507. 

Stattin508 har analyserat mönster i pojkars utveckling av kriminalitet som 
både inbegriper individegenskaper och miljöfaktorer. Han menar att det är vik
tigt att skilja på två mönster509 bland pojkar med kriminella karriärer: 

Pojkar med tidig brottsdebut, tidig antisocial utveckling. Dessa pojkar kommer från 
hemsituationer där föräldrarna haft en avvisande hållning. De har tidigt haft skol
problem, ofta redan i förskolan, samt kamratproblem vilket gjort att de söker sig till vi
dare kamratcirklar. 

Pojkar med sen brottsdebut där problemen dyker upp först i högstadiet. Dessa poj
kar är ofta populära hos kamrater, även hos dem som inte begår brott. Deras föräldrar 
har oftare en negligerande hållning och de kommer in på den brottsliga banan via kam-
ratorienterade livsstilsval. 

Bägge grupperna är mer kamrat- än föräldraorienterade men visar upp skilda 
mönster i sin utveckling. Den första gruppen är den som till stor del kommer 

500 Englund & Ericsson 1991. 
501 Wikström 1991. 
502 Lindström 1991. 
503 Lindström 1995 i Bolin m fl tabell 4, s 106. 
504 Martens 1992. 
505 Ohlsson 1988, Ramström 1983. 
506 Solarz 1991 s 55. 
507 Se Carlsson 1972 samt Wikström 1989 för genomgång av olika bakgrundsvariabler som har 
samband med pojkar och brottslighet. 
508 Stattin & Magnusson British Journal of Criminology vol 35 nr 3/95, Stattin i Apropå 2-
3/94. 
509 Vilket har stora likheter med min scenariouppdelning även om jag inte innefattat föräld
rarnas hållning. 
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att dominera framtida brottsregister510 och växer in i den kriminella livsstilen 
medan den andra gruppen, som är mest aktiv under den senare tonårstiden511, 
ser den kriminella livsstilen mer som ett aktivt val som starkt hänger samman 
med gängtillhörighet och kamrattryck. De senare tycks också ha lättare att läm
na den kriminella livsstilen512. 

Sarnecki513 studerade ungdomskriminella nätverk i Borlänge under en tio
årsperiod. Han fann att en liten, mycket brottsaktiv kärna, stod för nästan hälf
ten av brottsligheten och var den dynamo runt vilken andra ungdomar i mer 
eller mindre grad "lärde sig" begå brott och anamma den kriminella livsstilen. 
Han fann också en avsevärd skillnad mellan flickors och pojkars agerande inom 
nätverket vilket till del sammanfaller med de rön som tidigare presenterats om 
flickors könstypiska rörelsemönster. Pojkar agerar "ålderssegregerat" vilket 
medför att de bara i begränsad omfattning tar med yngre pojkar i nätverket. De 
yngre får umgås med jämnåriga och får därför en mer långsam initiering till 
droger och brott. Flickorna däremot är sexuellt intressanta även om de är yngre 
vilket medför att deras initiering kan få mer accelererande och snabba förlopp. 

I dessa sammanhang514 pratas ofta om "push-effekter" där trasiga familje
förhållanden, skolproblem och avvikarroller tycks "knuffa" eller exploatera vis
sa pojkar mot kriminella livsstilsorienteringar. Det som talar för detta är grup
pen med tidig brottsdebut som tycks vara fast i sitt rörelsemönster även sett 
över lång tid. 

Chein m fl undersökte tonårsnarkomaner och fann många gemensamma 
bakgrundsfaktorer och egenskaper som gjorde att anknytningen till asociala 
livsstilar var etablerad redan innan de börjat använda droger515. Eftersom han 
också undersökte "the good boys in bad environment", dvs de pojkar som var 
icke-awikare och som uttryckte en bestämd vilja att inte umgås med dem som 
kunde dra in dem i tråkigheter516 visade han på möjligheten att välja andra 
livsstilar, trots svåra uppväxtförhållanden. Det finns ingen anledning att be
trakta människor som väljer asociala livsstilar som artskilda från andra männi

510 Det finns ett starkt samband mellan tidig brottsdebut och framtida kriminalitet vilket inte 
minst Sarnecki 1985, 1991 visat. Wikström fann i en undersökning av män födda i Stockholm 
1953 att 1 procent av dem fram till 25-årsåldern kom att svara för hälften av de brott gruppen 
begick. Martens 1992, Lindström 1993 och Wikström 1994 visar även de på en liten, mycket 
brottsbenägen grupp. Farrington, 1983 menar i en berömd Londonstudie, att tre av fyra ung
domar som var kända av sociala myndigheter och polis före 15 års ålder återfanns i polisregis
ter upp till de var 30 år. 
511 De har till och med större beteendeproblem än de med tidig debut i 15-årsåldern, se Stattin 
fig 2 i Apropå 2-3/94. De med senare brottsdebut, efter 14 -årsåldern, står för lika många brott 
som gruppen med tidig debut under tiden fram till de är 30 år. 
512 Stattin i Apropå 2-3/94. 
513 Sarnecki 1986. 
514 Lindström, 1995 s 94-95, delar in ungdomskriminologiska teorier i två inriktningar. Frust
rations- och stämplingsteorier samt teorier om sociala arv kan betecknas som "pushmodeller" 
medan olika typer av kontrollteorier ser människor med ett "rational choice" och kan tolkas i 
"pullmodeller". 
515 Chein m fl 1964 The road to H; Narcotics, delinquency and social policy s 208. 
516 a a s 147. 
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skor som har det svårt517. De väljer utifrån upplevda möjligheter och svårighe
ter. Däremot är det viktigt att som Chein m fl518 poängterar att det nästan alltid 
finns en förhistoria av misslyckanden i kamratskap, kärlek, familjeliv, studier 
etc som föregår val av tonårig missbruksorientering. Deras anpassning var då
lig redan innan de började använda droger. 

För gruppen med relativt sen debut ser förhistorien annorlunda ut. De ver
kar söka sig mot och i högre grad välja asociala orienteringar vilket gör s k 
"pull-faktorer" mer fruktbara att diskutera. Det handlar om faktorer som "drar" 
dem mot livsstilar präglade av skolk, kriminalitet, missbruk eller annat avvi
kande beteende. Vilka omständigheter finns kopplade till en livsstilsorientering 
som drar till sig vissa individer? Redan hos små pojkar har man funnit en större 
benägenhet för mer riskfyllt agerande519. Det finns stora inslag i spänningskri
minalitet och gängkulturer som "lockar och drar" pojkarna att överskrida grän
serna för vad man får och bör, i samhället. Pullfaktorer kan vara: 

• Brister i den egna självkontrollen gör att man ger efter för frestelser och kortsiktiga vinster. 
• Svag yttre social kontroll tillhandahåller möjligheter till lag- och normbrott utan att bli 

upptäckt. 
• Svaga sociala band med omgivningen gör att man inte upplever sig ha något att förlora. 

En stark pulleffekt är behovet att visa upp sig, bli synlig och utveckla sina man
liga sidor. Medlemsskap i ett kriminellt gäng, missbruksgäng eller för den delen 
ett fotbollsgäng handlar inte bara om att utveckla en livsstil utan minst lika 
framträdande är den könssocialisation520 som äger rum och de sociala band 
som knyts521 i samband med verksamhetens praktiska tillämpning. 

Messerschmidt522 menar att gänget är ett samhälle i miniatyr där brottslighet 
är ett sätt att forma sin maskulina identitet. Livsstilens utformning beror sedan 
på miljömässiga, kulturella, klassmässiga och etniska förhållanden. Om pushef-
fekterna är starka blir det ännu viktigare att erövra status, göra intryck och få 
personlig bekräftelse inom de sociala gemenskaper som finns att tillgå. Det är 
rimligt att se valen av livsstilar som ett hanterande av både push- och pullfak
torer och att valen sker utifrån begränsade handlingsutrymmen. Min utgångs
punkt är ändå att det i något hänseende alltid handlar om en valsituation vilket 
medför ett större intresse för individuella aspekter bakom det som "drar" i aso
ciala livsstilar. 

Marcos och Sofia har tillbringat stor del av sin uppväxt i olika riskmiljöer. 
Deras sjävförtroende och kompetens är starkt knutna till "figurval" som skiljer 
dem från de andra (vanliga). Även om det finns mycket som talar för att starka 

517 Kandel 1985 menar att det finns både selektion och socialisation i valen av vänner. Till viss 
del dras man till dem som man har gemensamma intressen med och till viss del anpassar man 
sig till deras livsstil, s 139-163 
518 1964 s 198-208. 
519 Sjöberg & Torell 1993, Lindström i Bolin m fl 1995. 
520 Cohen 1965, Messerschmidt 1993 och Hilte 1996. 
521 Scheff 1994, Olofsson & Sjöström 1993 och Hirschi 1969. 
522 1993. 
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pushfaktorer påverkat dem, finns det många kombinationer av pull och push 
som samverkat i livsstilsvalen. De lever dessutom också "vanligt vardagsliv" 
som inte handlade om avvikelser eller asociala livsstilar. I början av kapitlet 
beskrev jag forskningsgenomgångar som "nödvändiga fixeringar". De har en 
tendens att förstora och kasta allt ljus på en eller ett fåtal speciella aspekter. Vä
garna att konstruera socialt kön är mer än bara en aspekt523 och i så fall kan 
avvikande beteende i form av missbruk, kriminalitet etc ses som livsstilsval och 
vägar att konstruera kvinnlig och manlig språkdräkt. Det avvikande kan då 
vara en del av manligt/kvinnligt skapandet och alternativa uttryck, figurer, för 
just detta. Är konstruktion av socialt kön en övergripande "ordningsfråga" som 
inbegriper både sociala och asociala livsstilsorienteringar? I så fall är könsspåret 
inte bara väsentligt utan helt nödvändigt för förståelsen av det som sker mellan 
det vanliga och det avvikande! 

Poängen med genomgången ligger den samlade bilden man får av kvinnliga 
och manliga rörelsemönster när uppväxtförhållanden varit svåra och när avvi
kande livsstilar valts som alternativa vägar. Kapitlet om Sofia och Marcos visar 
på manliga och kvinnliga rörelsemönster skapade i problemtyngda uppväxt
förhållanden men också på enskilda bakgrunds- eller orsaksfaktorer som lätt 
gått att känna igen i genomgångens många forskningsresultat. Min avsikt är 
inte att bevisa "var ungdomarna passar in" i dessa teoretiska fält utan jag vid
håller min försiktighet att sätta ner fötterna och min strategi att först komma 
nära och lyssna färdigt. Avsikten med nästa kapitel är att på ett tematiskt sätt 
presentera Lotta och Mattias som har mycket att säga om hur de handskats 
med svårigheter i uppväxten och problemscenarion med mer pushkaraktär. De 
är utvalda för att betona mera sökande och väljande mönster, mera "pull" och 
mindre "push", och har i högre grad än Sofia och Marcos pendlat, mellan det 
avvikande och det vanliga. 

523 Hirdman och Messerschmidt ser gender som grundläggande ordning för andra ordningar. 
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KAPITEL 9 

KVINNLIGA VALSITUATIONER 

Lotta 

Lotta har en livsberättelse som skiljer sig från Sofias. Hon har vuxit upp i hem
förhållanden, som utifrån sett, liknar de villkor som många ungdomar idag le
ver i. Föräldrarna separerade när hon var liten och hennes mamma har sedan 
levt i två familjeliknande förhållanden. De har bott i ombonade och lugna bo
stadsmiljöer och det har inte förekommit, problem, missbruk eller bråk i social
tjänstens dokumentation. Därmed inte sagt att familjelivet eller relationerna till 
föräldrarna varit problemfria. Utifrån hennes erfarenhetsvärld fanns många 
problematiska sammanhang och svåra situationer som gett hennes idag nitton
åriga liv dess unika utformning. Bakom sig har hon en stormig uppväxttid även 
innan hon uppmärksammades av socialtjänsten första gången, i samband med 
att hon rymde hemifrån. 

Under den tid jag följt Lotta har hon "dansat hambo med livet" och tagit ut 
svängarna ordentligt. Det är stor skillnad att möta henne som tjurig, motsträvig, 
rebellisk femtonåring som försökte göra hackmat av mina frågor jämfört med 
den sjuttonåring som bjuder på hudnära personlighetsutlämnande berättelser 
och den nittonåring som förmådde reflektera över, inte bara sin egen livspro
cess, utan även mina texters sätt att presentera dem. 

Jag har valt att koncentrera presentationen av Lottas berättelser kring "vikti
ga relationserfarenheter" från familjevärlden som senare omsätts och utvecklas 
i andra sociala världar524. Jag har också fokuserat på "centrala händelser och 
sammanhang"525 som påverkat och förändrat Lottas livsstilsval och inte försökt 
återge hela hennes livsflöde. Förvisso kan Sofia också analyseras utifrån erfa
renheter och specifika händelser, men valen blir tydligare markerade hos Lotta, 
då hennes livsflöde innehöll mer tvära kast och hastiga förändringar. Lottas 
speciella erfarenheter (jfm scenario) påverkade små beslut och vardagshand
lingar som gjorde att hon mer eller mindre medvetet orienterade sig mot och 
aktivt valde, asociala livsstilar. 

Lottas berättelser andas både utsatthet och handlingskraft. Upplevelserna 
från tonårstiden var på många sätt blandade och innehöll såväl positiva som 

524 Scheff 1990 ser viljan att knyta, reparera och underhålla sociala band som den primära 
motivationskällan för allt handlande. Relationerna är "mikrofundament" i det sociala livets 
mening och utveckling. Det är genom relationer man skapar vem man är och var man hör 
hemma. Relationserfarenheterna säger därför mycket om vad som ligger bakom olika hand
lingsval och vilka bekräftelser man söker. 
525 Jfr Giddens 1991 "fateful moments" s 202-203 dvs formativa moment och kritiska situatio
ner som påverkar själv- och världsbilderna och ger tillfällen i livet där gammal "ordningen" 
måste göras om. 
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negativa erfarenheter. Själv menade hon att hon spänt bågen, vågat prova och 
skaffat sig erfarenheter på gott och ont. 

Det är bättre att ta frigörelse när man är ung än att bli patetiska 40-åringar som sitter 
på puben och tror att de är ball. Nu är jag nöjd med hur jag har valt livsstil men jag var 
inte nöjd då alla gånger. Egentligen tror jag att det var bra med mina erfarenheter. 

Jag behöver ingen pappa! 

Han vann 5000 kr på poker och då skulle han köpa kläder åt mig. Han som aldrig gett 
mig en present tidigare, han som aldrig ... inget på födelsedagar, jul... han visste var jag 
bodde men ... så nu skiter jag i han. Nej, jag klarar mig ändå... Jag har egentligen aldrig 
tänkt på han, jag tycker att han är knäpp. Jag har aldrig haft nån pappa. Ingen styv
pappa heller. Det har liksom bara varit "morsans karlar". De skiter jag i. Jag behöver 
ingen pappa. Har aldrig behövt nån. Har aldrig tänkt så. Alla mina kompisar har lik
som inga riktiga pappor. Det är bara styvfarsor eller farsor som är knäppa i huvudet, 
som skiter i ungarna, alkoholister som slår och beskyller barnen, bråkar. Så har det va
rit i K-fors. 

Femtonåriga Lotta beskrev sina känslor till en pappa hon aldrig haft nära sig. 
Hennes föräldrar separerade när hon var liten och han har inte hållit kontakten 
med sin dotter. Hon bestämde sig tidigt att klara sig utan honom. Inte heller 
någon av hennes styvpappor, som hon trots allt haft under samma tak, varken 
tog sig eller gavs utrymme att bli fadersfigurer för henne. Till detta ska också 
läggas att hon inte heller tillerkände några andra vuxna män i sin närhet någon 
stor betydelse och varken lärare, fritidsledare eller släktingar påverkade henne i 
nämnvärd utsträckning. 

Jag har aldrig fått förtroende för nån ... ingen som jag är speciellt förbannad på heller. 

Ilskan i hennes röst, det kraftiga avståndstagandet, de svepande generalisering
arna underströk allvaret i det hon sade. I hennes värld fick kvinnliga interak-
tionsmönster söka vägar att interagera med det manliga genom erfarenheterna 
av män som bara osynligt befolkat hennes uppväxt. Vad betydde "de osynliga" 
för henne? 

Kvinnlig självkänsla och självförtroende 

Cwejman526 menar att pojkar och flickor etablerar olika kvalitéer och kompe
tenser att hantera sina livsomständigheter. Pojkars kvalitéer leder till en stärkt 
självkänsla i fråga om autonomi och konkurrens, medan flickor koncentrerar 
sin styrka till maktfrågor i den privata sfären, intimiteternas område. Är det 
detta område Lotta bevakade när hon vägrade släppa in någon mansfigur un
der sin tidiga uppväxt? Hon sa sig kunna vilseleda, charmera, dupera och 
"smöra in sig" hos sina styvpappor - men litade aldrig på dem! Så länge hon 

526 1991. Även Andersson i Armelius m fl 1996. 
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minns har hon utnyttjat deras svaga punkter, framförallt i det att de inte är 
hennes riktiga pappa men också det att hennes mamma kunde köras över om 
hon fick styvpappan eller sin riktige pappa på sin sida. 

Självkänslan527 för flickor är starkt kopplad till förmågan att knyta, upprätt
hålla och fördjupa mellanmänskliga relationer. Detta kan man på ett påtagligt 
sätt se i små och stora flickors livsstilsorienteringar i stort och i deras hanteran
de av enkla och komplicerade vardagsfrågor. Det "flicktypiska" kan t ex identi
fieras i leken där flickor föredrar dramalekar före tävlingslekar, tvåsamheten 
före gängbildning, relationsfilmer före action, samhörighet före individualitet 
etc. Kort sagt impregneras flickors val och agerande av att upprätthålla och be
kräfta kvinnliga värden. Men bara i kontrast till den manliga världen kan 
kvinnliga rörelsemönster identifieras och utvecklas - och tvärtom528. 

Lotta sökte ständigt finna nya förståelseformer för att konstruera självet och 
de kvinnliga värderingarna. Vad sa då de osynliga till henne? Hennes pappa 
har aldrig skickat kort eller presenter och hon konstaterade till slut att han "som 
alla andra karlar" försökte "köpa" henne. Väver barndomens hopp och besvi
kelser en klädedräkt där hon inte dög för manlig uppmärksamhet? "Morsans 
karlar" backade ur när det hettade till, de kom och försvann, lät sig luras och 
dompterades vilket gav Lotta möjligheten att utveckla makt- och kontroll
mönster i förhållande till sina manliga relationer. Det var bättre att förekomma 
än att förekommas! 

De har egentligen aldrig fått med mig att göra! 

Typifierades det tidigt självförtroendeskapande strategier i akt och mening att 
stötta upp en på detta område skör självkänsla, i de rörelsemönster hon ut
vecklade gentemot "det manliga"? Hon ansträngde sig för att styra, ha distans 
och bemästra relationerna men blev i samma andetag underordnad och bero
ende. Det manliga representerade den projektionsduk hon behövde för att ska
pa självbilder och uttrycka kvinnliga rörelsemönster - ett beroende som var 
svårt att komma ifrån. Ledde hennes beroendeställning till "de osynliga" fram 
till strategier och orienteringar vars avsikt var att bekräfta och göra henne syn-
lig? 

Det går inte att vara sig själv i relationer ... man har ett jävla ansvar. 

Denna reflektion ställer två viktiga frågor. Var hon tvungen att hålla fadersre
presentationer ifrån sig (för att undvika sociala skamkänslor529 av att vara av
visad)? Kände hon sig tvingad att knyta och upprätthålla sociala band genom 
nya manliga relationer där hon kan bli bekräftad (och inte bli avvisad)? Var 
detta hon menade med - "ett jävla ansvar" över att vara till lags. 

527 Begreppet kan härledas från interaktionistisk teoribildning i betydelse grundläggande 
upplevelsen av konstruktionen "självet" (Self). I vardagssammanhang används begreppet näs
tan med samma precision, dvs "känslan för vem man själv är". 
528 Haavind 1985, Hirdman 1988, Holmberg 1993. 
529 Scheff 1990. 
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Det komplicerade beroendet av en likadan 

Under intervjuerna frapperas man ofta av flickornas beskrivning, eller rättare 
sagt "icke-beskrivning" av sina mödrar. De är ofta så självklara att de inte ens 
nämndes just för att de är och har varit en del av dem själva. I Lottas fall har 
mamman funnits med genom hela uppväxten. Deras relation har varit stormig 
och konfliktfylld men har ändå stått emot alla svårigheter. Under de tidigaste 
intervjuerna spydde Lotta galla över henne och den "misshandel" hon utsatt 
henne för. Hon njöt också över att berätta om makt och hållhakar hon hade på 
sin mamma. Vid ett tillfälle, när hon var placerad530 på ett behandlingshem, 
såg hon till att mamma "fick loss henne". Hon visste precis hur hon skulle vrida 
argumenten för att få henne dit hon ville. Femtonåriga Lotta försökte med alla 
medel bemästra situationer och skaffa sig kontroll över de människor som på
verkade hennes självständighetssträvanden. Mamman var centralfigur i sam
manhanget och den person vilken maktkamperna i första hand riktades mot 
under de mest akuta frigörelseprocesserna. 

Det fanns två saker att välja emellan. Bli skötsam, plugga och kanske vara ute och cykla 
men jag tyckte det var så tråkigt. Det var mer spännande med dem som var ute och 
stal, det var roligare. Det beror väl också på hur man upplever alkoholen de första 
gångerna. Och hur föräldrarna tar emot en sen. Om de inte bryr sig ...då fortsätter man 
ju bara. 

I de senare intervjuerna, när hon blivit några år erfarenheter rikare, beskrevs 
mamman mer som en självständig person, med fel och brister och inte bara ett 
hot och en konfliktpartner. 

Då fattar man att hon också har känslor och blir sårad... Förut var hon en som man 
skulle ha makt över. Hon ville det bästa - men gjorde på fel sätt - hon visste inget rätt 
sätt - hon försökte få kontroll över mig genom hot och makt men jag visste vad hon höll 
på med. Så tänkte jag då. 

Det fanns många faktorer som påverkade den återhämtningsprocess Lotta gick 
igenom och som åstadkoms eller rent av möjliggjordes av den försoning som 
skedde mellan mor och dotter. Centralt i processen var att relationen med 
mamman aldrig någon gång var helt havererad. Lottas mamma fanns, även 
under den mest ansträngande tiden, alltid kvar. 

Forskning om flickor i Lottas situation visar ofta på förlorade och brända 
föräldrarelationer där många föräldrar ger upp531 och tappar kontakten med 
sina döttrar. Inom §12-vården har man funnit att både mammor och pappor i 
högre utsträckning avvisar sina döttrar än sina söner 532. Antingen är det så att 
det kvinnliga utåtagerandet tär hårdare på familjerelationerna eller att toleran

530 S k SOL-placering som sker efter medgivande av vårdnadshavaren och som kan avbrytas 
på vårdnadshavarens begäran. 
531 Forsling 1987 s 53, Andersson 1990 s 26-28. 
532 Forsling 1987 s 51, Andersson 1990 s 26-28. 
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sen för flickors avvikelser helt enkelt är lägre än för pojkar. Min uppfattning är 
att bägge bilderna är relevanta och att de faktiskt drar åt samma håll. 

I tolvårsåldern förändrades maktbalansen mellan mor och dotter. Med kraft 
ifrågasatte Lotta vem som ska ha makten över henne och hennes liv. Hon ut
nyttjade det handlingsutrymme som fanns mellan en splittrad familjesituation 
och de möjligheter till orienteringar som fanns att tillgå utanför familjesfären. I 
frigörelsen från de starka sociala banden med mamman var kamratorientering
en den kofot med vars hjälp hon bröt sig loss. 

Det är vi som är de riktiga tjejerna! 

Jämnåriga tjejer är så töntiga och killarna är bara snälla, de gör aldrig nåt. Jag har svårt 
med tjejer, begriper mig inte på dem och umgås därför bara med killar. 

När Lotta som tolvåring sökte sig till en mer självständig identitet valde hon 
inte bara bort familjelivet utan sökte sig också mot alternativa sociala tillhörig
heter. Detta skedde på flera plan samtidigt. Inom skolvärlden hade hon aldrig 
känt sig hemma. Under låg- och mellanstadiet hade hon inte haft många tjej
kompisar och ibland även känt sig mobbad. I högstadiet däremot ökade alter
nativen och möjligheterna att gruppera sig på nya sätt, bl a med droger som 
stilbildare. 

Hon började dricka när hon var elva och drack regelbundet varje dag som 
femtonåring533. Hon prövade hasch och amfetamin ibland men har aldrig inji
cerat. Det lilla brukssamhället var på många sätt en idyll som dominerades av 
villor med välputsade trädgårdar, aktiva, skötsamma ungdomar och en fram
trädande förenings- och fritidsverksamhet. Lotta gav en helt annan bild. I de 
kretsar hon levde i, fanns omfattande kriminalitet och varierande missbruk av 
alkohol och narkotika. Hon sökte sig tidigt till en ungdomsgrupp som avteck
nade sig mot "vanliga ungdomar" och "det vanliga livet" och kände mest tillhö
righet med tre jämnåriga flickor, vars livsstil bestod av skolk, fester och ett vilt 
uteliv med äldre killar. Ingen av dessa flickor gick nämnvärt i skolan eller ställ
de upp på krav och regler hemifrån. De byggde upp en egen nisch med lånade 
lägenheter, fifflade med övernattningar, ljög och lyckades leva utan alltför stor 
vuxeninblandning. Flickorna kom från likartade hemsituationer. De hade alla 
splittrade familjer och hamnade i en "frizon" mellan föräldrarnas nya och gamla 
familjebildningar. Flera av dem hade missbrukande föräldrar och inslag av våld 
i familjebilden. Flickorna sov på dagarna för att "leva loppan", ha kul och träffa 
spännande och farliga killar på kvällarna. Detta var den första starka "tjejge
menskap" Lotta träffat på. Tidigare hade hon haft svårt att göra sig gällande 
bland flickkamrater. Avgränsningen till "de andra" tjejerna i samhället var en 
sammanhållande faktor som band dem tätare tillsammans. Alla flickorna hade 
på olika sätt upplevt tjejmobbing och kände en styrka i att hålla ihop. 

533 Bedömdes i utredningens läkarutlåtande som femtonåring vara kemiskt beroende enligt 
DSM-III:s alla kriterier. 
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Vi pratade inte med dem. Vi kände att de såg ner på oss och vi ansträngde oss inte att 
se bra ut i deras ögon - tvärtom - kunde vi prata extra högt i deras närhet och skryta 
över "hur jävla full vi hade varit". 

Flickorna upplevde sig annorlunda, såg sig som mer "äkta" och mer "naturliga" 
än de andra tjejerna. De hade inget behov av andra tjejsamhörigheter och deras 
rakhet var uppskattad av killarna. De söp som killarna och hade inte fast säll
skap med någon speciell utan "alla låg med alla" och "festade med alla". 

Jag har aldrig varit tillsammans med nån under en längre tid...det går inte...vill bara 
vara kompis för annars blir det ett jävla liv... om man är tillsammans med nån måste 
man vara anständig....och inte göra bort sig. De flesta fattade att det inte skulle funka i 
längden men sen skiter man i det. Killarna verkar bättre kunna hålla isär det där med 
jobb och supa, knarka. 

Några av pojkarna är idag fortfarande kriminella medan de flesta lever under 
ordnade förhållanden. De fyra flickorna i kretsen däremot hade alla under nå
gon period av sin tonårstid haft missbruksproblematik och vistats på behand
lingsinstitution534. 

När Lotta var nyss fyllda femton år bodde hon under en tremånadersperiod 
på tonårshem. Hon rymde ett antal gånger och vistelsen avbröts abrupt när 
mamman under förevändningen att hon ordnat arbete åt Lotta, hämtade hem 
henne. Både Lotta och hennes mamma avböjde sedan stödinsatser från social
tjänsten535. Socialtjänsten hade då uppmärksammat henne och hon placerades 
på U-hemmet för utredning. 

Lotta behöver hjälp att komma bort från sin hemmiljö och det destruktiva liv hon där 
börjat leva. Vidare behöver hon bygga upp sin kvinnliga könsidentitet, bearbeta sitt 
förhållande till alkohol samt stärka sin självtillit53^. 

Våldtäkten 

Det är svårt att bedöma hur enskilda händelser påverkade livsprocesserna. När 
Lotta var tolv år råkade hon ut för en våldtäkt som hon fortfarande har suddiga 
minnesbilder av. Hur mycket denna händelse påverkade henne i fortsättningen 
kan varken jag eller Lotta någonsin få exakt kunskap om. Ju äldre Lotta blev, 
desto mer tillskrev hon våldtäkten betydelse som central händelse för sin själv-
bildsutveckling och sitt sätt att hantera makt och sexualitet. I förlängningen 
blev detta ett centralt tema för hennes förmåga att knyta relationer. Lotta har i 
sin bekantskapskrets flera flickbekanta med liknande erfarenheter och inter

534 Flickorna idag är runt arton år och man kan se stora likheter även i deras fortsatta levnads
förlopp. Idag har alla fyra sociala problem och regelbundna kontakter med någon social vård
form. 
535 Socialutredningen. 
536 Slutsatser från utredningen. 
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vjumaterialet innehöll också flera likartade berättelser vilka speglade traditio
nella könsmönster och traditionell kvinnlig utsatthet. 

Det är först som sjuttonåring Lotta tyckte sig få perspektiv på sitt sätt att 
knyta relationer. Hon såg mönster i sin egen utveckling och kunde skönja en 
process, "en regi" i de olika förhållanden hon haft. Hennes erfarenheter färgade 
det hon sökte i bekräftelser och relationer och blev känslomässigt integrerade i 
hennes sätt att "läsa världen"537. Hon beskrev en nedåtgående process som de
valverade den kvinnliga självkänslan och en svår och smärtsam återhämt
ningsprocess där hon kämpade för att upprätta stolthet och egenvärde. 

Jag har blivit våldtagen en gång. När jag var tolv...av nån. Det var K:s brorsa som var 
tjugo ... nånting. Minns inte så mycket. De drogade mig ... de ... vet inte... Det jag minns 
är att jag blev sövd på fredagen och att jag vaknade på tisdagen ... så ... minns ingen
ting ... mindes lite grann ... att jag inte kunde röra mig ... sen sa han att "går du till poli
sen så dödar jag dig" och det visste jag att han skulle göra för han är sån ... han har sut
tit inne flera gånger för misshandel. Två månader senare fick jag missfall och då visste 
jag inte ens om att jag blivit våldtagen. Då när jag märkte det gick jag till polisen, men 
hade ju inga bevis. Han sa ju bara att han inte kände mig. Han fick inte ens böter! 
- Vilka fantasier har du om vad som hänt? 

Jag var ju bara tolv år ... vet inte. Jag var som bara hemma då ett par månader ... sen 
då ... vet inte ... vet inte ... Det är en person till som vet om det... men han säger ingen
ting. Inte ens P vet om det. Det tänker jag inte säga till henne. Om hon ska hälsa på ho
nom, hennes brorsa. Så följer jag med för annars så kan hon misstänka nåt. Men vi sä
ger inget till varandra. Han har ju försökt flera gånger men han har bett om ursäkt nu i 
vintras ... men jag vet inte. Han ångrar sig i alla fall det är tur för han det. Jag törs då se 
på han nu i varje fall. 
- Har du inte berättat för dina föräldrar? 

Neh-hej det skulle de inte bry sig om ... inte ens polisen bryr sig. 

Känslan av att vara värdelös 

Vid de första intervjuerna hade hon en splittrad bild av vad som hände och ha
de svårt att reflektera över de konsekvenser och betydelser övergreppet fick för 
henne. Hon vet ju inte hur det skulle ha varit om det inte hänt, menade hon och 
flydde ämnet. Vid de senare intervjuerna höll hon däremot fast samtalsämnet 
och utvecklade teman om makt och sexualitet som hade samband med händel
sen. De vägar livet fört henne, framförallt det senaste året, har påverkat hennes 
möjligheter att reflektera och förstå övergreppets betydelse. 

-Helgen när du blev neddrogad och våldtagen var du tolv och inte varit med nån kille 
på det sättet tidigare. Kan du idag värdera och förstå hur den situationen påverkat dig? 
Har den satt några spår i dig? 
Jag kan bara säga vad som hände och hur jag tänkte sen efteråt. Det är sånt som man 
läser mycket om. M har varit med om samma sak. Det blev likadant för henne också. 
De flesta blir rädda och håller sig från folk, killar. I början fattade jag inte så mycket om 

537 Jfr Gi lligans könsmönster i "moraliskt tänkande" och "vad som söks i bekräftelser", samt 
tidigare resonemang i kapitel 8 om könsskillnader inom skolans värld. Könsmönster går igen 
när det gäller skapandet av meningsfull ordning och typifieringen av det vardagliga. 
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det just då, tror jag. Jag fattade inte liksom vad som hände riktigt. Det blev som minne
sluckor som kom fram eftersom. De andra som man läser om blev rädda för killar, men 
för mig blev det tvärtom. Man kände sig som nån docka som inte var värd något mer, 
blev helt förstörd som tjej. Då tänkte man att de kan ju utnyttja en som de vill. Man är 
ju inte värd nånting. Då var man med så många som helst. Efter ett tag vart det där 
som ett sökande efter kärlek där man sökte nån som kunde hålla om en och till slut 
räckte det med nån som höll om en över natten...äh... men sen har man som kommit 
underfund om att det var som helt fel sätt..det var det man nöjde sig med då...Det var 
en kille som jag varit tillsammans med mycket ett år. Jag har ju som varit kär i han då. 
Han tyckte om mig som jag var och det var väl inget mer med det. Jag kände väl att 
han tyckte om mig för att jag var med han - sexuellt - och det räckte. Jag kände att han 
tyckte om mig. Jag visste att han ville ha mig - i sängen - men det var som en glädje för 
mig. - Åh det är nån som vill ha mig! Då blev man glad, men det var helt fel. Vi var väl 
bra kompisar emellanåt, han var snäll och när jag bråkat med mamma så kunde jag so
va över där ibland ... men vi var aldrig ihop på riktigt. Sen när jag vart tillsammans 
med G förra året, då var han samtidigt med en annan. Då tyckte jag att det var drop
pen. Nu ska ingen få utnyttja mig mer! Nu är det jag som ska utnyttja dom, tänkte jag. 

Sen blev det tvärtom! Blev jag kåt då, gick jag ut och tog nån och sen var det jag som 
lämnade nån ensam för natten. Jag sket i dom. Det var säkert flera killar som hade tyckt 
om mig men jag sket i dom efteråt, det vet jag. Jag var snäll och smöra in mig men det 
var som en härlig känsla efteråt att ha makt och kunna lämna nån själv sen, utan att 
engagera sig nåt djupare. Det har jag gjort i varje kille jag varit med förut, jag var kär i 
varenda en, lättpåverkad. Men sen då blev det tvärtom ända tills nu då. Då jag träffade 
P... 
-Är det att vara omtyckt och speciell för nån det viktigaste som driver en här i livet? 

Ja, det tror jag men det är ju fel det också. För mig blev det som om jag behövde ta 
hand om mig själv, en period. Om jag gör det, tar hand om mig själv och lär känna mig 
själv då kan jag lära mig att göra som jag själv vill utan att jag ska behöva leva varje 
dag för nån annans skull. Klä mig för nån annan, uppföra mig för nån annans skull. 
När man gör nåt för sin egen skull mår man mycket bättre - i alla fall jag. Min kontakt
person (på behandlingshemmet) har sagt åt mig att jag låter alla utnyttja mig men då 
menade jag att det var precis tvärtom. Jag bestämmer över mig själv och min egen 
kropp. De menade att jag levde fel och ville av den anledningen inte ge mig permissio
ner. De sa att jag skulle förstöra mig själv och allting. De sa att jag skulle lägga upp mig 
för första bästa kille som jag träffade på gågatan. Det har de ingen rätt att säga till en! 
Jag har gjort precis det jag velat och inte mått dåligt av det. Jag har mått skitbra av det. 
Det är nåt man måste gå igenom. Man måste upptäcka det när man bara är ute efter att 
nån ska hålla om en, när man är ute efter kärlek. Man måste upptäcka det själv att det 
egentligen inte är nån som bryr sig om en. De bara utnyttjar ju en. Det måste man upp
täcka själv. Det är ingen annan som kan komma och säga åt en det. När jag hade gjort 
det, bestämde jag själv. När jag var kåt så låg jag med nån. Det var inget mer med det. 
Ville jag inte så... Då hade det inte med kärlek och värme att göra utan bara om sex. 
Var det bara nån som ville nåt annat så sa jag nej. Det var på mina villkor det skulle 
ske. Allting..och det kändes bra. Det har varit lite tomt och ibland har jag saknat nån 
men jag mådde bäst av att vara själv den här tiden. Jag har backat ur om nån ville nåt 
mer. Man måste känna sig själv mer först innan jag kunde släppa in nån annan, tror jag. 
Det har tagit år för mig att komma underfund om allt det här och det är något jag fattat 
själv. I journalen på Behandlingshemmet står det att de hjälpt mig med det här men det 
har jag gjort själv. Inte nånting har de hjälpt mig. Det kom successivt hos mig själv. 

Lotta såg själv en process i sitt sättet att tänka och rollutvecklingen som flicka 
och kvinna. Från att ha varit en utnyttjad "docka", och känt sig värdelös med 
låga krav på relationer övergick hon till att ge igen och att hämnas. Handlade 
det om anpassning och underordning till karga relationsförhållanden eller var 
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det hennes sätt att hantera och utveckla de återhämtningsmöjligheter som stod 
till buds? Det ligger antagligen en hel del i bägge aspekterna men med resten av 
berättelsen som underlag kan man skönja en copingprocess som aktivt hante
rade utvecklingen av hennes feminina sidor och kvinnliga identitet. 

Idag säger hon sig ha hunnit ännu ett steg. I sitt förhållande med P har hon 
etablerat en djupare relation, på andra grunder än de relationer hon tidigare 
haft med pojkvänner. P var blyg och försiktig och hon har alltid tidigare dragits 
till tuffa, hårda killar. Hon har aldrig tidigare låtit någon komma nära utan 
"spelat spelet" och givit varken dem eller sig själv chansen att visa upp sig på 
det personliga planet. Hon anpassade sig till det som förväntades av henne och 
agerade som hon trodde att killarna ville ha henne. Den tuffa rebelliska livssti
len var ett sätt att blåsa upp självförtroendet och kompensera en låg självkänsla. 

Huvudsaken var att de fick ligga med en och att de fick sin docka. Har man låg själv
känsla lär man sig att stå ut... 

o 

Aterhämtningsprocesser 

Efter utredningstiden följde ett drygt år på behandlingshem som marginellt 
påverkade hennes sätt att leva. Därefter inträffade, under fyra vintermånader, 
flera genomgripande händelser som gav bestående förändringar hos henne. 
Lotta hade då hunnit in på sitt sjuttonde år. 

Mammans sambo dog vilket återförenade mor och dotter. Lotta hamnade 
också i ett förvirringstillstånd eller haschpsykos där hon inte kunde sova. Hon 
hörde röster och upplevde två starkt ångestfyllda månader. Tillsammans med 
en misstänkt hepatitsmitta exponerade dessa händelser droglivets baksidor och 
gjorde att hon bestämde sig för att helt lämna drogerna och sina gamla kamra
ter. Just i denna livssituation blir hon "date-ad" av P, från hembyn och inledde 
ett förhållande med honom som fortfarande håller. 

Det hände mycket som var för sig kan analyseras och vägas in i den stora 
förändringen. Parallellt med dessa yttre skeenden skedde dessutom också en 
inre mognadsutveckling som var ännu mer svåröverblickbar. Erfarenheter på 
alla plan, ledde till att hon ifrågasatte mycket av sitt "gamla liv". Inte minst 
syntes det i hennes sätt att ta sig in på arbetsmarknaden och bli "vanlig. Genom 
behandlingshemmets verksamhet fick hon en praktikanställning i en klädaffär. 
"Jobbet" blev en fast punkt där hon kunde "gräva ner sig när det var svårt". 
Samtidigt utvecklade hon en kompetens och en yrkesidentitet som gav själv
förtroende. Att klara ett jobb var en hållbar kompetens som gav status både åt 
självkänslan och säkerheten. 

Den gemensamma sorgen 

Vad är det som förenar människor? Döden har förmågan att förutom att skilja 
människor åt också föra dem närmare varandra. När Tore, mammans sambo, 
hastigt och plötsligt avled skakade marken under Lotta. Det var något otänk
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bart och overkligt som inträffade. Först efter hans bortgång kunde hon se vad 
han betytt för henne. 

Han var den pappa jag alltid önskat mig. Då dog han och det fanns ingenting kvar. 
Morsan var helt borta och fattade ingenting av vad som hände - om livet, typ. 

Hans död påverkade även familjesituationen. Lotta upplevde sig som en viktig, 
oumbärlig resurs för att hjälpa sin mamma i sorgearbetet. Hon fick också möj
ligheten att markera sin hemhörighet gentemot behandlingshemmet. Där kräv
de de att hon skulle fullfölja programmet medan hon själv markerade att fa
miljen kom i första rummet för henne. Det var en symboliskt viktig markering 
som visade både för Lotta och hennes mamma, var hon ansåg sig höra hemma. 
Detta stärkte banden mellan dem. 

När Lotta sa att mamman "inte fattade vad som hände - om livet, typ" fanns 
ett djupare spår där hon kanske blandade ihop sig själv och sina känslor med 
mamman. Detta redde hon ut ett år senare. Det var hon själv som hade varit 
skakad och inte fattat vad som hänt. Det var hennes syn på livet som förändra
des även om hon såg det hos sin mamma. När Tore dog omvärderade hon sin 
familjehistoria och sina familjekänslor. Ett år efter hans död: 

Allt är väl inte så jävla bra ... egentligen har ingenting varit bra, men jag har väl kommit 
till insikt i livet. Man lär sig uppskatta livet mer. Jag har kommit mamma närmare sen 
Tore dog. Jag har inte fatta så mycket tidigare av det här med familjelycka och att de, 
mamma och Tore har varit kära och sånt. Nu förstår jag hur viktigt det är med föräld
rar. Jag har som inte brytt mig. Men det är viktigt och det känns ganska bra nu. Lite 
hemskt är det kanske nu när jag inte ens kan ljuga för morsan. 

Den sista meningen antyder en förändrad mor-dotter relation. En relation på 
mer jämlik grund och som getts ny växtkraft av den förändring som både mor 
och dotter hamnade i. 

Drogernas avigsidor 

Finns tillfälligheter i val av livsstilar? Vad är det som gör att vissa livsavgöran
de beslut, som Lottas, mognar fram medan andra människor aldrig kommer till 
skott och förändrar sig? Inom behandlingsforskning framhålls motivationen, 
"den egna viljan", som den starkaste drivkraften till varför människor lämnar 
droger och droglivet. Skälen att lämna missbruksliv handlar om genomgripan
de förändringar av livssituation där f d missbrukare säger sig ha tröttnat på 
missbruket och livsstilarna och funnit mer åtråvärda alternativ, oftast knutna 
till nya eller förändrade nära relationer538. 

537 BAK/SWE; DSF-projekt nr 81/50 rangordnar skäl till att avbryta missbruk: 
1. Mådde fysiskt och psykiskt dåligt av missbruket och hade tröttnat på det destruktiva 
missbrukslivet. 
2. Trygghet och gemenskap, framförallt hos familjen, en ny partner och bland "riktiga" vän
ner. 
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Lotta berättade om två utdragna skräckupplevelser som satte allt på sin spets 
och gjorde att hon skarpt tog avstånd från det gamla. Den ena var ett utdraget 
förvirringstillstånd och det andra om en lång och utdragen väntan på ett hepa-
titprov som till slut visade sig vara negativt. Bägge dessa dramatiska händelser 
bidrog till en vändpunkt och ett beslut, att lägga av. 

Under februari fick jag en psykos. Det här har jag inte berättat på sjukhuset. Jag kunde 
inte sova på nätterna för jag såg syner. Jag såg spindlar som jagade mig, hörde röster, 
allt möjligt som gjorde mig rädd. Det hade med drogerna att göra. I två månader hade 
jag det så där och kunde inte jobba. Jag låg hemma på behandlingshemmet. Där berät
tade jag om mina syner men inte vad det berodde på, förstås. På sjukhuset fick jag olika 
mediciner, för insomning och sånt men fick jag svimningar och kallsvettning så jag var 
tvungen att sluta ta dem. Det brände i huden och personalen fick sitta uppe med mig 
till fyra på morgnarna eller till det blev ljust igen. Jag vågade inte gå och lägga mig. 
När jag var ensam i rummet vågade jag inte ens röra mig. 

Sen fick C veta att hon hade hepatit. Det visade sig också att hennes kille hade det, 
vilket innebar att jag kanske fått smittan när vi var tillsammans. Då fick jag världens 
avtändning. Jag hade tagit lite amfetamin för att inte vara så trött. Sen var det en lång 
väntan innan man kunde testa sig och sen ytterligare väntan innan det kom svar. När 
jag sen kollade mig - tänkte jag för mig själv - utan att nån personal hade sagt något - är 
det här negativt och jag är frisk, då ska jag byta liv - tänkte jag. När det visade sig att 
provet verkligen var negativt, bröt jag helt tvärt med allt, pratade inte med nån, slutade 
ringa till allihopa. Jobbade som faan, lördagar, hur mycket som helst. När jag kom hem 
till mamma var jag bara hemma. Det är bättre att få ett eget liv...så man får chans till ett 
jobb om tio år. Egentligen vet jag inte, faktiskt. Jag blev rädd när jag trodde jag hade 
hepatit. Då kom jag på att jag inte ville ha en massa sjukdomar eller förkorta mitt liv 
bara för att man har lite kul då och då. 

Det fanns också andra sidor av vändpunkterna som belyste motiv av köns- och 
relationskaraktär. Tankar som handlade om hennes fortsatta liv som relations
partner. 

Flera kompisar har hepatit och det är jävligt jobbigt. Vem vill ha en sjuk tjej sen 
De som har hepatit har ofta en som de är med och jag hade som ingen... 

I hennes ögon hade kärlek och partnerrelation hög status. "Att ha någon att ha 
det med" var till och med ett skäl att stå ut med gulsot eller att hålla på med 
droger. Uttalandet sa mycket om det underläge hon upplevde gentemot män 
och den maktlöshet hon kände inför "vem hon skulle få". "Att ha någon" var det 
centrala i allt - det andra, missbruk, hepatit, problem var något man kunde stå 
ut med - om man hade det med någonl 

Riddaren î gul Pontiac 

Sedan Lotta sagt upp kontakten med gamla kompisar, var hon allt oftare hem
ma hos mamma i den lilla byn de få kvällar och helger hon inte arbetade. Un
der en ledighet tog en av byns pojkar, P, kontakt med henne. Han "date-ade" 

3. Mognad och insikt har gett dem självkänsla och kunskap. 
4. De har fått framtidstro och en egen roll i samhället. 
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med vin och ostkrokar, hämtade henne, storstilat, i sin gula Pontiac. Det här var 
någonting nytt för Lotta. 

Inledningen av deras relation andas både spänning, blyghet, romantik och 
det Scheff kallar "samklang", det Buber kallar "autentiskt möte" och det Haber
mas beskriver som möten i livsvärlden539. Men så är det också experters försök 
att på olika språk beskriva samma sak. Experten Lotta beskriver dialogen med 
känsla: 

Det har varit som en mognadsgrej inom mig. Det var härligt och det är konstigt det här 
med P. Jag sa det åt han att: - Vill du ha det här som en sommargrej... en historia... så 
gör det inte mig nånting —jag är va n att ha det så... Jag tyckte ... och inte har jag varit 
med nån, nån längre tid heller. Jag var inte van, helt enkelt. Då sa han: -Ska det vara så 
står jag hellre över, sa han!! 

Va!!... äh ... fattade ingenting ... jaha ... men... 
Vi kan ju skita i det där med sex, sa han... för jag hade berättat om vad jag varit med 

om, våldtäkten och hur det varit. Vi kunde skita i det ett par år, om du vill. Mig spelar 
det ingen roll för det är dig jag tycker om... 

Jag fattade ingenting!!!! Det är ju som helt konstigt men det känns himla bra. Det 
finns alltid nån som tycker om en. Jag har a ldrig varit med om nåt sånt tidigare och -
det - känns - så - jävla - bra. 

"Det finns alltid nån som tycker om en" - sa hon. Kan man spåra en tillförsikt i 
användningen av ordet "alltid"- en förtröstan och ett hopp? Självkänsla är att 
känna sig trygg i ett meningsfullt sammanhang och uppleva respekt och stolt
het i relationer med andra. Kärleksrelationer är påtagliga och självklara manliga 
och kvinnliga mikrofundament i ett spel som ger bekräftelse och skapar själv
förtroende till den som blir älskad. Att bli bekräftad för den man är - inger 
känslor av stolthet på det personliga planet - en känsla av att duga inåt. Parför
hållandet innebär också en möjlighet att erövra status på det sociala planet och 
ingå i det vanliga vilket också inger känslor av stolthet - att duga utåt540. Dessa 
känslor ger en positiv spiral, en kompetens för vidare självförtroendeskapande 
livsstilsval541. 

Flickor och pojkar lever i olika världar och de söker olika saker i bekräftel
serna från omvärlden. Flickors självkänsla är starkt knuten till förmågan att 
upprätthålla viktiga relationer. För Lottas del hade hon efter bästa förmåga 
hanterat faderslöshet, identitets- och självständighetskonflikter gentemot 
mamman och det svåra i att finna sig själv, som kvinna. Det var slitsamma pro
cesser som periodvis sänkte självkänslan och tvingade henne att hantera käns
lor av att vara värdelös och känna skam. Samtidigt är det frapperande hur hon i 
det sociala samspelet konsekvent arbetade med överlevnadskonsten att ut
veckla säkerhet och självförtroende i det hon gjorde. Hon vred och vände, re
flekterade, experimenterade, sökte nya lösningar på gamla teman och skapade 

539 Scheff 1994 s 7, Buber i Israel 1992 Martin Buber. Dialogfilosof och sionist s 24 samt Habermas 
livsvärlds/systemvärld i Börjeson & Mether 1989 s 21 ff, Habermas 1984 s 335. 
540 Scheff 1994, s 93, 168, betonar betydelsen av stolthetskänslor på bägge plan och att den 
stärkta självkänslan, som ett resultat av ett upprättat starkt känslomässigt socialt band, innebär 
utökad förmåga att behärska den andra polen - skamupplevelser av att inte duga. 
541 Vilket är grundbulten i salutogenes - vägen till hälsa. Antonovsky 1994. 
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situationer där hon kunde utnyttja olika sidor av erfarenheter och resurser. 
Hennes berättelse visade på speciella vägval men också på mer, generellt sett, 
kvinnliga vägar att hantera problematiska uppväxtförhållanden. Hon visade på 
hur självförtroende skapas i kvinnliga villkor genom kvinnligt agerande. 

Förändringen, den nya situationen (oavsett om den var lika romantisk och 
symboliskt laddad som hon framställde den) påverkade hennes rörelsemönster 
på ett påtagligt sätt. Hennes repertoar förändrades och hon fick tillgång till det 
vanliga på flera sätt; parförhållande, stabila band med familjen, yrkesidentitet 
och starka skäl att ta avstånd från droger och det gamla livet. 

Skulle jag ta droger ville han inte se mig igen. 

Det låter så självklart och enkelt! Hon avstår från drogerna för att inte mista 
"honom". Jag vill påstå att hennes utsaga givetvis är en grov förenkling av 
mänskliga angelägenheter men ändå pricksäker. Relationernas betydelse för allt 
agerande kan nog aldrig underskattas. Under ytan av individuell utveckling, 
självständighetssträvanden och argumentation om att vara "fri", pågår en stän
dig rörelse i att upprätta, reparera och underhålla sociala band542 och "skapa 
beroenden" till andra människor. Ingen kan leva i tomma rum! Trygga beroen
den är en utgångspunkt för känslor av frihet och självständighet543. Lottas ny
vunna frihet kan kanske sägas bygga på hur hon förmår hantera denna nya 
möjlighet att: knyta an, åta sig förpliktelser, fördjupa relationen och tillsam
mans ge "vi" en klädedräkt vilket i egentlig mening är att (faktiskt) gå in i ett 
"beroende" där hon åtar sig att ta avstånd från det gamla livet "för hans skull". 

Genom att spegla sig i andra människors ögon544 ser man vem man själv är 
och i Lottas fall var hon nöjd över det hon såg. Utsagan handlade mer om hen
ne än om honom! 

Tänk om de kände varandra 

Om Sofia och Lotta bodde i samma stad skulle antagligen deras vägar korsas. 
Kanske kunde de som hastigast, under de tidiga tonåren, träffats på en fest. 
Antagligen skulle de gå om varandra då de hade olika värderingar, stil och 
framförallt olika sällskap. Eventuellt skulle Lotta fnysa nedlåtande åt och hög
ljutt ta avstånd från Sofias punk- och skinheadstil och kanske även senare på 
liknande sätt, fnysa åt de fina märkeskläderna. Sofia däremot skulle imponerat 
ta in Lottas frispråkighet och tvärsäkra uttalanden och kanske ta efter en del av 
hennes åsikter och värderingar - åtminstone ett tag. 

542 Den viktigaste motivationskällan för allt handlande. 
543 Antonovsky, 1994, ser starka sociala band som utgångspunkt för ett starkt "KASAM". Matti 
och Kobasa, 1989, ser "sense of commitment" som resursförstärkande. Hirsche, 1969, har ut
vecklat en teori som liksom Antonovsky och Matti, Kobasa tar fasta på sociala band som be
främjar positiva handlingsval. Han betonar "attachment", "commitment", "involvement" och 
"belief" som grundpelare i starka sociala band. Se även Scheff, 1990. 
544 Jfr Cooleys 1922 "spegeljag". En grundläggande tanke i symbolisk interaktionism. 
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Flickorna hade utifrån skilda livshistoriska erfarenheter, (se skillnader i sce
nario) byggt in stora olikheter i den ordning varmed de tolkade sig själva och 
världen. Redskapet att stötta upp en skör självkänsla - självförtroendeskapande 
livsstilsval - får i deras tappning olika klädedräkt trots att flickorna hade sam
ma kön. Sofia flöt med, anpassade sig till omständigheterna medan Lotta testa
de, vred och vände, reflekterade, experimenterade, lockades och drogs mot av
vikande orienteringar, samtidigt som hon utmanade, ifrågasatte och slogs med 
betingelserna. 
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KAPITEL 10 

MANLIGA VALSITUATIONER 

Mattias 

Jag är nog den typen som hakar på, som vill ha kul och få lite spänning... vill få kompi
sar... man blir liksom någon... 

Mattias hade liksom Lotta, aktivt sökt sig till ungdomar som använde droger 
och var kriminella. Han hade i huvudsak vuxit upp med sin mormor, mamma 
och sin något äldre syster. Familjen hade varit sluten med få kontakter utåt. De 
hade få kontakter med släkten och levde med en "skugga", Mattias pappa, som 
enligt mamman övergav dem strax efter hans födelse. Mattias träffade sin pap
pa första gången när han var tolv. Pappan hävdade att han var förhindrad att ta 
kontakt med sina barn medan mamman såg honom som likgiltig och falsk. 
Mattias mamma anser att de problem barnen fick i tonårsåldern har sin grund i 
faderns hämndgirighet. Hon anser också att socialtjänsten fördjupade proble
men när de uppmuntrade kontakten mellan dem545. Familjen har bytt lägenhet 
och flyttat nio gånger mellan olika stadsdelar varför barnen flera gånger tving
ats byta skola. Det fanns stora relationsproblem mellan mamman och barnen 
som hölls hemliga inom familjen så länge mormodern levde. Därefter föränd
rades situationen vilket inte minst märktes på Mattias beteende. Han sökte sig 
hemifrån, försökte knyta an till kamrater och anammade en tuffare stil. I sam
band med ett skolbyte i årskurs åtta började han sniffa och utföra det man kal
lar "spänningskriminalitet". Han trivdes inte alls hemma och placerades i två 
olika familjehem vilket inte förhindrade att han forsatte att orientera sig mot 
avvikande livsstilar. 

Under de tre år jag följt Mattias har han ständigt umgåtts med tankar om 
"vem han är" och "hur man ska vara". Precis som han säger i citat ovan, an
strängde han sig mycket för att bli "någon" i andras ögon. Den diagnos som 
ställdes på U-hemmet, att han var schizoparanoid och identitetslös, blev oavsett 
sitt berättigande ett tema för hans tankar. Kanske sattes det ord på den vilsen
het och osäkerhet som ständigt, känslomässigt, fanns närvarande i hans 
livsvärld. Eller så är det så att diagnosen formade tankebilder som styrde upp 
och ramade in sätten att förstå sig själv. Den senare aspekten kan i sämsta fall 
leda till att Mattias vävde in bilderna i sin identitet och sökte bekräftelser som 
verifierade att han var annorlunda och avvikande. 

Det var en blyg och osäker ung man som spontant och direkt svarade -
"inga" - på mina frågor om vilka resurser han bar på och vid varje intervjutill
fälle inledde samtalet med att stolt berätta om vilka brott han gjort sedan sist. 

Jag har valt att fokusera presentationen av Mattias berättelse kring sekvenser 
som berör viktiga relationerfarenheter samt fördjupa mig i de frågeställningar 

545 Utifrån inlaga i socialtjänstens utredning. 
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han aktualiserar i sin ständiga balansgång mellan kriminella livs
stilsval/missbruk och ensamhets-/anonymitetsproblematik. Mattias har orien
terat sig mot asociala livsstilar genom mer eller mindre genomtänkta val. I hans 
sätt att se på världen och hantera sina möjligheter var kriminella handlingar ett 
sätt att göra sig mer synlig och drogerna en möjlighet att göra sig mer levande. 

När jag är nykter kommer jag aldrig på något att säga men när jag tagit tjack gick 
munnen hela tiden. Jag vet att jag egentligen är ointressant och har inget att prata om 
eller komma med men man blir glad och uppåt och kan prata med vem som helst och 
man kan väl ta... tills gången innan man blir beroende, visst är det så...ha, ha ha ? 

Allt det hon är vill jag inte vara 

Var mest inne på mitt rum. Trivs med att gå för mig själv. Då man inte har nåt att prata 
om känner man sig bara dum att sitta och höra på andra, alldeles tyst och bara titta på. 

Mattias tog tidigt starkt avstånd från sin mamma och tog själv initiativ till och 
söka sig till ett familjehem, redan som trettonåring. Bråken med mamman "ville 
aldrig ta slut" och han upplevde att han höll på att "tappa kontrollen". 

Hon ser allting som om det var någon som försökte jävlas med henne. Det blev värre 
och värre. Man började kasta grejer och en gång knuffade jag henne in i väggen. Man 
vet inte vad man håller på med när man ser rött. 

Bråken handlade om vardagliga ting, om tider, småsaker. Mattias var till sin 
personlighet ordningsam och ville hålla tider medan mamman var tvärtom. 
Mattias var rädd för sin egen ilska och upplevde situationen där hemma som 
ohållbar. Trots att han ofta återkom till och pratade om "uppträden därhemma" 
dominerades familjebilden ändå i högre grad av tystnader och hemligheter. 
Mamman censurerade starkt det barnen fick veta om pappan. Omständigheter
na kring föräldrarnas separation var strängt tabubelagda samtalsområden. 
Ekonomiska problem eller svårigheter, misslyckade lägenhets- och bilaffärer, 
känslor och personliga problem kunde inte heller diskuteras. Mattias mormor 
hade en avledande effekt och var den person barnen i första hand relaterade till 
i frågor som rörde familjesituationen. När hon dog blev familjeklimatet mer 
slutet och fick till följd att Mattias retade upp sig på småsaker och kände "far
ligheten" växa inom sig. 

I de sociala akterna beskrev mamman honom som en snäll och försiktig poj
ke och att hon aldrig hade märkt några problem eller bråk. Även om Mattias 
inte bara beskrev utan även upplevde sig ha varit livlig och bråkig fanns det 
inget i socialtjänstens dokumentation, eller från de tre familjehem han bott i, 
som visade på att han varit "bråkig" och "livlig". Var det så att hans osynlig-
hetskänsla gjorde upplevelsen av "att säga ifrån" större för honom själv? Alla 
beskrivningar från andra håll talade ju om motsatsen. Hade han kanske lärt sig 
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små gester546, som kändes stora, men som inte syntes. När han upplevde sig "ta 
i ordentligt" noterades det inte av omgivningen! Är detta "identitetslöshet"? 

I skuggan av manlig frånvaro 

Kontakten mellan far och son var genom åren obetydlig. Mattias har alltid burit 
på en dröm att föräldrarna "åtminstone kunde prata med varandra via telefon". 
När han sedan till slut träffade sin pappa blev han besviken för den nervositet 
och främlingsskap som kännetecknade deras få och korta möten. Han hade 
känslan att hans pappa bara var "som en vanlig person". 

Jag har inget behov av han, har aldrig haft, kanske när jag var mindre men inte nu. Nu 
är jag ju nästan vuxen själv och då behöver man väl ingen farsa...- vaddå!... Det är game 
over! 

Efter den tidiga intimitetsperioden börjar söner och döttrar utveckla olika rörel
semönster i sina sätt att relatera till föräldrarna i första hand och senare till om
världen547. Mattias skulle inte bara bryta beroendet till mamman utan också 
utveckla det manliga rörelsemönstret i kontrast till "det kvinnliga". Påhejad av 
manliga idealbilder och män i sin närhet skulle han lära sig att markera sin sär-
skildhet, sitt relationsmässiga oberoende och sitt intresse för aktiviteter som 
skulle göra honom synlig och manligt "bli någon"548. 

I Mattias familjevärld var männen frånvarande. Han befann sig i en knipa 
när de manliga referenserna misstänkliggjordes och doldes. Vilka vägar gick 
han549? 

Manlig självkänsla 

Pojkar och män är besatta av att mäta sig och tävla. De vill jämföra sig, utmärka 
sig och visa kompetens. De intervjuade pojkarna återkom ständigt till ord som 
"stolthet", "respekt" och egenskaper som "smart", "stark", "häftig" och "säker". 

Sen varför jag hamnade på familjehem och institution ... de andra killarna sportar väl 
och håller på. För mig handlar det om att komma bort från vardagen, uppleva spän
ning. Det var så lätt i början och det blev som en sport - en katt och råttalek - med poli
sen. Jag stal aldrig något när jag var ensam men det var inte för att härma någon. Det 

546 Interaktioner sker med det Mead kallar gester. Det är ett agerande vars värde ligger i en 
ömsesidig förståelse av vad gesten symboliskt betyder. Man blir osynlig om motparten inte 
uppfattar ens gest. 
547 Bjerrum Nielsen & Rudberg 1990, Bergman Kvinnovetenskaplig tidskrift 1/93. 
548 Giddens 1992, menar att manlighet har kommit att grundas på "ordet och dådet", men inte 
på närhet. Frykman i Kulturella perspektiv 3/96. 
549 Jämför motsvarande fråga i Lottas berättelse som könsriktigt lyder - vad betyder de osynli
ga för henne? 
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var för att visa kompisarna att jag klarade det. Man ville vara värre. Har man gjort en 
grej vill man göra en större för att se om man klarar det - ju härligare blir det. 

Under sin uppväxt försökte han konstruera förståelseformer550 för manliga 
värderingar och manlighet. Ett manligt sökande som ofta innbär avståndsta
gande från de kvinnliga rörelsemönster som mammor representerar. Det inne
bär också en orientering mot arenor där manlig dådkraft, eller som Robert Bly 
uttrycker det - där "manlig essens" skulle finnas551, men frånvaron av män un
der Mattias uppväxttid var påtaglig och konkret. I den slutna familjevärlden 
fanns begränsade utrymmen för frågor eller att realisera tankar och fantasier 
om hans egen far. Mattias värld dominerades av osynliga män! Mormor hade 
precis som hans mamma skilt sig tidigt för att sedan leva singel vilket gjorde att 
morfar beskrevs som en "alkoholist någonstans". Man hittade inga manliga per
soner i hans tidiga relationskartor. 

Det första mötet med pappan berättades med avmätt ton: 

Jag fick svar på mina frågor. Jag hade alltid undrat hur han såg ut, hur han var och hur 
hans familj såg ut. 
- Men som grabb undrade du väl vad han trodde om dig? 
/blixtsnabbt/ - Har aldrig funderat på det! /lång tystnad/ -Jag har fått svar på frågor
na och fått se att jag hade en farsa. Han betyder ingenting. Han var som en vanlig per
son. 

Vad sa det manliga till honom? De ögon som skulle vidimera honom såg ho
nom inte och "det kvinnliga" misstänkliggjorde de bilder han själv försökte 
producera. Han upplevde sig börja "tappa kontrollen" vilket kan tolkas som 
känslor av oförmåga att hantera vissa situationer där manliga och kvinnliga 
rörelsemönster möts. 

Vid många tillfällen tog han upp historier som på ett eller annat sätt för
medlade längtan och önskningar att ingå i manliga gemenskaper. Han mindes 
med klarhet situationer där han blivit uppmärksammad, när män gett sig tid 
med honom eller så banalt - bara mindes hans namn. Han berättade om "A-
lagarna i parken", gemenskaper med eftersträvansvärd kvalité i form av "en 
jäkla sammanhållning" och "mycket tid för en": 

Då ropade de ... -Tjena Mattias. De visste vem jag var och jag blev väldigt förvånad. Jag 
kände mig som en i gänget och de var väldigt trevliga att snacka med...liksom ha tid att 
sitta på en gräsplätt, spela kort och supa. Jag liksom drogs till dem. 

I ungdomskretsen upplevde sig Mattias ständigt på gränsen för att bli accepte
rad. Han hade ingen given plats i något gäng utan fick kämpa med bravader för 
att skapa ett utrymme. Problemet var att han var blyg, försiktig, späd och en
sam och hade därför svårt att göra sig ett namn. Av de skälen var han tvungen 
att "lära upp" en yngre kompis, Z, för att de tillsammans skulle visa "de andra" 
vad de gick för. De stal för att se om de skulle klara sig, gjorde inbrott på en 

550 Jfr Messerschmidt 1993. 
551 Bly 1990 Iron John. 
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vårdcentral och ertappades av polisen, sovande med ett "apotek" i fickan. De 
rymde till Stockholm och fångades in av polisen på väg till Kungsträdgården 
där de hade tänkt "köpa knark". Han gav ofta bilder om valhänta försök att 
kvalificera sig i en värld där de av alla bedömdes som "loosers". 

Brott är som knark...ju större grej man gör ju härligare är det för självkänslan. 

Riskerna med Mattias "spänningskriminalitet" och experiment med droger är 
att de gav vinster i form av uppmärksamhet och status. Vinster som överträffa
de den ouppmärksamhet han upplevde i familjen och i "det vanliga livet". 

Självkänsla för pojkar handlar ofta om att få sin förmåga bekräftad - att i 
andras och i de egna ögonen uppleva sig vara bra på någonting552.1 de världar 
han rörde sig kände han sig anonym och uppmärksamhet från andra gled ho
nom oftast förbi. Han märktes inte i skolan eller i gänget, glömdes bort, räkna
des inte, var varken mobbad eller uppmärksammad. I och med skolbytet i åt
tan, "knöts häftigare kontakter" och han såg nya möjligheter och nya arenor att 
göra sig synlig. När han åkte fast första gången sporrade det honom att göra 
nya brott. Han upplevde det som att "murarna rasade". Relationerna med Z 
beskrevs som ett siamesiskt förhållande där de tillsammans "skiter i allt", letar 
äventyr och spänning. 

Många av historierna om droger och brott gjordes större och häftigare än de i 
själva verket var. De ingick i försöken att göra sig synlig inför mig. Mattias gav 
gärna sig själv huvudrollen och marknadsförde bilder av sig själv som beslut
sam, orädd och betonade den ledarroll han hade gentemot Z. Historierna om 
deras ekapader, misslyckade eller lyckade, hamnade följaktligen i första rum
met som en presentationscermoni när vi möttes. Han berättade också med 
stolthet om det utrymme (även om det är litet) han ibland lyckats skapa med 
sina erfarenheter i rökrummet på institutionerna553. 

Flickorna hade ett begränsat utrymme i hans relationserfarenhet och han 
omgav sig ständigt med schablonartade standarduttryck som: 

Man vill ju inte äta samma kakor varje dag... eller., inte skulle man neka att dra 
över'na... 

Vid mer allvarliga samtal lyste osäkerheten och de begränsade framgångarna 
igenom och han berättade om tafatta försök där han själv varit intresserad men 
varit för "ful" för rätt respons. 

Efter utredningstiden skulle han placeras i ett familjehem. Inför denna place
ring gjorde han sig en drömbild av vad han skulle komma till. Kanske var det 
ett sätt att ställa in sig och förbättra bilden av något han inte hade möjligheter 
att kunna påverka554. Familjens femtonåriga dotter gjordes i fantasin till vacker, 
lockande och det "hopp" han stödde sig på inför framtiden. Positiva illusioner 

552 Bjerrum Nielsen & Rudberg 1990, Cwejman 1991, Sörensen 1982, Dahlgren 1977. 
553 Kanske den mest centrala arenan i behandlingsverksamheter. Arenan där sanningar sägs 
och man kan agera, med Goffmantermer, "bakom scenen". 
554 Se citat i inledningen. 
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har den förmågan att hålla samman självet vid kristillfällen. Ett kreativt bedrä
geri för att närma sig framtiden i bästa möjliga ljus555. 

Det kändes som att komma till helvetet. De förstod inte svenska utan pratade finska 
med varandra. Sen dottern - hon hade man fantiserat om - att hon var skitsnygg. Det 
var tvärtom. Hon var inte ens där när jag kom. Hon skulle bo i stan under veckorna 
och sen låg stället ute i bushen. Det minsta jag vill komma till var en bondgård så jag 
rymde direkt. 

Mattias har aldrig haft något förhållande eller längre vänskapsrelation med nå
gon tjejkompis eller flickvän. Hans relationsvärld, även som tjugoåring, kretsar 
kring ett fåtal människor, mamman, systern och Z. Vid några enstaka tillfällen 
nämner han andra killar men de inverkar bara marginellt på det liv han lever. 
Oftast är han ensam. 

Allting spricker för att jag är så ointressant 

Mattias har aldrig passat in någonstans. Själv skulle han framhålla lägenhetens 
ensamhet som ett lä där han kunde vila upp sig mellan framträdanden på en 
ofta smärtsam scen556. Han spelade roller som vred sig, kämpade och försökte 
skapa utrymme för självförtroendeskapande aktiviteter. Han ville skapa situa
tioner av stolthet och säkerhet. Hela tiden riskerade hans sköra självkänsla att 
dras ner i den ångestfyllda spiral som uppstod då han upprepade gånger 
misslyckades och blev osynlig. 

Det märker man när man ska redovisa i klassen. Klarar inte av det. Läser en mening 
och då märker jag att det inte går så då går jag och sätter mig. Det känns som hela 
kroppen bultar och att det inte finns någon luft i lungorna. Känner sig iakttagen och att 
alla har ögonen på en. Sitter och kollar på en. Känner att jag bara vill försvinna däri
från. Om man läser nån text då går tankarna så här - tänk om jag säger nåt fel- får pa
nikkänslor, tankar typ att jag säger bort mig. Då tänker jag att nu sitter alla och lyssnar 
på vad jag säger med spända öron och väntar på att man ska göra bort sig. Då blir jag 
ändå mer nervös. 

När övergår ångest till att kännas som utmaningar - något man ska klara av? 
Vad fick Mattias att infinna sig i klassrummet dan därpå, trots den panik och 
smärta han visste att han skulle möta igen? Asplund557 ser människans "drift" 
att kommunicera som en "naturlag" - även när kommunikationen innebär 
smärta. Det är suget efter sociala band och den socialt responsiva förmågan 
som gjorde att Mattias försökte igen och om igen. Kanske ändrade han taktik 
nästa gång och sökte en ny infallsvinkel. Kanske förmådde han kontrollera det 
galopperande hjärtat något bättre? Sociala band gjorde honom synlig och res-
ponsiviteten skapade oändliga variationer av kommunikationsvägar. Vägar 

555 Claezon 1996 s 38. 
556 Jfr Goffmans Jaget och maskerna 1988. 
5571992. 
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som han både i förväg kunde planera eller uppfinna i stunden. Var det därför 
han fortsatte? Ett år senare var Komvux fortfarande den vardagliga arbetsplats 
han kämpade vidare på. Ångesten fanns alltid närvarande men det gick bättre 
och han hade nästan ingen frånvaro. 

Viljan att knyta sociala band ger mänskliga rörelsemönster i det sätt de han
terar både personliga svårigheter och problematiska omständigheter558. I Mat
tias fall var kontakten med andra människor förenat med starka känslor av att 
inte duga eller räcka till. I de två familjehem han bott har han försökt anpassa 
sig men ständigt väntat på att de ska "avslöja honom" och se hur ointressant 
han egentligen var. 

Ju mer man lär känna någon... /rösten dör ut/ 
Personalen sa att de tyckte att det var svårt att få kontakt med mig och att jag hade 

svårt att lita på dom. Att jag inte släppte till. Tycker... varför ska jag släppa till... jag är 
väl inget intressant för dom... Jag vet att jag är ointressant... Jag har inget att prata om 
inget att komma med. Inte tycker jag att det är kul att sitta och prata om vädret. Det är 
inte min stil. Skulle jag träffa en person som mig skulle jag tycka att han är skittråkig. 
Det här är sånt jag kopplar till att vara identitetslös... 

För Mattias har droger fört med sig vinster på flera plan. Livet kring droger 
tillhandahöll naturligt ett tema för gemenskap559. Ett gemensamt intresseom
råde kring vilket ungdomar som Mattias hade skäl att träffas, prata och hitta på 
saker tillsammans. Ceremonierna och ritualerna när man fixade, drack, levde ut 
ruset, kanske släppte på spärrarna och gav individuella uttrycksmöjligheter att 
göra sig en "figur". Historier om vad man gjort "i fyllan", hur man "lurat snuten" 
eller "snott piller" bildade snart ett gemenhetsgods som band gruppen samman. 
Precis som lumparminnen definierade gemensamma erfarenheter och historier 
"konstruktionen vi"560. Man anpassade sig och hängde med på vissa "häftiga 
saker" trots att man inte ville och man måste ibland "bevisa" att man "gjort nå
got eget", att man "platsade" i gruppen. "Snacket" och odlandet av myter är vik
tiga ingredienser i den gemensamma klädedräkt pojkgäng skapar och upprätt
håller. Till och med Mattias fadäser som "att somna vid ratten sedan man stulit 
bilen" eller att bli tagen av snuten med ett "apotek i fickan" gav ett visst mått av 
status. 

De gör inte de andra imponerade men de lockar fram en del skratt och ger en känsla att 
man har något att komma med. Kanske blir de impade ändå... att man törs ... eller att 
man kan vara så tokig-

Mattias kriminella orientering var en viss anpassning, men kanske till största 
del en medveten strategi i jakten på gemenskap561. För honom var det viktigt 

558 Scheff 1994, Antonovsky 1994, Hirschi 1969 samt Asplund 1992. 
559 Precis som i andra sociala världar där t ex idrott, datorer eller hästar kan förena människor 
och knyta dem närmare varandra. 
560 Wulff i Chaib, 1993, menar att grupper bygger upp en gemensam kultur beroende på per
sonligheter i gruppen och lokala omständigheter. 
561 Jfr pull- och pushresonemang i kapitel 5 och 8. 
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att göra så lite som möjligt för att duga inför de andra. Han har inte gjort avvi-
karkarriär för att "han var bra på droger eller kriminalitet"562 utan för att "göra 
något" och ge liv åt gemenskapen med Z. Han gjorde det för att göra något med 
någon. 

Man gör det för att göra något med någon. Tre inbrott kanske som vi har bytt mot 
tjack. Sen när det gäller bilarna vi snott har vi kört och tävlat och inte åkt fast om vi inte 
kraschat. 

Drogerna hade också en ångestdämpande sida som var viktig för honom. På
verkad kunde han prata, vara rolig, stöta på tjejer - allt han inte förmådde i det 
vardagliga livet. Mattias var mycket klarsynt och medveten när han vägde ris
ker mot vinster när det gäller droger och kriminalitet. Amfetamin gav den 
stärkste känslan av frihet men bar också med sig de största riskerna i form av 
knarkstatus, risk för beroende och kriminell identitet. Av dessa skäl valde han 
att inte injicera drogen utan tog den enbart i flytande form, s k amfetamingrog
gar. Under de två senaste åren lyckades han, trots starka positiva upplevelser 
av drogeffekterna, hålla sig till "bara ibland" och "bara på helger". Han upplev
de ständigt rädsla att beroendet skulle överrumpla honom och i hans tankar 
fanns dagligen frågeställningar om hur nära gränsen han tordes gå. Varje inter
vjutillfälle blev även ett informationstillfälle där han kunde pressa ur mig hur 
de fungerade och vad jag visste om deras eventuella skadeverkningar. Hur 
mycket törs jag ta? Vilka biverkningar finns det? När känner man beroende? 
Hur märker man det på tankeförmågan? Blir det minnesluckor? Kan man bli 
galen? 

Jag tycker att jag är tråkig och då är det kul att bli nån annan istället. Nu tycker jag inte 
spriten ger nånting. Dricker man nu känns det som att vara nykter. Jag b lir mindre 
hämmad av sprit, det ger ju också mycket men det är en bagatell mot vad tjacket ger. 
Det ger en verklig verkan fast det ger en värre verkan när man blir nykter istället, då 
får jag ångest. Då sitter man rätt upp och ner och inte gör nånting. Bara s itter, först so
ver man inget på natten så sen sitter man lutad mot väggen, har tv:n på tänker inte på 
nåt, sen kan man sitta så 7-8 timmar. Känner ingenting....Hur känner man när man 
känner ångest? Är det då man vill ta självmord?/Stänger bandspelaren/ 

Livssituationer kan inte förenklas alltför mycket. Ofta görs missbruk till något 
som omfattar hela identitetsgestalten. Man blir "en missbrukare" och drogen 
och drogandet blir epiteter, förkrympta beskrivningar av vem man är. Verklig
heten är betydligt mer mångfascetterad. Mattias var varken identitetslös eller 
missbrukare - han var mycket mer än så! De olika val som drog honom mot en 
kriminell eller missbruksorienterad livsstil gjordes i sammanhang där bristen 
på alternativa nätverk begränsade alternativen. I ryggsäcken bar han också med 
sig starka känslor av personlig otillräcklighet i kontakten med andra. Känslor 
som begränsade tilltron till den egna förmågan av att "duga" i det vanliga livet. 
I hans fall var asociala livsstilsval ett av flera sätt att ta sig ur en smärtsam ano
nymitet och visa upp en kompetens på något område - bli någon - för någon. 

562 Vilket Marcos till stor del gjorde. 
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Det var också ett aktivt val där han vägde de negativa konsekvenserna mot de 
positiva och balanserade sitt handlande utifrån överväganden och erfarenhets-
baserat omdöme. 

Om de kände varandra 

Marcos och Mattias kunde, om de bodde i samma stad, antagligen ha korsat 
varandras stigar under tonårstiden. De hade bägge rört sig i likartade pojkgäng, 
varit kriminella och använt droger under likartade former. Om så var fallet 
skulle Mattias antagligen varit full av beundran inför Marcos mod, kompetens, 
manlighet och förmåga att få saker att hända. Andra vägen skulle Marcos an
tagligen inte lägga märke till Mattias, därtill var han alltför osynlig i pojkgäng
et. Pojkarna hade kanske utifrån skilda livshistoriska erfarenheter, (se skillna
der i scenario) byggt in stora olikheter i den ordning varmed de värderade sig 
själva och världen. Redskapet att stötta upp en skör självkänsla - självförtroen-
deskapande livsstilsval - fick i deras tappning olika klädedräkt trots att de var 
av samma kön. Bägge var måna om att synas, framförallt i andra pojkars ögon. 
Marcos utstrålade säkerhet, självförtroende och hade en markerad avvikar-
kompetens i sitt livsflöde som gjorde honom stark i Mattias ögon medan Matti
as antagligen skulle ha svårt att göra sig synlig i Marcos ögon. 
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KAPITEL 11 

SPELET KRING SJÄLVKÄNSLAN 

Jakten på trygghet och säkerhet 

Ur de fyra ungdomarnas berättelser har det så här långt börjat "sprette opp 
gnister fra teksten"563. I de rörelsemönster varmed Marcos, Sofia, Lotta och 
Mattias hanterade sina livshistoriska erfarenheter och villkor framträdde inte 
bara olikheter utan också starka gemensamma drag. De har alla skapat "rutiner 
och ordning" för att erhålla det Giddens kallar "ontologisk trygghet". Konstruk
tionerna, ramarna, skapades för att inge en känsla av säkerhet, ha kontroll, 
samt förebygga och förutsäga eventuella hot och kränkningar564. De uttryckte 
att målen med agerande var att de ville känna sig bra, stolta, lyckliga, säkra, 
viktiga, trygga, häftiga, omtyckta, beundrade men också fruktade, hatade, 
mäktiga och avskydda. De konstruerade praktiska sanningar, gjorde figurer, 
skaffade sig vanor för att praktiskt veta var de hade världen och hur de skulle 
förhålla sig i den. I processerna beskrev de en "vanans makt" som sakta skapar 
rutiner i berättelser och figurer. Vanor och rutiner att vara på ett visst sätt. När 
Marcos menade att "man måste ha ett rykte" handlade det om en vana att söka 
responser och bekräftelser han kände igen. Responser som för honom ingav 
känslor av trygghet och säkerhet, känslor och responser han kände igen. 

I berättelserna fanns vissa bilder, uttryck och ord som bar upp hur de tänkte 
och som ständigt återkom när de med ord skulle formulera sig. Jag har tidigare 
nämnt omkrets och erkännande som "typord" för kvinnliga och manliga rörelse
mönster565. Självkänsla och självförtroende var ett annat begreppspar som stän
digt återkom i berättelserna. De använde dem på olika sätt och ibland syno
nymt med varandra. För min egen del säger detta ordpar mycket både i var
dagdialogen och i samtal med analytiska begrepp. Jag försöker använda dem 
mer i att analytiskt beskriva centrala drag i motivationssammanhang. Begrep
pet självkänsla, i min tappning, följer ordets bokstavliga betydelse "känsla-för-
självet" och avser att beskriva "ett inre tillstånd som inte utan vidare kan utläsas 
av yttre faktorer"566. Självförtroende däremot är en mer aktiv och påverkbar 

563 Eriksson 1997 s 9-10 med sedvanlig norsk precision. 
564 Giddens 1984 s 87 betonar den kognitiva möjligheten att utnyttja ramarna som trygghet 
och säkerhet. Frames are duster of rules which help to constitute and regulate activities, defining them 
as activities of a certain sort and as a subject to a given range of actions. 
565 Se slutet på kapitel 7. 
566 Wennberg & Wennberg Spelet kring självkänslan 1995, s 16. Jfr Antonovskys "starkt 
KASAM", Erik H Erikssons begrepp "grundtillit" och Winnicots "basic trust" s amt Giddens 
beskrivning av "stark självkänsla" som "en emotionell vaccination" mot sociala ifrågasättanden 
och kränkningar. Gemensamt i dessa beskrivningar är en självkänsla som utgår från erfarenhe
ter av positivt bemötande, en självkänsla som individen sen själv bygger in i sin självbild. 
Barndomstiden är viktig och skapar en "inre kärna av tillförsikt" som färgar hur man tar sig an 
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aspekt, förknippad med det man åstadkommer i den yttre världen. Genom figu
rer och handlingsval pågår ett ständig skapande av självförtroende och i för
längningen ontologisk trygghet. Det är därför vi behöver rutiner, ordning och 
all denna bekräftelse för att känna oss bra. Vi vill känna självsäkerhet och ha 
sj älv-för troende567. Däremot vill jag hålla isär den tolkningsmatris, det inre till
stånd och den självkänsla568 som på ett grundläggande sätt färgar upplevelserna 
av responser och intryck. 

En svag självkänsla kan effektivt döljas och skyddas bakom uppblåsta figu
rer och ett överdrivet "bevisande" av självsäkerhet. Figurer som kanske fokuse
rar på ett visst kompetensområde, en viss skicklighet, eller en viss fallenhet. Det 
är därför vi behöver alla dessa sociala världar - för att utveckla kompetenser, 
skapa självförtroende, bli skickliga och bra på någonting och därmed inkassera 
bekräftelser som gör att vi känner 569 oss bra. 

Stark självkänsla ger ökad förmåga att konstruktivt hantera svårigheter och 
problem. Antagligen hade mina intervjuungdomar inte varit på utredningshem 
om de i grunden haft stark självkänsla. Deras erfarenheter har inte gett dem 
sådana möjligheter. Gränsdragningen mellan "stark" och "svag" är givetvis 
omöjlig att göra men mycket i deras agerande tyder ibland på desperata sätt att 
skydda en alltför lätthotad självkänsla. 

Man är inte värd någonting ... men man lär sig stå ut57^. 

Ungdomarna strävade efter säkerhet inom de ramar och möjligheter de tyckte 
sig ha och ville utifrån dessa ramar bygga upp sin styrka. Det är så man skapar 
"ordning" i världen och gör den begriplig och hanterbar. De ville göra möjlig
heter och svårigheter greppbara571, konstruera enkla och praktiska sanningar 
som vägledning, hitta nischer där de var "bra" och där de "passade in". 

Alla fyra ungdomarna sökte på sitt personliga sätt efter "praktiska sanning
ar" som skulle vägleda dem. Scheff572 menar att den primära motivationskällan 
för allt handlande utgår från viljan att upprätta sociala band. Det innebär också 
en strategi att undvika situationer som framkallar kränkningar och känslor av 
skam573. Upplevelser av sådana situationer innebär alltid hot mot självkänslan 

världen. Men man får heller inte övervärdera denna första tid. Självkänsla liksom identitet 
utvecklas hela livet och är av processuell karaktär, vilket i avhandlingen är centrala tankegång
ar. 
567 Dessa två begrepp ser jag som liktydiga med Giddens "ontologisk trygghet". 
568 Jfr Antonovsys KASAM (Känsla Av SAMmanhang) 1994 s 37 ff. 
569 Scheff, 1993, lyfter upp känslorna och känslolivets grundläggande betydelse för kognitiva 
val och vardagsliv. "No approach to sociology can be complete which fails to analyze this" (s ix) 
menar Giddens i förordet till denna bok. 
570 Lotta. 
571 Avser de tidigare resonemangen i kapitlet "Livsprocesser i stort", om kognitiva strukturer 
som ständigt ramar in vardagstänkandet och gör förståelse och handling meningsfulla och 
begripliga. 
572 Scheff 1994. 
573 Kränkt självkänsla, enligt min begreppsflora. 
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574 och automatiskt och naturligt vänds ansiktet mot situationer som inger 
känslor av stolthet och "i något hänseende" positiva bekräftelser575. Det 
mänskliga agerandet handlar mycket om att skydda självkänslan och bygga 
upp en sköld av säkerhet och självförtroende. Spelet har tre huvudmål576: 

Att hitta in i en gemenskap. 

Skaffa sig en profil. 

Att konstruera en sammanhängande förståelse och mening i det man 
gör. 

Spelet bör dessutom kännas äkta, märkas utåt och inåt och upplevas relevant, 
logiskt och meningsfullt, åtminstone för de närmast berörda577! Lotta sökte 
människor och situationer där hon både som människa och kvinna kände sig 
bekräftad. Hon ville känna sig kompetent och se sig själv i ett sammanhang. 
Det här har ingenting att göra med värderingsmässigt "rätt och fel" eller "gott 
och ont", utan är en krass anpassning till tillgångar och möjligheter i livet. I sitt 
mest utsatta läge nöjde hon sig med den lilla bekräftelsen att duga i sängen: 

...till slut räckte det med en som höll om en över natten. 

Det gav just för stunden en gemenskap, en roll att krypa in i och ett begripligt 
meningssammanhang. Likadant skulle Mattias i sitt mest utsatta läge kunna 
göra nästan vad som helst för att bli synlig för någon578 - till och med kriminell! 

Min poäng är att alla former av vanor och rutiner, både i tänkandet och om
satt i praktiskt handlande kan ses som addictive behavior579. En vanans makt som 
skapar känslor av säkerhet och kontroll. Känslor och vanor som i sin tur genom 
olika livsstilsval blir till kompetenser och självförtroende som skyddar och fö
rebygger hot mot självkänslan580. Vanans makt gör att tryggheten kanske söks 
genom att skapa och återskapa kända figurer som framkallar rädsla och respekt 
i andras ögon och responser man är van med. Att utveckla figurer och orientera 
sig genom olika val kan utifrån sådana elementära resonemang ses som ett spel 
kring självkänslan. Detta gäller även figurer - att vara "dålig" - då de inger en 
känsla av att vara bra - i något hänseende. 

574 Messerschmidt 1993. 
575 Bygga upp självsäkerhet och självförtroende. 
576 Jfr Olofsson & Sjöström 1993 s 19. 
577 Jfr andr a sociala spel. Fotbollsfanatiker och hängivna ornitologer kan verka fullständigt 
obegripliga för andra grupper. Man förstår helt enkelt inte meningen med profileringarna eller 
koderna och språket för samspel. 
578 Vid ett tillfälle kastade han sig framför en bil för att få uppmärksamhet. 
579 Addictive i en bred bemärkelse som inte nödvändigtvis är knutet till missbruk eller 
drogberoende. Se Johansson, 1995, s 143-145, för genomgång av Giddens tankegångar. Giddens 
använder orden compulsiveness och addictiveness som synonyma för hängivenhet eller hem
fallenhet åt ett speciellt rörelsemönster i livsstilen. 
580 Jfr Scheff 1994 och Wennberg & Wennberg 1995. 
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Jag blev bäst på att vara sämst...58! 

Marcos 

En långvarig stabil livserfarenhet av asociala världar och framgångsrikt navige
rande innebar för Marcos del ett starkt självförtroende och en grundtrygghet i 
att vara "avvikare". Han hade svårt att avstå framgångarna och tanken på de 
succéer han ändå gjort på denna scen. Han hade också svårt att uppträda som 
amatör på en annan scen582. Marcos problem i förhållande till behandlings
världen och den vanliga världen bestod i att hans självförtroende var knutet till 
asociala livsstilsorienteringar och det vanliga livet kändes som ett nerköp. Han 
hade svårt att tänka sig bli "vanlig" och sökte sig ständigt till nischer som skin
head, antirasist, slagskämpe, snowboardåkare, hiphopare, boxare, grafittispra-
yare etc: 

En vanlig grabb bryr sig nästan ingen om. 

Den sociala ordning583 han konstruerade för sitt tänkande, vilket också struktu
rerade "vad han sökte i bekräftelserna"584, gav det självförtroende han var van 
att få och som han kände sig trygg med. 

Mattias 

Mattias däremot flöt inte med, "doing masculinity and class" som Marcos gör. 
Han skulle mycket väl vilja bli en "vanlig grabb". Han hade varken erfarenhet, 
talang, kompetens eller fallenhet för asociala livsstilar. Det som skiljde de bägge 
pojkarna åt var att Mattias valde asociala livsstilar trots att han är en dålig tjuv, 
inkompetent slagskämpe och feg missbrukare! 

Man blir liksom någon... 

Mattias problem var att självförtroendet inte räckte för att göra honom synlig i 
det vanliga livet och han sökte sig till asociala livsstilsorienteringar för att utöka 
sina kompetensområden. Genom att använda droger och stjäla bilar fick han 
med små gester sin förmåga bekräftad och blev därmed synlig - för någon. För 
honom upplevdes bristen på sociala band som ett överhängande hot mot själv
känslan och var detta kanske det viktigaste motivet att välja asociala livsstilar? 

581 Henrik. 
582 Jfr Goffman 1988 som använder teaterscenen som metafor för det sociala livet. 
583 Giddens 1984. 
584 Se Gilligan 1985 om moraliskt tänkande. 
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Sofia 

Samma resonemang innebar att Sofia var tryggare i sin "otrygghet" än vad 
Lotta var i sin ambivalens. I den underordning585 Sofia levt med har hon an
passat sig till olika miljöer och situationer. Denna hemhörighet och kompetens 
skapade en känsla av kontroll och makt som i många fall kunde förebygga hot 
mot självkänslan. Hon hade med åren, på många sätt, blivit en överlevnads
konstnär som sökt sig till kvinnliga biroller, varit duktig, glad, busig och olydig 
och konstruerat social kompetens som gav säkerhet och självförtroende. Hen
nes problem var att hon hade sitt självförtroende knutet till att underordna sig 
och gjorde sig därmed beroende av andras bekräftelser. Precis som Marcos 
kände hon trygghet i denna invanda position. Hon hängde upp sitt liv på 
"gänget", behandlingshemmet eller "killen" när hon "is doing femininity and 
class" och fann trygghet i detta rörelsemönster. 

...jag försöker i alla fall... 

Men ingick hon då inte i det vanliga kvinnliga rörelsemönstret? Jo, absolut. 
Man skulle kunna säga att hon maximalt anpassade sig till gängse könsroller 
vilket var en möjlighet att flyta in i det vanliga livet. Men det finns en baksida 
av myntet. Hennes självförtroende blev beroende av andras bekräftelser vilket 
gav svårigheter att agera självständigt. Om hennes nya tryggheter skulle räm
na, om självkänslan skulle hotas - om hon skulle uppleva sig som övergiven -
vilka beroendeförhållanden och arenor skulle hon då söka sig till? Skulle hon 
välja att bli mamma? 

Lotta 

Lotta var vid första anblicken uppfylld av självförtroende och utstrålade social 
kompetens. Hon gav ett självsäkert intryck och sade sig alltid kunnat välja sina 
sätt att vara. 

Jag vill hävda att hennes problem stod i direkt motsatsställning till Sofias och 
att Lottas självförtroende var knutet till att inte underordna sig andra vilket gav 
henne svårigheter att upprätta sociala band och knyta relationer. Hon kämpade 
för att inte bli beroende och försökte lösa frågorna på "killars vis" med att stän
digt poängtera sin särskildhet och undvika djupare relationer. Hon ville ha 
kontroll och makt över sitt eget liv och inte hänga upp sig på någon: 

...det går inte att vara sig själv i relationer - man har ett jävla ansvar 

Var hon rebell eller symbol för moderna självständiga kvinnoideal? Hon skulle 
antagligen hävda det senare själv! Själv är jag försiktigare och menar att hennes 
handlingsval ofta handlade om självförtroendeskapande strategier att skydda 

585 Dels som flicka/kvinna men även med ett socialt arv som a v vikar e med låg status. 
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en lätthotad och ömskinnad självkänsla och ett sökande efter kvinnligt hand
lingsutrymme. Hon var varken missledd eller lurad in i asociala livsstilar. Hon 
valde dem bland andra alternativa vägar för att "ha kul" och "göra något med 
sitt liv". Tidiga framgångar på arenan blev till starka positiva bekräftelser och 
en uppåtgående spiral av säkerhet och självförtroende. En bild som hon 
krampaktigt försökte behålla när leken övergick till allvar, när drogerna tog 
överhand, familjebanden hotades och hon insåg hur utnyttjad och ofri hon 
egentligen var. Trots detta höll hon fast vid livsstilen av de skälen att: 

Har man låg självkänsla lär man sig stå ut... man inte var värd mer... 

Att hon sedan, efter en omstörtande vinter, totalförändrade sin livsstil hänför 
hon till den inre utvecklingen, mognaden. Hon fick arbeta sig fram via en re
flekterande inställning och ett experimenterande med livsstilar. Genom en 
kombination av yttre och inre händelser skapades vändpunkter och möjligheter 
för henne att göra nya erfarenheter. Hon kunde utveckla nya kompetenser och 
återupprätta eller reparera centrala sociala band vilket ingav kompetens, säker
het och självförtroende. Men hon vidhåller ändå att grunden för förändringen 
började hos henne själv: 

Man måste upptäcka det själv att det egentligen inte är nån som bryr sig om en. De ba
ra utnyttjar en. Det måste man upptäcka själv. Man måste lära känna sig själv först in
nan man kan släppa in någon annan. 

För henne kan "underordningen i det vanliga livet", tvåsamhet och "beroenden 
under andra villkor" i denna senare livsfas, bli den trygghet varmed hon bygger 
upp en ny sköld av självförtroende. Att ingå i det vanliga livet är en plattform, 
ett påtagligt fundament som både känns inåt och syns utåt och gör livet mer 
lättkontrollerat och förutsägbart. Till mig har hon sagt att hon - egentligen - all
tid velat dit men tillägger att hon aldrig skulle hålla med, om någon sa detta om 
henne. 
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KAPITEL 12-15 KVINNLIGA ERFARENHETER OCH 
RÖRELSEMÖNSTER 

Avsikten med dessa kapitel och de efterföljande pojkkapitlen är att på ett när
gånget sätt ta del av samtliga ungdomars erfarenheter presenterade utifrån den 
strukturering och "rumsfördelning" jag gjorde i kapitel 8. Intervjuerna gav, som 
jag tidigare sagt slagsida åt könstypiska rörelsemönster varför jag väljer att pre
sentera dem var för sig. Berättelser från olika rum ska visa på mångfalden av 
figurer inom respektive köns sätt att söka uttrycksvägar men också lyfta fram 
det typiska i rörelsemönster och orienteringar. Ungdomarna har ingående för
sökt förklara för mig hur deras livshistoriska resa sett ut och lagt stor vikt vid 
att nyansera konkreta ställningstaganden och val. Ingen var den andre lik vilket 
gjorde kapitlen långa, fyllda med personliga röster och utvikningar, en realitet 
som det låg i mitt åtagande att ge plats åt. Ordet rörelsemönster i rubriken in
nebär inte bara fokus på sociala könsmönster utan innefattar också andra typis
ka drag i deras orienteringar, t ex relationsmönster i relationerna till föräldrar, 
kamrater och partners samt till livsstilsval som innefattar kriminalitet, 
drogbruk, våld etc. I kapitel åtta om ungdomar och deras sociala världar an
tydde jag, en försiktig hållning i min teorianvändning och varnade för att alltför 
tidigt "sätta ner fötterna". De kapitel som följer erbjuder tillbakablickar och 
pendlingar till detta kapitel genom sin rumsorientering och uppläggning. Detta 
är ett balanserat sätt att få fast mark under fötterna där berättelserna fortfaran
de får prata flödigt men kompletteras med teoretiska tankegångar och slutsat
ser. 

190 



KAPITEL 12 

FAMILJEVÄRLDEN 

Kvinnliga sätt att fylla sina rum 
Skillnaderna är stora mellan flickornas hemförhållanden och mellan deras rela
tioner med föräldrarna. Sannas ytligt sett "vanliga uppväxtvillkor" är svåra att 
jämföra med andras mer problemfyllda och kaotiska. Trots detta finns det vissa 
erfarenheter och rörelsemönster som förenade och delades av de flesta. I stora 
drag kan man säga att flickornas livshistorier kännetecknades av: 

Frånvaro och/eller besvikelse i relationerna med papporna. 

Komplicerade relationer, maktkamper med mammorna ofta runt teman om själv
ständighet, avståndstagande men även likhet och känslomässigt beroende. 

Utanförskap i nya familjebildningar. 

Levde tidigt, ofta från tonårsåldern, utanför familjevärlden. 

Starka beroenden av partnerbekräftelser. 

Lina beskrevs i utredningen som "självförsörjande på kärlek och omtanke redan 
som trettonåring". Denna beskrivning speglar mångas erfarenheter i tidigt hårt 
ansatta och ibland havererade föräldrarelationer. I inträdet i tonåren upplevde 
många en möjlighet, att ta avstånd från smärtsamma och oförstående familje
världar586. Det innebar också chansen att "bli någon", skapa något och utveckla 
sidor av sin personlighet som gav vinster i form av bekräftelser och uppskatt
ning. Möjligheterna till nya "omkretsar" öppnades. De utnyttjade kvinnliga rol
ler att krypa in i och meningsfulla sammanhang att orientera sig i. Via kvinnli
ga rörelsemönster skapades figurer som ingav känslor av stolthet, respekt, sä
kerhet och makt587. 

Fäder och pojkvänner fick överraskande stor plats i deras berättelser. Trots 
att flera flickor hade marginella fäder i realiteten, framhölls de som viktiga i 
tankevärlden. Många flickor beskrev relationerna till "det manliga" som pend
lingar mellan hopp, dröm och besvikelse. Det var ingen tvekan om att erfaren
heterna av "den andra sorten" har haft stor betydelse för deras orienteringar. 
Mammorna däremot gjordes ofta osynliga och diffusa trots att de varit den vik
tigaste relationspartnern i familjevärlden. Flickornas relationer till sina mam
mor var känslomässigt komplicerade. Ofta uttrycktes kärlek, lojalitet och likhet 
i berättelserna för att snabbt övergå i hat, förakt och avståndstagande. 

586 Andersson 1995 beskriver likartade resonemang, liksom Rutter 1981. Werner & Schmidt 
1989,1992 och Werner 1995. 
587 Jfr Giddens 1984 "positioning" och "duality" och Scheffs 1994 "social psychology of emo
tions, the microworld of thoughts, feelings and moods". 

191 



Huvudsaklig hemsituation under uppväxten: 

Relativt stabil familjestruktur Sanna, Lina, Lotta, Veronica 

Problemfamiljer Sofia, Andrea 

Sanna: Stor kontakt med både mamma och pappa. Stabila, ytligt sett vanliga uppväxtförhål
landen. Maktkamp och konflikter inom familjen. HVB ett år efter utredningstiden för att sedan 
flytta hem. 

Lina: Stor kontakt med bägge föräldrarna under uppväxten. Relativt vanliga och stabila upp
växtförhållanden fram till tolvårsåldern. Föräldrarna separerar, bildar nya familjer och Lina 
börjar tidigt att leva utanför familjestrukturen. HVB efter utredningstiden samt §12-vård. 

Lotta: Stor kontakt med mamma under hela uppväxten. Kontakten med pappan som är miss
brukare har varit marginell. Relativt vanliga och stabila uppväxtförhållanden, i två familjekon
stellationer och med två styvpappor. HVB efter utredningstiden. 

Veronica: Stor kontakt med mamma, sporadisk med pappan som var missbrukare. Barndomen 
med morföräldrar. Flera flyttningar mellan vårdnadshavare och släktingar men ändå kontinui
tet i hennes hemförhållanden. Familjehem efter utredningstiden och sedan eget boende. 

Sofia: Pendlat mellan mamma och pappa. Hon bodde på barnhem tidigt och familjehem som 
tonåring. Föräldrarna är eller har varit missbrukare och mamman har periodvis haft psykiska 
problem. HVB efter utredningen. 

Andrea: Stor kontakt med mamma och allt mer uttunnad och periodisk kontakt med sin pap
pa. Erfarenheter av missbruk och våld i föräldrahemmet. Placerades som tioåring i familjehem, 
ett familjehem som hon lämnade som sextonåring. Efter utredningstiden bodde hon ett år på 
HVB och sedan i en kombination mellan egen boende och familjehem. 

Sanna, Lina, Lotta och Veronica hade kontinuitet och viss stabilitet i sina famil
jeförhållanden. De var uppvuxna på mindre orter även om de flyttat en del 
mellan olika familjer. Sanna var ensam om att under uppväxten i huvudsak 
haft ett hem bestående av bägge sina biologiska föräldrar. Lina, Lotta och 
Veronica hade under större delen av uppväxten levt med styvpappor och sina 
biologiska mammor. 

Andrea och Sofia växte upp under mer instabila hemförhållanden med in
slag av sociala problem, missbruk och våldsamheter. De var också kategorise-
rade i gruppen problemtyngda uppväxtförhållanden och eländesscenario. 

Alla flickorna hade betydande kontakter med sina mammor under större 
delen av uppväxttiden (Sofia periodvis). Bara Sanna och Lina hade kontinuerli
ga kontakter med sina biologiska fäder. 

Veronica, Andrea, Lotta hade fäder som var perifera, med tydliga miss
bruksproblem. Sofias och Andreas bägge föräldrar hade i perioder haft bety
dande missbruksproblematik. 

Sofia har i huvudsak bott med sin pappa/styvmammor medan hon de första 
sex åren bodde med sin biologiska mamma. 

Andrea bodde första tiden i ett stormigt föräldraförhållande och sedan med 
sin mamma. Därefter hon har bott i familjehem och HVB-hem under hela ton
årstiden. 
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Erfarenheter av marginella fäder 

Lotta, Veronica och Andrea hade liten eller obetydlig kontakt med sina biolo
giska fäder. Lottas pappa lämnade familjen när hon var 3 år och hörde sedan 
aldrig av sig. Först när hon var femton och tonårshemmet tog initiativ till ett 
möte träffades de två. Detta tvådagarsmöte var kanske viktigt för henne. Hon 
fick göra upp med sina fantasier och tankar, fick en verklig människa att relate
ra till, men chansen att han skulle motsvara hennes förväntningar var nog väl
digt liten och kontakterna har sedan dess inte bibehållits. 

När man kodar intervjuer får man möjlighet att samla kommentarer som rör 
t ex den biologiska pappan under en viss kod. I flera fall handlar det om sprid
da fragment ur olika intervjuer som i samlad form får ett mönster. I korta ag
gressivt laddade utspel markerade de sitt oberoende och sin självständighet 
gentemot en far de inte kände. Ingen av flickorna beskrev en far som de har 
eller har haft något gemensamt med. En del av dem, Lotta t ex, hade av naturli
ga skäl inte möjlighet att göra längre berättelser om honom. Men när pappor i 
generell mening nämns kunde hon bittert sticka in: 

Jag behöver ingen pappa, för ingen av mina kompisar har nån heller ... och har de en så 
är han alkoholist eller slår ungarna. Alla klarar sig utan farsa! 

Andrea hade liknande tankar: 

Vi har som inte bott med han mycket. Numera så saknar jag ingen kärlek från honom, 
det har aldrig funnits någon...och det har varit bra... det har varit dåligt. 

Vad menade hon? Hur kan hon sakna något som aldrig funnits? Drömmen om 
den kompletta vanliga familjen var en ständig följeslagare i tankevärlden. And
rea säger - numera - när hon känslomässigt övergått från att "sakna" till att för
sona sig med att "inte ha". Erfarenheterna av våld och missbruk har gjort att 
hon realitetsanpassat sina känslor och insett att frånvaron även har en positiv 
sida. Om han funnits kvar i familjen skulle mamman förmodligen supit ännu 
mer och fått ännu mer stryk. Kanske var det tack vare den sista slutgiltiga sepa
rationen som mamman äntligen lyckades bryta med sitt missbruk. Samtidigt 
antyder Andrea i utandningens slutfas - att det också varit dåligt att han inte 
funnits. Trots allt lever hon med tanken att det kanske kunde ha fungerat bätt
re... kanske om hon hade varit annorlunda... kanske om han ändrat på sig... 
kanske kunde det blivit något positivt av deras relation. Precis som de andra 
flickorna antyder hon skuldkänslor för att det inte blev något av relationen med 
pappan. 

Med åtta års erfarenhet av två familjehem beskrev hon svårigheterna med att 
passa in i andra familjer. Hon har ansträngt sig mycket, varit duktig, hjälpsam 
och försökt vara till lags, men aldrig lyckats känna sig hemma. Det mest famil
jelika hon bott på och det enda hem som hon känt som ett riktigt hem, "frånsett 
att det var ett fucking-behandlingshem", var den institution hon bodde på året 
efter utredningstiden. Ingen vuxen har lyckats ta sig in i Andreas intimare rela
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tionssfär. Under tonårstiden hängde hon upp sitt liv runt stallet och runt en 
flickkamrat. Den "pappa" hon hade i familjehemmet nämndes aldrig spontant i 
hennes berättelser. Han verkar, trots fem års daglig kontakt, ha blivit en bifigur 
i sammanhanget. Hon har inte heller upprätthållit någon kontakt med familje
hemmet sedan hon packade och självsvåldigt flyttade hem till sin mamma. 

Både Andrea och Lotta har pappor som lämnat dem tidigt. Flickorna har 
förhållit sig till detta genom att starkt markera av sitt oberoende. Ingen av dem 
har släppt in någon annan i pappans ställe trots att det funnits hyggliga kandi
dater runtomkring dem. Även om flickorna var besvikna på sina fäder fram
skymtade det också strimmor av hopp i deras beskrivningar från de få möten 
de haft. De ville bli överraskade och läste noga av ordval och repliker i hopp 
om att finna försonande drag och blev besvikna över känslor av "att ha blivit 
köpta" eller "avfärdade med pengar som argument". Bilden av "den gode fa
dern"- som de trots allt fortfarande hoppades på - var närvarande i dessa korta, 
tillfälliga möten även om flickorna ansträngde sig att vara realister. 

Kanske hade flickorna redan som tonåringar kapslat in sin längtan och gett 
den andra uttryck? Omsatte de sina erfarenheter i handling när de markerade 
avstånd till den manliga vuxenvärlden genom att inte släppa in vare sig mam
mornas sambos eller familjehemsfäderna in i sina liv? 

Hoppet, drömmen och besvikelsen 

I Veronicas berättelse har pappan haft flera olika skepnader. Han var försvun
nen de första tio åren för att sedan dyka upp som en hjälte och "locka henne till 
sig" från ett ansträngt mor-dotter förhållande. Han var räddaren som dök upp 
när hon hade det svårt. Hon bestämde sig för att "svara på hans locktoner" och 
flyttade hem till honom. Fasaden rämnade efter en kort tid. Missbruk, våld och 
övergrepp gjorde att hon till slut var tvungen att omvärdera honom och "krypa 
tillbaka" till mamman. Trots denna erfarenhet, som på flera sätt blev dyrköpt, 
ställdes hon några år senare inför samma val. Återigen valde hon att prova 
pappans familj med samma nedslående resultat. 

I övrigt hade Veronica samma erfarenheter av "alternativpappor" som Lotta 
och Andrea. Den styvpappa som fanns hos henne under nästan hela uppväxten 
upplevde hon som "hygglig och schysst" men gjorde inte känslomässigt något 
djupare intryck på henne. Han dök upp i hennes berättelse som en "bifigur", 
ibland när mamman behövde handgriplig assistans för att markera regler och 
gränser. De hade inga gemensamma fritidsintressen tillsammans och hade inga 
äventyrsminnen som fäder och barn brukar ha tillsammans. Däremot uppfatta
de Veronica stora skillnader i hans relationer till de "riktiga" barnen i familjen. 
Mellan dem fanns helt andra känslomässiga band. Det var en värld...: 

...som jag inte har rätt till... 

Sammanfattningsvis kan man konstatera flera likheter i flickornas erfarenheter 
av marginella fäder. Alla uttryckte både hopp och besvikelse och bar med sig 

194 



drömmar och fantasier om hur det "skulle kunnat vara". Vid de få möten de 
haft med sina fäder har flickorna varit avvaktande, reagerat starkt på pappor
nas klumpiga försök att köpa uppmärksamhet och avfärdat deras kärlek med 
motiveringar som: 

De skulle ha hört av sig tidigare, det hade räckt med en present till jul och ett 
vykort588 

Flickorna har inte knutit an till alternativa fadersfigurer589 som konkret funnits 
nära dem. De uttryckte starka känslor av att ha varit "femte hjulet" i de familjer 
de växte upp i och att styvpapporna haft andra, egna barn, som upptagit deras 
uppmärksamhet. 

En stor del av processen att internalisera "det kvinnliga" rör positionering 
gentemot "det manliga"590. Vad innebär dessa erfarenheter för flickornas vidare 
positionering i livet? Har dessa erfarenheter samband med de två framträdande 
drag i deras fritidsorienteringar - ett överskuggande hästintresse som i över
gången till tonårstid byts ut mot ett överskuggande pojk/mansintresse. Under 
mellanstadietiden tillbringade Andrea och Veronica större delen av sin vakna 
tid i stallet. Veronica beskrev sitt förhållande till hästen som den enda relation i 
vilken hon riktigt kunnat vara sig själv: 

...lycklig är man bara några få gånger...t ex när man rider, då är jag lycklig, hästen gör 
som jag vill och jag är fri. 

Lotta och Veronica skaffade sig mycket tidigt, när de var tretton år, långvariga 
vänskaps/kärleksförhållanden med äldre pojkar. De beskrev en "ny värld" som 
öppnade sig i och med att de blev begärliga och eftertraktade "som tjejer". De 
fick en helt ny spelplan att agera på där makt och positionering i vänskaps-, 
relations- och kärleksspel innebar nya möjligheter att "vara någon" och "betyda 
något". 

Den stora besvikelsen 

Sanna, Lina och Lotta har vuxit upp under relativt vanliga familjeförhållanden. 
Lina bodde tillsammans med sina biologiska föräldrar fram till tioårsåldern då 
föräldrarna skildes. Separationen var uppskakande och gjorde henne delaktig i 
de uppslitande relationsprocesser skilsmässan förde med sig. Lina kunde tidigt 
känna av och ana samlevnadsproblemen mellan föräldrarna. Framförallt kände 

588 Lotta. 
589 Lotta talar dock om sin andra styvfar som en viktig människa. Men hon begrep inte hur 
viktig han var förrän han dog. Frågan är om han upplevts som lika viktig och om hon släppt 
fram sina känslor om han fortfarande varit i livet. Även om hon bara kan se relationer i 
backspegeln är det rimligt att han haft en fadersliknande funktion för henne under en del av 
tonårstiden trots att hon under de första två intervjuåren förnekade det. 
590 Messerschmidt 1997, Haavind 1982, Holmberg 1993, Hirdman 1988. 
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hon av pappans missnöje och tjat om mammans övervikt och utseende. Det 
kändes som kritiken gällde även henne! 

De bråkade mycket om vikt och sånt. Farsan är jättesmal och morsan är lite tjock. Då sa 
farsan att han skulle visa morsan hur man ska gå ner i vikt... och det är inte lätt för jät
tetjocka personer. Då började han käka mandariner och då tänkte jag - kling!! Jag kan 
också käka mandariner! Så jag slutade käka i 3 månader. Fick som en släng av anorex
ia, men det är nåt som jag kommit på nu. Han mådde inte speciellt bra då han var till
sammans med mamma ... m en jag fattade inte att ens farsa kunde vara otrogen. Jag 
visste inte ens vad det var. När man är 9-10 och får reda av mamma att han haft en an
nan jättelänge ... och att det var därför de skildes. Farsan blev sådär jättekons-
tig, brydde sig inte om nånting. Han kände sig instängd. Kanske var han deprimerad ... 
vet inte ... De hade varit tillsammans så länge. Tror att han kände sig som om han satt i 
ett fängelse ... som nu ... nu ... är han normal igen. 

Vad händer med en tioårig flicka när den pappa som hon varit den självklara 
favoriten hos, plötsligt lämnar familjen för att snabbt bilda en ny? 

...mandariner och mjölk ... mamma märkte det men hon fick inte i mig nåt. Jag var tju
rig, skulle göra som farsan gjorde. Jag var jättesmal men jag gjorde det för att farsan 
gjorde det. Det var en knäpp ... men ... om pappa kan så kan jag...Jag var väldigt fäst 
vid min pappa. Han brydde sig mest om mig då brydde jag mig mest om han. Ett tag
sen då ... men sen jag fick reda på att han varit otrogen då pratade jag inte med han ... 
på ett tag. Sen flyttade jag hem till han för att mamma och jag bråkade jämt om att jag 
rökte och så... 

Det går att känna igen en ung flickas tankar och en tioårings språk i hennes be
rättelse om desperata försök att hålla pappan kvar. Hon var beredd att träda in 
i mammans ställe för att till varje pris försöka behålla honom. 

Att fylla tomma rum 

Idag är Lina 19 år och brottas fortfarande med ätstörningsproblem. Efter skils
mässan bodde hon periodvis i pappans lilla lägenhet men levde i praktiken 
sällan med honom. Han flyttade, nästan omgående efter separationen, ihop 
med sin nya partner som då var gravid. Lina disponerade själv den lilla lägen
heten redan som tolvåring. Det handlar om en tom lägenhet i flera bemärkelser 
och Lina började söka sätt att leva så att tomrummen skulle fyllas upp. Hon 
spelade ut föräldrarna mot varandra och utnyttjade att de inte kunde tala med 
varandra. Vissa helger trodde mamman att hon var hos pappan, medan pap
pan nöjde sig med en lapp om att hon åkt till en släkting. Lina levde ett hektiskt 
uteliv. Hon kom tidigt i kontakt med droger, prövade amfetamin som tretton-
åring, drack regelbundet hela tonårstiden och var obetydligt närvarande i sko
lan de sista två åren av högstadiet. 

Pappan beskrevs av henne som varm och kärleksfull men deras relation för
ändrades drastiskt under tonårstiden. Hon har alltid varit hans självklara favo
rit bland syskonen och han har aldrig "lappat till" henne som han gjorde med 
de andra. Ett vardagsgräl blev brytpunkten i deras relation. Hon var 15 år, hade 
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sommarjobb på dagarna och grälet gällde vem som skulle ha tillgång till den 
lilla lägenhetens enda riktiga säng. Lina hade ont i ryggen och ville byta bort 
den mer obekväma utdragssoffan: 

-Jag sover inte på soffan en natt till och du kan fara åt helvete gubbjävel!! 
Då drämde han till mig! Jag höll handen på min nattandställning som var i en burk. 
Han tog min hand och krossade tandställningen så att den gick sönder. Sen styrde han 
den mot ansiktet så den rev mig. Jag har ju som två ärr här som han gjort. 
- Jag ska anmäla dig din jävel, sa jag åt han! Då hoppade han på mig och sa. 
- Om du inte vore min unge så skulle jag döda dig för länge sen eller slagit ihjäl dig för 
länge sen... /hennes röst dör bort - tystnad / 

* 

Det var det sista bandet mellan de bägge som brast. Linas kroppsspråk demonstrerade tydligt 
känslorna medan hon berättade. Kroppen blev bågformad, axlarna sjönk ner och ögonen irrade 
skyggt omkring utefter golvplanet. När orden ebbat ut och tystnaden gjorde alltför ont letade 
sig blicken åter uppåt igen men var beslöjad, tom och känslolös. Ansiktet, som åter blev synligt 
när håret föll tillbaka på plats, upphörde sakta avslöja vad som hände inom henne. Smärtan 
och besvikelsen sjönk sakta tillbaka, kapslades in, blicken stabiliserades och gav ansiktet ett 
behärskat, neutralt uttryck igen. Hon hade fått kontroll över sina känslor och bemästrade situa
tionen igen. Kroppen återfick sin raka hållning och den självsäkra utstrålning som är så typisk 
för henne, återupprättades, när hon automatiskt sträckte sig efter cigaretterna. Tekniken med 
att skaka fram cigaretten ur asken, tända, dra in det första djupa halsblosset och i en lång ut-
andning befria sig från röken är en estetik i hur rutiner och ordning återger trygghet och kon
troll för stunden^!. 

# 

I den lilla sekvensen dramatiseras, inom loppet av en minut, Giddens hela re
sonemang om ontologisk trygghet och min huvudfåra när det gäller motiv bak
om val av olika livsstilar! Rutinen, vanan i hennes sätt att hantera cigaretten 
medförde, precis som andra rörelsemönster i hennes olika livsstilsval, en säker
het att hantera situationer. Genom att välja figurer och rörelsemönster som i 
något hänseende ger kända responser konstrueras ordning och lugn. 

Hennes förhållande med pappan var av ett speciellt slag. Han betydde och 
betyder antagligen mycket för henne även idag. Känslor av att vara speciell för 
att sedan bli sviken lämnade djupa spår i hennes självkänsla. Hon var beredd 
att göra allt för honom och för att få honom tillbaka (till och med banta och ta 
avstånd från sin mamma). Han fanns ständigt närvarande i hennes berättelser 
som den person hon tyckte sig "brås" på. Han är en stor del av henne och hen
nes svårigheter att fungera i längre relationer "skyller" hon på likheterna med 
honom. Känslorna till pappan var komplicerade och innehöll både identifika
tion och många spår av besvikelse och ratad kärlek. 

Vad betydde denna stora, försmådda kärlek för henne? Känslan av att ha 
blivit lämnad och sviken verkar ha gjort starka avtryck i hennes självbild. I sin 
strävan att hantera dessa erfarenheter och skydda sin sårade självkänsla kan 
hon ha utvecklat en kvinnlig ordning592 för sitt tänkande där män och killar 
gjordes till centralfigurer och som hon ständigt misslyckades med. 

591 S k mentala anteckningar, inlästa reflexioner efter första intervjun. 
592 Egentligen kvinnlig underordning. 
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Även i Lottas, Sofias och Veronicas berättelser fanns detta rörelsemönster 
som ett dominerande tema. De upprättade relationer och skapade situationer i 
akt och mening att söka bekräftelser som påtalade, bevisade och marknadsför
de en attraktiv, populär och kompetent ung kvinna - till varje pris! Linas stora 
problem blev att: 

... alltid få tag i fel killar och inte klara av att behålla någon. 

Senare under intervjutiden beskrev hon en livssituationen där det bara återstod 
"de dåliga killarna" och att hon inte upplevde sig duga åt de vanliga. Rädslan 
att bli ratad gav ett rörelsemönster där hon hellre lämnade än stod kvar med 
skammen. Det fanns en stolthet i att behålla åtminstone en del av makten och 
kontrollen, dels i ingången i relationen och valet av partner, dels i relationsdju
pet där hon aldrig blev "kär" utan bara "förälskad". Med hjälp av partnerval och 
livsstil behöll hon makten och räddade ansiktet gentemot både sig själv och 
omvärlden. De tillfälliga kärleksrelationerna gav trots allt också en gemenskap, 
en roll att krypa in i och en trovärdig förklaring till hur allt hängde ihop593. 

Jag har så svårt att bara hålla mig till en... 

Livet har farit illa med henne de senaste åren. Efter utredningstiden har hon 
gjort flera försök att börja om i olika miljöer. Vid vår senaste träff befann hon 
sig fortfarande inom tvångsvården och pratade samma "språk" som vid de 
första träffarna flera år tidigare. Hon berättade fortfarande med tindrande ögon 
om kärleksspel, förälskelser, snygga killar och kommande flirtar. 

Erfarenheter av relationer med den andra sorten 

De flickor som upplevde sig ha det bra som äldre tonåringar och som var mest 
nöjda med sina livssituation, hade haft osynliga och marginella fäder under sin 
uppväxt. Dessa flickor hade också större erfarenheter av längre och djupare 
relationer med pojkvänner. Däremot var det få av dem som knutit an till någon 
vuxen man, sambos eller liknande, förutom pojkvännerna som oftast var be
tydligt äldre. Lotta, Veronica och Sofia hade under långa perioder vänskaps-
och kärleksförhållanden med äldre killar som påverkat dem i positiv bemärkel
se. Lottas förhållande med Antonsson som "var som en storebrorsa för mig" och 
Veronicas fasta förhållande med en nio år äldre pojkvän fick ibland faderslik-
nande former. 

Han är den viktigaste personen i mitt liv. Han var både pappa, storebror, kompis och 
pojkvän5^ 

593 Jfr Lottas resonemang. 
594 Veronica om den nio år äldre pojkvän som hon hade under större delen av tonårstiden. 
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De två flickor som var minst nöjda med sina liv var överraskande de som växt 
upp i en relativt stabil hemsituation. Både Lina och Sanna har vuxit upp med 
fäder som de knutit an till men som svikit och övergett dem595. Dessa flickor 
hade svårast i samspelet med omvärlden. Bägge hade efter långa behandlings
tider återvänt till sina hemmiljöer och fortsatt i samma spår som tidigare. Upp
levelsen av att inte duga i relationer lyser starkt i deras berättelser och de var 
bittra, besvikna och skuldtyngda över "sina" misslyckanden. De såg inte heller 
positivt på sina möjligheter att ta itu med framtiden. Bägge flickorna "konsume
rade" relationer och tillfälliga pojkvänner utan att få det att fungera. 

Förhindrar erfarenheter av "en pappa som sviker och lämnar" flickornas 
möjligheter att konstruktivt knyta sociala band med det andra könet? Är det 
bättre förutsättningar att växa upp utan djupare relation med sin pappa än att 
leva med erfarenheten att man blivit älskad, lurad, sviken och lämnad? Det går 
visserligen inte att dra generella slutsatser från enstaka berättelser men "de 
lämnade flickornas berättelser" har genomgående mörkare teman och innehål
ler mer bitterhet och självdestruktivitet än de andra flickornas berättelser. Är 
det så att Linas "havererade" relation med sin pappa var svårare att leva med 
än Lottas, som aldrig blev upprättad? 

Representationen av fadersfigurer och den manliga världen betyder mycket 
för flickors "vägar ur" familjens grepp. När kvinnliga sidor utvecklas söker de 
sin spegelbild i den manliga världen. Nu finns det många vägar att hantera bå
de fäder som är frånvarande och fäder som lämnar sina döttrar. Det behöver 
inte handla om avvikande beteende eller sociala problem. Linas och Lottas be
rättelser säger något om deras speciella villkor och deras relationer till det man
liga. I det hänseendet är berättelserna profilerade, kanske mer dramatiska vari
anter av mänskliga angelägenheter såsom de i allmänhet fortgår i det vanliga 
livet. Antagligen har Linas och Lottas fäder fortfarande del i flickornas livsflö
den. De finns representerade i den kvinnliga självkänslan, i tänkandet och på
verkar typifieringar och den ordning varmed flickorna avgör vad som är möj
ligt och tänkbart i deras sinnesvärld. Är det därför Lina aldrig törs "hålla sig till 
en" och känner att hon inte duger "för annat"? 

595 I Sannas fall handlar det om komplicerade reaktioner i familjen. Kontentan är att pappan 
ges/tar en betydelselös roll i hennes liv trots att de bor under samma tak. Relationen med 
mamman tar all plats vilket får till följd att pappan träder tillbaka och blir/görs osynlig i för
hållande till Sanna. 
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KAPITEL 13 

SKOLVÄRLDEN 

Anpassning eller krig 

Skolans värld är vid sidan av familjevärlden ett "rum" som också spelar stor roll 
och ger många intryck under uppväxttiden. Där tillbringade ungdomarna en 
stor del av sin vakna tid och där användes kamrater, lärare, miljöer och beting
elser för att testa, experimentera och utveckla olika sidor av sig själva. Här skil
de sig också flickornas berättelser och deras rörelsemönster på många sätt från 
pojkarnas. Flickorna pratade ofta om att de känt sig mobbade, speciellt i låg-
och mellanstadiet. De beskrev ensamhet, utanförskap i förhållande till jämnåri
ga flickor före tonårstiden. Få av flickorna hade någon självklar "tjejbästis" inom 
skolvärlden och många sökte sig till killgängens gemenskap där de hade lättare 
att bli accepterade. Alla beskrev komplicerade relationsspel och utstötningsför-
faranden inom tjejgrupperna. "De andra" (flickorna) spelade antagligen stor roll 
i tankevärlden även om relationerna var frostiga. För många blev övergången 
till högstadiet ett stilbrott där flickorna profilerade figurer som uppmärksam
mades, syntes och hördes. Sanna, Lina, Lotta och i viss mån Sofia hamnade i 
kollisionskurs med sina lärare, med öppna konflikter och maktdemonstrationer 
som följd. Lotta, Sofia och Lina hade även i perioder hög frånvaro. Andrea ge
nomled högstadiet trots att hon inte trivdes medan Veronica fungerade bättre i 
högstadiet än hon gjort tidigare i grundskolan. Utifrån centrala rörelsemönster 
och orienteringar i högstadiet har jag gjort följande tematiska kategorisering 
som också är rubriker i den fortsatta presentationen. 

Centrala teman för orienteringar och agerande inom skolvärlden: 

De skötsamma Andrea och Veronica 

Utmanarna Sanna och Sofia 

De som lämnar Lina och Lotta 

Andrea: Hon har flyttat och bytt skola många gånger. Mobbad i låg- och mellanstadiet. Bodde i 
familjehem och gick hela högstadiet på samma ort. Andrea har aldrig trivts med skolan, känt 
sig ensam och annorlunda. Däremot har hon varken skolkat eller haft andra problem i grund
skolan och gick ut med 2,4 i snitt. Hon har även gått 1 år på fordonslinjen i gymnasiet. 

Veronica: Gick i samma skola låg- och mellanstadiet. Periodvis mobbad och ensam och bytte 
skola tre gånger under högstadiet. Hon fungerade hyggligt utan skolk och har alltmer trivts 
med sin skolgång de senaste åren och hade 2,3 i snitt när hon gick ut nian. Efter grundskolan 
har hon fullföljt en treårig lantbruksutbildning och skall söka in på en högskola. 

Sanna: Fungerade hyggligt under låg- och mellanstadiet. Stödundervisning i sexan. Häftiga 
utspel och maktkonflikter med lärarna i sjuan. Hög frånvaro. Streck i betygen då hon var på 
utredningshemmet under vårterminen i åttan. 
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Sofia: Trivdes bra på låg- och mellanstadiet. Hade däremot hög frånvaro och stödundervisning 
i sjuan. Gick om ett år i samband med familjehemsplacering. Därefter har hon slutfört grund
skolan och påbörjat gymnasiestudier. 

Lina: Hygglig tid i låg- och mellanstadiet. Hög frånvaro och bråkig under hela högstadiet. Tog 
ofta offentliga konflikter med lärare och nonchalerade regler och rutiner samt skolkade ofta. 1,5 
i avgångsbetyg. 

Lotta: Inga egentliga positiva erfarenheter av skolan. Ensam, ibland mobbad i låg- och mellan
stadiet. Var mest med killar. Hög frånvaro i högstadiet. Ibland utspel och stora konflikter med 
lärarna. 0,6 i avgångsbetyg. 

Andrea och Veronica har obetydlig frånvaro från skolan medan de andra fyra 
skolkat ofta och i längre perioder. Alla har fungerat hyggligt under mellansta
diet även om många av dem upplevt perioder av mobbning och utfrysning, 
oftast av jämnåriga flickor. Flickorna har utifrån egna utsagor varken varit brå
kiga eller haft stödundervisning i nämnvärd omfattning före högstadiet. 

De skötsamma 

Andrea och Veronica har fungerat hyggligt under hela grundskoletiden. Skol
arbetet har flutit på utan problem och de har varken skolkat eller bråkat med 
lärare. Däremot berättar bägge om starka känslor av utanförskap och mobb
ning. Ingen av dem tycker sig varit delaktiga i samspelet mellan flickor på skol
gården. 

Andrea - en outsider 

Jag var en glasögon-orm och en hel del annat, jag har alltid varit terrad för att jag var li
ten till växten, det blev jag där och i alla andra klasser. 

Andreas berättelser färgas av en stark medvetenhet om ursprung och bak
grund. Hennes tidiga uppväxt har präglats av familjens flyttningar, missbruk 
och slagsmål vilket gjorde att hon såg sig som "annorlunda" och "mindre värd". 
Hon bär med sig en tydlig klasskänsla i form av upplevt underläge gentemot de 
andra. Hon har erfarenhet av många skolor i låg- och mellanstadiet, men ingen 
som hon direkt trivdes i eller kände sig hemma i. Hon var en gäst på väg förbi 
som inte rotade sig, inte engagerade sig, utan knöt sin säkerhet till en outsider
position. 

Det finns en bitterhet när hon beskriver sina möten i skolvärlden. Hennes be
rättelser befolkas inte av personbeskrivningar, individuella profiler, dråpliga 
klassrumsepisoder eller lärare som varit si eller så. Skolvärlden är anonym och 
slätstruken utan uppmärksamhet och egna framträdanden. Före årskurs sex 
nämner hon ingen kamrat vid namn. Hon är också säker på att lärarna lade 
märke till att hon blev mobbad men... 
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...ingen vuxen har någonsin gjort nåt för att ingripa. 

Kvinnlig vänskap och triangelspel 

Bland flickor finns könsbundna rörelsemönster i sätten att upprätthålla kamrat
skap och umgänge. Flickor finner säkerhet och självförtroende i informella ge
menskaper och täta samhörigheter596 vilket gör flickgänget och bästis
relationer till centrala arenor för kvinnlig utveckling. Självuppfattningen måste 
noggrant penetreras med någon av samma sort för att nyansera och få ordning 
på sig själv och världens beskaffenhet597. 

Övergången till vuxenrelationer sker ibland via kamratskap, tjej- eller två-
samhet. Många av de intervjuade flickorna har berättat om kamratlöshet och 
relationssvårigheter med jämnåriga tjejkamrater. De flesta har upplevelser från 
låg- och mellanstadiet av att ha varit mobbade, framförallt av jämnåriga flickor. 

I flickornas relationskartor från låg- och mellanstadietiden finns i princip två 
varianter. Antingen hade de få tjejkompisar och inga namn att skriva dit, eller 
räknade de upp onyanserat massor av tjejkompisar som de känner "lika myck
et". De flesta av flickorna ser tiden fram till tonåren som "jobbig". De fick kämpa 
hårt för att duga inför jämnåriga tjejkompisar och hamnade ofta som "femte 
hjulet" när bästisrelationer skulle skapas. I de fall de umgåtts i nära kamratrela
tioner har det varit som tredje part i en triad där de inte varit centralobjektet för 
kamratskapen utan haft en kompletterande uppgift. Ofta har de haft rollen som 
den "onda", den "dåliga", i denna väninnetriangel. 

Andrea får i högstadiet en "bästis" - under vissa villkor. Kikki är nämligen i 
sin tur även kompis med en tredje flicka, Eva. De tre flickorna bildar en triad 
där bara två i taget kan vara tillsammans. Kikki som är centralfigur, pendlar 
och lever ut olika sidor av sig själv beroende på vem hon för tillfälligt är "bästis" 
med. För Andrea ger detta någon form av kamratskap av tillfällighetskaraktär 
som dessutom skapar känslor och fantasier om vad de andra gör och säger om 
henne, när hon inte är med. Osäkerheten gör att hon försöker knyta Kikki till 
sig genom att underordna sig och inte ställa villkor i deras relation. Andrea är 
"det onda samvetet" åt Kikki. Hon är den som skolkar och snattar och motbild 
till "det goda samvetet", Eva, som är skötsam och präktig. Kamratskap mellan 
flickor är komplicerade processer av intim art men också kraftiga avståndsta
ganden till varandra: 

Hon kallar Eva för hennes goda samvete. Mig kallar hon för sitt "onda" samvete. Eva, 
hon är så där skitäcklig och hon vet inte om hon ska vara snobb, normal eller hur hon 
ska vara. Hon vet ingenting. -"Nu ska jag gå i skolan"-typ. Hon kan inte skolka!! Det är 
hon jävligt dålig på och så törs hon inte festa heller för hon är så rädd att hennes syster 
ska hitta henne. Hon är rädd för sin äldre syster ska se henne full. Hon tycker Kikki är 
tuff när hon har varit med mig, lika väl som jag tycker hon blir mesig när hon är med 
Eva. Eva har fått gå om ett år då, varför vet jag inte och Kikki och jag ligger på samma 
iq-nivå. Vi tänker likadant i allt och vi gör likadant i det mesta. Precis allt. Är det nåt 
som hon är rädd för så är jag det. Är inte jag rädd så är inte hon heller, exakt likadana, 

596 Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991, Wernersson 1977,1989,1991. 
597 Wernersson 1989. 
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samma iq-nivå och allting. Vi är jättelika på det sättet men det är inte Eva för hon ligger 
lägre än vi. Hon är helt olika. Hon är som den mesiga typen. Vi är tuffare än hon är, 
alltså inte tuff för att vi leker tuff men om man ska jämföra. Hon (Kikki) har som två 
polare jag och Eva. Men man känner ju fler men det är vi som brukar vara med varand
ra...fattar du!!! 

Jean Baker Miller599 menar att kvinnors självkänsla byggs upp av erfarenheter 
av att skapa och upprätthålla vänskapsband och relationer. I Andreas utsaga 
kan man se hur hon vecklade ut och penetrerade sin relation med Kikki och i 
samma andetag försökte begripa sig själv. Deras relation var nödvändig för 
självförståelsen och ramarna för hur kamratskap kan se ut. Enbart hotbilden att 
mista Kikki innebar en attack mot en skör självkänsla och en förlustrisk av ett 
nödvändigt och livgivande socialt band. Ett band som just gjort henne synlig! 
Även om Kikki var viktig i detta skede, fanns det trots allt - precis som hos 
många andra flickor i hennes situation - fler än ett säkerhetsnät i hennes rela
tionsvärld. Många flickor lägger ner stor kraft på att fördjupa en "säker" rela
tion. En relation som sällan eller aldrig sviker - hästen600! Större delen av friti
den tillbringade Andrea, precis som Veronica och Sofia, i stallet. Relationen till 
hästen är en fungerande relation601 när andra vägar misslyckas och en relation 
som bokstavligen står och väntar på en602. 

Andrea hade hyggliga erfarenheter och minnen från högstadiet. Hon var 
placerad i familjehem på en liten ort och följde den vanliga studiegången de tre 
sista åren i grundskolan. Hon skolkade inte, vilket ingen gjorde på hennes skola 
men var inte heller inspirerad av skolarbetet. I ämnesvalen hade hon "allmän i 
allt" och kunde aldrig förlika sig med lärarnas bedömningar och betyg. Hon 
kände sig ständigt orättvist behandlad när hon inte fick de betyg hon förtjäna
de. Dessutom upplevde hon inte betygen som väsentligheter värda att lägga 
ned alltför mycket arbete på. Andrea tog inga konflikter, även om hon upplev
de orättvisor. Hon höll sig på sin kant och gick igenom högstadiet utan alltför 
stort väsen. Andrea säger sig inte vara en lätt person att komma inpå livet. 
Hon... 

...är en som vill bestämma och "regera" och gör dom inte som jag vill då är det kört och 
då kan de dra åt helvete. Sen blir jag ensam och deprimerad... Jag är ingen som blir hys
terisk, slår, skriker och sparkar utan jag går och gömmer mig, försöker undvika kon
flikter och så där... 

598 Andrea om kamratrelationer. 
599 1986. 
600 Sven Forsling, föreståndare på §12-hemmet Stall Frossarbo utanför Uppsala, säger sig an
vända hästen "som draghjälp" i behandlingen. Flickorna blir där inte påtvingade terapi, samtal, 
behandling och mänskliga relationer utan får söka genvägen genom relationen till en som "all
tid förstår och aldrig sviker" - hästen. 
601 En tillfällighet eller.... Andrea, Veronica, Sofia har alla tillbringat stora delar av sin fritid 
under många år med hästar. Veronica menar att det är bara med hästen som hon kan känna sig 
fri. 
602 Se även Forslirig 1987,444 Stockholmsungdomar i kris. 
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Hon hade under högstadietiden två "bästisar", men egentligen få människor 
som kom henne riktigt nära. Hon gjorde sig skenbart oberoende av andra sam
tidigt som hon drömde att någon ska "syna" henne och tränga igenom hennes 
oåtkomlighet. Skolan erbjöd många möjligheter att gömma sig och bli osyn
lig603. Andrea tillhörde de flickor som var fulla av kvalitéer och intressanta 
tankar men som inte lyckades bli synliga i skolvärlden. För henne blev grund
skoletiden något hon tyst anpassade sig till och genomled. Upplevelsen av att 
vara annorlunda, fattig, familjehemsplacerad och satt på undantag var stark, 
och genomsyrar många av hennes berättelser. Uttryck som "orättvist", "alla är 
emot mig", "livet skiter sig hela tiden" återkommer ofta. Hon förmedlade strakt 
känslan av att vilja "bryta igenom" och hitta sätt att bli uppmärksammad på. 

Under högstadietiden fick hon kämpa hårt för att anpassa sig på många 
plan. Hon hade en präktig lillasyster som fanns i familjehemmet före henne och 
ett annat fosterbarn som tog mycket plats i familjen. Byn var liten och alla kän
de alla vilket inte gjorde det till någon hemlighet var hon kom ifrån och vem 
hon var. Ofta beskrev hon sig som ett "socialfall". Andrea tyckte sig aldrig ha 
passat in, vare sig i familjelivet, i skolan eller i det lilla samhället. Hon uttryckte, 
pricksäkert, sig själv som... 

...en förvirrad skummis som vill vara annorlunda. 

En "skummis" som ville hitta vägar att uttrycka sin identitet - ville bli någon. 
Efter grundskoletiden öppnade sig andra arenor för Andrea. Hon sökte in till 
fordonslinjen på gymnasiet, blev ensam tjej i klassen och självklart i centrum. 
Hon bröt också upp från familjehemmet, "packade och stack". Hon flyttade helt 
sonika hem till mamma, ett beslut som familjehemmet, socialtjänsten och hen
nes mamma fick anpassa sig till, ett beslut som kom "djupt inifrån". Andrea 
stod på sig och kunde inte bli övertalad. Utseendemässigt klippte hon sig som 
en punkare och fann en nisch, en kläd- och musikstil som hon kände sig hem
ma med och som hon kunde "stå för". För Andrea var det här flera genomgri
pande beslut som förändrade mycket i hennes liv. De var alla olika avstamp 
från en försiktig anpassningsorienterad livsstil mot en mer offensiv, synliggö
rande livsstil. 

Hur duktig måste man vara? 

Veronica upplevde, liksom Andrea, tydligt klasskillnader och motsättningar i 
sina boenden. Veronica hade pendlat mellan olika boenden i stort knutet till ett 
litet brukssamhälle. Fint folk bodde i villa medan de med lägre status fanns i 
något av samhällets två hyreshus. De första fem åren bodde hon med morför
äldrarna och sedan med sin mamma och hennes nya familj. 

I lågstadiet blev hon både mobbad för sina ärvda kläder, för att hon var 
"mullig" eller för att hon hade glasögon. Kamraterna gav henne nedvärderande 

603 Jfr Wernersson 1977, Hjort 1984, Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991. 
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öknamn. Till skillnad från Andrea604 kunde hon under intervjuerna, med 
glimten i ögat, reflektera och berätta utan att känna av smärtan över det hon 
idag ser som "barnsliga mobbingsituationer". Situationer där "de andra" (flick
orna) "himlat med ögonen", "fryst minen" och "nickat nedlåtande" åt hennes 
inlägg eller situationer då hon "behandlats som luft". Veronica berättade om 
mobbingsituationerna med en synbar distans till känslan förknippad med dem. 
Tankarna och minnena sårade henne inte längre. De innebar inga hot mot 
självkänslan, de berörde henne inte utan de var gamla erfarenheter som hon 
redan skaffat motbilder till. Hon visste att hon dög! Veronicas berättelser visar 
ofta upp bilden av en flicka med starkt KASAM och en förmåga att hantera 
svårigheter i bästa möjliga ljus605. På det sättet ger hon intressanta aspekter av 
skötsamhet som alternativt livsstilsval. 

Veronica hade få eller inga kamrater de första tre åren i grundskolan. När 
hon, i årskurs fyra, tillfälligt flyttade till sin pappa upplevde hon ett lyft med att 
vara en spännande nykomling bland ungdomarna i den nya skolmiljön. Trots 
oerhört problematisk familjesituation, med våld, övergrepp och missbruk upp
levde hon stora framgångar i samspelet med jämnåriga. I det bostadsområde 
hon flyttade till var alla mera jämlika och klasskamraterna "satte henne på en 
tron" och hon upplevde att hon blev "påhejad": 

De ville veta vem man var och sökte sig in i en och då var det inte lätt att stå emot...jag 
blev som en annan ... lärde mig spela spelet... alltihop var fjant, som jag ser det nu, men 
det fungerade. 

Familjesituationen hos pappan blev senare ohållbar och när socialtjänsten in
grep fick Veronica, efter en tid i familjehem, åter flytta tillbaka till sin mamma. 
Tiden i den nya miljön, erfarenheterna av att de "sökte sig in i henne" betydde 
mycket för hennes säkerhet och självförtroende. Hon lärde sig "spela spelet"! 
Spelet som gjorde henne fri606: 

Jag blev fri, blev mer mig själv... 

Veronicas utsaga är en målande beskrivning av den positiva identitetsutveck
lingens centrala kärna. En stark självkänsla, väl förankrad i personlighetsupp
fattningen gör det lättare att söka sig till människor och situationer som be
kräftar och inger känslor av stolthet. Det blir som ett självspelande piano där 
man "duger" för att man är "sig själv" vilket minskar riskerna att "göra bort sig" 
som i sin tur förstärker känslan av att duga osv. 

604 När Andrea berättade om sina mobbingerfarenheter syns det i hennes kroppshållning och 
ansiktsmimik att de fortfarande "gjorde ont". ( Mentala aneckningar) 
605 Personer med stark självkänsla har förmågan att söka och finna självförtroende i spelet. De 
utvecklar kompetenser och skaffar sig vanor att söka efter positiv feedback. Jfr A ntonovskys, 
1994, beskrivning av starkt KASAM, t ex s 181. 
606 Vi behöver ramar och ordning för att känna säkerhet och ha kontroll. Friheten ligger i tryg
ga sociala band och att behärska spelet, vilket i sig är en språklig motsägelse. Liksom Fromm, 
1971 vill jag mena att beroende och känsla av frihet hör ihop. Se kapitel 2 om livsprocesser i 
stort. 
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Med en reflekterande hållning prövade Veronica sig försiktigt fram för att 
utveckla självförtroendeskapande strategier som skulle göra henne synlig och 
ge position i andras ögon. Hon hade bestämt sig att spela sina kort väl och inte 
bli mobbad eller "något socialfall". En konfliktfylld familjesituation ersattes med 
en kontrollerad trygghet. Veronica träffade Stefan som fjortonåring. Han var 
sex år äldre och hon beskrev med stolthet de andra flickornas ansikten när hon 
"visade upp honom". 

Jag fic k lära mig stå på egna ben ... d et blev jag mot alla de andra ... d et är bara att 
svälja och gå vidare och hitta olika sätt... att man har en kille med bil när man bara är 
fjorton ger en känsla av att vara viktig ... de bara stod och gapade... 

Medvetet spelade hon spelet som gick ut på att sätta henne själv i centrum. Hon 
framhävde sina kompetenser och säkrade tillhörigheterna med hjälp av poj
kvän, nykterhet, rökfrihet etc. Veronica agerade också på sådana sätt att männi
skor omkring henne engagerade sig och ville ställa upp för henne. Hon drack 
inte, skötte sig föredömligt på alla områden, tog extraarbeten och var aktiv 
inom föreningslivet. Konsekvent sökte hon sig också strategiskt till viktiga vux
na, kompisars föräldrar och lärare som kunde förstärka hennes upplevelse av 
att kontrollera livets framfart. Hon var den enda av intervjuflickorna som sa sig 
ha någon vuxen i skolan som hon litade på och kunde anförtro sig åt. Ibland 
skrubbade hon sig på knäna för att få sitta hos skolsyster och "diskutera hästar". 
Veronica skilde sig på många sätt från de andra flickorna i intervjugruppen. 
Dels fanns inget missbruk eller problembeteende med i bilden, dels hade hon 
stabila och hållbara sociala band utanför familjen. Klasskamrater och deras för
äldrar till och med skrev till socialtjänsten under utredningstiden och begärde 
att få bli familjehem åt henne. 

Inom skolvärlden hade Veronica hittat konstruktiva sätt att skaffa sig själv
förtroende och bli synlig. Ibland utnyttjade hon sina olyckliga omständigheter 
för att få sympatier och förstärka sin roll som "lyckat problembarn". Även ut
redningssituationen och mina intervjuer var goda möjligheter att ytterligare 
befästa den kontroll och den säkerhet hon redan byggt upp. I det hänseendet 
valde hon en livsstil som stod i direkt kontrast till de flickor som utmanade 
skolvärlden. 

Utmanarna 

Paul Willis607talar om "the symbolic work of youth" där ungdomar symboliskt 
bearbetar den verklighet de har att ta ställning till inom skolvärlden. Att som 
ung ta itu med skollivet innebär också att ta itu med sin livshistoriska bakgrund 
och de förväntningar och möjligheter man bär med sig608. Andrea valde en an

6071 antologin Att förstå ungdom Löfgren m fl 1991. 
608 Se forskning om habitus i Jönsson, Trondman m fl 1993 som visar hur svenska skolungdo
mar och skolstrukturer upprätthåller statusskillnaderna mellan eleverna. 
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passningens väg och en outsiderposition. Veronica däremot valde extrem sköt
samhet medan de andra på olika sätt utmanade, markerade eller positionerade 
sig i skolvärlden för att utveckla sina hemhörigheter och få perspektiv på sig 
själva. 

Medlemskap i den informella gruppen gör individen känslig för den osedda informella 
dimensionen hos livet i allmänhet. Hela landskapet öppnar sig av det som ligger bak
om tingens officiella definitioner609. 

Känslan att definiera sig i en grupp, att mejsla ut en tillhörighet fanns genom
gående i alla berättelser. Skolans värld var en huvudarena för att skapa bilden 
av "jag", "vi" och "de andra". Agerande konstitueras genom att man snabbt 
kastar sig mellan att observera, jämföra och tolka de möjligheter och de resurser 
som är tillgängliga. Det är en ständig orientering "back and forth between ob
servation and imagination"610 för att skapa ordning och typifiera vem man är 
och var man hör hemma. 

Man får respekt för att man vågar 

Sofia formulerade ett sätt att agera i högstadiet som flera av de andra flickorna 
väl kände igen och fortsatte: 

Man skaffar sig en position, kanske bäst på att vara bråkigast... De ser att jag vågar 
och... fast egentligen tycker de att jag är dum ... men just då får man respekt för man 
vågar... 

Till skillnad från Andrea och Veronica hade de andra fyra flickorna tagit stri
der, varit uppkäftiga mot lärare och skolkat mycket i högstadiet. Alla fyra flick
orna hade erfarenheter av stora och små konflikter i klassrummet och prestige
fyllda maktkamper med lärare. Vardagsfrågor om toalettbesök och prat på lek
tionstid blev prestigekamper om vem som hade makten och initiativet. Med 
stolthet i rösten berättade de om tillfällen då de lyckades provocera och vinna 
över sina lärare och förmå dem att tappa fattningen. Det vanliga, att sköta sig, 
underordna sig regler och rutiner samt jaga betyg ingick inte i deras centrala 
strävanden i skolan. En av flickorna berättade med inlevelse hur hon lärde sig 
strategin att "se igenom" lärare. Det var för henne ett fungerande sätt att göra 
dem osäkra och få dem att tappa fattningen. Vinsten låg i känslan av makt och 
överläge där hon offentligt, så att alla såg, kunde utmana och göra bort honom 
utan att han kunde komma åt henne. Andra strategier gick ut på att "inte höra", 
"missuppfatta", "ignorera", "bli sårad" eller "utsatt för sexuella utspel". Även om 
det ibland kom till direkta konfrontationer var den iskalla tystnaden, undvi
kandet och frånvaron de mest dominerande strategierna. När tillfälle gavs kom 
de för sent, smet, skolkade eller missuppfattade. Alla fyra hade hög frånvaro 

609 Willis 1983 Fostran till lönearbete s 72. 
610 Scheff 1993 s 31. Se även Willis i fotnot före. 
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under högstadietiden. Lina och Lotta var i praktiken aldrig närvarande det sista 
året. När det gällde Sofia var det också stora skillnader mellan skolgången före 
utredningstiden och det som sedan hände på behandlingshemmet. Vad låg 
bakom flickornas utåtagerande? Varför utmanar de, tar demonstrativa makt
kamper och varför lämnar de arenan? 

Låtsaskrig 

Både Sofia och Sanna hade bägge starka utspel mot lärare i sjuan och skolkade 
mycket. När det gällde Sofia gick hon både om sjuan, när hon flyttade till fa
miljehemmet, och åttan på behandlingshemmet. I deras fall såg agerandet an
norlunda ut än Lottas och Linas även om det i viss mån kan bero på ålders
skillnaden och att de blev omhändertagna så tidigt. Sofia hade relativt ljusa 
minnen av sin skolgång. I de kvarter hon bodde var det inga stora skillnader i 
status och uppväxtförhållanden. För henne förändrades situationen dramatiskt 
vid övergången till högstadiet. Hennes skola var en känd problemskola där det 
gällde att visa upp sig för att "skaffa sig en position". 

Det sa bara pang, allt gick åt helvete, ville ingenting. Då började cirkusen med familje
hem. Jag blev uppkäftig, gapig, aggressiv och blev osäker på mig själv och alla andra. 

Skolan är arena för positionering. Sofia tillhörde "de som har problem" och sat
sade på en kvinnlig karriär i kamratkretsen bland "de andra som har problem". 
Hennes uppkäftighet i skolan var av "busgullig"611 art och gick mer ut på att 
göra henne synlig än att utmana lärare om makten. Om man jämför Veronicas 
och Sofias situation när de började högstadiet fanns det vissa likheter i ageran
det. Bägge flickorna ville göra något drastiskt för att synas. I Veronicas fall ut
nyttjade hon sin gullighet, sin utsatthet, sin skötsamhet och sin pojkvän för att 
skaffa sig position medan Sofia tog på sig rasistattiraljer, halvt på skämt, men 
ändå med spelat allvar. Bägge flickorna gjorde drastiska figurer men använde 
diametralt motsatta strategier. Veronica spelade den "goda" och Sofia den "on
da". Bägge flickorna prövade sig strategiskt fram, de ville se vad som fungerade 
och var balanspunkterna fanns mellan framgång och kostnad. Sofia ville att det 
skulle märkas att hon bara spelade rasist och att hon "inte på allvar" var sådan. 
Hon ville provocera lagom mycket så att hon skulle bli uppmärksammad och 
märkas. Däremot ville hon inte bli tagen på riktigt allvar för så fort argumenta
tionen brände, till skrattade hon och drog sig tillbaka - och hon hade lyckats. 
Allt ljus på Sofia! 

Sofia använde skolvärlden i första hand för att visa upp sig och i andra hand 
för att positionera sig. Den subkulturella skinheadstilen låg närmast för henne 
och dem hon identifierade sig med - "vi - med problem". Det var i början tänkt 
som en tillfällig "grej" och ett sätt att visa upp sig som häftig och tuff. Bland 

611 Ett ord hon själv använder för att betona den roll hon fick klassen av att vara lite "spän
nande och farlig" men "samma gamla Sofia" ändå. 
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skinheadsen och rasistgängen blev hon en rödhårig, gullig maskot som be
handlades med silversked. Så småningom kom droger in i bilden och Sofia, 
som hade ambitioner att avancera i gängens karriärstege, bröt drastiskt banden 
med familjen. "Då började cirkusen" och hon flöt med som en... 

..krabba som klättrar uppför stegen... 

Det fanns väldigt lite ilska i Sofias beskrivningar av skolvärlden. Hon beskrev 
både bra och dåliga lärare, positiva och negativa erfarenheter i klassrummen. 
Tyngdpunkten i hennes berättelser låg inte vid första påseendet i "symbolic 
work" utan mer på en individuell nivå där hon navigerade - "doing class and 
gender" - för att bygga upp självförtroende och säkerhet. Det var inte systemet 
hon reagerade mot utan den personliga osynlighet och otillfredsställelse hon 
kände. Högstadietiden erbjöd en meny av möjliga vägar - ändå valde hon, 
självklart - den väg som upplevdes som naturlig och möjlig för "sådana som 
hon"612. 

Konstruktionen av den kvinnliga positionen hade för henne både kön- och 
klasskaraktär. Hennes anpassningsförmåga var hennes trygghet och som över
levnadskonstnär klarade hon av många svårigheter. De kvinnliga lösningarna 
av eländesscenariot bar en anpassningens och underordningens karaktär som 
bara marginellt, lagom mycket, ifrågasatte det flöde livet tillhandahöll. Sofia 
flöt med och ansträngde sig för att få profil och bli synlig, i något hänseende. 
Hon var flexibel, anpassade sig och försökte finna positiva spår även i svåra 
situationer. Svårigheterna låg i de vanor och rutiner hon byggde upp och att få 
självförtroende genom andra gör det svårare att definiera egna känslor, agera 
självständigt och fatta egna beslut. Skickligt höll hon sig flytande medan hon 
hela tiden följde med strömmen. 

Gerillakrig 

När det gällde Sanna och hennes skoltid var den svår att få grepp om. Hon be
rättade inte historier på samma sätt som de andra flickorna. Visserligen vände 
hon demonstrativt skolan ryggen, precis som flera av de andra, men gjorde det 
utifrån egna speciella omständigheter och skäl. Sanna har vänt en stor del av 
vuxenvärlden ryggen. Hon har inte pratat med eller reagerat på sin pappa de 
senaste åren. Demonstrativt låtsades hon att han inte fanns. I berättelserna cen
surerades han bort som om han inte funnits i hennes bakgrund. I hennes värld 
fanns det en tydlig uppdelning mellan vi och de. De som är på hennes sida är 
luddigt "kompisar". Hon nämnde många utan att lyfta upp någon speciell. De 
som var mot henne var vuxenvärlden i stort och karlar i synnerhet. Hon förne

612 Jfr Bourdieu 1986 s 306 om habitus. Smaken gör att man har det man tycker om för man tycker 
om det man har ... vilket gör en nöjd med den fördelning man själv är med och skapar och att 
man väljer fritt, naturligt och självklart det som passar. 
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kade kategoriskt att det hänt något speciellt som låg bakom hennes berg av 
misstänksamhet och förakt. 

Jag har alltid varit så här... 

I praktiken innebar det att alla vuxna, kanske med mamman som undantag, var 
hennes fiender. Inom skolvärlden fungerade det hyggligt under låg- och mel
lanstadiet med lite extra hjälp och stöd i vissa ämnen. I sjuan bytte hon drastiskt 
stil och blev mer aggressiv och utåtagerande i klassrummet och mot lärare. Hon 
kunde sjunga högt för att överrösta läraren och störa lektionerna, vara fräck i 
mun, använde könsord och betedde sig vulgärt. En kvinnlig lärare kallades 
konsekvent för "horan". Alla lärare var hennes fiender - utan undantag. När 
hon hade möjlighet tog hon chansen att skolkade, drev omkring på stan ensam 
och snattade det hon "kände för och behövde". Aret på behandlingshem gav 
henne ingenting, menade hon. Det hon eventuellt lärt sig var att ge efter på vis
sa punkter, göra vissa kompromisser613 och hålla tyst. Efter hemkomsten gick 
hon ut nian utan att lägga ner speciellt mycket själ. Hon aktade sig för att ham
na i öppna konflikter med lärarna och smet när hon har chansen. Skolvärlden, 
vuxenvärlden och "det sociala" representerade det förtryck som hon upplevde 
riktades mot henne. Sanna gjorde motstånd på sitt sätt, hon släppte ingen vux
en inpå sig, lät ingen "ostraffat" bestämma över sig. 

Jag gör mig tom i blicken - tittar bort eller sticker. 

Hennes agerande kan ses som en långvarig gerillakrigföring mot vuxenvärlden 
i stort, där hon tvingades till vissa eftergifter men gav igen när hon hade chan
sen. Skolvärlden ingick i hotbilderna och makttemat var alltid närvarande i allt 
hon företog sig. 

De som lämnar 

Skolvärlden hade ingen stark framtoning i Lottas och Linas berättelser. Flickor
na var upptagna av kraftiga frigörelser med familjevärlden och levde redan 
som trettonåringar ett aktivt uteliv på kvällarna. De hade häftiga strider med 
sina mammor om tider, skolgång och regler och kunde inte acceptera sina nya 
styvpappor. I perioder disponerade de en "egen" lägenhet och utnyttjade det 
spelrum som fanns mellan föräldrarna som separerat och bildat nya familjer. 
Den gemenskap de talade sig varm för var den som fanns i gänget eller i för
hållandet med någon kille. Från högstadiet kände ingen av dem någon samhö
righet med klasskamrater eller jämnåriga. Inget i skolmiljön kändes menings
fullt och lockande. Inte heller fanns det någon auktoritet, hemma eller i skolan, 
som kunde förmå dem att engagera sig i skolarbetet. Så småningom slutade 

613 T ex att sträcka sig till att säga två ord till sin pappa - hej ochhejdå när hon kommer och när 
hon går. 
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lärarna att ringa hem och mammorna att gå på kvartssamtal. Bägge flickorna 
var inställda på att leva livet och ta för sig av den nyvunna friheten. De kunde 
inte tänka sig leva "svenssonliv" och ingen vuxen hade makten att bestämma 
över dem. 

Deras uppväxtmiljö var till synes vanlig utan missbruk eller bråk därhemma. 
Bägge flickorna har stadigvarande bott i medelklassmiljö på mindre orter, inte 
bytt klass, skola eller hemmiljö i nämnvärd utsträckning. De kom bägge från 
ytligt sett vanliga hemförhållanden som inte skilde sig från hur deras klasskam
rater hade det. Om man ska tala om "symbolic work of youth" inom skolvärl
den handlade det i Lottas och Linas fall inte om "doing class in symbolic ways" 
utan framförallt om processer som hade sin grund i "doing gender" och ska
pandet av sociala band. Davies614 beskriver ett antal typiska kvinnliga mot
ståndsstrategier där flickor spelar på sin kvinnlighet för att erövra säkerhet och 
handlingsutrymme inom skolvärlden. Underordning, underläge och sexualitet 
kan utnyttjas som teman för att skaffa sig makt gentemot lärare och system. 
Lina berättade hur hon väldigt medvetet anförtrodde sig åt sin kvinnliga klass
föreståndare för att chockera henne: 

Jag berättade, skarvade och ljög ihop historier om hur många killar jag låg med och an
tydde utan att nämna namn hur den manlige läraren var ute efter mig... Det här gjorde 
att vi fick ihop det hon och jag ... v i bar som på en hemlighet tillsammans. Hon blev 
som på min sida. 

Lina hade för avsikt att frysa ut den manlige läraren för att han "inte gillade 
mig och var besvärlig". Det var hennes sätt att utkräva hämnd för att han för
löjligade henne inför klassen när hon alltför ofta försov sig. Lotta berättade om 
en vikarie som hon lyckades få bort från skolan. Hon såg honom stadigt i ögo
nen och talade om för honom hur "sjuk och störd han var". När han försvarade 
sig hotade hon med att dra in rektor och föräldrar: 

Sådana som han ska inte få vara lärare! Till slut puttade han in mig i väggen så axeln 
gick ur led. Då gick jag till rektorn. Efter det fick han sluta. Lärare är körda i huvudet 
men de är väl födda sådana... 

Den frigörelseprocess som är så angelägen och påtaglig för många flickor i hög
stadieåldern skedde symboliskt på många plan. För Lotta och Lina blev frigö
relsen inte bara ett experimenterande utan en konkret verklighet redan tidigt i 
tonåren. I processen mot självständighet och kvinnlighet användes den första 
högstadietiden som arena för att definiera sig själva. De var i ett akut läge inom 
familjevärlden med bråk och konflikter och ville till varje pris hitta alternativa 
gemenskaper. Stora gester och grova figurer användes för att markera själv
ständighet och makt. Ingen skulle få bestämma över dem! De stod över "barn
sliga" jämnåriga, "knäppa" föräldrar och "körda" lärare. Subtila, försiktiga gester 
fick anstå och flickorna blev grova i mun, bråkade högljutt och agerade synligt 
provocerande och utmanade. De utnyttjade den offentliga sfären, korridoren, 

614 Davies Pupil power 1984. 
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klassrummet för att ta upp frågor i akt och mening att förlöjliga "pluggisarna 
som aldrig gjort nåt" och lärarna som försökte kontrollera dem. De brände lju
set i bägge ändarna och till slut var situationen sådan att "de sket i allt" och 
struntade helt i skolan. 

Då hade man gått så långt att man inte längre kunde ens vara duktig ibland. Automa
tiskt fick jag upp hatkänslor, blev förbannad för ingenting. Även om jag ansträngde 
mig gick det inte att hålla tillbaka. Man ville inte visa sig som jävla pluggis. Jag och en 
annan tjej sov hela dagarna och var ute på nätterna och söp. Vi hade faan i mig inte tid 
med skolan längre. Då tyckte nog alla att det bara var skönt. Nu fick de vara i fred. Vi 
skulle aldrig stått ut med varandra i längden, skolan och jag. 

Flickornas motståndsstrategier615 berörde personliga områden där lärare och 
föräldrar är mest "ömskinnade". De gav igen där det känns som mest och var 
inte mottagliga för sakargument eller förnuftiga resonemang. Lotta beskrev 
typiska konfliktscenarion; först försökte hon smälta in bland de andra men blev 
allt oroligare och ville att "det ska hända något"616. Hon pratade för mycket, 
ville gå på toaletten eller sitta och titta ut genom fönstret. Lärarna tillrättavisade 
och påtalade att hon måste "koncentrera sig mer" eller "bjuda till". Då påbörja
des en upptrappningsprocess där hon omväxlande gjorde sig "liten eller lättså-
rad". Allt kändes som personliga angrepp "och jag överdrev gärna". Då "hände 
det oftast något" i klassrummet. Någon kunde hålla med henne och mena att 
det är "orättvist" medan andra tyckte att hon borde hålla tyst osv. Eventuellt 
kunde hon skämta till det för att få över "skrattarna" på sin sida och genera och 
utmana läraren. Han/hon svarade med en distansering, eventuellt med sarkas
tiska eller ironiska kommentarer, försökte återta kontrollen över lektionen ge
nom att nonchalera eller förlöjliga henne: 

...sen är det fullt krig ... och jag kan vara riktigt jävlig, när jag tänker efter... 

Varken Lotta eller Lina har haft någon lärare som de upplevt gillat dem. De 
tyckte sig alltid få skulden för prat i klassen och hade, när de var borta, en 
känsla av att lärarna var nöjda över utvecklingen. De motsättningar som snabbt 
uppstod i sjuan och åttan var olösliga och flickorna lämnade arenan för en an
passad studiegång och praktik som de sällan var på. 

615 I Bjerrum Nielsen & Rudberg s 220,1991, refereras till kvinnliga motståndsstrategier i skol
situationer. Davies 1984 såg hos engelska arbetarflickor: 
Kohandel - där flickan kan gå med på att vara elev om läraren erkänner henne som ung dam. 
Matriarkalisk strategi - där flickorna uttalar sig nedlåtande över allt manligt. Humor - där allt 
läraren säger skämtas bort, vilket gör honom ineffektiv. Feminin strategi - där hon spelar på sin 
sexualitet och gör honom förnärmad. Individuationsstrategi - där hon spelar sårad och tar allt 
personligt vilket gör att lärarna slutar tillrättavisa för att undvika en obehaglig stämning i klas
sen. 
616 En oro som "känns i hela kroppen". 
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Klasspåret 

Andrea, Veronica och Sofia hade upplevelser av klasskillnader och påtagligt 
känt av effekterna av att komma från fattiga och problematiska hemförhållan
den. De blev mobbade för att de hade "fel" utseende och "fel" kläder. Flickorna 
fick också byta skolor och miljöer flera gånger under uppväxten mest beroende 
på uppbrott familjerna men också i några fall föranlett av skolproblem. I deras 
berättelser fanns en långvarig känsla av att vara annorlunda och mindre värda 
än klasskamraterna, trots att de också vissa perioder smälte in hyggligt. Deras 
"symboliska kamp"617 handlade mer än hos de övriga flickorna om anpassning. 
Med det vill jag mena att Willis tankegångar berör ett manligt spår att magiskt 
lösa ekvationen mellan hemhörighet och identitet. De processer jag beskriver 
har sitt fokus mer på anpassning och underordning än symbolisk motstånds
kamp. I de fall flickorna reagerat på orättvisor och ojämlikhet har de istället 
vänt frågorna och sökt felen hos sig själva med en slutsats att - de inte var värda 
mer! Om de varit missnöjda med betygen så berodde det på att de inte var till
räckligt smarta, inte på att lärarna gjorde skillnad mellan barnen. Nu skulle väl 
antagligen Bourdieu invända att detta ingår i "misskännandets princip" där in
dividen inte ser habitus strukturerande funktion utan upplever sig handla uti
från fri vilja och på fria arenor618. Detta argument är svårt att motbevisa och får 
substans på det sättet att "eländesflickorna" i första hand valde olika former av 
underordning och anpassning. Men varför valde "problemflickorna" att så ak
tivt och demonstrativt göra motstånd, vägra underordna sig och slutligen läm
na arenan? 

Sverige är fortfarande ett klassamhälle på många sätt. Inte minst skolan har 
en sorterande funktion i detta sammanhang619. I flickornas framtidsplaner 
fanns inte språkresor, collegeår i USA eller läkarutbildning inplanerade. De 
flesta av dem vände skolan ryggen, såg inte den som en möjlighet och samti
digt begränsade de därmed "av fri vilja" sina möjligheter senare i livet. Andrea 
gick ett år på fordonslinjen efter nian, Lotta, Lina och Sanna hade inga speciella 
planer utan hoppades få "ett jobb - kanske". 

Det som talar mot "klasspåret" var att Lotta, Lina och Sanna kom från, i sig 
röriga familjekonstellationer, men inte hemmiljöer som bröt speciellt mycket 
från klasskamraternas familjevärldar. Styvpapporna hade vanliga arbeten och 
Sanna kom dessutom från en kärnfamilj i medelklassmiljö. De flickor som kom 
från de tunga uppväxtmiljöerna anpassade sig och underordnade sig skolan. 
De gjorde inte motstånd på samma sätt som flickorna från mer vanliga men 
problematiska hemförhållanden. Om man ser med klass- och positionsögon är 
det socialt sett "fel" flickor som vände skolan ryggen! Det var flickor mitt i star
ka frigörelseprocesser med sina mammor, flickor som via dramatiska relations
konflikter sökte sig hemifrån i akt och mening att skapa handlingsutrymme och 
expansion. I skolvärlden avspeglades detta i en livsstilsorientering som aktivt 

617 Willis 1983. 
618 Bourdieu 1986. Även i Trondman 1994 och Jönsson, Trondman m fl 1993. 
619 Jönsson, Trondman m fl 1993. 
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ifrågasatte och utmanade lärare och jämnåriga. I intervjugruppen representera
des dessa flickor av Lina, Lotta och Sanna vars handlingar i första skedet utma
nade men i andra skedet lämnade skolan bakom sig. De verkade i större om
fattning följa ett könsspår än ett klasspåret. 
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KAPITEL 14 

KAMRAT OCH RELATIONSVÄRLDEN 

Att göra sig en befriare 

Flickorna var liksom pojkarna hänvisade till att hitta egna uttryck inom ramar
na för det sociala könets rörelsemönster. Flickornas tidiga partnerrelaterade 
livsstilsorienteringar gav makt och position inte bara gentemot killarna utan var 
samtidigt en viktig markering gentemot andra, jämnåriga flickor. Det gav en 
position där de kunde ge igen för tidigare utestängningar och upplevd mob
bing. Flickor var viktiga för flickor och "de andra" spelade en stor roll för att 
identifiera "det egna". Konkret kunde flickorna i handling överdriva och stoltse
ra med skolk, kläder, rökning eller vad de gjort "då och då", framför näsan på 
de jämnåriga klasskamraterna. Allt för att markera sitt oberoende och förvandla 
tidigare förödmjukelser, tystnader och känslor av mindre värde, till ett "tri
umftåg" av kvinnlig dådkraft och säkerhet. Underlägen och mobbingkänslor 
kunde magiskt trollas bort och ersättas med tuffhet, mod, säkerhet och en hy-
perkvinnlig roll att krypa in i. 

Fy faan vad jag njöt av att se deras ansikten...620 

Alla intervjuflickorna markerade sin position på ett eller annat sätt gentemot 
"de andra". "Förlöjligandet", var en annan markering där de betonade och gjor
de grej av de andras oerfarenhet och barnslighet. De framställde sig själva som 
vuxna och världsvana och viskade extra högt i korridoren om "hur fulla de va
rit" och "hur de skiter i skolan" eller "smaskigheter" om deras pojkvänner, med 
avsikt att chockera "töntarna"621. Uppmärksamhet skapas genom en figur 
byggd på annat än skolprestationer och medlemskap i tjejgemenskapen. 

Dom kan ta sitt jävla disco... 

Drömmen om befriaren 

Världen utanför familjen fanns där ständigt närvarande som en möjlighet att 
hantera gamla erfarenheter och göra nya. Sökandet efter alternativa intimiteter 

620 Lina när hon berättade för sina klasskompisar att hon som fjortonåring varit i Stockholm, 
på konsert, tillsammans med ett gäng äldre killar och "supit som faan". 
621 Se Trondman i Löfgren & Norell red 1994 som beskriver elevstrategier vilka räddar un
derlägsenhetssituationen inför lärare och skolsystem - för stunden. Det gäller att skrämma dem 
som skräms och förvandla "förödmjukelsens marsch"till "triumftåg". Humorn, skrattet när man 
känner den andra världens avsmak riktas mot en: då skrattar man åt de jävlarna! Då lovar man att "Vi 
ska hålla ihop". "Dom ska inte få oss dit dom vill"., s 90-91. 
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och nya spännande gemenskaper gjorde språnget från familjen värt mödan. För 
flickor med aktuella konflikter i familjevärlden fanns mindre tid för nyttigt 
pendlande mellan gemenskaperna där t ex separationerna kunde "värka ut", 
man lämnade istället. Flickorna ville akut ut från familjen och driva på proces
serna. "Drömmen om befriaren" är en magisk lösning på en klassisk kvinnlig 
problematik där hon är "bestämd för passivitet men önskar makt". Mötet med 
Mannen med stort M som ska älska dem för den de är, befria dem från sjuka 
och överkontrollerande föräldrar och ge dem självständig status och identitet 
som vuxen kvinna. 

Flickan föredrar det underbara framför det äventyrliga, över saker och människor 
sprider hon ett skälvande magiskt sken. Föreställningen om det magiska är föreställ
ningen om en passiv kraft. Hon måste tro på magi därför hon är bestämd för passivitet 
men önskar makt. Kroppens magi skall tvinga in männen under hennes ok, ödets magi i 
allmänhet skall överhopa henne utan att hon behöver göra något. Världen som den är 
försöker hon glömma622. 

Valen av livsstilar såg lite olika ut. Lotta, Lina, Sofia och Sanna hade i perioder, 
framförallt under den tidiga tonårstiden, valt "det promiskuösa" i akt och me
ning att pröva "magiska" vägar att bli någon. Det "fria" valet var i dessa hänse
enden ett begränsande val, dels utifrån en könsmässig historia623, dels utifrån 
ett erfarenhetsmässigt upplevt underläge. Uppväxtvillkor sätter en speciell prä
gel på både pojkarnas och flickornas "magiska" vägar. De begränsar möjlighe
terna att välja kamrater, gäng och partners. Flickorna sökte sig till "farliga killar" 
eller till flickor som de upplevde sig ha något gemensamt med. I partnerskap 
eller kamratskap skapades en gemensam "klädedräkt" där livsstilarna flätade in 
sig i varandra. Men även om handlingsutrymmet var begränsat fann flickorna 
både kreativa och konstruktiva handlingsutrymmen att växa i som människor. 
De gjorde något med de villkor de hade att spela med. 

I intervjuerna användes många "hjälpspråk" för att skapa alternativa arenor 
att uttrycka sig på. Ett moment bestod i att beskriva "centrala scener ur filmer 
som gjort stort intryck på dem". Tanken var att filmsekvenserna på omvägar 
skulle berätta något om deras drömmar, känslor, tankar och vad de höll som 
viktigt. Lina valde en speciell scen i filmen "Pretty Woman". Julia Roberts spe
lade en prostituerad kvinna som blev förälskad i sin kund. Ur kärlekslös sexua
litet växte en omöjlig förälskelse fram mellan de båda. Komplikationerna gäller 
status- och klasskillnaderna och könsskillnader i förmågan att känna och ut
trycka kärlek. Kärleken övervann till slut alla problem och Lina lyfte fram en 
speciell en scen där den kvinnliga gestalten befann sig, gråtande, på en järnbal
kong. Förkrossad, oälskad och skamfull gömde hon sig inför det omöjliga att 
duga för och vara värdig honom. Genom att krypa ut på balkongen och bedyra 
henne sin reservationslösa kärlek förändrades positionerna och Richard Gere 
övervann inte bara sin höjdrädsla utan även sin (manliga) oförmåga att gå in i 
djupa relationer och uttrycka känslor. 

622 de Beauvoir 1995, s 205-206. 
623 Det sociokulturella arvet. Se Messerschmidt 1994,1997, Hirdman 1988, Haavind 1985. 
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Det är ont om Richard Gere i verkligheten men man ska inte underskatta il
lusionen och drömmens kraft i den påverkan de har på mänskliga handlingar 
och strävanden i den verkliga världen. Linas "dröm om befriaren" var realitet 
varje gång hon blev kär. Den fanns också närvarande som ett hopp om att till
fälliga förbindelser skulle ge något mer än bara sexualitet. Hon hoppades hela 
tiden att nästa partner skulle "förändra allt". 

Lättillgängliga flickor och farliga pojkar 

Få flickor hade under sin tonårstid varit med jämnåriga pojkar. Med undantag 
för Veronica, som drogs till extremt skötsamma pojkar, pratade de andra flick
orna om äldre, tuffa och farliga killar, på gränsen till kriminalitet och asocialitet. 
De var imponerade av självständighet, handlingskraft och den outsiderposition 
gentemot det vanliga livet pojkarna vidmakthöll. Mötet blev ännu mer intres
sant när de gemensamt delade upplevelsen av att vara tilltufsade och miss
förstådda. Detta stärkte känslan av gemenskap mellan dem. 

I puberteten delar t ex flickorna upp pojkarna i de intressanta, de farliga och de tråkiga, 
medan pojkarna ser flickorna som de intressanta, de lättillgängliga och de tråkiga. I 
denna uppdelning anas åter könsdominansen; det anses onekligen som bättre att vara 
farlig än lättillgänglig.62^ 

Om pojkarna och flickorna i studien bott i samma stad skulle de antagligen ba
ra sporadiskt mött varandra. Flickorna höll sig till äldre killar medan pojkarna 
oftast umgicks med jämnåriga pojkgäng Däremot skulle antagligen flera av 
pojkarna idag, när de är runt tjugo, kunnat ha ett förhållande med en femton
årig flicka som var "aktuell för omhändertagande och utredning". Farliga äldre 
avvikande pojkar söker sig till lättillgängliga yngre flickor för att bekräfta sin 
manlighet medan flickorna i undersökningen använde sin lättillgänglighet för 
att bekräfta sina kvinnliga strävanden mot vuxenhet. Flickorna behövde någon 
som var tillräckligt gammal för att fungera som alternativ till en förlorad famil
jegemenskap, en möjlighet att tillfälligt låna "liv och status". Pojkarna tjänade 
som motbilder till den egna upplevelsen av passivitet och beroende. De behöv
de varandra. Det är två markerade rörelsemönster i sätten att söka bekräftelser 
som passar in i varandras strävanden att manligt och kvinnligt bekräfta könsi
dentitet625. 

Pojkar ska vara annorlunda, betydelsefulla i världen därute; om de liknar flickan för 
mycket förlorar de sin magiska kraft som befriare. Därför kan man se att flickor med ett 
osvikligt väderkorn dras till just de tuffingar som har en obehaglig tendens att be
handla dem som luft i andra pojkars närvaro626 

624 Scott Sörensen s 49 i Gantez, Löfgren 1991. Även Scott Sörensen 1988. 
625 Messerschmidt 1993,1997. Se även Sarnecki 1987. 
626 Bjerrum Nielsen & Rudberg 1989 s 276. 
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Om flickorna i undersökningen behövde pojkarna för att känna sig som vuxna 
kanske det var så att pojkarna, med flickornas hjälp, fick chansen att vara små 
och beroende i något hänseende627. 

Vem har man chans på? 

Flickorna upplevde sina val som fria och kände sig attraherade av tuffa, själv
ständiga och farliga killar. Däremot kan val i en annan belysning också vara 
frukter av omständigheter och förutsättningar. 

... val där man inte har ett val, framkallat av existensbetingelser som förvisar alla andra 
möjligheter till drömmarnas värld och bara lämnar smaken för det nödvändiga 
kvar62**. 

Att söka sig tillbaka mot vanliga pojkar tedde sig snart som ett omöjligt vägval. 
Trots att flera av flickorna (Lotta, Sofia, Lina, Sanna) tidigt upplevde avigsidor
na med den process de var delaktiga i, fortsatte de ändå i samma spår. Lotta 
beskrev utförligt en devalveringsprocess där spänning, äventyr och kärlek änd
rade karaktär och hennes livsstil gav allt mer slentrianmässiga förälskelser och 
allt fler ytliga relationer. 

... till slut räckte det med en som höll om en över natten. 

Pojkarna i gängen eller pojkvännerna hade dominerande roller. I form av kön, 
erfarenhet och ålder gav de endast ett litet spelutrymme för flickornas vilja. Det 
var männen som bestämde villkoren för samhörighet. Efter den första tidens 
känsla av utvaldhet ökade medvetenheten utan att de upplevde sig kunna på
verka spelets regler. Intimitetens innehåll styrdes i hög grad av pojkarnas man-
lighetsbekräftande behov. Detta yttrade sig tydligt i intervjuflickornas berättel
ser om ensamhet och längtan efter intimitet, vilket var centrala teman hos alla 
flickorna utom Veronica629. Många flickor sade sig spela med i spelet men bar 
med sig misslyckade relationserfarenheter som urholkade självförtroendet. De 
gjorde nerköp och kompromisser för att inte tappa masken: 

Jag kände att han tyckte om mig. Jag visste att han ville ha mig - i sängen- men det var 
en glädje för mig! Ah, det är nån som vill ha mig!! 

Sanna var en speciell tjej som inte inbjöd till nära relationer. Hennes berättelser 
var korta, ord- och känslofattiga. Bara vid några få tillfällen sänkte hon garden 
och berättade om tankar och känslor hon bar inom sig. Vid ett tillfälle gav hon 
ord åt en situation och en känsla, flera av de andra flickorna också berört. San

627 Se senare resonemang om pojkarnas strävanden att vara "liten som vuxen". 
628 Bourdieu 1984, s 304. 
629 Vars berättelse inte berör ensamhet och utsatthet i samma utsträckning. Jag har en känsla 
av att hon var strategisk och noggrann i sina val och valde "säkra kort". 
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na hade precis berättat om sin sexuella debut och om ett antal pojkar som hon 
legat med det senaste halvåret. 

Tycker du att du har positiva erfarenheter av sexualitet? 
- Nej., /lång tystnad/ 
Berätta mer.. 
- Det går inte att förklara.. 
Det är viktigt att du försöker ...för det är kanske ett av de viktigaste områdena och så
dant som man nästan inte pratar om. 
- Därför jag har inte varit tillsammans med nån av killarna... /orden ebbar ut /lång 
tystnad/ 

* 

Hon tittar ner ... kroppshållningen antyder att hon inte tänker fortsätta förklara. Vad finns det 
att säga mer? Det blir en atmosfär av eftertänksam tystnad i rummet där ingen behöver säga 
något. Smärtan är så tydlig att man kan ta på den. Sakta lyfter hon blicken, halvt bortvänd från 
mig och låter den följa väggen fram till fönstret där den fastnar för att sen tomt fixera det osyn
liga som finns i mörkret utanför 

* 

Hennes sista mening fångar skärningspunkten mellan den manliga och den 
kvinnliga världens syn på kärlek, gemenskap och sexualitet. Trots att hon be
visligen haft relationer på intimt sexuellt sätt har hon inte lyckats få relationer 
av intim sexuell art. Hennes ord kanske ter sig banala i tryck men fick stora 
konsekvenser i intervjusituationen där hon totalt tappade masken och hennes 
kropp fortsatte en målande berättelse om var hennes tankar befann sig. 

Sanna markerade i alla sammanhang sin självständighet. Hon höll familjen i 
ett järngrepp och lät ingen styra sig. Lärarna i skolan var rädda för henne. Hon 
var iskall och grym i det tysta förakt hon kunde förmedla med sina ögon. Men i 
relationer med killar, på institutionen eller på stan lät hon sig utnyttjas - med 
öppna ögon! 

Lina, Lotta och Sofias tidiga möten med killar berättade samma historia, en 
historia om ett utdraget rörelsemönster som inte gick att överblicka i det första 
läget. Uppenbara vinster och bekräftelser i början delvalverades successivt ge
nom de orienteringar och erfarenheter som gjordes vilket förändrade upplevel
sen av handlingsutrymme. Det som i början handlade om att visa (gentemot 
föräldrar och jämnåriga) övergick till att spela (i underordnade sammanhang) 
för att få mer karaktär av att vara (typifierat i självbild, värderingar och hand
ling). Processen gav allt mindre av det som var mest väsentligt i början631! 

De kan ju utnyttja en som de vill. Man är ju inte värd nånting. Då var man med så 
många som helst. Efter ett tag vart det där som ett sökande efter kärlek där man sökte 
nån som kunde hålla om en ... man måste upptäcka det själv att egentligen ingen bryr 
sig ... de utnyttjar en ...632 

630 Från de på band inlästa reflektionerna efter varje intervju. 
631 Jfr med citatet från Hassan i samband med mina frågeställningar. 
632 Lotta. 
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Makt och relation till varje pris 

Bjerrum Nielsen & Rudberg menar att föräldrarnas kontroll och pojkarnas 
kontroll inte går att jämföra då de inte är psykologiskt ekvivalenta i flickans 
ögon. Unga pojkars sexualitetsprojekt bygger mycket på att visa upp utåt och 
bevisa att de klarar av vuxenriten medan flickornas är mer av "ställföre
trädande slag"633. Flickorna behövde i så fall relationerna som alternativ till de 
spända, konfliktfyllda, outhärdliga familjerelationerna. Underkastelsen och 
processen var kanske i första hand ett stärkande av en skör självbild, där de 
försökte få självförtroende och känna sig säkrare i en alternativ "omkrets". De 
ville säkra känslan av att vara värda uppmärksamhet även utanför familjen. 
Det låg kompetensutveckling i de kvinnliga figurerna flickorna gjorde när de 
tog plats i den nya gemenskapsformen. De upplevde uppenbart ett attraktions
värde och en statushöjning och såg framför sig en framtid, en ny chans. Även 
om flickorna underordnade sig killarnas livsstil så hade de ändå makt i egen
skapen av att forma kvinnliga positioner. Den nya sociala världen erbjöd inte 
bara en alternativ gemenskap utan även en kvinnlighet att utforska, vrida och 
vända på och ett ramverk för kvinnligt och manligt samspel. Konkret öppnade 
sig en ny värld, med i första hand möjligheter. Pojkarna kunde därför initiait ses 
som "befriare" från familjens kontroll och möjliggjorde både praktiskt och sym
boliskt ett byte av intimitetsvärldar. Befrielsen innebar en preliminär och tillfäl
lig vinst som de kvinnliga ögonen från och till genomskådade, men de forsatte 
ändå att spela spelet med öppna ögon, i brist på andra alternativ. Flera flickor 
sa som Lina, att de "blev kära varje gång" trots att de egentligen insåg, att de 
ofta blev lurade och utnyttjade. Hur kunde de då med öppna ögon fortsätta 
detta spel? 

Konstruktion av det kvinnliga - ett sätt att hantera villkor och 
möjligheter 

Flickornas livsprocesser inbegrep skapandet av det man upplever som "jag" och 
skapandet av mening i sitt handlande. Erfarenheterna av en komplicerad och 
bränd relation med "en av samma sort" och upplevelsen av att vara sviken och 
lämnad av "den andra sorten" måste med nödvändighet hanteras. De rela
tionsarenor som öppnade sig i tonårstiden var möjligheter till tidig utflyttning 
och ett lockande erbjudande till självständigt vuxenliv. 

Det var val som gav känslor av stolthet och utvaldhet. Framgången var så 
stark att andra arenor, skolan, familjen och jämnåriga kamrater blev oviktiga 
och lämnades därhän. Den definierade gemenskapen erbjöd status och position 
men också mening, en kvinnlig roll att krypa in i och ett sammanhang där 
flickorna kunde utveckla personliga och kvinnligt vedertagna uttryck för iden
titet. Tillhörigheten med gänget eller pojkvännen gav på många plan säkerhet 

633 1994 s 23 och s 24. 
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och självförtroende. Det var också en social värld med alternativa rörelse
mönster och karriärmöjligheter. Sofia beskrev sig som en... 

...krabba som klättrar uppför stegen - ju högre man är ju mer syns man själv... om jag 
stod därnere och de (skinheadsen) var däruppe - och vi vart ihop - då syns jag ju myck
et mer. 

Valet av livsstil gjorde henne synlig. Även om hon tog risker och levde i farliga 
omgivningar fanns det betydande vinster att göra. I skinheadsvärlden skapades 
också känslor av makt och säkerhet som förebygger och förhindrar känslor av 
att vara värdelös. Hon blev någon - i något hänseende - även om hon måste 
underordna sig, och definiera sig utifrån de killar hon var ihop med. 

Rita Liljeström634 analyserar relationerna mellan det kvinnliga och det man
liga projektet. Hon menar att maktaspekterna är centrala i det spel som går ut 
på att positionera sig som den "minst beroende av den andre". I detta spel var 
Sofia, med sina erfarenheter och sin speciella livssituation i ett givet underläge. 
Pojkarna definierade sig i första hand gentemot andra pojkar medan hon be
hövde "sin kille" för att bli synliggjord635. Hon var mer beroende av killen än 
han/de var av henne. Underläget gjorde henne sårbar och beroende636. Hon 
hade satt sitt rykte på spel och anpassade sig till en pjäs där hon bara delvis 
kunde kontrollera regin. 

Scott Sörensen637 pekar på de könsskillnader som vidmakthålls genom ung
domars praxis. Samhället har större tolerans och större överseende med pojkars 
avvikelser. Däremot väcker kvinnliga rörelsemönster starkare moraliska reak
tioner om de avviker eller bryter mot gängse normer638. En pojke kan nå en 
viss status med våld, missbruk och kriminalitet och även möta en överslätande 
tolerans från omgivningen, medan lättillgänglighet och kvinnliga rörelse
mönster i fel kretsar sällan har något positivt skimmer över sig. Flickor tar ett 
större steg och riskerar mer genom att välja en asocial livsstil639. Det är också 
en omständighet som gör att förloppet blir häftigare och mer komprimerat när 
väl steget är taget640. 

Killarna verkar bättre kunna hålla isär det där med jobb och supa, knarka64-^. 

634 Liljeström 1981 Det erotiska kriget. 
635 Messerschmidt 1993 s 88 ff där flickorna fick sin status genom relationer till viktiga killar 
och killarna sin status genom manliga utspel och manliga handlingar. 
636 Liljeström 1981. 
6371988. Även Andersson 1995. 
638 Andersson 1996. 
639 Jfr Andersson 1990,1993. 
640 Jfr Andersson 1993. 
641 Lotta jämför vad det blev av killarna och flickorna i det gamla gänget. 
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Läroprocesser i asociala livsstilar 

Ju närmare man kommer beskrivningar av konkreta livssituationer desto mer 
relevanta ter sig olika "tokiga val". "Eländesscenarier" och "problemscenarier" 
producerar ständigt alternativa gemenskaper, uttrycksformer och menings
sammanhang. Trots begränsade handlingsutrymmen finns det ändå alltid möj
ligheter att göra en figur som vrider, vänder och skruvar på sig642 i riktning 
mot det man upplever som möjligheternas horisont. 

Ingen av flickorna hade totalt underordnat sig situationerna utan gjorde ak
tivt motstånd, vred på sina möjligheter och utnyttjade situationer för att hitta 
former för sina personliga uttryck643. En hotad och svag självkänsla kan effek
tivt skyddas av den säkerhet en figur, en gemenskap och ett trovärdigt och me
ningsfullt sammanhang kan erbjuda. 

Trots promiskuitet, missbruk och förtryck fyllde valen av livsstilar en stabili
serande funktion åtminstone för stunden. Flickorna blev synliga, bekräftade 
och därmed aktiverade att ta itu med upplevda svårigheter och möjligheter. 
Ibland växte de och blev starkare i till synes destruktivt agerande och ohållbara 
kritiska situationer. Lotta vände på maktförhållandena. Hon utnyttjade killar 
och såg till att hon blev den övergivande parten. Veronica i sin tur lade stor 
omsorg i valet av partner. Hon har haft få djupa och bestående relationer där 
pojkvännen både haft rollen som faderssubstitut och pojkvän. De var betydligt 
äldre än hon och omgivningen såg i huvudsak deras förhållande som ett pro
blem. I själva verket upplevde hon sig vara i en utsatt situation och köpte sig tid 
och status som motkraft till upplevd ensamhet och en trasig familjevärld644. 

Sofia och Andrea kunde med hjälp av tillfälliga relationer och häftiga utspel 
bryta sin osynlighet. Även om bägge hade anpassningsorienterade livsstilar 
gjorde de stilbrott under resan645. Den uppmärksamhet Andrea fick när hon 
färgade håret rött och blev punkare eller den Sofia fick när hon blev rasist gjor
de dem unika och viktiga. De kände sig synliga och bekräftade - på gott och 
ont. Profileringarna skedde inom ett begränsat ramverk av kläder, värderingar, 
musik och position i samhället som gav inträde till en gemenskap. En rasist och 
en punkare måste man förhålla sig till - en osynlig människa ser man inte! Det 
producerades välgörande social uppmärksamhet som både Andrea och Sofia 
kunde utnyttja och finna handlingsutrymme i. Social uppmärksamhet, oavsett 
handling eller situation innebär för individen överförbara vinster som man kan 
ta med sig i livet eller överföra på andra områden. Det är dock inte självklart att 
vinsterna faller ut på rätt ställe. Risken finns också att säkerheten och självför
troendet blir alltför starkt knutet till en viss orientering eller en viss figur. Den 
trygghet man konstruerar i en subkulturer med våld och kriminella inslag blir 

642 Ett uttryck från Goffmans berömda passage om individens handlingsutrymme. 
643 Vilket Lottas berättelse om personliga utveckling och sexualitet är ett exempel på. 
644 Omvänt har Veronica senare även utnyttjat deras relation (trots att den spruckit) som ar
gument gentemot socialtjänsten för att slippa familjehem. 
645 Centrala händelser och kritiska situationer som förändrat situation och position. Jfr Gid
dens 1991 fateful moments. 
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lätt stämplande och inte så lätt att föra över till andra livsvärldar. Vanor och 
rutiner ger trygghet och säkerhet och det är inte lätt att lämna det invanda för 
att bli amatör på en främmande arena. Vanans makt gör lätt att man blir "en 
missbrukare", "en kriminell", "en psykiskt störd" eller som i Mattias fall - "en 
s c h i z o p a r a n o i d  o c h  i d e n t i t e t s l ö s " .  E t t  n a m n ,  e n  i d e n t i t e t s b e t e c k n i n g  e l l e r  t o m  
en diagnos skapar ordning, på gott och ont: 

...innan jag hade ett namn sprang jag bara omkring och kände efter i största allmänhet 
och händelserna flaxade omkring mig och ibland var de farliga och ibland var de ofar
liga men ingenting var riktigt, du förstår?... Nu är jag en riktig person och allt som 
händer mig betyder nånting. För det händer inte i största allmänhet, det händer mig, 
Ti-ti-oo.646 

Svensson647, som undersökt narkomaners sociala världar menar att deras liv 
inte skiljer sig nämnvärt från det liv som produceras i andra livsvärldar. Den 
narkomana världen är ett alternativ, i brist på andra alternativ. En social värld 
som också innehåller gemenskap, samhörighet, kompetens, självuttryck, sam
manhang etc - allt som hör mänskliga sammanhang till. Institutionaliserings-
processer är exempel på vinster där individen får uppmärksamhet och status i 
kraft av sitt asociala beteende eller kompetens i en avgränsad och speciell miljö 
t ex fängelse, psykiatrisk institution eller §12-hem. I värsta fall kan bekräftelser
na leda till att säkerheten och självförtroendet fungerar bäst och individen kän
ner sig starkast, har högst status innanför murarna, vilket inte var tanken eller 
vårdens intention648! 

Om man vänder på tankekedjan och fäster tonvikten på processer som gjort 
flickorna starkare och bidragit till återhämtning kan man delvis kasta nytt ljus 
på det vi slentrianmässigt kallar problembeteende, riskmiljöer och utslagnings-
processer. I detta ljus kan Andreas och Sofias val att bli rasist och skinhead, re
spektive punkare ha givit dem en sociala uppmärksamhet som stärkt dem och 
gjort dem synliga. Som individer var de också ute och kände på gränserna för 
sitt agerande vilket kunde, i bästa fall, öka repertoaren att hantera framtida svå
righeter och utmaningar. Antagligen skulle uppmärksamhet på mer socialt ac
cepterade arenor vara en större vinst - men vad gör man när det vanliga inte 
fungerar? 

Gör man sig en befriare? 

Kanske finns han - Richard Gere! Pojkvännen som inte ville ha en tillfällig för
bindelse och inte ställde krav på sex. Kanske var han "befriaren" personifierad. 
Eller var det så att hon gjorde honom till befriaren för att skapa struktur och 
ordning i förändringsprocessen. Blev han den figur hon behövde just när det 
började bränna till och hon upplevde att hon måste förändra sig. Lotta hade just 

646 Jansson 1962 s 18 när "krypet" får sitt namn, Ti-ti-oo. 
647 1996 Pundare, Jonkare och andra. 
648 Se Goffman 1973 Totala institutioner. 
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upplevt sorgen efter styvfadern, påbörjat en pånyttfödd relation med mamman, 
upplevt skräcken för hepatitsmitta och gått igenom ett psykiskt förvirringstill
stånd. Alla dessa händelser, tillsammans, förändrade situationen så påtagligt 
att hon hade många goda skäl att omvärdera sina sociala band. Hon kände att 
tiden rann iväg och att någonting måste göras. 

Av de flickor som vid sista intervjuerna tyckte sig ha det bra och var nöjda 
med sina liv, levde flera av dem i långvariga förhållanden med, i vad mån jag 
kan bedöma, hyggligt skötsamma unga män. Kärleken eller, att upptäcka att 
man är en som är värd bli älskad, verkar ha en "pushande" verkan på val av 
mer konstruktiva och socialt accepterade livsstilar. Parförhållanden är socio-
kulturella konstruktioner som ger möjligheter att växa in i sociala roller, de är 
klädhängare för personligheten, tryggheter, lä och etablering i det vanliga. 

Tre vinster med att duga i det vanliga livet 

Kärlek löser inte alla problem - men ger en hel del utrymme att ta itu med pro
blem. De pojkar som t ex Lotta och Sofia drogs till, i deras strävan mot vanligt 
liv, var inga "svärmorsdrömmar" när det gäller skötsamhet, jämlikhet eller sta
tus649. Ofta hade pojkvännerna, precis som flickorna brottats med olika typer 
av problem under uppväxten för att till slut fått det hela att fungera på ett 
hyggligt sätt. De senare partnerrelationerna skiljer sig ändå nämnvärt från de 
tidigare, med avseende på makt och medinflytände. Även om relationerna fort
farande inte är speciellt jämlika och flickorna i första hand ser till att han är 
nöjd, så har de ändå fått större inflytande och status. 

Veronica har sedan fjortonårsåldern haft två sammanhängande partnerrela
tioner som i stort upptagit hennes fritid. Idag när hon är sjutton, lever hon ett 
vanligt liv där både hon och hennes partner är aktiva inom nykterhetsrörelsen 
och ambitiöst sköter sina studier. De pojkar hon dragits till har varit äldre, "fa
derliga", skötsamma och parinriktade vilket inte är någon slump om man ser 
till de mål hon hade med livet. 

Sofia har i tidiga tonåren dragits till killar som "karriärmöjligheter" för sin 
egen självhävdelse. Sedan ett och ett halvt år tillbaka har hon ett förhållande 
med en kille som tidigare bott på samma behandlingshem. Han arbetar inom 
restaurangbranschen och är flera år äldre än henne. Han är "vanlig" och parin-
riktad 650. Under intervjuerna poängterar hon ständig deras "familjeliknande" 
koppling. Han har för henne samma karaktär av "karriärmöjlighet" som de tidi
gare killarna, fast i det här fallet leder karriären mot det vanliga livet. Hon vill 
bli "Svensson" och gör honom till nyckeln till framgång: 

Bara han levt sitt liv klart... han är lite ung... 

649 Veronicas killar undantagna. 
650 Det är svårt att ge generella omdömen om folks karaktär men jag utgår från ett grovt mått: 
parinriktad - gänginriktad. 
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Lotta tycker sig genom åren ha bearbetat problem som rör hennes förhållande 
till sexualitet och hennes erfarenhet av övergrepp i olika former. Från att kon
sumeras till att själv konsumera relationer har hon landat i sin första djupa 
partnerrelation. P är äldre, "vanlig" och i första hand parinriktad. 

Lina hade under tonåren en ettårig relation som sprack. Under den tiden av
höll hon sig helt från droger och levde ett vanligt tonårsliv. Hennes drogpro
blematik har under hela tonårstiden varit avhängigt hennes manliga sällskap. 
Tyvärr tycker hon sig inte duga för vanliga killar längre utan söker sig mot "då
liga killar". 

De kvalitéer flickorna sökte hos killar förändrades markant under tonårsti
den. I början, vid de första intervjuerna, dominerade den spännande, utlevande 
och farliga "befriaren" medan det i ett senare skede framträdde en parrelaterad, 
vuxen och mogen "befriare". Det är rimligt att prata om två befriare - en från 
familjen och en från den destruktiva livsstilen. Visserligen ville de, även i det 
senare skedet, ha kul, träffa spännande människor, supa till och leva rövare 
men kostnaderna fick inte bli alltför höga. Ingen vill riskera att bli narkoman, 
alkoholist eller kriminell! 

Visst skulle det vara kul att festa och träffa gamla kompisar, men jag skulle inte riskera 
nåt^Sl 

Tvåsamheten eller parrelationen är ett sociokulturellt väl förankrat kompeten
sområde för att skapa självförtroende och säkerhet. Genom att skapa befriaren 
har Sofia, Lotta och Veronica på ett påtagligt sätt ändrat livsstil, avbrutit miss
bruk, tagit avstånd från det gamla livet. Ett misslyckande eller ett snedsteg får 
för flickor mer genomgripande konsekvenser än för pojkar. Den dubbla under
ordning flickorna lever med fordrar mer av skötsamhet och anpassning, kanske 
det är just därför de behöver en befriare utifrån för att hålla ansvaret ifrån sig. 

För de flickor som utifrån ovanstående resonemang lyckats ta sig in i "det 
vanliga livet" visar deras berättelser på vinster med att ingå i det vanliga livet 
med parrelationer, hemmakvällar, gardininköp och "middag med pojkvännen 
hemma hos mamma". Jag ser vinster på tre olika plan: 

Personlig bekräftelse i en relation som håller ihop. 
Status och makt i det vardagliga livet, en förutsägbar ordning. 
Skuldavlastning och nyorientering i sin kvinnliga familjehistoria. 

Den personliga bekräftelsen, att flickorna duger som människa och som part
ner, kan nog inte överskattas. Att duga och bli älskad för sin egen skull är kan
ske det mest drivande motivet vi har för våra handlingar. Även om de relatio
ner flickorna har idag inte är på alla sätt lyckliga inom respektive förhållande 
vill jag ändå hävda att de utvecklat självförtroende, social kompetens och posi
tiva bilder av sig själva genom sina partnerval. Lottas och Sofias livshistorier 

651 Lotta. 
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berättar just om denna utveckling. Den märktes i sättet att välja kläder, sminka 
sig, sättet att prata, söka ögonkontakt, kroppshållning, agerande och synen på 
skola, arbete och framtid. Även om relationerna skulle spricka, vilket hände för 
Veronica, bar de ändå med sig en kompetens, en säkerhet och ett självförtroen
de av att det faktiskt har fungerat och att de klarat ett samliv: 

Det var tack vare han som jag fick tid att kolla läget. Mamma var inte vuxen att ta hand 
om mig och därför blev han min familj. Även om vårt förhållande inte höll så har han 
nog varit den viktigaste personen i mitt liv, så här långt652 

Erfarenheter av längre parrelationer var för intervjugruppen den mest välgö
rande, gemensamma "faktorn" för återhämtning. I Sofias, Lottas och Veronicas 
fall den kanske avgörande, medan Andrea och Lina har haft perioder då par
relationer drivit livsstilsorienteringarna mot bättre perioder. 

Den andra vinsten man kan tala om, är bekräftelsen att de duger inom ramen 
för de krav och de förväntningar som finns inbyggda i samhälle och kultur. På 
detta plan handlar det om kompetens och rolluppfyllelse, att känna säkerhet 
och duga i det vanliga. Familjebildning och familjeliv är, speciellt för flickor, 
centrala motivationsstrukturer som kulturligt är inbyggda i drömmar och fan
tasier om vad det ska bli av en och var man ska passa in. Många berättelser 
handlade om framtiden, familjen och tänkta barn. Parbildning var en dröm, ett 
mål och en indikation på att man var på rätt väg. Överraskande ersattes figurer 
som "den vilda", "missbrukaren" och "rebellen" med parumgänge, tv-kvällar, 
skötsamhet, huslighet och tom vårdat språk. 

Jag kommer att bli väldens bästa mamma för jag vet... det är det som är fördelen med 
det man varit med om ... man har en aning om hur man ska uppfostra sina barn653 

Den tredje vinsten handlar om ett centralt relationsområde som starkt påverka
de flickornas självkänsla. Förmågan att klara det vanliga innebar också att 
skuldbördan för separationen med mamman och de brustna familjebanden 
lättade. Mor och dotter fick nya möjligheter att mötas. De kunde reparera, upp
rätthålla och knyta nya sociala band utifrån förändrade roller och nya omstän
digheter. Inte minst var detta viktigt i relationen med mamman. De är av 
"samma sort" och bar bägge på skuldkänslor från en ansträngd och ofta havere
rad intimitet. Skuldtänkandet är ett djupt kulturligt rörelsemönster i flickor och 
kvinnors sätt att relatera och slår igenom i allt handlande och agerande. Excep
tionellt laddat blir det på klassiska kvinnliga ansvarsområden som barnupp
fostran och ännu mer centralt blir det för en mor som i mångt och mycket stått 
ensam med ansvaret654. 

652 Veronica. 
653 Lotta. 
654 Till detta kan läggas "som en sista tegelsten", den kunskapsmässiga fixeringsbild vi har 
ärvt från den psykoanalytiska teoribildningen om samband mellan avvikandeproblematik och 
modersrepresentationer (blaiming the mother). 
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Utifrån intervjuerna är det min uppfattning att relationen mor - dotter är ett 
mycket viktigt spår i flickornas återhämtningsprocesser. Det handlar inte om ett 
tvång att "gå till botten eller reda ut relationsproblem" utan mer om att avlasta 
och avdramatisera "problemet"655. Lottas exempel visar på hur mor och dotter 
kröp upp ur skyttegravarna och hittade något slags avdramatiserat samför
stånd. Ju närmare man kom i lyssnandet, desto intensivare framstod frågor om 
dåliga samveten och skuld hos döttrarna men även hos mammorna som cent
rala återhämningsfrågor. Parternas såliga samveten hämmade konstruktiva 
lösningar och blåste under konflikter och bråk. Mammorna kände sig som usla 
mödrar för att döttrarna fick problem och döttrarna kände sig värdelösa för att 
de misslyckats med att "bli bra" och därmed åsamkat sina mammor besvikelse 
och lidande. Relationerna mor-dotter fick i Lottas, Sofias och Veronicas fall 
möjlighet att inträda i nya faser, där konflikter och kontroll kunde tonas ner och 
ersättas av mer jämlika och accepterande relationer. Symboliskt och traditio
nellt fick dessa mammor möjligheter att separera och avnavla sina döttrar vilket 
också lämnade flickorna ifred med känslor av självständighet utan skuld. Med 
åtskillig stolthet i blicken kunde Lotta säga: 

Lite hemskt är det nu när jag inte ens kan ljuga för morsan. 

655 Det systemiska och lösningsinriktade förhållningsättet arbetar på ett konstruktivt sätt i 
denna riktning. De har som mål att lyfta ut problemet, "externalisera" fenomenet till något man 
konkret kan handskas med. Att utreda skuldfrågan eller att gå till botten med problemet kan 
till och med försvåra återhämtning, enligt dem. Poängen är att se framåt och koncentrera sig på 
lösningar och inte förklaringar. Se White 1991, Furman & Ahola 1990, 1993, de Shazer 1994, 
1997, Petitt & Olson 1992,1995. 
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KAPITEL 15 

ORIENTERINGAR MOT DET 
AVVIKANDE 

För kärlek och gemenskaps skull 

Flickornas livsprocesser har många likheter, deras familjevärldar innehåller 
komplicerade relationer med föräldrar, betydligt mer problematiska och an-
frätta än det vi kallar "tonårskonflikter". Inom skolvärlden har alla upplevt svå-
righeteren och del av dem har utmanat, ibland lämnat de vanliga karriärvägar
na. Skälen till att de omhändertogs och utreddes på institutionerna var att deras 
agerande på något sätt har utmanat samhället och de har rört sig mot det vi 
kallar avvikande beteende. Med hänvisning till deras eget beteende, paragraf 3 
LVU och att vården inte kan ges på frivillig basis har de placerats på utred
ningshem utifrån att de utsätter... 

...sin hälsa och utveckling för påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroende-
framkallande medel, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende.^56 

I flickornas fall kan man sällan prata om kriminella livsstilar varför jag koncent
rera mig på erfarenheter av "missbruk av beroendeframkallande medel" och 
"annat socialt nedbrytande beteende". 

Erfarenheter av droger och asociala livsstilar: 

mindre erfarenhet Andrea, Veronica och Sanna 

lång erfarenhet Sofia, Lotta och Lina 

Andrea har snattat ett fåtal tillfällen under de tidiga tonåren och använt droger i samma om
fattning som sina jämnåriga klasskamrater. Hon hoppade av skolan (gy), bröt upp från familje
hemmet, provade flera praktikplatser, men punkstilen, håret och kläderna som hon själv var 
mycket stolt över fungerade inte i livsmedelsbutiker. Socialtjänsten reagerade på de kamrater 
hon drogs till och föreslog henne en utredningstid som hon frivilligt gick med på. 

Veronica har flyttat fram och tillbaka mellan mamma och pappa. Hon begärde själv till slut att 
få komma till utredningshemmet. Veronica är absolutist och har egentligen bara provat att 
dricka en gång i sitt liv. Hon ville själv flytta ihop med pojkvännen men ansågs vara för ung 
och hade inga andra boendealternativ. 

Sanna snattade kläder och prylar, som tolvåring, när hon "kände för det". Hon vägrade hålla 
tider hemma, anla bränder och var full vid några tillfällen. Efter utredningstiden har hon i olika 
perioder druckit mer och oftare än "någon kväll i veckan". Hon har provat hasch vid enstaka 
tillfällen. 

Sofia har sniffat och varit berusad redan som tioåring. När hon var tretton drack hon öl och 
sniffade regelbundet i ungdomsgäng som var både kriminella och våldsamma. Ett år senare 

656 3 § LVU, se även sid 10-11. 
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hade hon även provat LSD-klistermärken, benzoidtabletter. Hon rökte hasch ibland men an
vände oftast sprit. Hon omhändertogs efter upprepade, långa och många rymningar från fa
miljehemmet. 

Lotta har använt alkohol under större delen av högstadietiden och vid något tillfälle varit beru
sad på skoltid. Hon har också provat hasch, marijuana, tabletter och amfetamin. Som femton
åring drack hon regelbundet vilket medförde att hon var i gränstrakterna till missbruk och 
beroendeproblematik. 

Linas missbrukskarriär liknar Lottas. Hon drack första gången som elvaåring. Som trettonåring 
drack hon regelbundet alkohol flera i gånger veckan, sniffade och provade amfetamingrogg 
vid enstaka tillfällen. Under en längre period hade hon pojkvän vilket gjorde att hon helt sluta
de med droger. Som femtonåring hade förhållandet tagit slut och Lina drack nästan dagligen. 
Hon fick minnesluckor, ökad tolerans och var inne i en tydlig missbruksprocess när hon om
händertogs. 

Sofia, Lotta och Lina har lång erfarenhet av framförallt alkoholbruk men har 
även provat andra droger. Alla tre brukade droger innan de blev tonåringar. 
Lotta och Lina hade som femtonåringar regelbundet missbruk av alkohol. San
na hade inte lika tidiga drogerfarenheter som de andra men har under det se
naste året börjat dricka allt mer och oftare. 

Andrea och Veronica har mindre eller ingen erfarenhet av droger. 
Det är i första hand Sofias, Lottas och Linas berättelser som fördjupar as

pekterna kring droger657 medan de andra kan tillföra viktiga teman om val och 
orienteringar i stort. Veronicas erfarenheter skiljer sig markant från de övrigas. 
Hon är aktiv nykterist och har inte funnits i samma kretsar som de andra vilket 
gör hennes berättelse unik som motbild. Även om drogerna inte ingick i hennes 
livsstil har hon levt med livs- och valsituationer som de andra antagligen skulle 
känna igen. Hennes orientering har inneburit ett kraftigt avstånd från krimina
litet, droger och "farliga pojkar". 

Droger och socialt arv 

Många undersökningar, bl a Rutter658 menar att det på gruppnivå finns en up
penbart ökad risk att problematiska föräldrasituationer fortplantar sig och 
"ärvs" av barnen. Han betonar emellertid att det handlar om en "klimatpåver
kan" och inte en rollinlärning. Denna tanke får starkt stöd i mitt lilla intervju
material där inget tyder på att livsstilsorienteringar mot droger går i arv. Där
emot kan man se att många av flickorna, oavsett om livsstilen inbegriper eget 
missbruk, har fäder och ibland mödrar som har eller har haft drogproblem. 

657 I de sociala akterna finns ofta preciserade noteringar om när, var och hur droger använts 
vilket varit ett bra komplement till flickornas, mer över tid svepande beskrivningar. I tid kom 
berättelserna först och aktmaterialet i ett senare skede. Ingen flicka undanhöll eller mindes fel 
om något som senare framkom i den sociala dokumentationen. Däremot innehöll berättelserna 
en hel del väsentligheter som gav den sociala dokumentationen ett mer nyanserat och begrip
ligt sammanhang. 
658 1981. Se även kapitel 8. 

229 



Om man tittar på de tre flickor som periodvis använt mycket droger kommer 
de från olika typer av hem. Sofias bägge föräldrar har haft missbruksproblem 
och Lottas pappa, som hon inte vuxit upp med, har drogproblem. Linas och 
Sannas föräldrar har aldrig haft problem med droger och dessa flickor är de 
enda av intervjuflickorna som vid undersökningens slut var i riskzonen för 
missbruk. Omvänt kan man också konstatera att Andrea och Veronica659 som 
bägge haft föräldrar med missbruk inte, varken idag eller under sin tonårstid, 
själva haft problem med droger. Att ha det problematiskt hemma är en försvå
rande omständighet men detta har ingen förutbestämd och automatisk påver
kan på de livsstilsorienteringar flickorna valde660 . 

Drogernas roller i flickornas liv var också starkt sammanflätade med allt an
nat som skedde runtomkring dem. Ålder, uppväxtmiljö, familjesituation, kam
rater, tillfälligheternas spel och tillgång till berusningsmedel etc spelade stor 
roll för vilken omfattning deras drogkontakt fick. Av de flickor661 som i högre 
grad valde att bruka och missbruka droger angav deras berättelser tre centrala 
huvudspår eller teman för de ingångar de tycker sig ha haft till drog- och miss
bruksorienteringar. Flickorna sade sig söka: 

Spänning, äventyr 

Frigörelse, självständighet, kompetens, makt och status 

Gemenskap och kärlek 

Dessa teman bildade skelett i berättelserna som i olika skepnader verifierades 
både i de små sammanhangen, ordvalen och de stora övergripande samman
hangen, rörelsemönstren och orienteringarna. Den regi de gav sitt berättande 
kan i sig vara rationella efterkonstruktioner för att göra saker och ting mer po
sitiva och kontrollerade än de i realiteten var. Men även efterkonstruktioner har 
ett värde som ram för både deras och min förståelse662. Drogfrågorna fokuse
rades inte speciellt i intervjusituationerna, vilket gav sammanhängande be
skrivningar där drogerna kom att ingå i val, orienteringar och rörelsemönster 
på ett naturligt sätt. 

Livet var en fest! 

Livet är en fest, håll me om det folk och fä 
och när livet är pest, fyllan värmer mest66^ 

659 Inte mamman. 
660 Se Rutter 1985 som menar att de flesta trots allt klarar sig. Även om föräldrar är missbruka
re, blir de flesta av deras barn ändå inte missbrukare vilket lätt glöms bort i jakten på samband 
och grundbultar ifråga om missbruksprocesser. 
661 Sofia, Lina och Lotta. 
662 Se metodavsnitt som diskuterar "tragiska historier" och "standardhistorier". 
663 Text ur Nationalteatern 1974 (skiva). 
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Spännings- och nyfikenhetsmomentet var drivande i flickornas första kontakter 
med droger. I Lottas och Linas fall var den livsstil som drogerna representerade 
förbunden med uppbrott eller rymningar från familjen. Hon fick smak på vux
enliv och sätt att stifta bekantskap med världen utanför familjen. Det var också 
sätt att knyta kontakter med äldre, häftigare och mer spännande killar som al
ternativ till de tjejgrupperna de aldrig tyckt sig höra hemma i. Men är inte bruk 
och missbruk tecken på underliggande problematik eller konflikter i hemmet? 

Andersson menar att flickorna i hennes Mariamaterial inte var några spän
ningssökare utan att de flydde undan familjekonflikter och känslor av att vara 
överkontrollerade, svikna och utstötta664. Dessa iakttagelser stämmer väl över
ens med Sofias, Linas och Lottas erfarenheter. Alla tre kom från hem där för
äldrarna separerat och hade haft uppslitande konflikter med sina mammor om 
regler och tider. Lotta och Lina var också övergivna och svikna av sina biolo
giska fäder och hade inte lyckats knyta an till de nya familjebildningarna. Även 
för Sofia fanns det svårigheter och konflikter där hon periodvis var övergiven 
av endera mamman eller pappan och där hon inte kom överens med hans nya 
"sambos". Samtidigt är det alltid lätt att i efterhand se "orsaker" och konstruera 
praktiska sanningar när man vet utgången! 

Ju mer ingående jag tog del av flickornas berättelser och deras tankegångar 
desto svårare blev det att hålla sig till en enkel orsak-verkanförståelse där olika 
"problem och eländessituationer" kunde sorteras in i inarbetade tankekedjor. 
Enligt mitt förmenande fanns det en dynamik i deras orienteringar där valen 
både handlade om flykt och ångestbearbetning men också ett framtidsorienterat 
agerande som påtagligt tog itu med och hanterade, vred, vände och sökte möj
ligheter att skapa säkerhet och självförtroende. I det hänseendet gjorde flickor
na, kanske just för att agerandet var avvikande, något konkret av den situation 
de upplevde sig ha. Inbyggt i flickornas val av kamrater, drogsammanhang, 
små och stora beslut låg en önskan att skänka mening åt det liv de hade till sitt 
förfogande och göra det bästa av sina möjligheter. Man ville bli någon och till
höra något som gav känslor av stolthet, självförtroende, säkerhet och kompe
tens vilket skyddade självkänslan och gav självförtroende665. 

De hade en inneboende strävan att hålla huvudet högt och sökte sig därför 
till livsstilar där de inte bara bearbetade utan aktivt försökte utveckla, i deras 
mening positiva självuttryck. De var individer, "självskapande företeelser eller 
fenomen" som konstruerade sin egen sociala verklighet och gav sig själva me
ning. Människans genuint kommunikativa förmåga666, utgjorde flickornas sätt 
att hantera ångest och en problematik de varken förstod, hade ord eller begrepp 
för. Förresten, hur skulle de kunna ha det? De visste inget annat liv667! De sökte 
praktiska sanningar och praktiska lösningar som skulle föra livet vidare. 

664 1993. 
665 Se tidigare teoriresonemang om Livsprocesser i stort och kapitlet om Spelet kring självkänslan. 
666 Som Johan Asplund kallar social responsivitet. 
667 Jfr även Asplund 1992 s 19, som menar att responsen kommer först och individen snarare 
är en produkt av social responsivitet än tvärtom. 
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Alla tre flickorna började dricka i elvaårsåldern. Själva introduktionen till 
drogerna skedde på deras eget initiativ och de fick "tjata sig till" att få vara med. 
I det första skedet ingick de i kretsen av äldre kamrater som drack på helger 
och "hade roligt". Först senare tog de själva steget fullt ut och testade drogerna. 
Gemenskapen kom först, det var inte drogerna, suget att bli full som i första 
hand lockade. När det gäller Lotta och Lina skedde detta steg mot de äldre poj
karnas vilja. De försökte faderligt att hålla dem "rena". Flickorna var egentligen 
alldeles för unga, menade de668. Ingen av flickorna hade introducerats till dro
gerna genom flickbekanta eller genom flickgäng. Det skedde helt på eget initia
tiv och har funnits med i det samspel som utvecklades med pojkvänner eller 
pojkbekanta. Första fyllan, liksom de tidiga testerna av sniffning och amfetamin 
upplevdes inte som något speciellt utan var en del av tankegångarna att "även 
flickor törs och kan". Flickorna påtalade inte, eller la speciell tonvikt på själva 
ruset, kicken eller fyllan när de berättade sina historier, vilket många pojkar 
gjorde. Drogerna ingick i deras berättelser som rekvisita vid festligare sam
manhang, när de umgicks eller hade roligt inom gänget. 

Drogernas sociala funktion 

Flickorna valde på många sätt "magiska"669 vägar och utvägar. Rent konkret 
kommenterade de; "det bara händer " eller "det bara blev så". Vardagsliv består 
emellertid av små vardagliga överväganden och beslut. I flickornas livsstilar 
ingick drogerna som en mätbar ingrediens men som fenomen kunde de inte 
frikopplas från allt övrigt som ingick i bilden. Flickorna valde en figur som i 
deras ögon sökte sig fram mot spänning, självständighet och gemenskap. 

Huruvida drogerna var smärt- eller ångestdämpande är svårt att förhålla sig 
till. Upplevelsen, som styr motiv och handlingar hämtar sina sanningar från 
den påtagliga och konkreta världen. Efterkonstruktioner i form av praktiska 
sanningar var de enda sanningar jag fick tillgång till. I den värld jag tog del av 
hade drogerna i första hand en social funktion som relations- och samhörig
hetsförstärkare. I de miljöer där det dracks, sniffades och läppjades amfetamin 
skedde också en hel del annat. Sociala band upprättades, erfarenheter gjordes 
och "figurer" prövades. Men som jag tidigare påtalat kom det sociala samspelet 
alltid först. Droger har farmakologiska effekter och kan leda till fysiskt beroende 
men dessa effekter verkar vara underordnade relationernas och det sociala 
samspelets krafter. Trots att både Lotta och Lina så småningom uppvisade di

668 Introduktionen skiljer sig för Sofia som testade drogerna tillsammans med jämnåriga. Där
emot började hon tidigt Msom en krabba klättra uppför stegen" och söka sig till äldre killar med 
mer avancerade drogmönster. Se hennes livshistoriska berättelse. 
669 Ett uttryck som engelska ungdomsforskare brukar använda för att beskriva hur ungdomar 
symboliskt bearbetar komplexa strukturella frågeställningar utan att de egentligen vet om det. 
I det här fallet menar jag att de bearbetar en svår livssituation och en existentiell frågeställning 
utan att medvetet veta om vad de gör. Man kan även jämföra med andra vardagsföreteelser 
som fotboll och sällskapsspel. Vem begriper egentligen varför vi håller på med sånt! Upplevel
sen och känslan beskrivs oftast onyanserat i termer att "det är kul"! 
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rekt fysiska symtom av sitt missbruk i form av minnesluckor, förvirringstill
stånd etc var det slående hur lätt de kunde avbryta perioder av missbruk utan 
nämnvärda problem. Lotta som enligt DSM-III:s alla kriterier670 bedömdes vara 
en "kemiskt beroende missbrukare" kunde utan synbara problem avhålla sig 
under utredningstiden. Även Lina hade i omgångar druckit både mycket och 
lite, beroende på sällskap. Sofia har skiftat drogtyp beroende på vem eller vilket 
gäng hon varit med. Ingen av flickorna har upplevt ett "sug" eller "fysiskt bero
ende" utan har hela tiden kunnat anpassa sitt drogande till sällskap och miljö. 
Alla tre har provat narkotika från och till men även där poängterades drogen 
som "rekvisita" till gemenskap eller relation. Beskrivningarna i hur man började 
med olika droger börjar ofta: 

...jag kom in där.../ när jag träffade en intressant snubbe,../... när jag blev ihop med... 
så... 

Sammantaget förstärktes tankarna på att gemenskap och tillhörighet är starkare 
motiv att använda droger än själva drogen. 

Sociala världar, initiering och etablering 

Kan det vara så att droger, drogbruk och även missbruk kan ses som sociala 
konstruktioner precis som fotbollsspel, hästintresse och dans? Man sökte sig till 
livsstilarna av sociala skäl, av umgängesskäl. I livsstilen fanns en möjlighet att 
uttrycka sig själv, sin identitet och hitta personlig profil. De gav också en kol
lektiv identitet med tillhörighet, karriärmöjligheter, positioner och positione-
ringsmöjligheter samt status i förhållande till de andra. Även om idrott, hästin
tresse och dans också har sina beroendebeteenden finns det en uppenbar risk 
med droger, framförallt narkotika. All befattning med narkotika är per defini
tion en kriminell och en avvikande handling med stämplande effekter på indi
viden och sammanhanget. Har man väl börjat med missbruk, narkotika eller 
etablerat sig i en kriminellt, avvikande bekantskapskrets stängs många alterna
tiva vägval. Beroendet av dem som "håller på" växer sig fort starkare och av
ståndet till det vanliga livet blir snabbt längre. 

Svensson671 använder metaforen drogen som kärleksaffär för att beskriva nar
komanens väg från förälskelse - tillfällig förbindelse - fast förhållande - äkten
skap osv. Han betonar den sociala konstruktion som varje individ gör av sitt 
missbruk, de växlingar och förändringar som sker i processen och den relatio-
nella karaktären, de samspelsmöjligheter missbruket för med sig i relationerna 
till andra människor. Poängen med detta resonemang är att betona de starka 
relationella motiv som fanns i flickornas val av umgänge, agerande och val av 
livsstil i stort. I de tidiga kontakterna handlade det om drivkrafter som spän
ning och äventyr. Allt eftersom tiden gick skedde en orientering mot och en 

670 Psykologslutsatser i utredningsmaterialet. 
6711996. 
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etablering av mer avgränsade gemenskaper, ungdomsgrupper som markerades 
av gemensamma (a)sociala ritualer och särskiljande från andra vanliga ungdo
mar och vanligt liv. Familjebanden utmanades och avvecklades för att bytas ut 
mot andra sociala band. I processen förändrade flickorna löpande sin självbild 
och självförtroendet blev alltmer knutet till den asociala livsstilsorienteringen 
och de marginaliserade kamraterna. Resan var påbörjad! 

Betingelserna för förändring eller återgång till det gamla livet begränsades 
och hade en strukturerande effekt på hur de upplevde fortsatta valmöjligheter. 
Det kändes svårare att flytta hem igen ju längre tiden gick. Kontakten med 
jämnåriga kompisar och eventuella pojkvänner blev en omöjlig kombination 
när man sen år tillbaka i praktiken levt vuxenliv. Ingen av flickorna kunde 
längre tänka sig en jämnårig partner. De har levt med äldre, ofta vuxna män 
och hade sådana erfarenheter att tanken på en tonårspartner inte ens ingick i 
bilden av möjliga alternativ. 

Val av livsstil är inte ett val eller en valsituation utan en smygande oriente
ring mot allt mer synliga och offentliga uttryck. Vissa erfarenheter i tonårslivet 
låter sig inte repareras eller tas igen. Valmöjligheterna begränsas (struktureras) 
av den bild omvärlden redan fått och den självbild de själva konstruerat. 
Stämplingen söker sig in i självbilden och blir en naturlig del av verklighets
uppfattningen för alla inblandade. 

I början, när flickorna sökte sig ut i vuxenlivet, när de bröt med familjerna, 
var drogerna viktiga attribut för frihet, avståndstagande och en grupptillhörig
het"672. De kände sig utvalda och upplevde ett livsprojekt framför sig som gick 
ut på att "leva livet". De var smickrade och stoltheten lyste i ögonen när de be
skrev häftiga killar och "flata" ansikten på de andra tjejerna. Pojkarnas ålder och 
"bilen" var också starka symboler för vuxenstatus som markerade deras utvald-
het. Särskilt stark blev genomslagskraften när flickorna som tidigare upplevt sig 
utfrysta och mobbade fick en chans att, som Lina uttryckte det, "ge igen": 

Jag skiter i er - era djävla discon, och eran - fråga - på - chans och eran jävla gemen
skap 

Det är alltså inte självklart att se droglivet enbart som ett nerköp och ett tecken 
på problem. 

Nu är jag nöjd med hur jag har valt min livsstil men jag har inte varit nöjd tidigare alla 
gånger. Egentligen tror jag att det varit bra med mina erfarenheter... skolan går ju alltid 
att ta igen... Jag har ett helt liv kvar att göra det bästa av!67^ 

Lottas andemening var att vissa erfarenheter varit känslomässigt dyrköptamen 
att hon likväl bara har sitt liv att leva så det gäller att utnyttja alla erfarenheter
na! 

672 Svensson 1996, ser missbruk som en social ritual och jämför med religiösa ritualers funk
tion som på ett bildligt sätt stärker banden mellan "den troende och hans gud" s 275. 
673 En påfallande likartad inställning går att finna i Sofias resonemang, där hon ideligen åter
kommer till "lära sig av erfarenheterna". 
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Skälen att börja... 

Flickorna valde drogerna i den mån de förde med sig något för dem eftersträ
vansvärt! Däremot var de inte bara en bisak i sammanhanget. De var viktiga 
uttrycksmedel i ritualer och ordning, samt sätt att markera status. Vid en fest 
skulle det göras på ett visst sätt. Flickorna skulle inte köpa ut, de skulle bli 
bjudna! De ville känna sig uppvaktade men var även noga med att visa upp 
självständiga sidor och likt pojkarna ibland "supa skallen av sig". Det var en 
blandning mellan "damighet" och medlemskap som "gängkompis". Ritualer och 
koder skapade avgränsningar till de vanliga tjejerna. Genom att profilera en 
egen vilja, supa sig fulla och dricka på killarnas vis, svära, vara grova i mun, 
sexuellt frigjorda, skolka, överträda gränser och chockera omgivningen gjorde 
de kvinnliga figurer som avgränsade dem och gav dem personlig profil. Dro
gerna i sig hade ingen "måste-karaktär" men ingick naturligt i ritualerna och 
alla tre flickorna hade relativt lätt att anpassa sitt drickande och sin drogan
vändning till pojkvänner och omständigheter. 

När jag var tolv-tretton höll jag på med amfetamin ... fast det slutade jag med ... då jag 
träffade Jerker ... s en var vi ihop ... och då blev jag jättelugn ... sen vart jag ihop med 
Svenne ... då söp jag nästan inte alls ... det vart inte alls så mycket som när man är 
själv...1674 

Lotta och Lina hävdade starkt att de var annorlunda och ville vara annorlunda 
än de andra jämnåriga tjejerna. De var inte "så fjantiga" som andra tjejer, inte 
lika noga med kläder, eller håret och höll inte hela tiden ordning på "vem som 
var med vem". 

- Herregud, jag förstår mig inte på tjejer...^75 

När flickorna ville vara fulla så var de fulla, när de ville vara ihop eller bara 
ville ha sex - så frågade de. De var unga kvinnor i en skapelseprocess, upptagna 
av att vara självständiga, levnadsglada och frigjorda... och gjorde det för att de 
ville! 

...utan att behöva se sig i spegeln hela tiden*^. 

De beskrev sig själva som "rebeller" och sitt drickande som "jämlikhetssträvan
den" där de precis som pojkarna, tordes stå upp för sin vilja. För de tre flickorna 
med större drogerfarenheter, var konsumtionen situationsbunden men fram
förallt relationsbunden. Flickorna började dricka och fortsatte att dricka, av so
ciala skäl. De ansåg sig bryta traditionella könsrollsmönster men köpte samti
digt ett ännu mer traditionellt kulturmönster när de underordnade sig manliga 
kamraters och partners drogmönster. Även om flickorna själva valde att föra 

674 Lina. 
675 Lotta. 
676 Lotta. 
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glaset till munnen, valde att bryta regler hemifrån, valde att umgås i dåligt säll
skap, handlade deras val om sådant de bara delvis kunde överblicka konsek
venserna av677. Handlingar och handlingsval ledde hela tiden till nya situatio
ner och det är därför viktigt att skilja på vägar in, etablering och upprätthållan
de av avvikande livsstilar. 

Skälen att fortsätta... 

Den tidiga tonårstiden följer teman som handlar om spänning, nyfikenhet och 
frigörelse. Möjligheterna att knyta nya spännande sociala band stärker själv
förtroendet och utvecklar livsstilar. Det finns också inslag som utmanar och 
ifrågasätter "det vanliga". Flickorna var unga, de hamnade i konflikt med sko
lan och körde familjerelationerna i botten. De nya möjligheterna gav sociala 
kompetenser både inåt och utåt som förstärkte bilden av en självständig, livs
bejakande ung kvinna. I livet som äventyrare fanns självförtroendestärkande 
val, kvinnliga roller att krypa in i och ett meningsfullt sammanhang att etablera 
feminina livsstilar i. Det möjliggjordes också av en differentiering av kvinnlig 
gruppidentitet gentemot de andra. Dessa vinster förankrades i flickornas inre 
ordning och i deras sätt att läsa av världen. Känslor av makt och säkerhet upp
levdes i en värld med stora möjligheter. Man blev helt enkelt bra på det andra 
flickor i deras ålder varken tordes eller vågade. 

Om man under en längre tid etablerar en viss livsstil, knyter sociala band och 
finner gemenskap i en viss grupp, markeras tillhörighet och avstånd till andra 
grupper. En språklig klädedräkt utvecklas i interaktioner och markerar vem 
man är, vad man står för och var man hör hemma. Verkligheten typifieras, 
ordnas och görs meningsfull vilket ger säkerhet och lugn där man kan förutsä
ga responer, känna sig trygga inför "världens beskaffenhet och min funktion i 
den". I denna trygghet utvecklas i sin tur vanor, rutiner, kompetenser och sä
kerheter som avgränsar och försvårar kontakterna med andra världar678. Mö
ten med "det vanliga", med familjen, klasskamraterna, jämnåriga pojkar medför 
allt större risker att "tappa ansiktet", känna skam och uppleva hot mot själv
känslan. Många pratade om en växande känsla att vara "nolla" i det vanliga och 
alltmer bara känna sig säker bland dem som "var av samma sort". 

När Lotta "date-ades" av P, höll hon en låg profil och betonade hur hon ville 
ha det. Hon tänkte inte riskera att ertappas som "värdelös" utan tog initiativet 
och sa: 

677 Handlingarna genererar en smygande utveckling och förändring av livsstilen. Samtidigt 
sker en organisering av tänkandet vilket ramar in och typifierar tänkandet inför nästa hand
ling. Liksom Giddens 1984 s 77 begrepp "dragspelseffekter", Österbergs "amfibiska val" 1989 s 
83, Shibutani 1955 ref. i Svensson 1996 s 274 , "organiserande perspektiv" kan man säga att 
flickorna gjorde en tolkningsram genom vilken de såg, läste sig själva och sin omgivning. Det 
skedde också inom gruppen, en likriktning i de värderingar gängen tillsammans hade. 
678 Ett resonemang som gäller alla intresse- eller grupptillhörigheter. Man blir lätt upptagen av 
sin egen världsbild, utvecklar trångsynthet och blir s k fackidiot, sportidiot, expert eller epitet 
som sammanfattar människor som "bara" knarkare eller ligist. 
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Vill du ha mig som en sommargrej ... en historia ... så gör det inte mig nåt.. jag är van 
att ha det så... 

För att undvika situationer av kränkt självkänsla skapade hon ett scenario med 
avsikt att motverka och förebygga uppkomster av dessa skamkänslor. Istället 
förstärkte hon och poängterade det hon var bra på och det hon behärskade. När 
Lotta med självsäker blick antydde att det var hennes stil att ha sex med den 
hon ville och att hennes sexualitet var ett fritt val, upprättade hon samtidigt det 
allra heligaste hos människor, värdigheten. Praktiska sanningar har till uppgift 
att skydda självkänslan, bevara värdighet, rädda ansiktet och samtidigt genom 
rimliga förklaringar konstruera det Giddens benämner ontologisk trygghet. 
Vanor och rutiner gjorde kanske att hon la sig ett steg före den eventuella 
kränkning hon riskerade att råka ut för? Agerade hon före reponsen? Hennes 
attraktionskraft och förmåga att förföra var ett spel hon var förtrogen med, ett 
välkänt strategiskt spel som gav tillfälligt övertag och kontroll. Trots en övergi-
pande situation av underordning, vilken hon själv till viss del genomskådade, 
ansträngde hon sig ändå för att vara åtminstone en skicklig "värdelös docka". 
Full medvetenhet om den övergripande regi vanor och rutiner skapar har nog 
ingen människa. Däremot kunde hon till och från reflektera över hur "tiden 
rann ifrån henne" och att "det inte alls var så här från början". Hennes känsla av 
identitet upplevdes med tiden allt mer knutet till "sexuellt spel" och kanske val
de hon det trygga och självklara, det hon upplevde sig bra på. Hon valde det 
nödvändiga, det som passade och det som gick bra ihop och konstruerade 
praktiska sanningar om att "det bara är så" eller att "han vill ha det så"679. 

Lina anförde likartade, praktiska sanningar när hon beskrev en relation med 
en pojkvän. Hon berättade hur hon omdefinierade misshandelssituationer till 
att handla om kärlek och gemenskap och aktivt sökte de responser hon ville se. 
Pojkvännen var oerhört svartsjuk och slog henne ibland vid blotta misstanken, 
att hon tittat åt någon annan: 

Slog han dig ofta? 
- Njae inte i början. Men sen blev det mer och mer. 
Vad gjorde att du blev kvar? 
- Det kom som smygande? Det är sånt man inte kan förklara. Det är ju så mycket annat 
också. Han kunde ju vara snäll och fin ibland också. Men det var väl för att han tyckte 
om mig för mycket. Han skulle inte stå ut med att mista mig till en annan. Inte ens att 
tänka på det. 
Hade du någon annan medan ni var ihop? 
- Ingen som jag var med, men det är klart visst flirtade jag ibland. 
Gjorde han aldrig det? 
- Jo han var väl som andra karlar. Fick dom chansen så tog dom den. Men det är ju som 
en annan sak. En gång försökte en kompis till mig ta honom. Jävla subba! Jag tål henne 
inte sen dess. 

679 Vid en genomläsning av det slutgiltiga manuset utbrister hon att "just på denna punkt" 
förstår jag henne bättre än hon förstår sig själv! (vilket ger en triangulerande återklang i mina 
öron) Jag begrep det inte då, vad som hände, men jag ser det nu, när jag läser om mig själv!" 
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Skälen till att fortsätta handlar om att till varje pris bibehålla värdigheten och 
omdefiniera situationen så att den också handlar om kärlek och gemenskap 
samt inger känslor av stolthet och trygghet. Scheff680 beskriver en spiralpro
cess, en känslofälla, där "de vanliga värderingarna" allt mer upplevs som miss
lyckanden och framkallar känslor av skam. Känslor som gör ont och gör att 
man av situationsskäl omvärderar vad som är rätt. Är det därför Lina ursäktar 
hans svartsjuka, hans slag och hans oansvarighet? 

Man skulle verka knäpp om man sa nåt och egentligen så älskade han mig. 

Hon upplevde sig "kunna säga ifrån" men inte påverka! Konflikterna blev allt 
mer smärtsamma för självkänslan. Man kan ana en process där olika upplevel
ser typifierades, ordnades in i självbilden för att förhindra ytterligare nederlag. 
Praktiska sanningar räddade och gav mening åt situationen och ett kärlekstema 
åt den som slog. Han gjorde det av kärlek! Som om det inte räckte, gav hon 
också honom ansvarsbefrielse - det var den andra "subban" som rådde för det! 

Man är helt enkelt inte värd mer... 

Scheff berör också en annan typ av social skamkänsla. En skamkänsla gentemot 
omgivningen, skolan, familjen och "de andra". Praktiska sanningar konstrueras 
även för att rädda ansiktet utåt. Det är de andra, omvärlden som inte begriper 
något och "sitter fast i svenssonliv"! 

När det gäller Andrea, Sofia, Lina, Lotta och Sanna finns det fog för att tala 
om "dubbel underordning". Dels som flicka och kvinna gentemot de pojkar och 
män de kände gemenskap med, dels statusmässigt, gentemot det vanliga, andra 
flickor och jämnåriga. En underordning som för flickorna kom smygande, från 
känslor av stolthet, utvaldhet och status i att vara "speciell" till att successivt ta 
till sig bägge underordningarnas koder och agera utifrån omgivningens för
väntningar och den egna bilden av vad de var värda. Den egna sinnebilden av 
resurser och möjligheter upprätthöll och försvarade de orienteringar de redan 
valt. Tryggheten fanns i välkända situationer som via praktiska sanningar om-
definierades och bevarade självkänslan, situationer som fick dem att i något 
hänseende ändå känna sig viktiga och värdefulla. Men skälen att söka sig till 
livsstilsorienteringar med droger, "dåliga kamrater" och avvikande beteende 
var inte av samma typ som skälen var att fortsätta och upprätthålla stilarna! Det 
handlade mer om att stabilisera det nödvändiga, det som passade och det man 
konkret upplevde sig vilja. 

... och att omorientera 

De flickor som intervjuats är speciella för att de på vägen hamnat i trassel. De
ras berättande är inga raka historier som kan förenklas till "doing gender" eller 

680 1993, med hänvisning till Lewis 1971, s 18,171-172,199-200. 
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"typisk kvinnlig underordning". Lottas historia säger mycket om ingångar, 
upprätthållande och omorienteringar av kvinnliga rörelsemönster. Hon vrider, 
utmanar och experimenterar med de mönster hon förväntas upprätthålla. "Det 
vanliga" är en tillfällig fixeringsbild som hon ständigt försöker leva upp till. 
Men hon tillåter sig också göra utflykter och känna sig för vilka vägar som just 
passar henne. I många hänseenden väljer hon livsstil utifrån intuition och krea
tivitet. Jag vill också mena att hon valde en befriare i en situation när hon redan 
indirekt fattat ett beslut. Hon stod helt enkelt inte ut med att ha det som hon 
hade det och valde därför, på kvinnligt vis, en befriare utifrån. Det var hon som 
valde att släppa in honom (även om den andra varianten är mer romantisk). 
Ingen av pojkarna skulle beskrivit återhämtning på detta sätt även om mycket i 
de elementära i livsprocesserna inte är könsbundet. Killarna skulle antagligen 
ha sagt att de gjort hela jobbet själva! 

Kvinnliga erfarenheter och rörelsemönster 

De intervjuade flickorna hade många spännande erfarenheter att dela med sig 
av. För min egen del fann jag deras berättelser ofta mer intressanta än pojkar
nas då de, med mina manliga ögon, både var främmande i sina resonemang 
och gav inblick i okända tankebanor. Gemensamt för både pojkarnas och flick
ornas rörelsemönster var process att i början visa sakta och obemärkt gick över 
till att spela för att i ett senare skede fördjupas i en känsla att vara en sådan. Va
nans makt över processerna var slående. Utöver detta bar flickornas agerande 
kvinnliga profileringar som starkt betonade behoven av omkrets, kärlek och 
gemenskap. De berättade om erfarenheter av konfliktfyllda familjerelationer 
och utanförskap. Relationerna till pappor och manliga vuxna var mycket svaga 
och de kände sig lämnade eller svikna. De hade också få trevliga minnen från 
den första skoltiden och från kontakterna med jämnåriga flickkamrater. Där
emot gav högstadietiden och det begynnande kärleksspelet nya spännande 
arenor att utveckla personlig profil på. Parrelationer med "farliga pojkar" och 
kontakterna med gäng upplevdes mer lockande och erbjöd större möjligheter 
än vad familje- och skolvärldarna gjorde. Fälten mellan det vanliga och det av
vikande är för flickor speciellt laddade och risken att bli identifierad eller iden
tifiera sig själva som awikare blev större när väl resan var påbörjad. De hade 
också sämre möjligheter än pojkarna att gå ut och in i det vanliga och deras val 
och orienteringar blev därför mer definitiva. Om man ser till återhämtningar 
var situationer av nya "omkretsar" mycket betydelsefulla. Detta kunde bestå av 
en stabil behandlingskontext eller möjligheten att ta sig in i det vanliga genom 
traditionella parrelationer. Det var också viktigt för flickorna att återupprätta 
sargade relationer med mammorna, då bägge parter ofta bar på skuldtankar 
och dåliga samveten. Flickornas rörelsemönster kan sammanfattas enligt föl
jande processchema: 
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Figur 2 Flickors rörelsemönster utifrån övergripande könstema: 

^—N livssituationer av utsatthet i—x (r 
skapar rutiner, ordning intimitet söker kvinnliga utrymmen 
och kvinnlig mening före att utveckla identitet i 

(vara) identitet (pröva) 

/\ väljer figurer, orienteringar för J~1 
y—i framgång och självförtroende 

(spela) 

I ett längre tidsperspektiv när det gäller etablering i avvikande livsstilar, verka
de processerna tunna ut kontakterna med det vanliga och ge allt mer känslor av 
att vara mindre värd. Det fanns fog att tala om dubbel underordning, både som 
kvinna och stämplad kvinna i utsatt position. Omvänt kunde anpassningstemat 
och underordningen också verka förenklande för återhämtningsprocesser. Ste
reotypa och övertydliga kvinnoroller kan vara tacksamt att krypa in i när man 
vill ta sig in i det vanliga. Processerna, vare sig de går mot etablering i asociala 
livsstilar eller orientering mot det vanliga präglades starkt av praktiska san
ningar som gav säkerhet och kontroll över det man valde. Praktiska sanningar, 
vanor, och rutiner har det fina med sig att de förmedlar en stark känsla av 
trygghet. Det känns bra att välja det man måste, det som passar, det man kan och 
till och med det man vill, vare sig riktningen går mot återhämtning eller fortsatt 
avvikelse. Vaneprocessernas betydelse framstår som mycket viktiga för hur 
livsstilars etableras och bibehålls. Dessa processer ger både spiralrörelse och 
djup till ovanstående figur. 

Figur 3 Vanans makt över upplevda behov och praktiska sanningar, flickor: 

upplevt behov av 
"omkrets" 

vanans makt 

praktiska sanningar, 
vanor och rutiner 
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KAPITEL 16-19 
MANLIGA ERFARENHETER OCH RÖRELSEMÖNSTER 

KAPITEL 16 

FAMILJEVÄRLDEN 

Att bli sin egen - ett manligt projekt 

Det manliga rörelsemönstret "att bli sin egen" fanns ständigt representerat i be
rättelserna och viljan att "själv" skapa sin identitet återkom i många skepnader. 
Även om mönstren skiljer kommer jag liksom i kapitlet om flickorna att behålla 
en struktur och på ett likartat sätt rekonstruera pojkarnas rörelsemönster i de 
olika sociala världarna. Könskillnaderna i berättelserna gjorde att pojkarnas 
kamratrelationer och mer profilerade figurer fick större utrymme i presentatio
nen. 

Gemensamt för pojkarnas livsberättelser var att de färgades starkt av det 
Marcos beskriver som "sökande efter erkännande". De visade på starka viljor att 
åstadkomma figurer som i något hänseende skulle gå hem i de manliga värl
darna. Fäderna beskrevs sällan som källor för identifikation eller respons och 
de manliga värdena konstruerades till stor del utanför familjegemenskapen. De 
sökte andra manliga ögon som vägledning men kontrasterades också ständigt 
med det kvinnliga, för att bekräfta att allt stod rätt till. Typiska teman som de
ras livsberättelser lyfte fram handlade om: 

Mycket svaga sociala band med papporna. 

Till synes okomplicerade relationer med mammorna som inte gavs status att påverka 
händelseutvecklingen. 

Ett tidigt steg ut ur familjevärlden. 

Starka referenser redan före tonårstiden till kamratvärlden. 

Stark vilja att åstadkomma något som gav bekräftelse, speglade i manliga ögon. 

Huvudsaklig hemsituation under uppväxten: 

Relativt stabil familjestruktur Mattias, Sven, Leif, Daniel 

Problemfamiljer Marcos, Henrik, Bosse, Kalle 

Marcos: Stor kontakt med mamma, våldsinslag och en tid på barnhem. Flyttade till pappa när 
han var tolv. Institutioner sedan femtonårsåldern parallellt med familjehem och kontakt med 
sin pappa. Efter utredningstiden bodde han ca ett år på behandlingshem för att därefter flytta 
till familjehemmet som har betytt mycket för honom. Har även bra kontakt med sin pappa som 
bor i familjehemmets närhet. 
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Henrik: Tillhör etnisk minoritetsgrupp med stark familje- och släktsammanhållning. Pappan är 
missbrukare. Henrik har vandrat runt mellan institutioner sedan han var tolv men också under 
långa perioder gömt sig i en ständigt flyttande familj eller hos släktingar. Efter utredningen har 
han nästan uteslutande funnits inom §12-vård. 

Bosse: Uppvuxen i en problemfamilj där pappan hade svåra missbruksproblem. Familjehems-
placerad sedan sexårsåldern och sedan vandrat runt mellan familjehem, behandlingshem och 
tvångsvård. Upprätthåller en viss kontakt med sin mamma. Efter utredningen blev han reli
giöst omvänd och hade en tid starka band med ett familjehem. Sedan även detta spruckit har 
han fortsatt sin rundgång inom institutionsvården. 

Kalle: Problematisk uppväxt med alkoholiserad far och en svårt sjuk mamma. Mamman dör 
när han var tolv år och han familj ehemsplaceras hos sin halvsyster efter ett kaotiskt år ensam 
med pappan. Även denna familj separerade några år senare och han blev "femte hjulet" i en 
familj han inte hade några rötter i. Efter utredningen har han bott med flickvännen två år och 
avtjänat ett kortare fängelsestraff. Obetydlig kontakt med pappan och liten kontakt med sys
tern. 

Mattias: Vuxit upp med mormor, mamma och en syster. Obetydlig kontakt med sin pappa. 
Familjehem efter eget initiativ i två perioder i mitten av tonårstiden. Efter utredningen bodde 
han i familjehem ett år för att därefter få egen lägenhet. Nära relation med systern och viss 
kontakt med mamman. 

Sven: Stor familj med många syskon. Föräldrarna skilde sig när han var tio år sig men det har 
alltid funnits en bra kontakt mellan föräldrarna och barnen samt mellan syskonen. Efter utred
ningstiden fanns Sven inom §12-vården ett år för att sedan flytta till egen lägenhet. Han har 
arbete och flickvän sedan två år. 

Leif: Uppvuxen i en vanlig familj på en mindre ort. Föräldrarna skildes när han var elva och 
han har bibehållit en bra kontakt med bägge. Starkt bunden till flickvän och kamratkrets. Efter 
utredningstiden bodde han en kortare tid på behandlingshem för att sedan flytta hem till egen 
lägenhet och flickvän. Det senaste året har han bott på ett behandlingshem för missbrukare. Bra 
kontakt med föräldrarna. 

Daniel: Bodde i en vanlig kärnfamilj de första åtta åren. Fick en sträng och hårdhänt uppfost
ran. Efter skilsmässan har han omväxlande bott hos pappans eller mammans nya familjer. Två 
korta placeringar på behandlingshem innan utredningen. Därefter bodde han ett år på ett litet 
HVB-hem för att sedan flytta till pappa och senare egen lägenhet. Han har hela tiden haft bra 
kontakt med föräldrarna och sin syster. 

Henrik, Bosse, Kalle har pappor som haft stora missbruksproblem. Ingen be
skriver missbruksproblem hos mammorna. 

Det är bara Henrik som haft sammanboende föräldrar, vilket i sig är osäkert 
då han inte visste om de var skilda. Pappan satt ofta i fängelse eller var på 
rymmen. 

Alla pojkarna utom Kalle hade kontinuerlig kontakt med sin mammor, även 
om Marcos kontakt periodvis försvann. Kontakterna med papporna var också 
hyggliga för Sven, Leif, Daniel och Marcos medan Henrik bara ibland, hörde av 
honom. Bosse, Kalle och Mattias hade liten eller ingen kontakt med sina fäder. 

Nästan ingen av pojkarna pratade sig varm för någon vuxen manlig relation 
som sambopappa, familjehemspappa, släkt, lärare, idrottsledare eller liknande. 
Henrik hade en farbror han såg upp till och Sven hade bröder som betydde 

242 



mycket för honom. Marcos var den ende som knutit djupare föräldraliknande 
sociala band med vuxna i ett annat familjealternativ utanför familjevärlden. 

Både Marcos och Daniel har blivit slagna i hemmet under sin uppväxt. 
Marcos, Henrik, Bosse och Kalle har haft stora problem och mycket svåra 

uppväxtförhållanden medan de andra visserligen också haft problem men ändå 
haft relativt stabila uppväxtförhållanden en bit in i tonårstiden. 

Mammorna har varit centralfigurer under uppväxten för de flesta men en del 
av pojkarna har även haft kontakt med papporna efter separationerna. För 
Sven, Daniel, Leif, Henrik och Marcos har kontakten med papporna haft stora 
kontinuerliga inslag681. Pojkarna tycker sig ha haft hyggliga pappor och sa sig 
också ofta förstå dem. Även mammorna upplevdes i de flesta fall som hyggliga 
och pojkarna pratar ofta om att de försökte, men inte "orkade" följa upp regler 
och gränser. Därtill var pojkarna alldeles för "omöjliga". Henrik: 

Jag har alltid haft det bra hemma...bättre mamma kan ingen ha, ingen kan vara lika bra. 
Precis som min pappa, ingen manlig person kan vara lika bra. Men jag är besviken på 
mig själv, inte på någon annan. Man vill bestämma så mycket själv. Du gör som du vill 
vem som än säger åt dig, presidenten eller vem som helst. Jag passade inte in, trivdes 
inte i skolan. Då ville jag göra brott istället, bli bäst på att vara sämst. Man vill bestäm
ma själv helt enkelt. 
- Du säger att du respekterar dina föräldrar och ändå trotsar du dem och slutar skolan 
när du bara är tio år? 

Nej inte trotsade jag dom...eller gjorde dem olyckliga. Nej, nej du tänker annorlunda 
än mina föräldrar tänker. På annorlunda vis. Vet inte om det har med att respektera på 
något vis men jag gick helt enkelt inte i skolan något mer, det var mitt beslut. Så fick det 
bli. Så gör en man. 

Det var stora skillnader mellan pojkarnas uppväxtvillkor. De pojkar som hade 
kontinuerlig kontakt med föräldrarna hade också en annan gemensam nämna
re. De var alla uppvuxna i mindre samhällen och hade inte lika tidigt som de 
andra sökt sig till kriminella kamrater eller befunnit sig i uppenbara problem
miljöer. Ett pojkstreck i Svens eller Leifs kvarter bestod av tjuvrökning eller 
mopedåkning medan Marcos och Henrik snattade och stal. Pojkarnas sätt att 
tidigt etablera livsstilar i framförallt kamratkretsarna, var inte bara avhängigt 
hur de hade det hemma utan berodde också på vilka alternativa livsstilar som 
fanns tillgängliga för dem i närmiljön. De lade inte, som flickorna, stor vikt vid 
familjebanden utan menade att vägen till kriminalitet och droger mer berodde 
på dem själva och vad som var på gång bland kamrater och omgivning. 

Nu är det förstås omöjligt att själv värdera t ex föräldrarnas betydelse under 
ens uppväxt. De har bara sin egen erfarenhet att tillgå och därför inget att jäm
föra med. Mina beskrivningar är sanna i den bemärkelsen att de följer vad ung
domarna själva tagit upp som väsentligheter och vad de själva bedömt som 
viktiga inslag i sammanhangen. Praktiska sanningar, sprungna ur individuella 
erfarenheter och upplevelser lägger i viss grad livet tillrätta och gör det mer 

681 Om man jämför med flickorna verkar papporna i högre grad och under längre tid vara 
engagerade i sina söner. Även Forsling 1987 s 53, Sarnecki 1996 s 138-139. Bara Sanna och Lina 
hade kontakt med sina biologiska fäder. 
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logiskt och sammanhängande. Föräldrarelationer kan därför tolkas till att "vara 
av ett speciellt slag" för att bli lätthanterliga för tanken och ge berättelserna en 
logisk ram. Även om det finns flera sanningsbottnar och många skäl att vara 
misstänksam mot hur orden faller, är ändå deras version det rimligaste att utgå 
ifrån. Det som "verkligen" hände är aspekter av sanningar som för min del säk
ras av ett nära och komplicerat förhållningssätt samt en trogenhet till berättel
serna. 

Pojkar blir pojkar 

Att växa upp till man innebär att förhålla sig till "det normala", till social och 
kulturell praxis och konstruera en naturlig skillnad mellan det kvinnliga och 
det manliga682. Pojkar blir pojkar genom att delta i det sociala spel av betydel
ser som finns runt omkring oss och agera på ett sådant sätt att de definierar sig 
själva som pojkar. Denna utveckling tar till vara de människor och miljöer som 
finns närmast till hands. Wikström683 betonar den stora betydelse bostadsom
rådens status och stil har och hur detta hänger samman med framväxten av 
asociala karriärvägar. Rimligtvis är det så att kulturer och andan i närmiljöerna 
tolkas och "kläms" på möjliga handlingsutrymmen. Även om Wikström talar 
om miljö är det ändå människorna i denna miljö som ger innebörder och refe
renser till olika livsstilsval. Viktiga människor gör intryck och sociala band kan 
både förstärka och försvåra asociala livsstilsval. Stattin684 påtalar kamraternas 
influenser men ser också två olika typer av familjebilder som ger utslag i hur 
karriärvägarna formas. I hem där föräldrarna varit avvisande är det vanligare 
med tidiga asociala livsstilsval, kamratproblem samt lång asocial karriär. I hem 
där föräldrarna haft en negligerande hållning däremot, verkar pojkarna senare 
och mer aktivt orientera sig mot kriminalitet via kamrater som är kriminella685. 
Det verkar också finnas mycket starka samband mellan familjevärlden och 
kamratvärlden oavsett om familjen haft en negligerande eller avvisande håll
ning. Trivs man inte hemma så söker man sig ut. I min undersökning fick jag 
inte tillräcklig insyn i familjelivet för att göra en klassificering av föräldrarnas 
hållning och menar att en sådan, antagligen skulle bli spekulativ och leda till 
mer eller mindre självklara sanningar. I min scenariouppdelning markerades 
skillnader mellan dem som tidigt valde och de som i ett senare skede aktivt 
sökte sig asociala livsstilar. Dessa skillnader har många likheter med de karriä
rer Stattin pekar på. Min klassificering byggde på kunskap om upplevda livs
historiska processer, en efterklokhetens kunskap vilket för min del var ett till
räckligt stort anspråk. Jag hade däremot inte insyn i eller kunde bedöma om 
föräldrarna varit mer eller mindre negligerande eller avvisande utan var bun
den till ungdomarnas version av det hela. Stattin kan mycket väl ha rätt. Jag 

682 Messerschmidt 1993 s 92. Cwejman 1991 samt Andersson i Armelius m fl 1996. 
683 1991. 
684 Stattin & Magnusson 3/95 samt Stattin i Apropå 2-3/94. 
685 Vilket också avspeglar sig i min scenariouppdelning. 
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hade att göra med ungdomar som upplevt varierande problem hemma och som 
visat på ett otal sätt att hantera kärva "familjeklimat"686. Enligt mitt förmenande 
låg inte huvudorsakerna till deras avvikande beteende i en eller ett fåtal fakto
rer som t ex föräldrarnas hållning även om den säkert hade betydelse. Det som 
verkade spela stor roll hos mina ungdomar handlade i högre grad om socialt 
samspel i ett bredare perspektiv och upplevda valmöjligheter i ett komplext 
kontextuellt handlingsutrymme. Så komplicerade är de mänskliga processerna 
och dialektiken med kulturell samhällskontext. Allt annat är att lura sig själv! 

Gemensamt för mina ungdomar är att relationerna med föräldrarna och fa
miljelivet skurit sig och de har i högre grad än vanliga pojkar ertappats som 
kriminella eller våldsamma. Det finns säkert andra ungdomar med liknande 
föräldraerfarenheter som valt mer socialt accepterade livsstilar som blivit id
rottsmän, bilmekaniker, socialarbetare och inte valt, vare sig kriminella eller 
våldsamma livsstilsorienteringar. När familjeklimat är problematiska har man 
större anledning att söka sig till alternativa arenor och människor utanför fa
miljesfären. Alternativen är många och i huvudsak positiva och uppbyggliga 
vilket leder till att de flesta, trots svåra uppväxtförhållanden, hittar vägar och 
får det hela att fungera. På vägen från pojke till att bli en man konstaterar Mar
cos: 

Alla vill ju bli nåt... en vanlig en bryr sig nästan ingen om. 

Erfarenhet av marginella fäder 

Bilden av frånvarande fäder diskuteras ständigt som orsak till pojkars avvikel
ser. Det finns i dagligt tal en tankefigur att pappan är den som ska sätta grän
serna och lära sin son vad man får och inte får i samhället. Det är också prak
tiskt att hänföra orsakerna till pojkars avvikelser till denna figur då de flesta 
pojkarna har en sådan historia bakom sig. Det är ett påtagligt och enkelt sätt att 
få ordning och begripa pojkars ilska, våld och avvikelser. Jag är misstänksam 
mot enkla samband och fixeringsbilder även om jag utifrån mina genusresone-
mang ständigt betonat vikten av ett flitigt relaterande till både närvarande fä
der och mödrar687. 

För många av undersökningens pojkar har kontakterna med fäderna varierat 
och varit större eller mindre under olika perioder. Ingen av pojkarna berättade 
om en far som varit varm, känslofull och närvarande. Med undantag av Henrik 
har inte heller någon framhållit en far som de varit stolta över. Oftast har fä
derna beskrivits som skuggfigurer som inte brytt sig eller överlämnat ansvaret 
för uppfostran till mamman. Utifrån det samlade materialet framträdde en ge
mensam strävan hos alla pojkarna att fylla sina inre rum med manliga repre

686 Jfr Rutter 1981. 
687 Frånvarande mödrar är svårare att diskutera. Nästan alla mammor håller kontakten med 
sina barn och upplevs i mindre grad av ungdomarna som frånvarande. Det är bara Marcos och 
Kalle som inte haft fortlöpande kontakt med sina mammor. 
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sentationer och i bästa fall människor av kött och blod. Alternativen söktes of
tast i kamratgrupperna. 

Den fysiskt närvarande fadern kan mycket väl också vara frånvarande som 
"ledsagare in i manlig självständighet". Kalle t ex, hade relativt stor kontakt 
med sin pappa men fick inte mycket av stöd i sina utvecklingsprocesser. Han 
hade en närvarande far som hade nog med sitt och litet utrymme för Kalle. Be
rättelserna visar att alla pojkarna, (Henrik688 i viss mån) har brottats med stora 
svårigheter att knyta an till vuxna män under sin uppväxt. Det är väldigt få 
vuxna män som de sa sig ha respekt för och det fanns nästan inga personer som 
de haft djupare relationer med. Däremot vill jag nog framhålla att flera av dem, 
genom kamrat- och jämnårigrelationer, hittat andra kanaler och alternativa 
manliga ledsagare. 

Det är kanske mer riktigt att prata om större eller mindre närvaro av ledsa
gare, än närvarande och frånvarande fäder. Då menar jag närvaron av en eller 
flera relationspartners som inte nödvändigtvis behöver vara ens biologiska för
äldrar eller kanske inte ens av samma kön. Det jag åsyftar är relationspartners 
som på ett positivt sätt gav utrymme och inspirerade till självständiga manliga 
processer. Mattias och Bosse är de som haft minst kontakt med sina biologiska 
fäder och svårt att finna alternativa ledsagare. Bägge pojkarna såg sig själva 
som mycket ensamma och hade få kamrater och svårt med flickor. 

Det beror kanske på att jag aldrig lärt känna min pappa. Det kanske skulle ha sett an
norlunda ut om man haft en farsa som farit ut och fiskat med en eller en som hjälpt en 
med moppen. En som kanske rutit till och som man respekterat när det gäller regler 
och tider. Jag undrar hur det skulle varit då68^? 

Mattias familjevärld var ovanligt mansfattig. Både hans mamma och mormor 
hade separerat från sina män och levde singel. Han mötte väldigt få vuxna män 
under sin uppväxt och vet ingen som han speciellt fäste sig vid. Pappan träffa
de han första gången som tolvåring, ett kort möte där pappan var "vem som 
helst". Borta var fantasierna, drömmarna och känslorna han burit med sig och 
levt med under ungdomsåren. Pappan som i hans tankar skulle rädda honom 
undan en "knäpp mamma" och en oförstående familj - " var en vanlig person". 

- Jag har fått svar på frågorna och fått se att jag har en farsa. Han har aldrig betytt nå
got för mig... (senare tillägger han)... jag är så ointressant... 

* 

Ansiktet stramades åt. Meningarna blev kortare. Blicken nollställd. Han var rädd! Rädd att jag 
genom mina frågor ska blotta det mest skamfyllda inom honom. Det handlar inte om att göra 
bort sig eller tappa ansiktet. Sånt kan han förhålla sig till och skratta bort. Det är djupare. Det 
handlar om rädslan att jag ska avslöja honom, genomskåda honom, tycka att han är ointressant 
- en nolla. En som blivit avfärdad och står kvar med skammen att inte vara värd uppmärksam

688 Henrik säger sig respektera sin far och sina släktingar och anser också att de respekterar 
honom. Däremot visar hans historia vid flera tillfällen på hur relationerna skakat, avbrutits 
eller förändrats. Men han skulle av kulturskäl aldrig hålla med om det. 
689 Mattias. 
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het. En som inte duger för sin pappa. Överdriver jag? Ser jag det jag vill se? Är det för att jag är 
pappa själv och helst vill se mig själv som betydande? Frågorna surrar i mitt huvud när jag 
läser vad som rör sig i hans krokiga och gängliga kropp. Var det "identitetslös" psykologerna 
hade skrivit? Jag kan inte frigöra mig från känslan att han ser så rädd ut när vi i samtalet när
mar oss känslor och tankar om pappan. Men samtidigt, vilken av de övriga pojkarna har kun
nat berätta om sina känslor för papporna utan att bli stela, korta eller vitsa till det - ingen. Men 
ingen av dem har sett så rädd ut....^90 

* 

Mattias uttryckte en svag självkänsla och tyckte sig vara ointressant och obe
tydlig. Frenetiskt försökte han skapa figurer som i något hänseende skulle ge 
honom självförtroende. Att vara kriminell var en sådan figur. Frågan är varför 
han levde med så starka otillräcklighetskänslor? Finns sambanden i erfarenhe
terna och relationernas historia? Känslan att vara en som ingen ville ha var så 
stark hos honom! En som valts bort av sin far och en som i familjen var av fel 
sort, en stämpling han så småningom adopterade och själv förde vidare. Kan
ske återskapade han den i nya situationer som bekräftade det han redan visste. 
Han upplevde det svårt att duga, både i kvinnliga och manliga gemenskaper. 
Genom vanans makt skapade han krassa situationer av tillkortakommanden 
som bekräftade och etsade sig fast i själen och fick honom att slentrianmässigt 
diskvalificera sig själv och det han åstadkom. Genom hans berättelser framstår 
denna process och detta tema som en röd tråd. En tråd som antagligen hade 
sina rötter i ett familjeklimat som bar pappans övergivande som en tabubelagd 
och skamfylld familjehemlighet. Hat mot män "som super, ljuger och överger" 
var ett vardagligt samtalsämne vid köksbordet hemma. Även om det "antiman-
liga" inte direkt var riktat mot just honom var det riktat mot en del av honom. 
Många trådar vävs in i den väv som ska bli till ett manligt rörelsemönster. Mat
tias väv av det manliga trådar sökte utvägar, nya arenor att skapa självförtro
ende och säkerhet på. Problemet var att han ständigt befann sig i en känslofälla 
och upplevde skammen att inte duga innan han hunnit bevisa sin manlighet. 
Detta fick honom att framstå som "loser" och att själv konstruera en "loserposi-
tion". 

Fäder har speciella relationer med sina söner, de lär dem handskas med världen, hur 
de ska spela rent spel, hur de ska bli medlemmar i en grupp, likväl som dess ledare, 
hur de ska stå fast vid moraliska principer lika väl som de ska kunna knyta starka band 
med andra män och pojkar, vänskapsband med lojalitet och kärlek ... V i är inte bara 
födda i en relation vi föds in i en^l. 

Den farlige, den djupe, den gode - tre manliga figurer 

Bosse hade liknande erfarenheter som Mattias. Han har bara träffat sin pappa 
två gånger sedan femårsåldern: 

690 Reflektioner inlästa på band efter intervjun. 
691 Bergman i KvT 1/93. 
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Om han skulle knacka på dörren skulle jag säga att jag inte har tid-

Erfarenheterna av en pappa som aldrig velat veta av honom och en styvpappa 
som slog både honom och hans mor, är bilder som ofta dyker upp i hans be
rättelser. Ilskan över "de som sviker och slår" får onyanserade konsekvenser 
och blir till argument för att Bosse själv kunde ge sig rätten att vara "en som slår 
- sådana som slår". Han fokuserade sin hämnd på hatgrupper, "bögar" och "de 
som ger sig på kvinnor": 

Ju mer spö jag får ju hårdare blir jag... 

Han uppvisade ett manligt sätt att handskas med den ordning han gett världen 
och de glasögon han läste och tolkade människor med. 

Man ska visa de djävlarna-

Hans barndom bestod av en lång kedja av placeringar där olika mödrar för
sökte ta hand om honom, men misslyckades. Männen, i den mån de förekom
mit, står för negativa inslag, våld, missbruk och övergrepp. Familjemönster från 
hans biologiska familj upprepades i familjehemmen. Det var kvinnorna som 
alltid blev kvar med honom, efter det att männen "förstört". Till slut "orkar inte 
ens dom". Han förstod dem. Stolt berättade han hur de ändå kämpat för honom. 
Männen däremot var i huvudsak onda och våldsamma och han föraktade de 
"som förstörde" och satte de oskyddade och ömtåliga kvinnorna på piedestal. I 
efterhand gjorde han en madonnabild av sin mamma som den enda fasta ga
ranten för hans egenvärde. Hos henne upplevde han sig alltid ha en plats, även 
om det var många år sedan de bodde under samma tak. I hans berättelser kan 
man skönja en enkel ordning och han målade med skarpa färger utan mellan-
toner. 

Hans erfarenheter av alternativa familjevärldar, familjehem, tonårshem och 
§12-hem färgade starkt hans sätt att presentera sig för mig. Allt eftersom jag 
lärde känna honom fick jag ta del av olika sidor, figurer, som han presenterade. 
Vid den första intervjun dominerade en figur där Bosse var den farlige, våld
samme och "utbrytarkungen" inom institutionsvärlden. En figur som hade 
kontroll över situationen, makt och status och stod över de andra. En figur ska
pad för att vara någon inom värstingvärlden. Han berättade hårresande skräck
skildringar om våld och misshandel. Hans status var förknippad med våld
samheter, rymningar och brott och han var en krigare - en "surviver". 

Redan vid andra träffen, när han sett sin egen berättelse svart på vitt692, för
ändrades hans språkdräkt och hans historier visade sig innehålla mycket luft. 
Sakta växte bilden av "den ensamme och missförstådde" fram. Ibland var han 
offret för eländiga uppväxtförhållanden och ibland "den djupe tänkaren" med 
en alldeles privat värld. Han var i alla figurerna ensam mot resten av världen. 

692 Som utskrift ger detta honom en helt annan upplevelse. På papper blir ordvalet fastnitat 
och övertydligt och bildar ett sammanhang som är bestående på ett helt annat sätt än det tala
de ordet. 
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Mitt förhållningssätt i intervjuerna inbjuder till socialt samspel och interak-
tion. Bosses spel var dramatiska och genom försök att göra intryck på mig för
sökte han antagligen hantera smärtan och skammen över att vara så oerhört 
ensam och rotlös, som han visade sig vara. Var detta hans sätt att hantera och 
undvika de mest smärtsamma känslorna? Han gick runt frågorna, använde 
hjälpspråk som via omskrivningar blev teater för att fånga uppmärksamheten. 
Hjälpspråken var dikter, fördjupningar i svåra texter, tolkningar av bibeln och 
Joakim Thåströms texter. Han försökte utveckla och visa upp sidor av det han 
upplevde som sitt "jag". 

I berättelserna gjordes de få jämnåriga flickor som korsat hans väg på insti
tutionerna om till ouppnåeliga helgon som han dyrkade på avstånd och som 
han skulle försvara om det behövdes. Hans erfarenheter under uppväxten be
stod av några få förälskelser på avstånd, flickor som han aldrig tog kontakt 
med, relationer som till största del tilldrog sig i hans fantasivärld. Denna fixe
ring kring det kvinnligt goda fanns som en dyrkan som antagligen omöjliggjor
de hudnära kärleksrelationer. Det skulle kanske vara alltför banalt. Som sjut-
tonåring var han också fortfarande "okysst och oskuld". 

När någon av de intagna flickorna behandlades illa, när de förolämpades av 
personalen eller någon ungdom, reagerade han starkt. Hoten fyllde honom 
med växande ilska, han laddade upp i sin ensamhet och exploderade i förtviv
lan och våldsamheter, en reaktion som enligt honom rättfärdigade olika typer 
av våld mot dem han ansåg vara förtryckare, men även ett bestraffande våld, 
riktat mot sig själv: 

Då blev jag arg. De kastade in en tjej på isoleringen. Jag gick in och skar mig i handle
den. Det blödde ganska mycket...sprutade...jag ville bara bort. Det är så konstigt att jag 
blir så förbannad när man gör så mot tjejer eller typ så här. Det var han där, svartskal
len, som började hela tiden... Jag bara blundade och skar... 
-Skulle du kunna ta självmord för att de satt henne på isoleringen? 
Jag blir så himla arg så jag kan inte hjälpa det. Ta med det här i boken, du ska skriva, så 
de får se hur det är. De är sällan det kommer sådana citat. Ingen trodde att det skulle 
vara en del av mig, som motvikt mot det andra där det lät som jag var världens råaste. 
- Mmmm du lät rå och okänslig när du sa att du var ute och slog bögar 
Ja men det är mot dom är jag okänslig. Där har jag inga känslor alls. Jag är emot dom 
om man säger så.. 

Hans tredje figur var alltså Don Quijote, riddaren av den sorgliga skepnaden, 
han som skyddade det goda och bekämpade ondska och förtryck. 

Tvånget som gnager hål i självkänslan 

Det fanns mycket i Mattias och Bosses liv som skilde dem åt. Mattias hade levt i 
en sluten familj medan Bosse ambulerat mellan olika nödlösningar. Men det 
fanns också många likheter i hur de såg på sig själva och definierade sina livs
situationer. Erfarenheterna av att inte haft en manlig ledsagare kan ha påverkat 
drag i deras rörelsemönster. Om rädslan reflekterades i Mattias ögon framträd
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de desperationen i Bosses. Han var mer irrationell och som jag tolkade det, för
vanskade känslan av att inte vara någon. Han gav den figurer, medan Mattias 
mera kunde uttrycka den i ord. 

Ingen av pojkarna hade erfarenheter av kärleksrelationer med flickor. Den 
ene sade sig "inte duga" och den andre sa sig "inte vara nog värdig". De hade 
uppenbara problem med att utveckla det manliga projektet att "bli sin egen" och 
levde ständigt med rädslan att bli avslöjade. Självkänslan söker självförtroende 
i situationer där man kan passera som man693 (ofta speglat i andras ögon). Män 
måste stå ut med att leva med sig själv som närmaste livspartner694 och själv, se 
till att lyckas! Att ständigt hamna i de ondas läger och inte kunna erövra mot
bilder riskerar att bygga in föraktet för det egna manliga i självbilden. Man kan 
utifrån bägge pojkarnas rädsla förstå varför de i många relationer i ett tidigt 
skede utdefinierade sig själva innan de ens försökt. 

...följderna av ens handlingar verkar inte gå att kontrollera. Tillfredsställande vuxen
modeller saknas och tvånget att vara framgångsrik skapar jämförelsesituationer som 
gnager hål i självkänslan. Aldrig kan man äga allt det som skulle göra en fullständig. 
Avsaknaden av det eftersträvade jag-idealet resulterar i att man definierar sig själv ge
nom att utesluta andra69^. 

De talade om kamratlöshet och hur svårt de hade att bli synliga och respekte
rade av jämnåriga. Bosse berättade att han ibland medvetet betedde sig 
"knäppt" och "udda", enbart för att "de" skulle lägga märke till honom. Mattias 
beskrev oftare en ofrivillig stumhet, där han inte hade något att komma med, 
kände paniken och ville bara försvinna: 

De mest djävulska är när de berättar nåt och glömt att jag varit med. Då törs jag inte 
säga nåt och då känner jag mig verkligen som en nolla. 

Vid nio års ålder slutade min fritid... 

Hans uppväxtvillkor bedöms enligt Blomqvists kriterier som positiva, men på gränsen 
till negativa pga av avsaknad av nära relationer med föräldrarna.696 

693 Se kapitel fyra. 
694 Se tidigare resonemang om det manliga rörelsemönstret att lära sig stå ut med existensiell 
ensamhet eller folklig "bli sin egen lyckas smed". 
695 Siltala i en intressant artikel Social kompetens - mannens potens i Nordiskt Socialt Arbete 3/95. 
696 Utdrag ur psykologutredning som på ett bisarrt sätt skildrar oförmågan att tränga in i och 
förstå Kalles livssituation. Jag känner inte till "Blomqvists kriterier" men om de bedömde Kalles 
uppväxtvillkor som "positiva men bara på gränsen till negativa" så är det uttryck för en dia
gnostisk kunskap som prioriterade fel saker. En kunskap som strävade efter kontroll som om 
man hade kontroll och begrep situationen. Utdraget visade på ett manligt sätt att arbeta och ett 
manligt sätt att lägga orden. Frågan är hypotetisk men skulle en kvinnlig psykolog dragit 
samma slutsatser? Är kunskap könsneutral? 
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Kalles rörelsemönster som barn dominerades av tvånget att vara "stor redan 
som liten697". Som vuxen känner hans sig "liten och beroende". Hans tidiga fa
miljevärld var ett slutet familjesystem med litet utrymme för egna behov och 
experiment med livsstilar. Alternativen för hans agerande var begränsade, 
mycket gick ut på att anpassa sig och vara lojal i en kaotisk familjesituation. I 
det hänseendet var Kalles situation en direkt motpol till den Henrik hade. 

Det är en berättelse om en ung man som inte fick möjligheter som barn att 
testa gränser, experimentera och utmana. Det är också en berättelse om hur er
farenheter förvaltas och görs till en inre ordning som sen regisserar det han se
nare i livet upplevde som "jag" med egen vilja, känslor och behov. Som vux
en698 uttryckte Kalle att han "hängde upp sitt liv på andra" och att han för till
fället var hopplöst beroende av sin flickvän, Lisa. Utan henne hade han inget 
att leva för, en ung man som blivit "liten som vuxen". Han stängde in sig, lyfte 
inte telefonluren när det ringde av rädsla att "åka dit på kompisarna". Han 
upplevde sig inte kunna stå emot kamrattryck när det gäller brott och missbruk. 
Rädslan att inte kunna säga nej gjorde att han inte exponerade sig utan gömde 
sig i lägenheten. Han litade inte ens på sig själv! 

Förut valde jag den väg mina kompisar valde. Nu har jag bestämt mig för att välja den 
väg Lisa väljer. Har ibland varit i ett vägskäl mellan kompisarna och Lisa. Min mor, 
min far, min syster och nu Lisa. Hur ska man förklara? Jag är betydligt mer beroende 
av andra än vad vanliga människor är. Det är alltid en person jag hänger upp det på. 
Sen byter jag personer. När mamma dött bytte jag till pappa, sen släppte jag honom 
och det blev min syrra och sen släppte jag henne och nu är det Lisa. Jag hade föräldra
ansvar som liten och är nu liten som vuxen. Det är tvärtemot, det är nu jag behöver någon 
som håller ordning på mig. Det är konstigt men det är så jag vill ha det nu. När jag var 
liten ville jag ha någon som Msa åt mig"... det fick jag aldrig... jag hade velat att de gjor
de det. 

Det finns en klarsynthet i Kalles reflektioner där han såg sammanhang men 
ändå upplevde sig fången i det som ständigt skedde. Han skrev en egen livsbe
rättelse699 om sina barndomsupplevelser: 

Under de första åtta åren levde jag ett vanligt s k "Svensson-liv". Förutom att min far 
var alkoholist, men mamma var ju nykterist. Sen insjuknade min mor i cancer. Fram till 
dess fungerade det bra i skolan. Efter min mor insjuknat orkade jag inte vara i skolan 
och gick ofta hem för att se till henne, samt min far som drack allt mer. 

Vid nio års ålder tog min fritid slut. Istället för att vara ute och leka med kompisar, 
som jag anser är väldigt viktigt vid den åldern, så blev min sysselsättning att ta hand 
om min moder samt se till att min fader inte skulle dricka. Ett år senare separerade mi
na föräldrar. Mamma och jag flyttade till en annan lägenhet men i samma bostadsom
råde. Till en början var det jättejobbigt. På något vis ville jag ha halva mig på vardera 
stället eftersom jag var orolig över dem båda. Min far var ofta hos oss. Varje gång var 
han onykter. Jag minns flera tillfällen att han sa till mig att han skulle ta livet av sig ef

697 Se citat nedan. 
698 Mot slutet av undersökningen, när han fyllt 20 år. 
699 Utifrån de intervjuer och utskrifter vi gjorde sammanställde Kalle en egen "biografi" som 
blev till en inlaga i utredningen. 
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tersom vi inte ville att han skulle bo med oss?®®. Det var nästan alltid jag som fick reda 
ut saker med min fader då min moder nästan jämt var sängliggande. 

Ett år senare träffade min mor en ny man, Hans, som hon senare förlovade sig med. 
Under den perioden var hon som piggast. Men för pappa blev det svartare och han var 
jättesvartsjuk. Han sa ofta till mig att han skulle skjuta Hans med en k-pist som han 
stulit. När jag lärde känna Hans fick jag ett stort förtroende för honom. Jag såg hur 
snäll han var och hur han tog hand om mamma. Då gick jag i mellanstadiet men var 
nästan aldrig i skolan. Jag började få hemundervisning men orkade inte längre med det 
heller. Jag hade ingen kontakt med kompisar för jag hade helt enkelt inte tid. All min 
tid började jag istället ägna åt min far, min moder hade ju fått ett stöd. Men min far ha
de ingen annan så då var det min skyldighet att ta hand om honom, tyckte jag. Ett tag 
bodde jag med honom på ett behandlingshem med alkisar men det tänkte inte jag på 
då. 

Sen^Ol blev mamma jättesjuk och vistades nästan hela tiden på sjukhus. Vid det här 
laget lämnade hon Hans och pappa flyttade hem till oss för att "ta hand om mig" men 
det var jag som fick ta hand om honom. Ibland kunde han lämna mig i flera dygn. Då 
hade vi kontakt med en s k stödfamilj som gjorde att det gick lite bättre i skolan. 

När min mor avled ringde de från sjukhuset på natten och berättade för min far. Jag 
kommer aldrig att glömma den natten. Pappa sa först ingenting om att hon avlidit. 
Istället började han smygsupa när jag låg och sov. När han var tillräckligt full väckte 
han mig och sa att mamma dött. Då var han så full att han började prata om att hoppa 
från balkongen och att han ville säga hej då. Den natten satt jag vaken och vaktade bal
kongdörren hela natten. Sådana här tillfällen var väldigt jobbiga, ibland kunde jag 
börja gråta och ibland blev jag så arg bara för att någon sa emot mig. Jag har alltid varit 
lättirriterad, själv tror jag att det har med mina livserfarenheter av min far att göra. Den 
sista tiden jag bodde tillsammans med honom hade jag inget förtroende för honom. Jag 
litade mer på min "värste fiende". Jag v akade jämt och ständigt över honom. Jag sov 
dåligt, åt dåligt hade helt enkelt inte tid med det. När jag tänker efter, så i dagens läge 
skulle jag bedöma mig själv att jag hade psykiska besvär. 

Min far gömde all sprit för mig för att han visste att om jag skulle hitta den så skulle 
jag hälla ut den. Han kunde bli arg men han slog mig inte. Däremot hade han många 
alkoholistkompisar som var irriterade på mig för att jag vakade över pappa. Så ibland 
fick man en smäll av dem men då gick vi alltid därifrån just för att de var dum med 
mig. Ibland när pappa smet från mig och jag hittade honom i någon lägenhet brukade 
jag provocera dem och då fick man sig en smäll. Då tyckte jag att det var värt det efter
som pappa följde mig hem. Det funkade inte jämt men nästan alltid. Något som jag ofta 
tänker på är att jag aldrig hann säga farväl till min mor eftersom hon de sista dagarna 
var medvetslös. Hon hade lovat mig att bli frisk. Men i dagens läge kan jag tänka mig 
att hon inte klarade det och inte ville göra mig ledsen. I själva verket visste hon nog att 
hon skulle dö. Det har aldrig funnits någon att prata om det här med och istället har jag 
förträngt det och det börjar jag ångra mer och mer. 

Det har också funnits ett annat familjeliv under hans uppväxt. Ett drygt år efter 
mammans död upptäckte hans halvsyster (på pappas sida) den livssituation 
han befann sig i och drev igenom en familjehemsplacering hos henne. 

700 Mina understrykningar. 
701 Det har gått ytterligare två år och Kalle har hunnit bli tolv år. 
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När jag blev tjugo törs jag inte ha någon fritid 

Även om Kalle i början kände sig beroende av sin syster sökte han sig snart utåt 
mot jämnåriga klasskamrater. Hela högstadiet minns han som den "bästa ti
den". Skolan gick överraskande lätt att ta igen, trots den stora frånvaron under 
mellanstadiet. Allt fungerade, skolbetygen var hyggliga och han levde ett täm
ligen vanligt tonårsliv med sport, flickvänner och vanlig skötsamhet. När han 
blev arton hände det saker i hans nya familjevärld som skakade om den nyfun
na tryggheten. Systern skilde sig och flyttade och Kalle blir kvar med hennes f d 
man och hans nya sambo. Systern hade en alltför trång lägenhet för att han 
skulle rymmas. 

Syrran lever ju sitt liv, det är svårt att säga nåt... jag var ju bara inneboende. 

Tryggheten rämnade och Kalle försökte desperat påkalla uppmärksamhet ge
nom att supa sig full, proppa i sig tabletter och till sist göra inbrott. Allt hände 
under en kort kaotisk vecka i samband med att han blev myndig. Själv bedöm
de han handlingarna som halvt överlagda självmordsförsök. 

Jag behövde nån som tog hand om mig... 

Efter en tid med missbruk och droger satte han sin tilltro till flickvännerna och 
ett kontrollerat familjeliv med husdjur och instängdhet. Det var nu bara Lisa 
som gällde och hon blev den fjärde702 person han gjorde sig beroende av. Han 
har också ett annat beroende, ett komplicerat "beroende" till alkohol som gjorde 
att han i perioder "tappade bort sig". Antingen var han tillsammans med "kil
larna" och då köpte han deras livsstil med droger och kriminalitet eller så 
stängde han in sig med Lisa. Det fanns inga mellanting. Vissa perioder gick han 
inte ens ut på stan och hämtade ut socialbidrag eller anmälde sig som arbetssö
kande vilket skulle gett den inkomst de så väl behövde. Han blundade och 
hoppades att allt ska ordna upp sig. 

När jag mår dåligt har jag drogberoende. Då kan jag dricka varje dag och då dricker jag 
mycket hela tiden. När jag började med brott hade jag varit arbetslös och hade inga 
pengar från socialen. Var för slö. Skippade tiderna på arbetsförmedlingen, var för slö, 
iddes inte. Det var penningbrist som gjorde att jag började med brott. Först var det till
fälligheter men sen fick jag en kick för att det var spännande och jag behövde pengar
na. Det var några kompisar som frågade och då var det kört. Det hänger ihop med vil
ka man är med. Jag är beroende av vilka jag är ihop med. Samtidigt kan man ju inte 
skylla på varandra, man väljer ju själv. Men jag är svag för kompistryck. Om jag är med 
seriösa blir jag också seriös. Om man hamnar i den kriminella banan är det lätt att man 
fortsätter. Det blir som ett jobb. Sen åkte jag fast och då bröt jag med allt, slutade dricka 
och har sen det sista halvåret bara varit med Lisa. Det går bra men jag är alkoholbero
ende och har sökt in på behandlingshem. Men soc skickar mig inte. De menar att jag 
kunnat undvara det i ett halvår så har jag inget beroende. De fattar inte hur det är. 

702 Se tidigare citat "mamma, pappa, syrran och nu Lisa". 
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Kalles livsstil dominerades av olika beroendeteman där han valde att hänga 
upp sitt liv på något utanför sig själv. Drogerna eller den kriminella livsstilen 
var alternativa beroendeformer i fall Lisa skulle försvinna. De var möjliga alter
nativ att utveckla manliga livsstilar i, om andra alternativ försvann703. 

Vid nio års ålder slutade mitt familjeliv 

Henrik är Kalles motpol. Han gjorde sig tidigt överordnad familjens krav på 
skötsamhet och utvecklade en livsstil nära knuten till ungdomsgäng och avvi
kande beteende. I ungdomsgäng har man chansen att överordna sig svåra fa
miljesituationer och hålla ifrån sig relationsproblematik och vanmaktskänslor. 
Agerandet knyts då till denna gemenskaps speciella koder och de livsstilar som 
förstärker den egna profilen och gruppens profil utåt. Henrik upplevde det inte 
som sitt ansvar att reda ut föräldrarnas komplicerade relationer. Han gick tidigt 
sina egna vägar, även om han till viss del även försökte passera som god son i 
deras ögon. 

Det var så lätt att bli bra på nåt. Vi snodde grejer för att det var spännande, ville visa 
upp oss för varandra. Det gav en stolthet som är svårt att förklara. Man blev en man 
som kunde bestämma och sköta sig själv. De andra blev imponerade och jag fick vara 
tillsammans med äldre och häftigare killar. Sådana som inte bangar. Skolan brydde jag 
mig inte alls om. Det blev även lätt att skaffa brudar. Dom är alltid så imponerade av 
presenter, pengar och att man var bestämd. Det är klart att föräldrarna blev besvikna 
men jag måste ju gå min egen väg. 

Stolt visade han upp en tjock lunta polisrapporter och sociala utredningar. En 
aktbiografi av sin kriminella karriär som började med bilkörning i tioårsåldern, 
första bilstölden som tolvåring, personrån, misshandel och år av rymningar 
från §12-hem. 

Om inte kraftiga åtgärder sätts in mot Henrik är jag övertygad om att han om några år 
tillhör de mest tunga kriminella i Sverige70^. 

Det går inte att ta fel på stoltheten i blicken. Det var som att se någon lämna 
referenser när de ska söka jobb. "Det här är jag bra på..., det här kan jag... det 
här har jag gjort"705. Vi var två män som träffades. Språket sökte sig manliga 
vägar och det var vad man åstadkommit som avgjorde vem man var! Varför är 
män så viktiga för män? Finns det skäl för att anta, att avsaknaden av manliga 
förebilder i familjevärlden trissar upp behoven av manlighet i pojkgängen? 
Skapar denna historia behov av att göra övertydliga manliga figurer706? 

703 Jfr Messerschmidt 1997 s 88. 
704 Hans favoritstrof ur ett yttrande från polisen. 
705 Inlästa reflektioner i samband med andra intervjun. 
706 Börjeson & Håkansson 1990 s 35 där de ser "närvaron av den frånvarande" (fadern) som en 
källa för att bekräfta det manliga. Jfr Miller 1975, Liljeström 1979 och Hannerz 1969. 
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I tidigare uppdelningen har både Henrik och Kalle levt ett "eländescenario". 
Är det slumpen som avgör varför den ene tar ansvar för det kaos som råder i 
familjen medan den andre söker sig utåt och skapar en nisch av asociala livs
stilar? Antagligen inte! De val pojkarna gjorde var rationella utifrån den livssi
tuation och de resurser de kunde mobilisera. För Henriks del fanns ett alterna
tiv, en etniskt manlig identitet, en förväntning att växa in i. Pappan var, precis 
som Kalles pappa alkoholiserad, men till skillnad från honom var han ytterst 
närvarande och tydlig som manlig förebild. Han var en far som Henrik såg upp 
till och hade respekt för. En far som (manligt) accepterade att sonen sökte sig 
egna vägar. Man kan till och med sträcka sig så långt att Henrik, i positiv be
märkelse, fullföljde släktens tradition att vara kriminell. Den manliga erfaren
heten av att "vara sin egen" är något pappor överför även om det handlar om 
kriminella livsstilsval. När jag bad Henrik beskriva någon som han såg upp till 
och skulle vilja bli som, framhöll han en farbror: 

Han var en riktig man. Han höll på med hästar, visste mycket och hade själv suttit inne. 
Han hade gjort så mycket som jag gjort. 

Det är detta han strävade efter. Han kunde inte tänka sig bli "Svensson", inte 
ens ha ett fast arbete. Det skulle känts trångt och uppgivet för... 

...en riktig man sätter sig över sånt. 

Kalle däremot har inte upplevt en förebild som gett honom chansen att bli sin 
egen. Han fick springa ärenden och axla ett föräldraansvar vilket inte leder till 
respekt utan till symbiotiska beroenderelationer. Kalle önskar inget annat än att 
bli en vanlig "Svensson" men vet inte vem som skulle kunna göra honom till en 
sån. 

Jag orkar bara inte göra något åt det. 

Utifrån den tidigare ingången om manlig orientering och förmåga att härbärge
ra existentiell ensamhet fanns hos Henrik ett överflöd av självförtroende och 
säkerhet som förhindrade honom att lämna sin position707. Han hade svårt att 
underordna sig och söka kompromisser med omvärlden. Kalle däremot stod 
inte ut med existentiell ensamhet, vilket ständigt ledde honom till nya beroen
den708. Bägge pojkarna hade sina självförtroenden knutna till livsstilar som för
svårade samspelet med andra människor och gjorde att den ene stängde in sig 
och den andre stängdes ständigt in. 

707 Vilket har många likheter med Marcos som jag inte går in på här. Se hans samlade berättel
se där han ständigt söker nischer att få vara bäst i något. 
708 Vilket i sin tur påminner om Mattias osäkerhet att inte duga i andra människors ögon. 
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Jag har alltid mått bra - det har man faan! 

Svens uppväxt och rörelsemönster hade många likheter med Leifs. De kom 
bägge från familjer där föräldrarna skilt sig men har inte upplevt nämnvärda 
relationskonflikter eller familjeproblematik. Tvärtom upplevde de sig som om
tyckta - dock lite "busiga och omöjliga". 

Sven har flera äldre bröder som också varit vilda. För dem har det rätat upp 
sig när de närmat sig de övre tonåren. De har blivit ordentliga, med arbete och 
familjer etc. Han upplevde att sönerna i familjen varit väldigt lika även om han 
själv gått längst med "strulet". 

Jag tyckte inte att jag hade några problem. Vet inte vad de skrev att jag hade för pro
blem. De skrev något om att jag bodde ensam med morsan då, att jag inte vill bo där, 
och behövde bryta mig loss från henne, eller nåt sånt skrev de. Det var väl så att så fort 
hon sa nåt gjorde jag tvärtemot och då blev det bara värre. Hon ville att man ska vara 
hemma. Jag ville vara på stan sådär och det var därför de trodde att jag gjorde inbrott 
och sånt. Inte var det därför. Man gjorde det för att man ville ha pengar och sånt, och 
att man tyckte det var spännande och kul. Att köra bil var både spännande och kul. Det 
tror jag de flesta gör det - därför. Vad de menar är att jag har problem och att jag ska 
göra det där därför? Jag har aldrig haft nån som tjatat att jag ska hänga på eller göra 
nåt, vet inte, jag har inte gjort nåt för att ha nåt att berätta för nån eller impa på nån 
utan gjort det för att det var kul. Inte tänkte jag så mycket jag bara gjorde det. Sen är 
det gemenskapen med de andra killarna som drar mest. Vi gjorde allt i gäng. Det är kul 
att ha gjort något tillsammans. Man är mer skraj om man skulle gå och ta en bil själv än 
när man är två. Vi var alltid två. Även när man gjorde inbrott var man minst två. 
Ibland kan man var fler också. Det är som en taskig cirkel man kommer in i för ibland 
söker man sig till värre kompisar, sådana som är mer kriminella. Fan vad dum man var 
ibland. Man ville testa, köra bil i fyllan och sånt. Vi brukar sitta och trissa upp varandra 
- vi gör de och det... - Du törs inte! Då brukar jag göra det. 

Sven tappade aldrig kontakten med vanliga kamrater eller med familjen under 
tiden på behandlingshem. Däremot har han i vissa perioder hamnat i en ond 
cirkel med inbrott, bilstölder och slagsmål. Hans föräldrar var lite äldre då han 
är sist i en stor syskonskara. Han upplevde sin pappa som "trög" och "trött" och 
att hans mamma inte "orkade med honom". Däremot var syskonen alltid med i 
bilden, vilket gjort att han periodvis skärpt till sig. 

Att inte morsan klarade av att säga nej, det kan ju stämma. Men man kanske ska ha en 
farsa som man ska ha respekt för. Det kan det vara. Men det beror inte på att han flyt
tade. Han bodde ju så nära ändå. Det vet jag att det inte berodde på det. Men har man 
haft en stor gubbe hemma kanske man gjort som han sa. Det tror jag. Det vet jag. 

Sven upplevde sig ha haft ett bra liv. Han har haft kul trots sina dumheter. Pre
cis som sina bröder förändrade han sin livsstil i slutet av tonårstiden. Efter ett 
år på §12-institution flyttade han tillbaka till hemorten. Han är praktiskt lagd 
och kunde med hjälp av bröderna finna sig snabbt tillrätta med lägenhet, arbe
te. Trots detta hände det ibland att han "dabbade sig" och inte kunde stå emot 
att köra bil utan körkort, ibland i i fyllan... -"Det är sånt som händer", säger han 
och ryckte på axlarna. 
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Jag fattade att det var allvar när de skulle föra över mig till en låst avdelning. Då tänkte 
jag... faan... det är dom som bestämmer. Det är bara att välja och från och med då be
stämde jag mig. Satan, nu vill jag flytta ut och sköta mig. Här kan man ju inte bo hela 
livet. Jag vill inte ha det där livet att alltid vara jagad. Men nog faan har man haft roligt. 
Jag har alltid mått bra, det har man faan. 

Att utmärka sig och bli någon 

Manliga rörelsemönster söker tidigt bekräftelser på sin särskildhet. Kalle och 
Henriks familjeerfarenheter hade på ett genomgripande sätt begränsat möjlig-
heterna att agera och välja livsstilar. Kalle valde att söka sig till beroendesitua
tioner medan Henrik överordnade sig all annan inblandning. Bägge oriente
ringarna krympte samspelsmöjligheterna med omvärlden. 

Sven och Leif däremot har haft större möjligheter att gå ut och in i den "van
liga världen" vilket medför att ungdomstiden blev mer av sökande och experi
menterande. I deras familjevärld kunde föräldrar och syskon (och senare kam
ratvärlden) ge mer varierande bilder och respons. De hade inte heller i samma 
utsträckning burit tidig familjeproblematik eller kulturellt arv som Kalle och 
Henrik. Sven och Leif har haft hyggliga relationer med sina föräldrar och det 
fanns alternativa förebilder och rörelsemönster att tillgå. För dem handlade det 
mer om attraktionskraften och vinsterna med att välja kriminella livsstilar. 
Möjligheterna att ingå i det vanliga livet fanns också ständigt närvarande och 
de försökte ofta anpassa sig och sköta sig. Men då dök det alltid upp ett "guld
tillfälle" - "någon bjöd på hasch", "de träffar en gammal kompis", "tjejen gjorde 
slut" eller "...fick slut pengar, så jag måste...". Det fanns en stor variationsrike
dom av små tuvor som ständigt förmådde välta lasset. Kanske upplevde de 
fortfarande vinsterna med asociala livsstilar som mer lockande än riskerna. De 
glömde bort sig, gjorde något "tokigt" och byggde in "återfallet" i scenariot709. 
Pojkarna tycktes ständigt finna utmaningar och situationer där de "måste" ta 
bilen, stjäla stereon, supa skallen av sig eller slå någon på käften. De ville ut
märka sig, tävla, jämföra och testa hur långt de kunde gå och det fanns en ära i 
att ingen skulle få dem att ändra på sig! Pojkarnas rörelsemönster var mer en
kelspåriga och stereotypa än flickornas, trots att det manliga projektet gick i 
mycket ut på att till varje pris bli sin egen. 

Att ändra sig kan bli jävligt pinsamt. En gång hade jag bestämt mig för att lägga av. Då 
fick jag undvika varenda käft. Om jag träffade någon blev jag generad och snirklade jag 
in mig i snacket så jag gjorde bort mig. Det går faan inte. Kanske om man reser bort och 
börjar om? Men då skulle man väl längta hem till polarna och hitta på en ursäkt7-^. 

709 Jfr Revstedt 1986 Motivationsteori, "latent" respektive "manifest motiverade". 
710 Leif som senare stängde in sig med flickvännen för att i någon mån hålla sig ifrån droger
na. Kalle förde exakt samma argumentation. De kunde ha talat med en mun. 
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Det verkar finnas få manliga ursäkter för att kunna ändra sig och otvetydiga 
rationella skäl måste ligga bakom för att offentliggöra en förändring. Annars 
fanns risken är att "någon skulle tro att man var feg" eller "att man blivit ett 
psycho". Kalle, Marcos, Sven och Leif använde i perioder argument som "tjejen 
vill inte att jag..." eller "jag får inte för tjejen..." för att, inför kompisar få andrum 
med brott och droger. Problemet med denna hållning var emellertid att den lika 
fort kunde bli ett hot mot den manlig självkänslan... 

Ingen får tro att det är hon som bestämmer. Det skulle vara förjävligt...711 

Fortsättningen på detta scenario slutade i allmänhet med att de "valde grabbar
na", väl medvetna om att de antagligen kunde komma tillbaka till flickvännen, 
ångra sig och göra det bra igen. Poängen var, ett tillfälligt räddat ansikte inför 
"de manliga" och man kunde återgå till relationsspelet med "de kvinnliga". Visst 
ville de sköta sig men de upplevde sig "av naturen" svaga för utmaningar och 
ingen ville missa Chansen om den dök upp. Detta mönster ingick också i det 
manliga projektet och de skulle antagligen alla kunnat låna Marcos replik: 

...men om det skulle komma ett guldläge så kanske jag slog till... 

Att bli man och självständig 

I denna tematiserade del har jag försökt lyfta upp väsentliga drag och skillna
der i både familjevärld och i livsstilsprocesser. Bosse, Henrik, Kalle och Marcos 
kom från problemfamiljer och har utvecklat scenarion med individuella skill
nader och vissa likheter. Utifrån deras familjeerfarenheter skulle det kännas 
befängt att förenkla relationsbeskrivningarna till frånvarande respektive närva
rande fäder eller mödrar. Det räcker inte med en familj som håller ihop eller en 
far som finns till hands712. 

Mammornas influenser på pojkarnas utvecklingsprocesser var också svår
gripbara. I pojkarnas berättelser var det sällan mammor som stack ut. I allmän
na ordalag beskrevs de som snälla, omtänksamma men med låg status i fråga 
om makt både i förhållande till sönerna och männen i familjerna. Några713 av 
dem hade blivit misshandlade av sambos eller av pojkarnas pappor, vilket gjort 
pojkarna kränkta och hämndgiriga. Generellt ställde sig pojkarna på mammor
nas sida när det blev konflikter i hemmen. Marcos som bevisligen fick stryk av 
sin mamma, försökte ständigt nyansera bilderna och ge sin mamma försonande 
drag. Däremot verkade få pojkar respektera mammornas försök att ställa krav 
och sätta gränser för dem. Pojkarnas rörelsemönster kan aldrig förstås och fri

711 Leif, men det skulle lika gärna kunnat vara någon av de andra. 
712 I min genomgång av 24 pojk-utredningar på en av enheterna (samtliga utredningar 1991-
94) fann jag tre familjebakgrunder där föräldrarna inte separerat. Dessa tre pojkar hade haft en 
närvarande far som misshandlat dem både psykiskt och fysiskt och skulle antagligen mått 
bättre av en frånvarande far! 
713 Jag väljer att inte namnge dem av sekretesskäl. 
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kopplas från familjens könsstruktur. Mammorna fostrade en av andra "sorten" 
vilket medförde att de såg på dem mer som annorlunda än dem själva. Kanske 
innebar detta att pojkarnas utflykter inte skam- och skuldbelades i samma om
fattning som flickornas. De accepterades, kanske till och med beundrades, med 
argumenten som; "de är väl sådana", "jag förstår mig inte på dom" eller "de hit
tar då på så mycket". Att fostra en av andra sorten innebar inte samma hot mot 
den egna självbilden, vilket på gott och ont antagligen inverkade på deras möj
ligheter att påverka processerna. Fördelen låg i att de inte hamnade i samma 
djupa relationskonflikter som flickorna714 och att ansvars- och skuldfrågan inte 
behövde bli så påtaglig för någondera parten. Trots problem och bråk verkade 
relationerna med mammorna hålla ihop även sen allt gått snett. Nackdelen är 
att mammorna per definition bara gavs begränsade möjligheter att påverka 
processerna. Det kvinnliga relationella sättet att vara fungerade sämre på en 
som till varje pris skulle bli sin egen. I beskrivningarna verkar det som om 
mammornas inflytande försvann när gänget tog över som normbildare i tolv
årsåldern. Efter övergången till högstadiet dominerades bilden av "frånvarande 
pappor eller pappor med låg profil" och "oroliga men maktlösa mammor". 

714 Forsling 1987 och Sarnecki 1996 fann att pojkarnas relationer med föräldrarna bibehölls i 
högre utsträckning än flickornas efter institutionsplacering eller omhändertagande. 

259 



KAPITEL 17 

SKOLVÄRLDEN 

Att ha så jävla svårt att sitta still 

När pojkarna beskrev sina erfarenheter av grundskolan var det frapperande 
hur lika rörelsemönster de haft. Nästan alla såg sig själva, först som klassens, 
sen skolans buse som "jävlades" med lärare och kamrater. Själva upplevde de 
att sattygen skedde med glimten i ögat och att lärarna inte hade någon humor. 
Inte ens när föräldrar drogs in, när det blev "psyksamtal" och de definierades 
som problem, upplevde de situationen som allvarlig. Bilden av buspojken som 
fick respekt och erkännande i jämnåriga pojkars ögon, han som vågade det 
andra bara tänkte, var fastetsad på näthinnan hos de flesta. När de bråkat eller 
skolkat blev de ofta ändå kvar på skolan, hängde i korridoren, markerade sitt 
mod och ville visa vem som bestämde. Skolan var en arena som ständigt inbjöd 
till maktkamp med vuxenvärlden vilket självklart utmanade det manliga pro
jektet. Generellt sett, hittar de flesta unga pojkar sin personliga stil utan nämn
värda kollisioner med systemet. Men i mitt material fanns flera pojkar, som 
trots uppenbara talanger, ändå föll igenom. Marcos, Sven, Mattias, Daniel och 
Kalle var alla hyggligt allmänbildade och flera av dem var både vältaliga och 
socialt kompetenta. Daniel var dessutom mycket skicklig på datorer och musi
kalisk. Problemet som de delar var att... 

... man har haft så jävla svårt att sitta still^^A 

Marcos fullföljde grundskolan med streck och låga betyg. Han gick sedan två år i gymnasial 
kockutbildning. I grundskolan var han bråkig och störande redan från lågstadiet och har haft 
specialinsatser under större delen av skoltiden. I övergången till årskurs fyra hade han språk
problem då han kom från en finsk klass. Hela skoltiden bedömdes han ha goda förutsättningar 
och lätt att lära. 

Henrik fullföljde grundskolan och har som artonåring fortfarande lättare läsproblem. Efter 
årskurs tre lämnade han skolan och påbörjade en kriminell karriär. Han hade också språk
problem, då han liksom Marcos kom från en finsk klass i lågstadiet. Därefter har han periodvis 
fått undervisning på de olika institutioner han bott på. 

Bosse fullföljde inte heller grundskolan. Han var bråkig och våldsam i lågstadiet och bytte 
skola många gånger. Flera specialinsatser sattes in tidigt. Han hade lätt att läsa men klarade 
inte skoldisciplin och regler. Har fått undervisning på de olika §12-hem han bott på under ton
årstiden. 

Kalle gick obetydligt i skolan under mellanstadiet då hans mamma var sjuk. Hade mycket lätt 
för sig och kunde sedan han gått om sjuan, ta sig igenom grundskolan med hyggliga betyg. 
Högstadiet var hans bästa tid och han trivdes med skolmiljön och var något av en "populär 
buse i klassen". Har inte haft specialinsatser mer än hemundervisning under mellanstadietiden. 

715 Daniel. 
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Mattias gick ut grundskolan med hyggliga betyg och läste sen på Komvux. Han har bytt skola 
sju gånger under uppväxten. I sjuan kom han till en "problemskola" där han "hakade på" mer 
busiga kamrater. Visserligen skolkade han ibland men i stort skötte han sig utan att utmärka 
sig. Inga specialinsatser. 

Sven har alltid haft ett kluvet förhållande till skolan. Han har aldrig otrivts men alltid svårt att 
"hålla sig lugn och anpassa sig". Han såg sig själv som en "buse" vars bus med åren blev mer 
och mer omfattande. Han hittade ständigt på "projekt" för att "jävlas" med lärare och äldre 
skolkamrater. Stora ordningsproblem följde honom under skoltiden och han hade mycket 
skolk i högstadiet och periodvis anpassad studiegång. Sven är praktiskt lagd. 

Leif var nöjd och hade trivts i grundskolan. Han hade bra lärare och samma klasskamrater hela 
skoltiden. Under högstadiet skolkade han och "blev inblandad i bråk" några gånger. Hade an
passad studiegång under högstadiet och gick ut med streck och låga betyg. 

Daniel var lugn och tyst i låg- och mellanstadiet. I höstadiet var han klassens buse, bråkade 
och tog alla tillfällen att utmana lärare både verbalt och fysiskt. Hade anpassad studiegång och 
läste tre ämnen. Har egentligen lätt för sig men var för okoncentrerad. Mycket kunnig på dato
rer. Gick ut med låga betyg och streck. 

Trondman beskriver, liksom Willis716 och Bourdieu,717 den symboliska klass-
och tillhörighetskamp som rekonstrueras inom skolans väggar. Disciplinen och 
"överhögheten" ifrågasätts och man försöker skaffa sig handlingsutrymme och 
positionera sig. 

Kanske fanns det underliggande strukturella skäl för pojkarna att så konsek
vent söka sig till roller som "joker" och "buse". Var det en motkultur som pre
senterar sig? Handlade maktkamperna om att bevaka sin position och sin hem-
hörighet? Var de rebeller som inte lät sig manipuleras in i systemet? Jag hade 
ett litet och personligt material att utgå från som mer skapade nya frågeställ
ningar än genererade konkreta svar718. Jag har lyssnat på få, men initierade 
röster. Röster som själva inte kunde ha någon uppfattning om huruvida de för
de någon "symbolisk maktkamp". 

Så fort det hände nåt ville man vara där. Det kryper i kroppen efter ett tag och då mås
te det hända nåt. Då börjar man snacka med nån. Då säger han -tyst! -I helvete heller, 
säger jag och sen får vi se vem som vinner. Han säger aldrig åt tjejerna. Det är alltid jag 
som får all skit. Så har det alltid varit. Jag växlar mellan att vara "jokern" i klassen, den 
som alltid kan skoja till det och få alla att skratta till att bli den som blir förbannad och 
som törs jävlas med överhögheten71^. 

I de konkreta beskrivningarna dominerade personliga motiv vilket i sig inte 
motsäger bakomliggande strukturerande och strukturella motiv. Argumenta
tionen visade tvärtom stora möjligheter att teoretiskt härleda både klass- och 
könsspår. De demonstrativa inslagen kunde tyda på att man inte hörde hemma 

716 1983. 
717 1986. 
718 Kanske skulle deltagande observationer (som Willis gjorde) bättre kunna avslöja struktu
rella mönster. 
719 Leif. 
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här, men också på att man ville ge profil åt projektet att bli sin egen. Doing class 
and doing gender är två sammanflätade begrepp som kuggade in i varandra 
och antagligen båda hade starkt inflytande på processerna. 

Humorn skrattet ... är ett av de viktigaste redskapen i detta tillfälliga triumftåg. När 
man känner den andra världens avsmak rikta sig mot en: då skrattar man åt de djäv
larna! Då lovar man att "vi skall hålla ihop". Dom ska inte få oss dit de vill72^. 

Pojkarna med eländesscenario, Marcos, Henrik, Bosse och Kalle kom från 
mycket problematiska och svåra hemförhållanden. I deras familjer var den so
ciala statusen väsentligt lägre än hos deras jämnåriga klasskamraters familjer. 
Henrik och Bosse har aldrig egentligen gått i vanlig skola efter lågstadiet utan 
fått de mesta skolkunskaperna via undervisning på institutioner. Marcos och 
Kalle däremot gick vanligt högstadium men utmanade inte "överhögheten" på 
annat sätt än vad Leif, Sven, Mattias eller Daniel gjorde. Eftersom de senare 
hade likartade hemförhållanden som sina jämnåriga klasskamrater måste man 
vara försiktig att dra stora växlar på tillhörighetsspåret. Men i och med att alla 
pojkarna i materialet tidigt blev definierade som problembarn har de denna 
tillhörighet gemensamt. Typiskt för killarna var en långsam karriär som började 
på dagis med att vara "orolig och störig" och som fortsatte i lågstadiet där de 
var "bråkiga och omöjliga". Valen av kamrater, känslorna av tillhörighet kom 
inte slumpmässigt utan var en selektiv process721 där man kompromissade, tog 
efter och anpassade sig för att passa in. Senare, i högstadiet tunnades umgänget 
ännu mer ut med "de vanliga" och "skolans busar" blev allt mer tydligt definie
rade. De blev avvikande och marginaliserade. Detta skedde med hjälp av t ex 
anpassad studiegång och individuella program som bröt kontakten med de 
ursprungliga kamraterna och gjorde att... 

...killar av samma kaliber kom ihop och då höjdes ribban naturligt, för ingen ville ju va
ra mesig och alla ville ju vara häftiga på något sätt. Man ville hitta på nånting som gick 
hem722. 

Klasspåret fanns där hela tiden och uttrycktes genom känslan av vad man kun
de göra och vilka man tillhörde. Ingen av pojkarna hade under uppväxten levt i 
kärnfamilj, bott i villa eller haft fäder och mödrar med fina jobb. Jag vill betona 
sammanflätningen av olika spår även om jag mest följer det mest entydiga, 
konstruktionen av det manliga. 

720 Trondman i Lövgren m fl 1994 s 91. 
721 Jfr Kandel 1985 samt Andersson 1990. 
722 Sven, men kunde vara vilken som helst av de andra. 
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Sven - en klassiker 

Svens beskrev sina erfarenheter från den lilla byskolan och till tätortens hög
stadium. Han gjorde det med stoltheten lysande i sina ögon. Han valde ut de 
episoder han mindes vilket ibland gav berättelserna karaktär av "lumparmin
nen"723. Svens avtryck i skolvärlden liknade på många punkter de andras av
tryck. Framgångar i studierna gav inte status och erkännande av lärare upplev
des inte självklart som något man stolt visade upp för kamraterna. Däremot 
tyckte de flesta att skolan varit kul! 

Skolan är en central och naturlig arena för alla ungdomar. Den är en tum
melplats för att göra erfarenheter av vänskap, kamratskap, solidaritet, gemen
skap, maktkamp, självständighet, ledarskap, sexualitet etc. Sven använde sko
lan för att profilera och mäta sig, han ville utmärka sig, bli sin egen och ut
veckla sina manliga sidor. Han hade inte känt sig mobbad och alltid haft till
gång till en eller flera bra kompisar att vara med. Det fanns ett spel i skolan som 
tilltalade honom, ett spel som inte handlade om de framgångar läroplanen för
utspådde. 

Alla var ju där och man kunde alltid hitta på nåt. 

Pojkar har, framförallt i högstadiet lättare att ta till sig skolans ordning724. Det 
är en fyrkantig värld, "ett spel med regler" som tilltalar suget efter maktkamper, 
prestationer och framväxande gruppidentiteter. Detta tilltalar manliga rörelse
mönster som ständigt vill ha arenor att mäta sig på, arenor att testa gränser, 
utmana och bevisa sin särart725. Precis som Hjort726 vill jag mena att skolkoden 
bär manliga värderingar och att det därför är mindre stämplande för pojkar att 
ha problem i skolan. Skolproblem kan till och med för vissa pojkar innebära 
statushöjning, beroende på vem som definierar status. I pojkars rörelsemönster 
finns även utvägen att hålla problemen utanför sig själva. De gör om proble
men och skjuter skulden på lärare, regler eller system, medan flickorna däremot 
alltför ofta gör dem till personlig problematik727. Problemstämpeln är i många 
fall en språngbräda för manliga profileringar. Det är därför vi har både många 
bråkiga pojkar, och många tysta, ibland osynliga flickor i elevgrupperna. Toge-
by728 menar att många pojkar klarar av att vara avvikare i skolan utan att ham
na i farozonen för kriminalitet och missbruk. Detta tyder i viss mån på större 
acceptans och tolerans för manliga utspel men framförallt i tänkandet om vad 

723 Det var lätt att fastna vid den tråd män ofta följer när de pratar med andra män - sig själv. 
Dialogen går ofta ut på att bekräfta för varandra vilka "märken" och "avtryck" de själva åstad
kommit och därmed hjälps de åt att nyansera sin egen manlighet för varandra. 
724 I bemärkelsen samhällelig och kulturell typifiering. Den ordning som dominerar tänkandet 
om allt som är möjligt och kan tänkas ske med anknytning till skolmiljön. Jfr Hjorts "skolkod" 
nedan. 
725 Nordahl, 1996. 
726 1984. 
727 Davies 1984, Nielsen & Rudberg 1991. 
728 Togeby 1983. 
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som söks i bekräftelserna hos pojkarna själva729. Pojkar söker självförtroende 
och säkerhet genom att som Sven "sticka ut", medan flickor har lättare för att 
tolka in negativa, personliga aspekter av samma sak. De få flickor som avviker, 
"sticker ut", försvinner också lättare ut ur systemet på ett mer definitivt sätt när 
väl avvikelsen blivit offentlig730. Däremot har de större förmåga, generellt sett, 
att inte hamna i situationer där de "sticker ut" och fler tar sig oftare genom sys
temet utan att bli upptäckta, även om de uppenbarligen under lång tid haft det 
problematiskt731. 

Svens berättelse handlade om en helt överskuggande kamratorientering och 
ett livsflöde som från första klass ständigt visade upp sig, stack ut och bevisade 
klassiskt manliga rörelemönster: 

När jag var yngre var jag nog tokigast i hela familjen, dom hade ingen koll på mig. När 
jag började ettan var det fart på mig, hittade på hyss, krossade rutor med kompisar. Jag 
tyckte det var kul att jävlas med folk, gjorde all möjligt, smällde smällare på rutor, 
plingade på och stack. Grannarna blev ganska förbannade när vi flyttade in. Vi var inte 
omtyckta när vi kom. 

Vi sköt luftgevär på folk i tvåan. Det var jag och några kompisar. Vi tyckte det var 
kul när nån blev förbannad. Kul när gamfolket kom ut och jagade en. Vi hittade på all
ting. Lärarna var bra och schyssta... Tja, när man tuggade tuggummi kunde hon kom
ma och slå till en lite grann, inte "tokelak" men lite hård. När man gungade på stolen 
kom hon och tryckte ner en. Hon var lite hårdare men hon var bra hon också ... dom 
blev väl less på oss. Vi fick henne att grina flera gånger. Vi hade ett mobbingoffer i 
klassen ... vi var bara fyra i klassen ... sen kom det till en så vi blev fem... då mobbade vi 
han ... han kunde inte prata ... han läspade och allting ... v i brottade ner han och han 
fick inte vara med oss. Vi hade massaker på han... Sa att han var ful och allting, hjärn
död och allting så där...vi var inte snälla. Men vi visste inte att han mådde dåligt av det. 
Vi tyckte det var kul... tyckte han var så mesig och hade stygga kläder. Lärarna märkte 
det och de blev lite snack med föräldrar och sånt. Vi tyckte vi var kul. Vi fyra var med 
varandra jämt... Vi var lite jävligare i fyran för när rasterna var slut så sket vi att gå in... 
Vi gick och jävlades med alla på skolan... mest den nye då förstås, han som gick i våran 
klass... vi mobbade han mest... av oss fyra var vi nog lika jävliga allihopa...det var väl 
jag och en till... P...vi brottades mest och slogs mest. Jag slogs ibland på timmarna. Man 
brottade ner varandra, ströp eller slog varandra... inga märken... utan brottade ner var
andra... om någon började grina så stack man därifrån... det gjorde väl nästan alla i 
klassen... alla fyra. Vi brydde oss inte om vad hon (läraren) sa... trots att hon var snäll. I 
femman och sexan sa hon att hon inte kunde vara kvar på lektionerna... Det var våran 
klass... sen ringde hon efter dottern som fick ta över... Det var en trevlig skola med tret
tio-fyrtio elever från årskurs ett till sexan... men inte var det nån som märkte att man 
gick omkring och mobbade folk... nej... lärarna sa inte så mycket... dom sa inget åt oss... 
sen berättade han nu, ba! Att han hade varit hemma i två veckor och spytt, ba! Det be
rättade han i högstadiet. Vi gick i samma klass då också. Det fattade jag inte förut...att 
han mådde dåligt av det...vi gick i sjuan eller åttan när han berättade det...vi var antag
ligen lite jävliga i våran klass. Lärarna gjorde möten när hans föräldrar ringde... Dom 
sa ju åt oss, men inte fattade vi. Vi fortsatte ju i fyran, femman och sexan.Vad dom än 
sa. Det gick inte att undvika. Det var så att alla jävlades... började en så gjorde alla...så 
var det jämt...det är bra... vi var ett gäng...vi kom bra överens... så var vi fyra killar i 

729 Gilligan 1985. 
730 Jfr Lotta, Lina. 
731 Andersson 1995, Togeby 1983. 
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klassen och alla var likadana...i sättet, uppkäftiga och..7^. Sen när jag började sjuan då 
blev jag riktigt jävlig. Då sket jag i allt, vi började skolka mest för att det var så lätt. 
Skolan var centralt och jag var van vid landet. Man for in med skolbussen till skolan 
och träffade de andra i klassen eller drog ner på stan...eller satt oss där i korridoren... i 
aulan och pratade... man höll på att jävlas lite... allt möjligt gjorde vi... tände på i pap
perskorgar... knackade på dörrarna när dom hade lektioner... sparkade in skåp gjorde 
vi... stor i käften med matkärringarna...allihopa var vi stora i käften. Vi började röka-
snusa... gjorde allt som gick att göra... ville jävlas med de andra. Det var spännande. De 
andra fick respekt för en... så var det faktiskt. Alla hade respekt för oss. Dom tyckte vi 
var bra... tyckte vi var lite kul. När vi tände på i papperskorgar... så slapp dom göra det 
själva. Vår klassföreståndare S, han var den bäste läraren jag minns, han var hård han, 
stenhård. Han hade man respekt för. Han slogs med pekpinnen när dom inte lyssnade 
på honom... han tyckte jag bra om... han var rättvis och sånt... det var inge kul om lä
rarna var mesiga heller...inte vågade säga åt en nästan... De flesta lärarna tyckte jag inte 
bra om speciellt gympaläraren...han var ganska hård han också när man skolka... men 
man sket i vad han sa... glömde kläderna... jag gav han ett knä mellan bena en gång-
sen dess har han inte gillat mig. Det blev inget av det, han vred lite i armen. Ibland blev 
det möten med föräldrarna och lärarna, på rektorns expedition. Min mamma var med 
och M:s mamma, klassföreståndaren och rektorn. Så skulle vi skärpa oss och allt sånt 
där. Kanske skötte oss en dag, sen var det samma igen. Jo, för det var pinsamt när dom 
berättade allt för morsan... att man skolkade mycket och sånt där. Nu skall jag sköta 
mig, tänkte jag... men sen när man var med M... - Nej, nu sticker vi från skolan... typ, en 
dag efter mötena. Sen i nian blev jag skolless. Då orkade jag inte gå dit så jag sov halva 
dagarna istället. 

Han fick det att låta som ett spel! Ett spel med andra vinster än betyg och be
röm av lärarna. Hans väg från byskolan genom grundskolan följde ett inte allt
för ovanligt pojkmönster. Sådana som Sven kan nog alla erinra sig ha mött un
der sin skoltid. Hans figur passade in i systemet och fann status och självförtro
ende i att agera buse. Handlingarna fick erkännande inom pojkvärlden där han 
agerade "gränsridare" för vad de andra inte vågade säga eller göra. Han kände 
sig inte som problemunge utan var bara lite vild av sig. Visserligen var en del 
rädda för honom men hos många, både pojkar och flickor, var han populär, 
hade status och fungerade bra i det vardagliga livet. 

... man hade skaffat sig ett visst rykte... då hade man respekt... en del kanske tyckte 
man var en idiot men... de flesta var nog lite imponerade ändå., och det skadar inte om 
de också var lite rädda för en... då hade de respekt. 

Busrollen gav en manlig kompetens som fullföljde en väl förankrad manlig tra
dition att hantera skolmiljöer och skolkrav. Att krypa in i en roll gav en röd tråd 
i tillvaron runt vilken praktiska sanningar konstruerades och gav mening åt 
handlingarna. Detta underlättades av de överseende och igenkännande leenden 
han antagligen mötte hos lärare och föräldrar. "Pojkar är bara sådana"! Vinster
na i form av uppmärksamhet och respekt byggde successivt upp allt tydligare 
och mer profilerade figurer. Parallellt med skolan utvecklades på fritiden lik
artade figurer genom småstölder, fylla och slagsmål. Hela tiden kände sig Sven 
trygg i det att han faktiskt ingick som en som en kulturligt väl integrerad klas

732 De andra tre killarna bor fortfarande hemma, är skötsamma artonåringar och går gymnasi
et. 
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sisk variant av "buspojken", en variant av vanliga manliga figurer. Sin manliga 
identitet konstruerad han inom traditionella handlingsutrymmen vilket gav 
självförtroende, kontroll, säkerhet och kända responser. Det var inte konstigt att 
han så frankt kunde utbrista: 

Jag har alltid mått bra - det har man faan! 
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KAPITEL 18 

KAMRAT OCH RELATIONSVÄRLDEN 

Man var typ, ett gäng... 

När man åker in till stan håller alla ihop. Kommer det en kille och bråkar med en kom
pis så hjälper alla till. Så har det alltid varit. Här hänger alla ihop. Jag var den enda som 
var skinnhuvud och jag var mycket med en kille som var punkare, mohikan, rödhårig, 
en som hade färgen gratis, ha, ha. Jag har ingen aning om varför jag började dricka. Det 
kom en sväng över byn. Sen började alla dricka, precis alla, och jag var inte värst i min 
kompiskrets. Man var, typ, ett gäng och ville en festa blev de andra tvungna att hänga 
på och till slut blev det mer och mer och man provade att hitta mer och mer anledning
ar att festa. 

Leif växte upp i en till synes vanlig familj med två skötsamma bröder. Familjen 
hade ett radhus i en liten bruksort. När Leif var elva år skilde sig föräldrarna 
utan stora konflikter och utan att tappa kontakten med sina barn. Han har inga 
minnen av sig själv som mobbad eller att han känt sig utanför kamratgruppen. 
Ungdomarna i byn höll ihop både i skolan och på fritiden. Det fanns en 
"bruksanda", en tradition med historiska anor och klasskaraktär, där man alltid 
inom byn, höll ihop utåt. En anda som Leif s tändigt definierade miljön, männi
skorna och byn utifrån. 

Ungdomarna brukade samlas vid kiosken på kvällarna. Precis som i många 
andra små samhällen träffades ungdomar vid det som kallas centrum, i det här 
fallet byns kiosk. Leifs gäng började "festa" i trettonårsåldern. De drack öl eller 
hembränt främst på helgerna. I början höll de till i byn och det var sällsynt med 
stadsresor. I slutet av högstadiet ingick det i helgritualen att "fara till stan". 
Gängbildningen var lös i kanterna och inrymde många variationer av stil där 
ungdomarna själva profilerade figurer och individuella uttryck. Leif v ar en pe
riod skinhead och hade ordet "kuk" inrakat i bakskallen. Hans bäste kompis var 
punkare. Profilerna var mer sätt att utmärka individuella figur än symbolisk 
uttrycka subgruppstillhörighet. Det fanns både skötsamma och mindre sköt
samma i gänget, som bestod av 30-40 ungdomar i åldrarna 13-20 år. Leif till
hörde de skränigare och bråkigare, men gjorde däremot inte stölder och brott. 

Stan är finområdet. Det går att förklara på det sättet också. Sen är det så att vi viksjöbor 
är lite udda. De flesta är jävligt uppkäftiga och jämt när det är slagsmål på stan är det 
alltid någon viksjöbo med. Jag går inte på och börjar mucka med folk men...men är jag 
full så backar jag inte. Då backar jag inte för att slåss. Vi hittade på alla tokerier som 
fanns och man ställde alltid upp för varandra. Hade man inga pengar var det alltid nån 
som bjöd och blev man för full var det alltid nån som tog hand om en. Det var en för 
alla, alla för en. Det finns inget bättre än att sitta med grabbarna, ta en bira och snacka. 

Leifs berättelse betonade ständigt tillhörigheten, det gemensamma och "vi"-
känslan. Han hade oändligt med historier, som på ett manligt språk belyste es
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kapader, samhörighet och upplevd intimitet i gänget. Livsstilen gav honom för 
stunden en gemenskap, en manlig roll att krypa in i och ett meningsfullt och 
begripligt sammanhang att finnas till i!733 

Han såg inga motsättningar eller konflikter mellan sig själv och föräldrarna. 
De hade varit oroliga och försökte sätta gränser men det har alltid funnits re
spekt för kamrat- och livsstilsval. Ibland kunde han reflektera över en smygan
de avvikarkarriär, inte bara för honom utan för hela gänget men kände sig ändå 
tvungen att hålla stilen. De blev allt färre som höll andan vid liv och de drack 
både mer och oftare. Han beskrev en "Ronny-och-Raggestil", utan allvar, stän
digt med skämtet på lut och med fyllan och slagsmålen som sammanhållande 
kitt. 

Vi var vikingar, skinheads, punkare eller rasister - skitsamma - vi slogs och söp. 

Det handlade om att "sätta sprätt på tillvaron"734 för att det ska hända något. 
Oftast uppfanns hyss och galna upptåg där det gällde att visa upp sig för kam
rater. Kamratgruppen var trygg oas, ett familjealternativ735 där man visste att 
man platsade, där man hade kontroll över spelet och en linje att följa. Livsstilen 
definierade praktiskt vad det hela gick ut på: 

Det går ut på att ha roligt, hitta på saker och supa. 

Finns det en befrierska? 

Lina förändrade hans liv drastiskt. Hon blev både "bror och kompis". Under ett 
helt år bröt han med det gamla för att sitta hemma och "gosa". Parförhållandet 
blev en alternativ livsstil där han med äran i behåll kunde undvika det värsta 
festandet och sköta sig. 

Jag har bara haft en riktig tjej. H on brukar komma och kolla till en och sen blev det 
mest hon och jag. Det är jävligt viktigt att man duger åt nån. Det innebär att man har 
något att vara rädd om. Även om jag inte är någon toffel så lät jag henne säga det jag 
inte själv klarade av. Jag sa att jag gjorde det för hennes skull. 

Leif använde henne som alibi och lät henne "säga ifrån" när de andra grabbarna 
låg på. Spelet mellan Leif, Lina och omgivningen är välkända mönster av 
kvinnligt och manligt agerande. Hon skötte omsorgen om den "oansvarigt vux
ne", ställde krav och tog honom i kragen om det behövdes, medan han symbo
liskt, behöll makten och sitt ansikte genom att tillåta henne göra just detta736. 
Hans föräldrar, speciellt hans mor, välkomnade denna ansvarsbefriare som tog 

733 Se kapitel 11 om spelet kring självkänslan. Se även Svens beskrivning av samma sak. 
734 Liedberg i Bolin och Lövgren 1995 pratar om att "sätta sprätt på tillvaron". 
735 Se Liedberg i Bolin och Lövgren 1995 om kamratorienterade pojkar, samt Ziehe 1989 om 
"potentiering av tillvaron" och ungdomsgruppen som "social livmoder". 
736 Se Liljeström 1981. 
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vid och mildrade deras oro och föräldraansvar. Sitt eget naturliga manliga age
rande kunde han sedan tryggt behålla... 

by nature, unable to refuse an offer737. 

Det fanns en tyst överenskommelse, ett spel, som gick ut på att han inte offent
ligt skulle behöva neka polarna, säga nej till en bira, eller drälla omkring på 
stan och råka in i slagsmål. Ett könsmässigt samspel gav plats både för kvinnli
ga och manliga rörelsemönster. 

Hans förändring och skötsamhet var ett index, i kvinnliga ögon, på hur 
mycket han älskade henne medan hennes omsorg, i hans ögon, var ett tecken 
på hur mycket hon älskade honom738. Bägge parterna fick möjlighet att ut
veckla typiska rörelsemönster som de kunde känna sig trygga med. De gömde 
sig och skaffade sig självförtroende i en klädedräkt som ingick i det vanliga739. 
Bägge var lika betydelsefulla för varandra. Leif fick utrymme att vara, det Kalle 
så pricksäkert beskrev som manlig kod, han fick vara manligt "liten som vux
en". 

Men om han var så nöjd med sina kompisar och sin livsstil, varför smet han 
från den? Varför gömde han sig och använde flickvännen som alibi? 

Det begriper vem som helst att det inte håller i längden att leva på det sättet jag levde 
men jag behövde någon som tog tag i mig... 

Vi är tillbaka till koden! Han såg sig som oansvarigt liten som vuxen och en 
som behövde "henne" att göra sig beroende av. "Hon" som i traditionell me
ning, till och med i manliga ögon var accepterad att från och till vara beroende 
av - "en kärring". 

Man upphör aldrig att förundras över hur beroende vuxna män är av be
kräftelser, trots att de ständigt befinner sig mitt i det manliga projektet, att bli 
sin egen740. 

Man blev klen en stund men jag trodde det skulle gå över 

Förhållanden brister. Människor går vidare. För Leif brakade allt: 

737 Campbell 1990 i Messerschmidt 1993 s 89. 
738 Ett centralt resonemang som även kan kännas igen i Svens, Marcos och Kalles relationer 
med sina flickvänner. 
739 Att utåt sett agera som ett par med allt vad det innebär, t ex hur man bor, vad man gör men 
även hur man går. Håller man varandra i handen? Finns det ett gemensamt språk i klädseln? 
Det finns även små intrikata makt- och äganderitualer. Kanske borstar hon (offentligt) bort 
damm från hans axel eller rättar till hans klädsel eller kanske svarar han jag ska höra efter" 
när kompisarna vill göra något. 
740 Se psykohistorikern Siltalas intressanta artikel i NSA 3/93. 
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När Lina gjorde slut festade jag dag och natt i fyra veckor. Jag vet, typ, vad som hänt 
och så där men jag vet inte hur mycket jag drack för man drack ju hela tiden. Jag sket i 
allt, snodde en bil och åkte fast. Petade i mig tabletter - allt. 

Med Lina försvann ramarna. Kvar blev en snabb, nedåtgående spiral där han 
söp ner sig och åter vältrade sig i manlig sammanhållning. Det var vi mot res
ten av världen, igen! Trots att kamratkretsen ständigt krympte och glansen och 
spänningen i festandet kändes allt mer desperat, höll han precis som Lotta, 
modet uppe. Stämpeln att vara avvikare - kanske alkoholist - grävde sig sakta 
in i själen och han konstruerade nya sanningar för att inte stå där naken med 
skammen. Han kallade sig själv "pajas" och upprätthöll en desperat image av 
hur han skulle vilja att det var. Han var aldrig allvarlig när han pratade utan 
försökte hålla masken även för mig: 

...det är inte så farligt. Jag är med en kompis som inte dricker så my eket... vi festar 
ibland på helgerna ibland blir det mer...inte dricker jag så mycket... du ska se att det 
går bra., man är ju viking! Lite mjöd ska man tåla. 

När han blev omhändertagen kom det som en total överraskning. Han var inte 
beredd, kunde inte tänka sig att det skulle "drabba honom" - trots att han hela 
tiden visste. Det fanns ingenting i hans familjebakgrund som kunde betecknas 
som högriskfaktorer741. Orten var liten och greppbar och det fanns en påtaglig 
social kontroll med inarbetade sociala nätverk. Leif trivdes och fungerade bra i 
skolan och han upplevde sig som populär bland kamrater och lärare. Ändå 
valde han så utstuderat att gå ner sig! Varför gjorde han inte som tusen andra 
killar i hans situation gör, skärpte till sig och började om? Hans berättelse lik
nade i många hänseenden Lottas. De skulle antagligen kunnat röra sig i samma 
kretsar. Finns det även hos killar en devalveringsprocess där han så småning
om inte dög åt någon annan än "suparpolarna". Lotta talade om att hon till slut 
var hon "nöjd med att ha någon som för stunden höll om henne". Eventuellt 
kunde Leif ha sagt på liknande sätt; "jag är nöjd att ha någon för stunden att 
supa med"? 

Kan det vara så enkelt att Leif, precis som Lotta, sökte sig till en social ge
menskap där det fanns utrymme att utveckla en personlig figur. En gemenskap 
som dessutom tillhandahöll en kollektiv identitet, ett manligt arv att föra vida
re. Initieringen skedde av sociala skäl medan etableringen sakta stängde alter
nativa vägar. Omvänt kunde man säga; den sociala kontrollen i det lilla sam
hället medverkade till en sekundär avvikelseprocess742, krympte hans hand
lingsutrymme och begränsade alternativa vägval. 

"De edsvurna" kämpade snart ensamma om att försvara det de upplevde 
som Viksjöandan. Viksjöandan har egentligen, "bakom fasaden"743, ingenting 
med speciell arbetarkultur eller motsättningen by och stad att göra. Viksjöan-

741 Enligt Sarnecki SOU 1993:49 s 34. Se även tidigare i kap 8. 
742 Stämplingsteoretiska resonemang som är en annan sida av samma sak. Se t ex Goldberg 
1990,1993 samt Beckers klassiska Outsiders 1963. 
743 Så skulle antagligen Goffman ha sagt. 
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dan var en manlig fixeringsbild för att konstruera tillhörigheter och gruppiden
titet. En praktisk sanning, en myt eller en ikon att samlas kring och ett neutralt 
tema för manlig sammanhållning och gemenskap. De är lätt att förstå varför 
han blev "edsvuren". Det är svårare att förstå varför han som edsvuren fastnade 
i livsstilen och med öppna ögon följde med i den uppenbara devalveringspro
cess av status och självkänsla som skedde744. 

Vid flera intervjutillfällen hade jag en standardfråga där de fick beskriva sig 
själva med tre ord. Leif gav nästan samma svar vid varje tillfälle. Ständigt fanns 
ordet "pajas" med. Han såg sig som "pajas", en som ska få alla i god stämning, 
må gott, skratta och inte känna sig utanför. 

Utan mina pajaskonster är jag ingen. Då är det ingen som bryr sig. En glad skit bryr sig 
alla om. En rolig en hamnar alltid i centrum. 

Pajaskonster är figurer som temporärt, genom att skämta och vara en annan, 
räddar situationen745. Figurer som tillfälligt gav ett övertag, ett knep att i något 
hänseende skaffa sig säkerhet och självförtroende. Figuren befriade från käns
lan av skam, när "ingen bryr sig", och blev till en kompetens att vanemässigt 
undvika det som kunde vara hotande för självkänslan. Figuren byggdes succes
sivt in i självbilden och regisserade agerandet och upplevelserna av begräns
ningar och möjligheter. Problemet med en pajas i Leifs tappning var, att figuren 
åldrades och inte fick samma lyskraft och status när tonårstiden väl var förbi. 
Leif fastnade i ett tankemönster, en regi, väl etablerad i känslor och upplevelser 
som gjorde att han ändå av vanans makt valde att vara pajas. Processen har 
utvecklats från att visa upp sig, till att spela för att senare vara pajas746. Förvän
tade misslyckanden undveks konsekvent, till varje pris. Det han var mest rädd 
för - "att ingen brydde sig" - undveks genom att konsekvent vara edsvuren och 
pajas747. Han hoppades att "något" skulle hända som förändrade allt: 

Eventuellt fyller man på med "pryoelever"74^. 

* 

Det finns en "slyngelblick" som tilltalar mig. Han kan berätta dråpliga historier och har alltid 
ett skämt på gång. I förbigående berättar han att han sålt sina ASSI-domän och funderar på att 
köpa Nordbanken. Karl'n handlar med aktier! Men han är ju missbrukare? Hur går det ihop? -
Jag tror p å dom nu, säger han utan att med en min avslöja att han ser mitt flata ansikte. Han 
håller masken som för att poängtera att han som person innehåller oändliga överraskningar -
"You ain't seen nothing yet". - Men hur klarar du det, det där med att ha pengar liggande? -
Dom jobbar bäst där dom är! Fortfarande utan att se besvärad ut och sen lät han ämnet droppa 

744 Det finns många likheter när det gäller devalveringsprocessen med Lottas berättelse. 
745 Jfr Goffmans teatermetafor. 
746 Jfr Hassans ord i inledningskapitlet: att visa, att spela och att vara. 
747 Jfr Scheffs "känslofälla". 
748 Så uttryckte han sig om flickor och yngre pojkar som hängde med i utkanten av gänget och 
imponerat följde deras rörelser. 
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utan att göra en grej av det. Han njöt av övertaget. Det är så män gör när de mäter sig med 
var andra ̂ 49. 

* 

Två år senare, på ett behandlingshem för missbrukare, bytte han hastigt samtal
sämne mitt i ett resonemang och ställde frågan: 

Var kommer självförtroende ifrån? När jag drar på frågan och inte hittar något vettigt 
att säga fortsätter han... Vet du att jag måste bli en pajas för att kunna göra nya saker. 
Det fattas något hos mig. Jag kan inte göra något seriöst. Tidigare hängde jag upp allt 
på Lina. Utan henne var jag bara en pajas... kan aldrig säga nej och åker alltid dit på ett 
bananskal... 

749 Mentala anteckningar inlästa på band i bilen på väg hem från intervjun. (Nordbanken gick 
upp hela den sommaren. Hans pappa jobbade på bank och hjälpte honom med placeringarna. 
Däremot var inte pengarna låsta utan han hade fri tillgång till dem.) 
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KAPITEL 19 

ORIENTERINGAR MOT DET 
AVVIKANDE 

Så fort man gjort nåt vill man göra nåt häftigare 

Pojkarnas kriminalitet är i början uteslutande gängfenomen, något som sker av 
stundens ingivelse - det bara blev så. Man vandaliserar, snattar, bråkar och in
spirerar varandra att hela tiden gå ett steg längre. Marcos berättade om att köra 
en motorcrosscykel genom stan för att "se om snuten hakade på", eller klättrade 
över kyrktak för att visa att han vågade. Mattias stal klädgalgar och Sven fot
bollar av det skälen att "de var skrymmande och svåra att stjäla". Alla försåg sig 
med godis och kände sig rika och betydande i förhållande till jämnåriga kam
rater. Ingen snattade eller stal ensam750. Att "de andra" var med eller åtminsto
ne hörde ryktet om vad man gjort, var en förutsättning för att det skulle vara 
meningsfullt. Spänningskriminalitet gav uppmärksamhet, gemenskap och 
spänning samt "prylar som gjorde en rik". Det var situationer som verkade till
talande för vilsna tonårspojkar som experimenterade med vem de var och var 
de passade in. Svaga sociala band med familjen, måttliga framgångar i skolan 
och svårt med kamrater gjorde det ännu mer lockande att skapa en nisch av 
framgång och uppmärksamhet på en annan arena751. Även om de la orden oli
ka kändes det ofta som om de menade samma sak. De återkom ständigt till ord 
som handlade om att vara bra, ha rykte, vara erkänd och få respekt: 

Marcos: ...en vanlig en bryr sig nästan ingen om. 

Henrik: ...jag ville bli bäst på att vara sämst. 

Bosse: ...jag ville att folk skulle få respekt för mig. 

Kalle: ...man kanske alltid måste vara bra på nåt. 

Mattias: ...det blir en kick om man klarar det. 

Sven: ...göra brott själv, nej faan, då missar man hela grejen. 

Leif: ...vi ville ju göra en massa "tokerier" och ha lite kul. 

Daniel: ...de sa: -Va cool...hur törs du? De tyckte inte att jag var nån mes 
längre. 

Pojkarna tänjde på regler och sökte sig till kamrater av samma virke. I rela
tionskartorna från högstadiet framstod pojkarna i gänget som de absolut mest 

750 I början av karriären. Däremot när de blivit närmare tjugo får de en mer professionell in
ställning. Då vill både Marcos och Kalle "göra det själv för att det ska bli riktigt gjort". 
751 Jfr Hirschi 1969 om kontrollteorier och bristen på sociala band. Även Scheff 1990 om sociala 
band. 
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betydande personerna i deras liv. Föräldrarnas betydelse tonades ner och 
flickvänner i den mån de fanns, hamnade i utkanten av bladet. 

Marcos har snattat och gjort småstölder under större delen av uppväxten. Stölderna blev med 
åren grövre med bl a biltillgrepp och beställningsjobb. Hamnade ofta i bråk och åkte fast flera 
gånger för misshandel. Drogdebut som tioåring och sniffade mycket under den tidiga tonårsti
den. Har provat narkotika och har på senare år i perioder regelbundet rökt hasch. 

Henrik var tidigt kriminell med snatterier, stölder och inbrott och har även gjort sig skyldig till 
flera rån och misshandel under tonåren. Lika tidigt började han med droger. I tioårsåldern 
rökte han hasch och har sedan i perioder regelbundet använt olika droger, bl a rökheroin. Tar 
ofta det som finns tillgängligt men kan även göra uppehåll under längre perioder. 

Bosse har liksom Henrik åkt mellan olika institutioner. Under rymningarna har han tagit de 
droger han kommit över. Har provat olika narkotikapreparat och använde hasch regelbundet 
som nittonåring. Har gjort sig skyldig till snatterier, många småstölder och några fall av miss
handel under uppväxten. 

Kalle gjorde sitt första brott och fick första kontakt med narkotika som artonåring. Ansåg sig 
själv vara alkoholist och vara drogberoende då han inte kan sluta när han väl börjat dricka. 
Perioderna kunde bli flera månader. Samma "beroende" hade han till kriminalitet då han inte 
kunde säga nej till kriminella kamrater och åkte dit även på "inbrottsperioder". 

Mattias började snatta under högstadietiden och har sedan gjort några få inbrott och stölder. 
Sniffade dagligen under en period i tonårstiden. Under senare tonårstid har han gjort några 
olovliga körningar och biltillgrepp "i fyllan". H an har skött sig i stort och använde amfetamin 
ibland på helgerna. 

Sven har under uppväxten ständigt varit "spänningskriminell" och gått från snatterier, skade
görelse till olovlig körning och rattfylla. Han blev ibland för full, tokig, aggressiv och våldsam, 
men hade inga drogproblem. 

Leif började dricka som trettonåring. Ett drickande som han senare fick allt svårare att kon
trollera. "Festandet" växte sakta in i livsstilen, och förutom några kortare avbrott blev han som 
artonåring både kriminell och allt mer fast i missbruk. 

Daniel, gjorde under kort tid, som sextonåring, en snabb och accelererande karriär med många 
inbrott, stölder och stor skadegörelse. Han var under denna period aggressiv, självdestruktiv 
och våldsam. Två år senare har han lugnat ner sig, är inte kriminell och har anpassat sig till ett 
vanligt liv. Daniel har aldrig haft drogproblem. 

Pojkarnas karriärer som kriminella var mer rätlinjiga än deras drogbruk. Mar
cos och Henrik började tidigt med snatterier och kriminalitet. Brotten har sedan 
successivt blivit grövre och grövre. Mattias och Sven började senare men gick 
via snatterier och småstölder snart över till biltillgrepp. De hade inte som Mar
cos och Henrik varit våldsamma och planerade inte sin brottslighet i samma 
omfattning. För Mattias och Sven handlade det mer om fylleupptåg. Kalle och 
Leif gjorde sina första brott först som artonåringar och hade sin kriminalitet 
starkt förknippad med missbruk. För dem var det drogerna som kom först. Den 
kriminella orienteringen blev en följd av att de själva drack allt mer och att de 
levde med missbrukande kamrater som hade kriminalitet som delförsörjning. 
Kalle hävdade också att han inte "tordes gå till det sociala" och att detta var 
skälet till att fixa pengar på annat sätt. 

274 



Daniel var kriminell under en kort tid av kaos i sitt liv medan Bosse var kon
tinuerligt kriminell under ett kaosfyllt liv. Marcos och Mattias sniffade regel
bundet under intensiva tonårsår. Henrik och Bosse tog de preparat de kom över 
och hade svårt att värja sig om det fanns tillgång eller gavs tillfälle för miss
bruk. Kalle fastnade i suparperioder medan Leif successivt gick ner sig. Mattias 
tog amfetamin kontrollerat medan Sven, Marcos och Daniel tycktes ha kontroll 
över ett mer vanligt bruk av främst alkohol. 

Man behövde ett rykte 

I Henriks och Marcos kvarter fanns en utpräglad tradition i hur man snattar, 
vandaliserar och slåss752. Det fanns också gott om äldre förebilder att se upp till 
eller erövra gunst hos. I denna turbulens försökte de bli sina egna och skaffa sig 
ett rykte att leva upp till. Efter den första tidens snatterier växte förväntningar
na att göra något större och häftigare. Då handlade det om inbrott för att kom
ma över saker för eget bruk t ex en stereo eller cigaretter. Efterhand byggdes 
ryktet upp och det skedde en uppgradering i kompisar och vad man stal. Det 
kunde till slut handla om beställningsjobb på prylar värda 30 000 kr på gatan, 
där vinsten för t ex Mattias låg på 2 000 kr (som han sedan blev blåst på). Precis 
som i andra jobb var de nybörjare inom branschen och gjorde i fyllan många 
fadäser. 

Vi stal en bil och drog ut på en liten grusväg. Vi var fem stycken. Då mötte vi en lastbil 
och han som körde hoppade av i farten istället för att bromsa in och backa. Vi körde 
rätt in i lastbilen. Alla hoppade ut och sprang utom jag som inte fick upp dörren. Gub
ben tog tag i mitt huvud och tryckte ner mig... 

Fadäser blev lätt vandringsmyter som förstorades och byggdes på och gav sta
tus just för att de var så tokiga, dumma eller galna753. Poängen med ett rykte 
var att skilja ut sig från de vanliga och förstärka gemenskapen med den grupp 
man ville kvalificera sig för. Det handlade om självförtroende och status. Denna 
kriminella orientering påverkade sätten att fungera på alla plan. Den infiltrera
de tänkandet om det egna självet vilket ytterligare gav distans till de andra och 
man började känna sig avvikande och ovanlig. Många av pojkarna klarade inte 
ens att beställa tandläkartid "för att det blir nog nåt strul"754. Orienteringen 
medförde också att man lärde sig kriminellas sätt att lösa konflikter och kom
municera vilket sammanhållet gav ett språk för hur man ska bete sig och vara. 
Distansen till de andra gjorde att man så småningom gav sig rätten att ta andras 

752 Wulff i Chaib, 1993, samt Wulff 1988, menar att det är en specifik kombination av person
ligheter och lokala omständigheter som avgör hur tradition och kultur utformas i små ung
domsgrupper. Nära till hands ligger Marcos och Skinnis "pionjäranda" när det gäller boffande 
eller "viksjöandan" för Leif. 
753 Se kapitlet om Mattias. 
754 Daniel. 
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saker, förstöra och ibland misshandla andra människor utan att känna sam
vetskval. De andra upplevdes då som en "annan ras" eller en "annan sort". 

Jag märkte hur jävla lätt allting är. Ville man ha sprit gick man längst kajen och spana
de in båtarna. De var skitlätta att stjäla och sen stack man. Det fanns alltid sprit i båtar
na. Sen körde vi, N och jag, som idioter och grisade ner i båten med mat och slog sön
der inredningen. Det skulle märkas vad man gjorde. Jag kunde skita i deras säng bara 
för att visa hur lite respekt jag har för deras jävla båt. Sen lämnade man den någon
stans. Likadant var det när man gick på stan. Man letade ständigt möjligheter att göra 
ett klipp. En del är ju så jävla dumma och har allting framme. De gör det så lätt när 
man väl kommit in i tänkandet då ser man alla möjligheter som andra inte tänker på 
och sen vill man bli bättre och göra häftigare saker, stjäla snabbare och större båtar, 
ibland ligga på gränsen att åka fast för att sen lura de jävlarna mitt framför näsan. Fy 
faan vad vi skrattat ibland på vägen hem... Dessutom var det ofta hembränt i båtarna 
så de var inte så laglydiga de heller. 

Daniel var ett exempel på hur de andra med tiden blev en okänd massa. "Vi" 
blev däremot en allt mindre men mer profilerat kriminell grupp. "Vi" kunde 
vara en eller några få pojkar som i kraft av gemensamma erfarenheter byggde 
upp en egen grupphistoria med eget språk och egna värderingar755. Liksom 
ornitologer alltid uppmärksammar fåglar när de går genom skogen såg Daniel 
ständigt brottstillfällen när han rörde sig. Häftiga stölder, spänning - det är vi 
mot alla andra - ger en känsla av makt och osårbarhet. Just för tillfället bestod 
känslan av att stå de över andra och bokstavligen skita på dem. Att kränka dem 
och visa upp sig som hårdare och smartare blev ett kitt som förstärkte sam
manhållningen med en viss kamrat och definierade de två som enhet. De av
tryck de lämnade efter sig, allt från skit och vandaliseringar till rädsla och rykte 
vilket gav en känsla av identitet och att vara handlingskraftiga, kapabla unga 
män. Kapabla män efterlämnar outplånliga avtryck där de går fram. 

Det skulle märkas vad man gjort-

Avtrycken var menade att synas. Eventuella samvetskval lärde man sig tygla 
och förneka. De andra var "lika kriminella" eller "så jävla dumma att de får 
skylla sig själva". 

Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser inför tomheten och man 
vill ha kontakt till varje pris75^. 

Historierna om pojkarnas kriminella livsstilsorienteringar kan göras oändliga. 
Kapitlen om Marcos och Mattias visade också upp hur det kan gå till när spän
ningssökande unga pojkar genom kriminella orienteringar söker sig fram i livet. 
Överraskande är den stora samstämmighet med vilken de beskrev motiv bak
om val av livsstil. Den kriminella världen är påtaglig, konkret och tydlig. Den 

755 Jfr Goffmans, 1974, "frames", om att konstruera gemensamma ramar för vardagslivet och 
Shibutanis, 1955, beskrivning av konstruktionen social värld. Även Wulff, 1988, om gängkultur 
i en liten flickgrupp. 
756 Söderberg 1905. 
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tilltalar manligt rörelsemönster med sin klara hierarki, direkta belöningssystem 
och de tydliga karriärvägarna. Vägen började med skolk, snatterier och att man 
tar makten över tider och regler hemma. Sen fortsatte det med inbrott, bränder, 
vandalism och en livsstilsorientering fri från inblandning hemifrån. Man upp
levde sig vara sin egen. Förr eller senare inträffar situationer där våld kommer 
in i bilden. Mattias och Kalle var de enda i artonårsåldern som inte gjort sig 
skyldiga till misshandel. För Marcos, Henrik och Bosse blev våld och misshan
del en vanlig konfliktlösning, ibland till och med en sport att uttrycka sig på. 
Däremot följde kontakterna med droger inte samma tydliga mönster. Pojkarnas 
agerande i skolmiljön och deras processer på kriminella vägar förenade dem 
medan drogkontakterna skiljde dem åt. Droger verkar, till skillnad från krimi
nalitet vara mer individuellt profilerade val, ofta följeslagare i den kriminella 
världen. Drogerna gav inte heller samma status som brotten. 

...det kan inte jämföras. Drogerna gör en inte så häftig, de bara finns där. Det är klart 
man blir lite tokigare, kanske lite modigare. Törs mucka med större killar... men det är 
inget man samlar poäng på. Fylla det är för fjortisar. Jag måste vara skärpt annars åker 
man dit... Det finns inte heller någon status med att bli narkoman. De som tar sånt kan 
bara umgås med såna. 

Droger som följeslagare 

Både Marcos och Mattias utropade en gång i tonåren boffningens väl. Men om 
man ser till vad som band ihop deras berättelser var det inte effekterna eller 
ruset, utan känslan, att tillsammans bära på en hemlighet, som vägde tyngst. 
Med stolthet i rösten berättade Marcos om pionjärandan och hur de lurade om
världen med en drog som ingen visste fanns: 

När vi tre gick på fester då söp inte vi utan vi körde med tändargas. Folk tyckte vi var 
töntar och dömde de ut oss. På våran skola, ingen höll på med det. En som hette K pro
vade ... Då började de också hålla på och sen spred det sig som en löpeld. Sen var det 
hur många som helst. 

På liknande sätt berättade Mattias om hur han gick runt på stan och "boffade" 
öppet, utan att någon begrep vad han gjorde. Leif söp och var högljudd. Drick
andet var en väsentlig del av viksjöandan. När man hade fest kom alla och 
drickandet gav mod till sådana som Leif att bli "lite tokigare". För de flesta var 
den tidiga kontakten med droger, liksom snatterier och bråk med lärarna, de
monstrationer i akt och mening att fånga andra pojkars uppmärksamhet. Detta 
har de alla gemensamt. Efter denna första tid går de emellertid olika vägar. För 
Sven, Mattias, Daniel och Marcos blev drogerna tillfälliga rekvisita utan att leda 
till högre konsumtion eller till beroendeprocesser. För Leif vävdes drogerna 
successivt in livsstilen med allt större konsumtion medan Kalle, som började 
sent, fick en snabb karriär där han under långa perioder inte kunde sluta 
dricka. Ingen av dessa sex hade haft mer än tillfälliga kontakter med narkotika 
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och andra droger757. Däremot hade alla, till och från, provat olika preparat allti
från anabola steroider till heroin och LSD. 

Henrik och Bosse var svårast att bedöma i en skala mellan missbruk och icke 
missbruk. Bägge pojkarna satte i sig de droger de fick tag i "utanför murarna". 
På det sättet var de beroende. Henrik använde drogerna för att klara av det 
stressade livet att vara på rymmen och för att få kurage till nya brott: 

Tja... jag gör brott, grova rån, misshandel... kanske jag gör det för att ge igen... de sätter 
hårdare straff för att ge igen... vem vinner ? Jag k ör fort och lever hårt och då behöver 
man nåt som hjälper en med farten. 

Det är inte drogerna som ledde till en kriminell livsstil utan livsstilen som ledde 
till allt tyngre kriminalitet och till slut krävde droger för att man skulle orka 
med. I konstruktionen av manliga rörelsemönster var kriminalitet en central 
arena för att bli någon och betyda något. Processen innebar att gränser tänjdes 
och sociala band knöts. Ungdomar med problematiska hemförhållanden hade 
starkare skäl att etablera sig utanför familjevärlden. Spänningskriminalitet är en 
traditionell inkörsport för pojkar att skapa ritualer och bevisa vad de är för en. 
Ritualer som hade förmågan att bli självgående om banden med de vanliga blev 
svaga eller tunnades ut758. Undersökningens pojkar upplevde den kriminella 
livsstilen som en alternativ möjlighet att göra sig ett namn, när andra alternati
va vägar var begränsade. 

Jag ville bli bäst på att vara sämst75^. 

Hög drogkonsumtion och missbruk var inte inkörsportar till val av asociala 
livsstilar. Men droger fanns ständigt med, som en med tiden allt intimare följe
slagare som ingav mod eller dämpade ångest hos de pojkar som inte lyckats få 
det vanliga att fungera. Däremot vill jag poängtera att droger och missbruk 
kom in i ett senare skede av karriärerna och då mera som komplement till den 
kriminella orienteringen. Ofta följde en ökande droghantering med när spän
ningskriminalitet övergick till en tydligare orientering mot kriminalitet och mot 
mer kriminellt belastade kamrater. Både kriminalitet och användandet av dro
ger föregicks av "driften" att skapa manliga utrymmen. De var medel att blåsa 
upp sig och skaffa sig självförtroende. Pojkarna valde strategier att undvika 
eventuella kränkningar. Motiven att i något hänseende visa upp sig som bra, 
kompetent och manlig sökte till varje pris en figur hålla sig till. En man som 

757 Mattias amfetaminmissbruk är svårt att jämföra med någon annans. Han började som ar-
tonåring att ha ett visst regelbundet, kontrollerat missbruk av amfetamingroggar. Ett missbruk 
som inte ökat nämnvärt under de senaste två åren. Problemet är att han upplever positiva ef
fekter med drogen som han inte utan vidare vill avstå. Däremot menar han bestämt att han inte 
är missbrukare. 
758 Se Hirschi 1969, Scheff 1990. 
759 Henrik. 
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inte är någon förlorar sin attraktionskraft och är, ingen, en nolla, en loser och 
ingen riktig man760. 

Det rättfärdigande våldet 

Bosse familjehemsplacerades tidigt och verkar ha flyttat från det ena eländet till 
det andra. I hans berättelser fanns skuldtemat ständigt närvarande761. Det var 
hans fel att föräldrarna inte klarade av honom och det var hans fel att familje
hemmen sprack. Han var helt enkelt omöjlig att ha för någon och blev ideligen 
bortskickad. En erfarenhet han delar med flera av ungdomarna, framförallt de 
med eländesscenario. 

Då såg "soc" att de inte klarade av mig och egentligen...ända sen jag var två år har det 
blivit bråk var jag än har kommit. Varje gång jag kommit på ett ställe så rymmer jag 
och sen är jag igång och bara rymmer och rymmer, åker fast och sen kommer jag på ett 
nytt ställe. 

Vad satte Bosses erfarenheter för spår i honom? Thomas Scheff762 betonar väx
elspelet mellan livserfarenheter som alltid i sinnebilden, finns närvarande i nu
et. I tankar och känslor utgör gamla erfarenheter ordningsramar för att bedöma 
vad som är möjligt och naturligt att välja. Erfarenheterna och tiden gav Bosse 
den språkdräkt han visade upp. Fanns skamkänslorna över att inte ha dugt 
mödosamt integrerade i hans självkänsla? Kan smärtan av dessa erfarenheter 
ge honom mer eller mindre medvetna och utvecklade rörelsemönster i sätten 
att relatera till andra människor. Hans livshistoria innehöll så smärtsamma er
farenheter att den sköra och ständigt hotade självkänslan kanske iklädde sig ett 
pansar och skapade fyrkantiga figurer763 för att hantera intrycken. En sådan 
figur kunde "Riddaren av den sorgliga skepnaden" vara, där han själv gav sig 
rätten att bestraffa det onda och skydda det goda, en figur som rättfärdigade 
våld mot bögar och initierade hämnd mot sådana som slår. 

For such persons, a situation with threatened shame would be overwhelmingly painful 
since it would be likely to involve them in an unending spiral of shame. Such a person 
would do anything to avoid pain, to "turn the world upside down, rather then turn 
themselves inside out"76^. 

760 En skambelagd figur enligt Siltala i NSA 3/95. 
761 Skuld i allmän mening "rå för" i me ningen "shame" eller skam som social komponent, rik
tad utåt och inåt, avhängigt de mänskliga relationerna. Se Scheff 1994 s 17 för definition. 
762 1994, s 71 ff. Han hänvisar till Helen Lewis begrepp overt, undifferented shame och bypassed 
shame. 
763 Han pendlar mellan den tuffe, hänsynslöse som aldrig, varken visar eller känner empati för 
andra och den känslofulle Don Quijote, som förstår och försvarar människor i underläge, i 
synnerhet kvinnor och flickor. 
764 1994, s 93. Scheff pratar om en "feeling-trap" en inre process varigenom man skäms över att 
ha en skamkänsla vilket i sin tur leder till överkänslighet för dylika situationer och man bygger 
på klädedräkten, gör figurer, för att undvika sådana situationer där man kan riskera att bli 
påmind om sina brister (unacknowledged, bypassed shame - icke erkänd skam). 
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Bosses figur använde grova gester. Han var beredd att göra nästan allt för att få 
någon slags respekt och känna någon form av stolthet i tillvaron. Att hantera en 
så illa sargad självkänsla krävde antagligen strategier som gjorde om verklig
heten. Don Quijote uttryckte okuvliga, enkelspåriga manlighetsuttryck och för
vrängde verkligheten. Genom praktiska sanningar om världens beskaffenhet 
skapades en maktposition där bara han och ingen annan, bestämde vad som 
var rätt och fel. Därmed gjorde han sig i praktiken oberoende av den omvärld 
han inte tordes släppa in. 

För att återställa självkontrollen måste man ta attackerarens roll76^. 

Han slogs för det goda vilket gav känslor av stolthet och kompetens. Ibland 
kunde hans agerande taggas in i våldsamma kamratgäng på stan som "knacka
de bög" eller situationer när man slog sig ut från behandlingshemmet. Men of
tast var han så udda att han inte passade in någon annanstans än i sin egen 
tankesfär. Ensam satt han på rummet, fördjupade sig i olika texter för att vid
makthålla den sköra ordning som höll ihop honom766. 

Jag är ung och sänkt (4 ggr) 
jobbar som fan får ingenting för det, 
vilken jävla framtid 
allting ökar i drift 
det svider avskyvärt försöker hålla ut, hålla mig stark 
men det går inte, det är så jävla svårt 
och jag ser ingen utväg 
jag är ung och sänkt 

Han såg ut att hellre välja den relationsmässiga ensamheten som alternativ till 
enstaka teateruppträdanden där risken att avslöjas, tappa masken och tvingas 
bevittna ytterligare en smärtsam avpollettering, avskräckte767. Scheff menar att 
känslor förknippade med dåliga erfarenheter sätter sin speciella prägel på de 
sätt man tar kontakt med andra människor och ens förmåga att knyta sociala 
band. Han beskriver en känslofälla768 där odifferentierade skamkänslor göms 
och där man lär sig ett spel769 som undviker, med automatik, situationer som 
eventuellt kan framkalla liknande känslor. Figurer, temamässiga enaktare, 
"uppfinns" ständigt i en strid ström för att tillfälligt skapa kontroll och säkerhet. 
Praktiska sanningar i t ex kampen mot det onda kan konstrueras för att skapa 
mening och rättfärdiga den figur han upplevde sig vara. 

765 Siltala i NSA 3/95 s 173. 
766 De vanligaste hjälpspråken för honom var via texter och litterära citat som han mödosamt 
skrivit av, hängt upp på väggen eller lärt sig utantill. Ett typiskt sådant är Ebba Gröns Jag är 
ung och sänkt (Joakim Tåström). 
767 Jfr Goffman 1988. 
768 Lewis "feelingtrap" i Scheff 1994 s 18, 86-87. 
769 Bypassed shame Scheff 1994 s 87. 

280 



Alla människor skapar praktiska sanningar för att hålla ihop sig men i Bosses 
fall sökte de sig så annorlunda vägar att han bara i korta, självcentrerade se
kvenser, kunde få det att fungera i samspelet med andra människor. 

Personalen tror att jag är schizofren... Jag bryr mig inte om det. Jag säger bara att jag in
te är det. Dom tror ... jag vet. 

Han styrdes av ett koncept och en övertygelse som på många sätt liknar besatt
het, vilket också resulterar i en för hans del, extrem ensamhetsorientering. I 
hans spel fanns våldet med för att tillfälligt ställa allt tillrätta och skapa en enkel 
ordning. Han ville skapa respekt och en oklanderlig nisch att var stolt över. 
Handlade det om enstaka teateruppträdanden för att hålla sig kvar i verklig
heten och inte om socialt utbyte eller ett samspel? 

Arenavåld som manligt uttryck 

Till skillnad från Bosse, ingick våldet för Marcos del mer om socialt utbyte och 
socialt samspel med andra. Han hade tidigt framgångar genom att vara bråkig, 
stark och våldsam. I det sociala livet kunde han konstruera nischer varigenom 
han skaffade sig både rykte och respekt i andras ögon. Hans figurer gjorde ho
nom "erkänd". I hans fall får man inte undervärdera den sociala gemenskap och 
det familjealternativ kamratgruppen erbjöd. I kamratkretsen skaffade han sig 
kontroll över spelets regler och fick ett sammanhang och en gemenskap att 
fungera inom770. I samspelet med andra byggde han upp ett starkt självförtro
ende och en stor säkerhet som fungerade inom den värld han rörde sig i. Skin-
nis var både familj, bror och "storpolare" som en som "accepterar en som man 
är". I kamratkretsen fick han till och med "erkänsla" och påtagligt kvitto på att 
han dög, bland skinheads och rasister trots sitt utländska påbrå. 

Om man mötte Marcos och Bosse på gatan skulle de ytligt sett vara två re
presentanter för s k ungdomsvåld. Bägge har gjort sig skyldiga till flera miss
handels- och våldsbrott och hade en förmåga att ofta hamna i bråk där de gick 
fram. Bägge hade också lärt sig att avskärma sig från de konsekvenser deras 
slag fick. Ur deras sätt att berätta om våldsamma situationer kunde man där
emot se stora skillnader i motiven bakom valet av våldsorientering. Skillnader
na kanske inte förändrade något för de offer som utsattes för deras våld men är, 
i förståelsesammanhang, viktiga att lyfta fram. 

Jag har valt att kalla Marcos våld för "arenavåld" då det till stor del handlade 
om en uppvisning, där rätt eller fel spelade en underordnad roll, och poängen 
låg i att någon tittade på. Han visade upp sig för att förstärka och bevisa sin 
manliga attraktionskraft, i första hand inför manliga kamrater. Det var för dem 
han vill visa vem han var och vad han kunde. Han hade inget djupare patos, 

770 Se Liedberg i Bolin & Lövgren 1995 om kamratorienterade pojkar och Ziehe,1989 om ung
domsgruppen som "social livmoder". 
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ingen grundläggande ilska, ingen djupare mening med att slå än att framhäva 
sin egen kompetens. 

* 

Vibrationerna när tuppkammarna reste sig och kämparna mätte varandra med blicken, gjorde 
luften fylld av tankar om annalkande smärta och en rädsla som bristfälligt lät sig gömmas. 
Samtidigt fick tanken om seger och ära, bröstet att bli större och andningen häftigare. Det kun
de skett vid startblocken före en 100-metersfinal, vid invägningen inför en boxningsmatch. Det 
kunde också skett på en dimfylld myr där två tjädertuppar stelnar till och spänner sina musk
ler för att därefter, sakta börja, utan att släppa den andre med blicken, vandra runt honom i 
cirkel, hela tiden med blicken fastnaglad, mätande och jämförande sina egna och den andres 
krafter.77^ 

* 

Via små gester och intressanta ordval, parallellt med referatet från slagsmålen, 
avslöjade Marcos vad som upptog hans tankar - just när det hände. Det var inte 
bara två idioter som slog på varandra. Essensen i hans version handlade mer 
om sociala samspel och interaktioner, framförallt med de kamrater han hade 
bredvid sig! Motståndaren var bara ett medel i kampen om manlig kärlek, själv
känsla, kompetens och gemenskap. 

Man vill visa att - jag kan liksom... Vad ni än gör kan ni lita på mig för om nån bråkar 
så kan jag slå ner han... Ni behöver inte vara oroliga, typ, att jag bara ska stå där och in
te hjälpa till... Vi är med tillsammans... Det är du och jag, typ. Det är så jag känt när det 
blivit bråk... Jag är snäll med dig så hjälper du mig en annan gång. 
... -Shit... Jag har ingen som backar upp mig! De som jag har bakom mig är helt värde
lösa. De här kan inte slåss, vad ska jag göra? En sån kompis vill jag inte vara. Jag vill att 
min kompis ska känna att jag är bra på slåss och att jag ställer upp och att när han är 
bakom mig behöver inte jag vara rädd. Det är så jag vill ha det. 

Bosses beskrivningar såg annorlunda ut. Han drevs av ett patos och en ilska 
över att aldrig blivit erkänd eller kunnat konstruera sig själv som "sin egen". 
Han verkade fortfarande beroende av livshistoriska skuggfigurer eller teman 
som färgade det han uppfattade som ett rättfärdigande våld. En regi som kom 
inifrån och inte på samma sätt hade att göra med samspel med publiken. 

När det gällde att avbryta missbruk menade Kalle att han inte "visste vem 
som skulle göra det åt honom". Kalle, liksom Bosse, stod inte ut med manlig 
"existentiell ensamhet" utan gjorde sig ständigt beroende av någon eller något. 
På samma sätt förklarade Bosse sitt förhållande till våld. Han var beroende av 
att fullfölja sitt "uppdrag" och visste inte vad eller vem som kunde lösa hans 
"besatthet". Det fanns en period efter utredningstiden där allt var förändrat för 
honom. Då upphörde hans besatthet och kroppshållning, språk och agerande 
genomgick en fascinerande metamorfos. Han blev frälst och omvänd. Vid dessa 
intervjutillfällen utstrålade han lugn och självförtroende, till och med språkva
let var förändrat. Just då, hade "någon" löst hans besatthet och gett honom ett 
annat och annorlunda manuskript för livet. 

Jag vet att det kommer en vändning. Min enda räddning var Jesus och sen retade jag 
mig inte på nånting. 

771 Mentala anteckningar, mina associationer i anslutning till hans berättelse. 
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Kanske kunde Bosses frälsning, liksom Kalles hopp om "den stora kärleken" 
lösa upp deras beroendeproblematik. Kanske kunde detta verkligen göra dem i 
något hänseende oberoende och självständiga. Marcos däremot befann sig i ett 
ständigt socialt samspel med omgivningen och hade rikligt med självförtroende 
och säkerhet. Han var sin egen och valde mer självständigt mellan olika hand
lingsalternativ. Om han skulle välja att sluta med våld, skulle det krävas mot
svarande vinster i form av status och respekt. För honom handlade det om 
konkreta valalternativ. 

Helt plötsligt kanske man kan inse att det inte var värt det. 

Stor som liten - liten som vuxen 

När Henrik påtalade att han "vill bestämma så mycket själv" berörde han ett 
väldigt centralt tema för pojkars sätt att ta sig an världen. Pojkar måste tidigt 
leta upp gränser för vad de kan, vågar och klarar av för att markera sin sär-
skildhet eller som Marcos uttryckte det - bli erkända. Det var ur denna fixe
ringsbild allt detta mätande, tävlande och jämförande kom in som typiska 
manliga rörelsemönster. Det finns oändliga variationsformer att bli erkänd på. 
Temat sätter obönhörligt sin prägel på manliga val av livsstilar och ger indivi
duella färger åt den manliga språkdräkten. Det maskulina är ingen roll man 
växer in i utan ett individuellt, livslångt projekt som går ut på att ständigt kon
struera och omkonstruera sig själv och passera inför världen (och sig själv) som 
den man (man) är772. Uppväxtmiljöer, det sociala samspelet i hemmet, på skol
gården eller på gatan påverkar starkt formerna och uttrycken. De intervjuade 
pojkarnas projekt var på många sätt mer dramatiska men liknar på ett påtagligt 
sätt "de vanligas", till innehåll och konsistens . 

Henriks uppväxt i tuffa och hårda killgäng gav honom en kriminell, våldsam 
och självsäker utsida medan Kalles bundenhet till familjen gav ett ängsligt och 
osäkert ansikte. Trots detta skulle de två pojkarna mycket väl ha kunnat samar
beta och mötas, kanske kunde de festat eller gjort inbrott tillsammans. Den kri
minella arenan är en typiskt manlig arena där olika manliga uttryck skapas, en 
arena som kan utnyttjas oavsett erfarenhetsbakgrund, vilket inte minst speglas i 
den omfattande spänningskriminalitet som många vanliga pojkar tar del av, 
inte bara de socialt utsatta. 

...indeed, varieties of youth crime serve as a suitable resource for doing masculinity 
when other resources are unavailable77^. 

Det är stor spännvidd mellan intervjupojkarnas erfarenheter. Trots detta gav 
manliga rörelsemönster berättelserna många gånger gemensamma teman. Kal
les sammanfattande ord för sina första tjugo levnadsår - jag var stor som liten och 

772 Lek med ord och Messerschmidt 1993,1997. 
773 Messerschmidt 1997 s 88. 
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blev liten som vuxen - fångade med precision ett generellt manligt rörelsemönster 
- att tidigt lära sig, aktivt söka sig till och härbärgera existentiell ensamhet774. 
En ensamhet som på gott och ont innebar den manliga orientering som Henrik 
beskrev - "man vill bestämma så mycket...så gör en man"! Att tidigt lära sig 
hantera existentiell ensamhet775 gör det lättare att fatta beslut, tävla, utmana 
och söka gränser, men ger också känslor av att tidigt ha ett stort ansvar. I age
randet som "stor" utvecklades figurer som gick hem i omgivningen. Pojkars 
rörelsemönster blev därför mer statiska och mer kraftigt utmejslade än flickor
nas. När det gäller pojkarnas rörelsemönster överbetonades... 

...Identitet... före intimitet77^. 

I överdrifterna gömdes en förlust av kvinnliga drag som mjukhet, empati, för
måga att knyta intima band och stå ut med att vara beroende. Utvecklingen 
mot att bli "liten som vuxen" innebar att leva med baksidan av ett överdrivet 
manligt rörelsemönster - "en livslång ensamhets-orientering"777 - med uppen
bara svårigheter att som vuxen i problematiska situationer knyta relationer, ta 
emot hjälp och känna efter. Tidigt fixerades manliga böjelser att ständigt visa 
och bevisa sin förmåga och inte känna sig vara värd något utan ständiga be
kräftelser. Livet som man gömde en rädsla att visa sig svag och beroende i olika 
sammanhang, vilket ibland känns som styrka och självständighet, men också 
som "beroende" - "barnsligt beroende av att vara oberoende" - vilket Kalle be
skrev som - "litenhet", en ständig jakt efter manligt accepterade beroenderela
tioner som vuxen. 

Det liv pojkarna gav sina manliga uttryck ingick till största del i det vanliga. 
Ibland skapades dock figurer som var kraftigt överdimensionerade med bröst
toner från en föreställningsvärld som parodierade det vanliga. De tillgrep då 
orienteringar där kriminalitet och våldsamheter satte sin distinkta manliga prä
gel på agerandet. En värld där känslor och feminina inslag lyste med sin från
varo och där magisk längtan av att kontrollera och behärska förloppet antagli
gen dolde en djup önskan av att vara osårbar778. Den manliga självkänslan är 
starkt förknippad med prestation. Genom våldsamma och farliga prestationer 

774 "Separationen från vår mamma gör att vi känner livets existensiella ensamhet redan som 
små barn... små killar ... kan bara räkna med sig själva när det kommer till kritan" Nordahl i 
Pedagogiskt magasin, Folkhälsoinstitutet 1996:122 s 36. Jämför Dahlgrens, 1977, begrepp "indi-
vidorientering" och "processorientering", Gilligans, 1992, resonemang om olikheter i "moraliskt 
tänkande". 
775 Avser ett ansvarstagande där man alltför tidigt är hänvisad till icke åldersadekvat ansvar. 
Se litteratur om barn till missbrukare t ex forskningöversikt i Hägertz 1995. 
776 Bergman i Kvinnovetenskaplig tidsskrift 1/93 s 23. 
777 a a menar också att pojkar lär sig processen att bryta upp och i förlängningen anammar ett 
avståndstagande till det "relationella sättet att vara", s 26. 
778 Den magiska lösningen på existensiell ensamhet är osårbarheten vilket inte minst framgår i 
de tidstypiska "ikoner" pojkar och män vänder sig mot. Vad har Fantomen, Gunde Svan, James 
Bond, Rocky och alla de andra gemensamt? Den starke, den tyste, den osårbare dyker upp i 
många skepnader, han som med en egen "fri" livsplan besegrar världen (med viss möda). 
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tvingade de andra att bemöta dem med respekt och allt blev förutsägbart och 
kontrollerbart. På extrema sätt överbetonades manliga identitetsuttryck, manli
ga världsbilder och rörelsemönster och på ett extrema sätt konstruerade poj
karna sina personliga världsbilder för att göra manliga intryck. 

Prestationsetosets omedvetna motiv är att minimera de andras godtycklighet^^. 

Orienteringsprocesserna jagade manliga bekräftelser, speglade i jämnåriga 
kamraters ögon, processer som gjorde dem oberoende men samtidigt beroende 
av att "inte visa upp sig som beroende". De konstruerade självgående livsstilar 
som likt supertankers inte kunde vända, även om situationerna blev ohållbara 
och uppenbart fick negativa konsekvenser. Familjelivets trygghet var i ett tidigt 
stadium lämnat och de var upptagna av att hitta formerna för att bli sin egen. 
Fäderna, i den mån de fanns blev ibland till kraftlösa portvakter, som inte för
mådde göra intryck på dem och bilden av mödrarna präglades allt mer av 
maktlös ängslighet. De blev bakgrundsfigurer som kämpade, men inte tillmät
tes tillräcklig status för att påverka kursen. De viktiga personerna utvecklades 
tidigt i kamratvärldens gemenskap där språk, status och karriärvägar profilera
de känslan av identitet. Projektet - att bli sin egen - demonstreras av Henrik, när 
han med nonchalant min avfärdade min insinuerande fråga: 

-Du är lite macho när du pratar så där. 
Ja, det är naturligt och det är något som ni inte kan bryta ner hos mig heller! 

Det var inte av hövlighet han tilltalade mig med ni! 

Manliga erfarenheter och rörelsemönster 

I beskrivningarna av kvinnliga rörelsemönster konstaterade jag att det mesta i 
elementära livsprocesser inte var könsbundet. Trots detta spelade konstruktio
nen av kön en helt avgörande roll för skapandet av rörelsemönster och oriente
ringar. Lotta valde en befriare utifrån (men gjorde det själv) och Marcos valde 
att göra det själv (men utnyttjade en befriare). Bägge uttryckte samma behov, 
de ville känna att de var någon och att de hörde hemma någonstans, men gjor
de sina val och agerade på helt olika sätt. 

Det är svårt att sammanfatta manliga rörelsemönster. Precis som de kvinnli
ga är de mycket mer än vad som kan fångas genom enkla tangentnedtyck. Jag 
har valt stora teman som vaskats fram ur en mödosam granskning av långa 
intressanta berättelser. Enligt mitt förmenande är projektet "att bli sin egen" en 
central linje för det manliga skapandet. I de fall man lyckats för sig själva och 
andra bevisa sin egen manlighet, skapade man självförtroende, säkerhet och 
position. En del av pojkarna hade genom kriminalitet och våld blivit till synes 
självständiga och vant sig vid fungerande strategier att härbärgera existentiell 

779 Siltala NSA 3/95 s 163. 
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ensamhet. De kände sig starka, säkra och utstrålade manligt självförtroende. De 
bar på känslan att de "ändå blev nåT. Deras självförtroende och säkerhet kan 
under resten av resan vara ett kapital som kan omsättas i andra livsvärldar och 
mer socialt accepterade livsstilsorienteringar780. Marcos, Sven och Daniel hade 
under de senare intervjuerna redan gjort stora framgångar som etablerat dem i 
det vanliga livet. Flera av de andra har kommit på god väg. 

De pojkar som däremot var indragna i, och under längre tid beroende av 
"sjuka eller obefintliga familjesystem" verkar bli mer ensamma och fick svårare 
med alla typer av relationer. Trots detta kämpade många vidare med blyghet, 
osäkerhet och ständiga försök att blåsa upp sig för att erövra självförtroende 
och respekt. Kalle stänger in sig och Mattias brottas med ångesten vid redovis
ningarna på Komvux. Problemet är att de blivit vana att se sig själva som vär
delösa och fått svårt att frigöra sig från denna vana. 

Att vara ensam, kamratlös och osynlig är det största hotet mot manlig själv
känsla. Behovet av manlig identitet kräver rikligt med ljus, uppmärksamhet och 
ständiga bekräftelser för att inte rädslan att vara en "nolla", eller att bli avslöjad 
som en sådan, ska ta överhand. De pojkar som inte engagerade sig i problem
tyngda föräldrarelationer utan hittade hyggliga alternativ i kamrat- och gäng
gemenskaper, verkar bättre ha kunnat klara sociala samspel, flexibla nischbyten 
och omorienteringar. Problemet för dessa blev att självförtroendet starkt knöts 
till avvikande livsstilar att de fick svårt att klara amatörkänslan och osäkerhe
ten på andra arenor. Henrik låste man in och förstärkte hans identitetskänsla 
som avvikare, medan Marcos ständigt balanserade på gränsen till det olagliga 
och gjorde figurer som mycket väl, när som helst, kunde trilla dit genom en 
impulsiv våldshandling, en hämndaktion eller ett "guldtillfälle". Genom erfa
renheter och vanor konstruerade de figurer och livsstilar som de har svårt att 
frigöra sig från. Vanans makt la ett stort raster över olika val och orienteringar. 

Till slut så tänker man bara så och blir en sån..7^ 

Tankekonstruktioner och tolkningar vidimerar den ordning de redan skaffat sig 
och vanans makt influerade och gjorde omorienteringar svårare. Ingen sa sig 
vilja ta risken att känna sig som en nolla. 

Fälten mellan det vanliga och det avvikande är mindre laddade för pojkar. 
De döms inte på samma sätt av omgivning och kunde ibland, t ex i skolmiljöer 
uppfylla traditionellt accepterade roller av manliga agerande. De ingick i "det 
vanliga" genom sin roll som bråkig och besvärlig. I många fall blev pojkarna 
inte utdefinierade trots att resan påbörjats och de kunde också ofta gå ut och in i 
det vanliga, vilket gjorde val och orienteringar mindre definitiva. Om man ser 
till återhämtningsprocesser var det centralt att projektets idé, att vara sin egen, 
inte kränktes och alternativ med jämförbar profilmöjlighet fanns till hands. 
Värdighet, status och ansikte var viktiga bevaka och det krävdes andra typer av 
"erkännanden" för att man skulle ha tillräckliga skäl att ändra på sig. "Ratio-

780 Ett resonemang som anknyter till Antonovskys "känsla av sammanhang" eller KASAM. 
781 Marcos. 
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nella skäl" var viktiga i förändingsprocesser. Ibland kunde t ex "en kärring som 
sa ifrån" eller "ett jobb som gjorde att man inte kunde..." vara tillräckliga skäl att 
rädda ansiktet. Tillfälliga "alibin" kunde ge andrum och hålla en undan "drif
ten", men i deras egna ögon låg projektets idé, att bli sin egen, ändå först på 
prioriteringslistan. Detta gav profilering och manlig tillhörighet stort inflytande 
på processerna. Familjekontakterna var också viktiga men de kände däremot 
inte samma ansvar och skuld som flickorna i sina relationer med föräldrarna. 
Pojkarna såg sina livsstilsval som naturliga processer och hade sällan dåligt 
samvete för att det blev som det blev. Ofta var deras ordning centrerad kring 
den egna identiteten och avvikande processer var ordnade som självklara in
slag i ett naturligt spel. 

Pojkarnas rörelsmönster liknade flickornas i sin grundläggande struktur, det 
elementära, men skilde sig på väsentliga delar utifrån vad de sökte i bekräftel
serna och hur de skapade ordning och mening i det som skedde. 

Figur 4 Pojkars rörelsemönster utifrån övergripande könstema: 

livssituationer av utsatthet |—^ (r 
skapar rutiner, ordning identitet söker manliga utrymmen 
och manlig mening före att utveckla identitet i 

(vara) intimitet (pröva) 

/\ väljer figurer, orienteringar för n 
y—I framgång och självförtroende 

(spela) 

I ett längre tidsperspektiv när det gäller etablering i avvikande livsstilar, var 
pojkarnas karrärer och profileringar det mest centrala och drivande. De skulle 
till varje pris bli någon. Ofta sökte man sig högre och högre upp i serien och 
hamnade i allt häftigare lag. Omvänt, kunde de även spela ett annat spel om 
tillfälle gavs. För dem var det centrala att visa upp sig som någon och vara bra 
på något. Genom praktiska sanningar konstruerade de, precis som flickorna, en 
känsla av att vara, utifrån det som passade, det man kunde och det man ville, 
vare sig riktningen gick mot återhämtning eller mot fortsatt avvikelse. Vane
processernas betydelse framstår som mycket viktiga även för hur pojkarnas 
livsstilar etableras och bibehålls. Dessa processer ger både spiralrörelse och 
djup till ovanstående figur. 

Figur 5 Vanans makt över upplevda behov och praktiska sanningar, pojkar: 

C upplevt behov av 
"erkännande" 

vanans makt 

praktiska sanningar 
vanor och rutiner 
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KAPITEL 20 

ATT TRÄ IN SIN TRÅD 

Vilja, vana och sammanhang 
Då människor inte är inkastade hur som helst i världen utan föds av människor in i en 
redan existerande människovärld, föregår de mänskliga relationernas väv av relationer 
allt enskilt handlande och tal. Nykomlingens ådagaläggande av sig själv och nya början 
i handling är därför som trådar som träs in i ett redan givet mönster och som förändrar 
väven, liksom denna å sin sida på ett unikt sätt påverkar alla livstrådar som den kom
mer i beröring med... Men eftersom handlandet består i att trä in sin egen tråd i en väv 
som man inte själv vävt kan det frambringa historier med samma självklarhet som till
verkningen framställer ting och föremål^2# 

Hannah Arendt använder metaforen "väv" och "livstrådar" för att bildligt be
skriva det som sker mellan människor. En process som också har den sidan att 
den genererar de berättelser jag lyssnat på, berättelser med mönster som håller 
väven samman och visar sammanhang, likheter och olikheter i förutsättningar
na att trä in sin unika tråd. Ingen blir till i ett tomrum! 

När det gäller den empiriska presentationen har jag försökt återge ungdo
marnas individuella livsflöden både i sammanhängande form och i tematiserad 
form. De visar på en mängd olika, personligt färgade trådar som söker sig fram 
via erfarenhetsbaserade tolkningar till stora och små vardagsbeslut. Genom att 
komplicera och gå nära, har jag försökt lyfta fram både individuella drag, egna 
tolkningar och gemensamma rörelsemönster. Det är en uppenbar svårighet att 
gå längre i analysen. Risken med att generalisera och krympa berättelserna är 
att ljuset tas från den närhet jag återgett och att man luras tro att ungdomarna är 
på det ena eller andra sättet. Trots detta menar jag att nära studier av ett fåtal 
träd kan säga mycket om växandet, skogspartiers beskaffenhet, klimat och tem
peraturzoners inverkan på växandets problem och möjligheter. Den mänskliga 
verkligheten är mycket komplicerad och består av många infallsvinklar och 
sanningar. Sanningar som... 

...makes the idea that there is a basic division between society and the individual into 
nonsense. All efforts to find 'the relationship between the two' are wasted, for when we 
look at society and the individual we are viewing exactly the same thing - social being 
from two different angles. 

Det man upplever sig vilja och de vanor man tar till sig, utvecklas alltid i ett 
samspel med andra människor och i kulturella och samhälleliga sammanhang. 

782 Arendt 1988 Människans villkor s 222. 
783 Burkitt 1991 s 189 Personality in social relations. Current Sociology, vol 39. Även citerad av 
Roe i Nor dicom-inf orma tion om masskommunikationsforskning 1/93 s 37. 
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De individuella val och rörelsemönster jag fokuserat kan från en annan utsikts
punkt även beskrivas ur andra aspekter och med andra "sanningar". 

Figur 6 Rörelsemönster, uppväxtvillkor och kön: 

val av livsstil 

[p 
både en begränsning och 
en möjlighet i utveckling 
av ordning, rutiner och 
meningsskapande 

både en begränsning och 
uppväxtvillkor en möjlighet i utrymmet, 
och kön dvs ramarna för identitets

utveckling 

både en begränsning och 
en möjlighet att utveckla 
figurer och orienteringar 

<J 

Att hantera utsatta livssituationer 

Jag har varit återhållsam och försiktig med generella slutsatser men som Arendt 
påpekar handlar livet inte enbart om "en väv man själv väver". Sofia, Marcos, 
Lotta, Mattias och de andra ungdomarnas berättelser visade på skillnader i livs
villkor. En del har handskats med mycket svåra och problemtyngda uppväxt
villkor och en del har upplevt andra stora svårigheter i uppväxten som inverkat 
på de rörelsemönster och orienteringar jag fokuserat. Stora skillnaderna fanns 
knutna till konstruktionerna av socialt kön. Genom att välja kriminella och 
våldsamma livsstilar hanterade pojkarna processen att etablera sig som män 
och genom att tidigt bryta upp hemifrån, söka sig till "farliga pojkar" och både 
underordna sig och utmana "det vanliga" blev flickor kvinnor. Upplevelsen av 
villkor, erfarenheter och personliga möjligheter gav ordning och meny för vad 
man förtjänade eller var värd, trots att valen upplevdes som fria och agerandet 
som självständigt. Genom att konstruera figurer skapades känslan av identitet 
som gav liv i villkor och erfarenheter. För individen innebar figurerna och deras 
mönster både en möjlighet att söka sig fram, utveckla och experimentera, men 
också rutiner, trygghet, säkerhet, kontroll, självförtroende och välbekanta res-
ponser. Problemet när det gällde intervjugruppen var att de successivt i begrän
sade utrymmen och genom vanans makt försvårade möjligheterna att återinträ
da i det vanliga. Självförtroendet knöts till att göra och bli bra på kriminella, 
våldsamma eller avvikande figurer. De blev vana att tänka och göra på ett visst 
sätt, vana vid kända responser och trygga, säkra med välkända rörelsemönster. 
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Figur 7 Vanans makt och val av livsstil: 

val av livsstil 

vanans makt 

praktiska sanningar 
vanor och rutiner 

Från berättelserna kan man även se devalveringsprocesser där skälen att orien
tera sig mot och skapa avvikande livsstilar inte är av samma typ som det i ett 
senare skede handlade om, att upprätthålla dem. Vanans makt gjorde avvikel
seprocesserna alltmer självgående och missbruk, kriminalitet och underordning 
upprätthölls för att man vande sig vid och fann mening i detta sätt att ge liv åt 
sitt liv. De rörelsemönster som skapades blev lätt tvångströjor som växte sig 
djupare in i självbilden och gjorde att fler avvikande figurer skapades för att 
upprätthålla och försvara ordningen. Vanans makt är stor och har en tendens 
att försvara det man har och det man tycker passar. Kontakterna med olika vår
dalternativ verkade inte heller bli motkrafter utan snarare förstärkte bilderna av 
dem själva som problematiska och avvikare. Ändå kan man inte undgå att i 
berättelserna fångas av kreativiteten, uppfinningsrikedomen och uthålligheten 
hos många, t ex Lottas slingriga omorientering, Sofias, Daniels och Svens stil
brott eller Marcos, Andreas och Mattias varierade figurer som balanserar, expe
rimenterar och får det att, trots allt, fungera hyggligt. 

Avhandlingens viktigaste poänger består nog i den insyn, de innebörder och 
meningar som "sprätter i texterna" och som framskymtar "mellan raderna". Med 
det menar jag inblicken som det nära förhållningssättet ger i deras rörelser i 
olika livsrum, samt känslan som förmedlas via deras röster. Processerna att 
välja livsstilar fokuserade könsfrågorna. Viljan förde livet framåt och gjorde 
olika alternativ eftersträvansvärda. Genom att hantera problematiska verklig
heter och konstruera identitet blev pojkar män och flickor kvinnor. Det vi kallar 
avvikande beteende i alla dess former var till stora delar fasader för socialt sam
spel, hantering av erfarenheter och konstruktion av kön. Avvikande beteende är 
rörelse och process sammanflätad med det vanliga. 

Under en tidigare rubrik, empiri söker teori i mitt första kapitel, har jag beskri
vit mitt förhållningssätt som lyssnande och sökande för att ge stor frihet åt olika 
alternativa teoretiska fixeringsbilder. Detta har varit en smärtsam process som 
för mig innebar ständiga omprövningar av det jag under resans gång trott vara 
centralt för förståelsen. Berättelserna tog sådana vägar att jag hamnade på teo
retiska fält jag inte hade för avsikt att besöka från början. Jag hade trott att 
gängstilar, ungdomskulturer och drogberoende skulle ha större inverkan på 
olika agerande. Jag hade också trott på mer likheter mellan flickor och pojkar 
eller att de skulle vara mer förutsägbara i sina processer. Tillfälligheter, relatio
ner och plötsliga kursändringar i ungdomarnas flöden gjorde mig ständigt frå
gande inför de vindlingar de tog med livet. Ibland hade jag sett mönster där de 
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klarat upp sin situation, återhämtat sig, för att ett halvår senare inse att de an
vänder droger i större omfattning än tidigare784. Mattias är ett sådant exempel. 
Han klarar idag av ett självständigt boende, sköter studierna hyggligt men gör 
ibland olagligheter och använder amfetamin vissa helger, vilket han inte gjorde 
när han var som mest "avvikande". Kan man säga att han "återhämtat sig"? Jag 
vill nog påstå att han gjort stora framsteg men kan inte svara på om det är be
stående eller om han är rehabiliterad. I ett tidigt skede skrev jag att "man inte 
alltid måste veta varför"785. Detta påstående framstår i backspegeln som allt 
mer relevant. Det är mycket i ungdomarnas liv som jag fortfarande inte begriper 
trots att jag vänt ut och in på dem under så många år. Poängen ligger inte i att 
till varje pris förstå allt. 

Tiden786 har gett berättelserna viss mognad och gjort vissa generella drag 
tydligare. Tiden har också gjort det möjligt att sortera och sammanställa de drag 
som fått färga uppläggning och presentation. Av de mönster som föll ut hand
lade det framförallt om könsskillnader och i viss mån olikheter i livsvillkor. 
Trots dessa styrande mönster har det varit viktigt för mig att inte gå förbi den 
individuella trådens egen kraft. Viljan, livskraften, fantasin och kreativiteten 
fanns alltid där och inspirerade till nya tag, nya vändningar och ständiga sam
spel med omgivningen. Man kunde visa upp sig som värst bland de värsta, få 
något att hända, utmana eller som Mattias gav prov på i de första sidorna, upp
visa kraftfull överlevnadskonst när han på ett vardagligt och naturligt sätt sökte 
motbilder till den schizoparanoida beskrivning han inte begrep. Genom att gå 
nära fann jag nästan alltid personligt färgade rationaliteter i berättelserna där 
valen och handlandet innebar, att de gjorde något med den ordning de bar 
inom sig787. De kommunicerade, gav respons, fattade beslut, handlade, kon
struerade identitet och levde genom personliga berättelser. De gav sig själva 
profil och rykte, likväl som de samtidigt var medaktörer i en gemensam berät
telse, en berättelse där vissa teman redan var givna, som både Burkitt och Ar
endt antydde i kapitlets början. Detta är livets möjlighet likväl som dess be
gränsning. Med Messerschmidts ord koordinerades möjligheter och begräns
ningar genom val och handling - "to do gender ... in situational ways" 788. 

Begränsade utrymmen för möjliga val 

Jag har tidigare berört frågan om begränsningar i uttrycksmöjligheter men kär
leksfullt alltid bevakat tesen om möjligheten att "handla annorlunda" - en val
möjlighet som jag vidhåller alltid finns. I ett positivt ljus innebär begränsningar 
också ramar och trygghet, en förutsättning för att kunna välja. 

784 Marcos är det tydligaste exemplet på oberäkneliga rörelsemönster. 
785 Rubrik i inledningskapitlet. 
786 Och i viss mån hårt arbete. 
787 Giddens 1976, s 127 Social structures... only exists as the reproduced conduct of situated actors. 
788 1997 s 4. 
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Marcos hade inte tillgång till samma uttrycksmöjligheter som Mattias trots att 
de under vissa livsperioder levde på likartade sätt. Marcos ordning var färgad 
av etnicitet, klasstillhörighet och det scenarioinnehåll som tidigare beskrivits. 
Dessa erfarenheter gav honom specifika möjligheter att känna tillhörighet, välja 
livsstil, skaffa sig vanor och rutiner, uttrycka manlighet och knyta sociala band. 
Han valde inte anonyma situationer eller framträdde offentligt med ambivalens 
och manlig svaghet. Asociala livsstilar var självklara arenor för honom att ut
trycka manlighet och tillhörighet. Han behövde mycket ljus för att känna sig 
levande och hans självförtroende sökte sig ständigt upplysta arenor och det 
fanns en stark vilja att aldrig bli vanlig. Mattias däremot skulle inte enkelt kun
na välja att bli skinhead, rasist eller gå in i ett offentligt slagsmål för att förstärka 
sin manlighet. Han använde små sökande gester och hade mer anknytning till 
den vanliga världen. Valen var också mer reflekterande, de gånger har sökte sig 
till asociala livsstilar. Det avvikande i livsstilen var kanske det pris han medvet
et betalade för att bli synlig, en livsstil han tog till i de mest desperata situatio
nerna av ensamhet, en livsstil som han inte upplevde som självklar och naturlig. 

På samma sätt skulle Lotta aldrig underordna sig och flyta med i livsbeting
elser som Sofia gjorde. I hennes erfarenhetsvärld fanns kamptemat så starkt 
inpräntat att hennes sätt att uttrycka kvinnlighet krävde kontroll, makt och stort 
egenutrymme. Lotta flöt sällan med strömmen. Inte minst framträdde skillna
den mellan dem i hur de handskades med erfarenheten av att ha varit sexuellt 
utnyttjad. Sofia accepterade och gick vidare medan Lotta vred, tänjde och bear
betade kränkningen. Liksom Mattias sökte sig Lotta fram och gick ut och in i 
olika sociala världar. De andra två levde oftast i en "antingen-eller-värld". 

Det fanns skillnader i scenarioskapandet där erfarenheter av problemtyngda 
uppväxtförhållanden (scenariogrupp 1) skapade en annan ordning och andra 
rörelsemönster än erfarenheter av "bara" problematiska betingelser (scenario
grupp 2). Graden av tidig utsatthet gav andra teman och andra mönster åt sät
ten att ta sig an det vanliga livet. Uppväxtvillkor och erfarenheter gav figurer, 
rutiner och vanor och nyans åt hur de såg på sig själva och sina möjligheter. Det 
var ingen tillfällighet att Henrik, Bosse och Marcos upplevde starkare behov av 
att visa upp sig som "stora" och hade svårare att anpassa sig till det vanliga livet 
än pojkarna med andra uppväxterfarenheter. Det var inte heller tillfälligheter 
som gjorde att Sofia och Andrea i högre grad än de andra flickorna underord
nade sig och flöt med i vad som hände. På gott och ont handlade det om att 
göra något av det man har och tycker sig ha att komma med. 
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Figur 8 Rörelsemönster, pojkar, scenario 1: 

Problemtyngda uppväxtförhållanden ,—. 
(çv starka pushfaktörer (scenario 1) ] \ 

överordnar sig, tidig utsatthet 
prestation- och pojkar 
maktkamp 

distinkta manliga figurer 
stor som liten, liten som stor 

Pojkarna i scenariogrupp 1, dvs problemtyngda uppväxtförhållanden med star
ka pushfaktorer, utvecklade tidigt starka sociala band utanför det vanliga och 
familjelivet. Detta gjorde dem "stora" tidigt, med påtaglig och konkret bevisbör
da att visa upp att de var någon. Figurer skapades tidigt i hemmiljön, skolan 
och på gatan med en distinkt manlig prägel. Känslan av identitet etablerades 
förtlöpande i processerna som började med att visa, övergick till att spela för att 
sedan känslomässigt upplevas som att vara. 

Dessa pojkar orienterade sig med kraftigt profilerade manliga prestationer 
och sökte ständiga bekräftelser och respekt av sin omgivning. Livet tematisera-
des till en prestations- och maktkamp där samhällets tvångsåtgärder sällan av
skräckte, snarare förstärkte den avvikande orienteringen. Pojkarna pratade om 
poliser, myndigheter och fängelsestraff som "värdiga motståndare". Tvångs
vård, §12-hem och så småningom fängelser var för flera av dem både livshisto
ria och framtid. "Värdiga motståndare" underströk, förstärkte och stämplade 
deras position, byggde vidare på kamptemat och cementerade de kriminella 
och våldsamma inslagen i deras livsstilar789. De pojkar som bäst behövde alter
nativa sätt att konstruera sin manlighet, hänvisades ständigt790 till miljöer och 
situationer där manlig maktkamp dominerade. 

Flickorna med samma scenarioerfarenheter sökte sig kvinnliga vägar att visa, 
spela och att vara. De blev överlevnadskonstnärer, ständigt hänvisade791 en 
underordnad, anpassad position där de kunde flyta med i det "de förtjänade". 

789 Fängelsekulturen bygger på kamp och positionering. En arena som väl passar deras tän
kande och kanske gör dem till miljöbetingade och välintegrerade återfallsförbrytare. 
790 Och i viss mån sökte upp. Jfr Bourdieu om habitus, smak etc. 
791 Och i viss mån sökte upp. Se ovan. 
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Figur 9 Rörelsemönster, flickor, scenario 1: 

problemtyngda uppväxtförhållanden 
starka pushfaktörer (scenario 1) 

underordnar sig, 
flyter med 

flickor tidig utsatthet 

flexibla, anpassade figurer 
"överlevnadskonstnärer" 

Som en spegelbild av samhällets grundläggande könsordning lärde sig flickor
na kompetenser och skapade roller som kändes meningsfulla och anpassade sig 
till de mest skiftande omständigheter. När jag kallar dem överlevnadskonstnä
rer menar jag inte att försköna det underläge och den utsatthet de ständigt 
kämpade med. Ordvalet har att göra med deras kreativa förmåga att ställa om 
och anpassa sig, som t ex Sofia och Andrea tycktes behärska. De kunde få det 
att fungera både i extremt svåra och utsatta livssituationer men även i hyggliga 
miljöer med stöd och hjälp. Flickor från svåra uppväxtförhållanden verkar ha 
ett starkt anpassningstema som lättare får det vanliga att fungera under hyggli
ga vårdbetingelser. De behövde, till skillnad från pojkarna, inte ta upp kampen i 
samma utsträckning. 

Kamptemat slår i högre grad igenom bland flickor med svårigheter och pro
blem i uppväxten och som sökte sig till avvikande livsstilar, dvs scenariobe
skrivning 2 med starka pullfaktorer. De utmanade, rymde, revolterade och sa 
sig söka alternativa former att skapa kvinnliga rörelsemönster. De såg sig själva 
som självständiga men åkte på bakslag som successivt urholkade deras själv
förtroende och devalverade självkänslan. 

Figur 10 Rörelsemönster, flickor, scenario 2: 

svårigheter och problem i uppväxten 
starka pullfaktorer (scenario 2) 

väljer, revolterar, 
utmanar till varje 
pris 

flickor 
besvikelser, konflikter 
och känsla av rotlöshet 

självständighets hävdande 
figurer, "rebeller" 
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Många av dem var svikna och besvikna på familjevärlden och försökte desperat 
hitta alternativ i olika parförhållanden. Det fanns en aggressivitet och ilska som 
ibland gjorde dem "omöjliga" i stela och maktfullkomliga vårdformer. De pro
vocerades på samma sätt som pojkarna i scenario 1 av maktdemonstrationer 
och skapade lätt destruktiva livsstilar som motmakt. 

I den sista gruppen, pojkar med scenariobeskrivning 2, fanns många varian
ter av orienteringar för att få uppmärksamhet. De hade inte på samma sätt om 
de tidigare beskrivna pojkarna växt in i kriminella livsstilar utan aktivt valt sina 
ageranden. 

Figur 11 Rörelsemönster, pojkar, scenario 2: 

(T* 
svårigheter och problem i uppväxten r—^ 
starka pullfaktorer (scenario 2) } \ 

utmärker sig 
vill synas 
till varje pris 

pojkar 

sökande och desperata 
figurer, "de osynliga" 

besvikelser, konflikter 
och rotlöshet 

<2 

Många av dem upplevde sig som ensamma, rotlösa och kämpade för att synas 
bland andra pojkar. Rimligtvis har jag kommit i kontakt med de få pojkar som 
av olika skäl ramlat igenom skyddsnäten och inte upphört med de vi kallar 
spänningskriminalitet. Min tanke är att vissa av dem antagligen skulle klarat sig 
utan sociala insatser om de istället sökt sig till mer socialt gångbara kompeten
ser t ex data, fotbollsspel eller att skruva i bilar. För en del av dem, t ex Sven, 
kom omhändertagandet antagligen att bli en parentes i livet medan en del, t ex 
Leif, redan gjort missbruket till en inbiten vana. Gemensamt för dem var mot
tagligheten och öppenheten för olika alternativa vägar under uppväxten. Kamp-
och prestationsmotiven ingick hos dem mer som vanlig manlighetsorientering 
till skillnad från de andra pojkarna. 

Det fanns något självklart och oreflekterat i att Sofia varken slogs eller måla
de grafitti. Flickor och pojkar lever i olika verkligheter, har en olikartad inre 
ordning och ger sina val könsspecifika uttryck. Det handlade inte om slentria
nuppfyllande av befintliga könsroller utan aktiva meninsfulla handlingar där 
asociala livsstilar t ex kriminalitet och våld var valda strategier att uttrycka 
manlighet eller kvinnlighet. De kommunicerade med omgivningen om vem de 
var och gjorde praxis av sin könsstrukturerande ordning. 

Det är runt dessa två centrala spår, livshistoriska erfarenheter och konstruk
tion av socialt kön som mina tankegångar successivt har utvecklats. I de kon
kreta livssituationerna upplevdes olika val och orienteringar som självklara och 
spontana. Ungdomarna följde viljan och den ordning som delvis fanns medve-
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tandegjord och bara delvis kunde kontrolleras. De upplevde sig helt enkelt 
"vilja". Viljan är det självklara sättet med vilken man väljer det rätta, det som 
passar och därigenom makar man plats åt sin personliga tråd i den gemensam
ma väv av relationer som omger oss. Det är så självklart, så enkelt att förstå, 
men så oerhört komplicerat att medvetet ha kontroll på eller som i mitt fall, teo
retiskt begreppsliggöra792. 

Jag har lyft två grundteman, uppväxtvillkor och kön793 för att belysa de 
sammanhang som påverkar handlingsutrymmet och därigenom möjliga val. 
Målgruppen är mycket speciell, men de temamässiga exemplen är ändå varia
tioner av det vanliga som skall sammanflätas med de resonemang jag tidigare 
fört om livsprocesser i stort. Ungdomarnas röster beskrev mänsklig praxis, hur 
det var att under speciella omständigheter trä in sina individuella trådar i de 
mänskliga angelägenheternas väv av relationer. Deras röster är viktiga att lyss
na till om man vill förstå hur komplicerade människor äräven om de beskrivs 
som schizoparanoida, karaktärstörda, missbrukare eller anorektiker. Rösterna 
hjälper en att komma ihåg deras riktiga namn! 

Då reser sig en man på tredje bänk... 

Jag hade just berättat om min undersökning för en liten församling behand
lingsassistenter från en av §-12-vårdens ungdomsinstitutioner. Citatkryddade 
exempel med beskrivningar av Lotta och Marcos tankar och livsflöden hade just 
landat i en avslutande formulering om hur olika det var för ungdomarna. Jag 
hade lagt märke till hans ansikte och hur han under redogörelsen levde sig in i 
det jag berättade. Han hade sett uppriktigt intresserad ut och verkade känna 
igen beskrivningarna av hur ungdomarna var. Flera gånger hade jag noterat 
igenkännande nickar och hummanden. Allt eftersom tiden rann iväg förändra
des hans ansiktsuttryck och han såg ut att brottas med en ökande oro i kroppen. 
Han skruvade på sig, slutade anteckna, flackade med blicken och samlade mod. 
Slutligen reste han sig upp, med en lätt rodnad på kinderna, befriad från min 
förförelse, förbannad på mig och alla tidigare teoretiker och experter som förfört 
honom och fått det att låta så lätt och självklart. Dessa experter som skapat be
grepp, modeller och organiserat om hans arbete men aldrig gett honom rätt 
verktyg. Han ville ha verktyg och veta hur man ska göra! 

792 Det ingår till största del i vardagskunskap och i den tysta självklara kunskap vi tar för gi
vet utan att reflektera över. Det är svårt att se sin egen lins! 
793 "Doing gender and doing class" känns pretentiöst i detta sammanhang. Dels tillhör nästan 
alla ungdomarna det vi i dagligt tal kallar socialgrupp 3, dels är de så få och speciella att det 
könsspecifika gestaltas under väldigt speciella omständigheter i förhållande till man
ligt/kvinnligt i stort. När det gäller "doing race" blir materialet ännu tunnare då det bara är 
Marcos, Henrik, Daniel och Andrea som har föräldrar med utländskt påbrå. Det finns alltför 
lite i deras berättelser som kan hänskjutas till något specifikt etnicitetsspår. 
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- Jamen vad ska man göra då? Det är vi som sitter med dem i knät. Du talar om deras röster, vad 
säger dom då? Vad har du egentligen kommit fram till? Hur ska vi hjälpa dem, vi som gör 
jobbet? 

Jag känner hur blodet rusar till i tinningen, hur hakan faller ner och hur jag desperat kämpar 
för att återerövra kontrollen. Vilka råd kan jag ge? I panik går jag igenom minnesbilder av upp
ställningar och OH-bilder som jag använt genom åren som fastslår den ena eller andra sanning
en om hur avvikande ungdomar fungerar och hur vård och behandling ska läggas upp och 
genomföras. Jag vill ge honom tre punkter - konkret... så här ska du göra, desperat famlar jag 
efter receptboken i bakfickan! 

- Nu ställer du mig, säger jag för att vinna tid och hinna tänka... 

Jag har lång erfarenhet av hur synen på ungdomar som problem utvecklats och 
hur synen på vad man ska göra åt problemen format olika behandlingsinrikt
ningar. Som jag berörde i inledningen har min syn på behandling med tiden 
förändrats. Jag är inte lika säker idag på vad som är rätt metod. De sista tjugo 
åren har jag varit med om många varianter och modeller som lyst klart en tid 
för att senare försvinna, bytas ut eller läggas ner när "kartan inte längre stäm
mer med terrängen". Marcos berättade en gång om sin tid på Viksjö ungdoms
hem: 

Egentligen låtsades de...att de (personalen) var mina nya föräldrar. De var trevliga och ville mig 
väl så jag lät dem hållas. Det är som en tyst överenskommelse - spelar ni så spelar jag... Men 
inuti oss själva tänker vi... men vi säger inget... Vi ba... fuck you... typ... men vi säger ingenting. 

Samtidigt som han cyniskt avfärdade den vanligaste tankefiguren i behandling, 
"familjetanken", pratade han sig varm för "djupa samtal" som fick honom att 
välja och inte ta risken att mista viktiga relationer. Familjehemmet fick stor be
tydelse för honom. De "behandlade" inte, men fick honom att värdesätta det 
han hade och det han inte ville mista. De gav honom ett erbjudande han inte 
kunde säga nej till, ett erbjudande som respekterade hans projekt - att bli sin 
egen - och gav honom möjlighet att själv välja. Enligt mitt förmenande var detta 
det enda budskap Marcos inte blev provocerad av. Hans självförtroende var så 
starkt knutet till att vara sin egen att alla försök att disciplinera, upplevdes som 
direkta kränkningar och indirekta hot mot hans självkänsla. För honom var det 
livsviktigt att vara bra på något och han sökte ständigt mer socialt accepterade 
alternativ att konstruera samma känsla på794. Utan starka bekräftelser riskerade 
han att ertappa sig själv eller bli genomskådad som "bluff" och "nolla", vilket är 
den mest skambelagda känslan av alla och den känsla han var mest rädd för. 

Hur skulle ett behandlingsalternativ se ut som både gav känslor av valfrihet 
och samtidigt utvecklade manlig kompetens och säkerhet? Marcos behövde 
vara med och påverka det som skedde med honom och inte förlora sin image 
eller sitt ansikte. Poängen var precis som han själv sa, "att han växte inombords" 
och att han valde att inte "förlora något han var rädd om". Om man ser familje
hemmet som en behandlingsenhet innehöll "behandlingsprocessen" levande 
sårbara människor, adekvata krav, samarbete och inflytande på olika val och 
orienteringar. 

794 Boxare, snowboardåkare, grafittimålare etc är exempel på alternativa arenor han försökte 
bli bäst på. 
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... Tankarna och paniken vandrar genom Marcos livshistoria och det han lyft fram i våra samtal. 
Ur mina minnesgömmor ramlar det äntligen ner ett antal punkter som jag själv kan stå för och 
som kanske har relevans för eventuella behandlingsframgångar ungdomarna beskrivit. Färgen 
återvänder till mina kinder och jag tar kritan och skriver... 

En medmänsklig relation och en fysisk miljö som ger frihet att pröva 
alternativa handlingssätt. Det måste beröra! 

En trovärdig förklaring på hur problemet uppstått och hur det ska bearbetas. 
Man måste förstå sammanhangen! 

En gemensam ritual som stärker både ungdomens och behandlarens tilltro till 
det som sker. Det man gör ska upplevas meningsfullt! 

Utvecklandet av kompetenser som håller och fungerar i den vanliga världen. 
Det måste finnas en fortsättning! 

Tacksamt ser jag hur han återvänder till anteckningsblocket och skriver ner punkterna. Jag 
pustar ut... 

- Hur är det då med alla skillnader du talat om. Alltså mellan könen. Menar du att man ska 
skilja dem åt på institutionerna, frågar en kvinna till vänster. Återigen sätter paniken åt. - Her
regud, det var som hon sett vad jag tänkte på! Mina tankar följde Marcos. Precis som vanligt 
hamnade jag direkt på killarna och deras behov. Samma gamla fälla... 

-Det är svårt att generellt säga något om... säger jag och drar ut på meningen för att ånyo 
vinna lite tid-

Min erfarenhet av flickor och deras situation på behandlingshem är präglad av 
ständigt nya upptäckter och kunskaper. För femton år sedan blundade jag 
omedvetet inför det som i backspegeln verkar ha varit tydliga signaler om både 
ätstörningar och erfarenheter av incest och övergrepp. Jag har missat det mesta 
men förhoppningsvis blivit lite klokare och mer uppmärksam med åren. 

Flickors utsatta situation795 på institutioner och tillkortakommande i be
handlingsverksamheter är numer väl dokumenterade kunskaper som på vissa 
håll resulterat i enskilda pojk- respektive flickinstitutioner. Om jag ser till inter
vjuflickornas erfarenheter har flera av dem haft positiva erfarenheter av vård 
och behandling. Sofias anpassning till livet på HVB-hemmet gjorde henne gott 
och hon menade att tydliga krav och "terapin" i soffan eller vid matbordet varit 
oumbärliga för henne. Lotta gav andra bilder. Hon utmanade, provocerade, 
ifrågasatte och drev med jämna mellanrum personalen till halvt vansinne. Det 
som förvånade mig var att hon ändå blev kvar, trots att ingen "förstod henne" 
och "gjorde alla fel som fanns". "Behandlingen" verkade fungera, även om det 
mest handlade om sidovinster i ett större livssammanhang. 

Lotta hade stora likheter med Marcos. Hon var tvungen "att göra det själv". 
All inblandning och "behandling" innebar utmaningar och provokationer. Här 
kan man säga att behandlingshemmet, precis som Marcos familjehem, hade två 
viktiga centrala pedagogiska inslag som verkade fungera. De "behandlade" 
henne inte och de fick henne att värdesätta och slå vakt om något som hon ab
solut inte ville mista. "Behandling" verkade fungera bäst när det inte handlade 
om behandling! Inom verksamhetens ram bedrevs arbetsträning som innebar 

795 11 ex den beskrivning jag gör om Sofias rörelsemönster inne på behandlingshemmet. 
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butiksarbete, ett arbete hon trivdes med och som gav status, självförtroende och 
kompetens när allt annat var gungfly796. Hennes orienteringar var starkt knutna 
till teman om makt och kvinnlig självständighet. "Behandling" i form av regler 
och krav, upplevdes därför som direkta kränkningar och indirekta hot mot 
självkänslan, vilket ofta ledde till kamp och motstånd. "Behandlingen" berörde 
henne inte, säger hon. Däremot utnyttjade hon arbetsträningen för att bygga 
upp sitt eget självförtroende. Hon behövde en nisch, ett socialt accepterat kom
petensområde för att rädda ansiktet och inte bli ertappad som ensam, utnyttjad 
och "en som ingen vill ha", den mest skambelagda och förödande av kvinnliga 
känslor. Hon grävde ner sig i arbetet och tog all arbetstid som fanns, vilket gav 
andrum att förbereda och göra sig mottaglig för återhämtningsprocesser. I det 
fallet tror jag inte på tillfälligheter. Hon styrde förloppet och lät det ske. 

- Det är en svår fråga du ställer som jag har antagligen för lite erfarenheter av för att kunna 
besvara. När det gäller mina intervjuungdomar har jag stött på erfarenheter av direkt könsför
tryck där flickorna varit i ett direkt underläge gentemot både ungdomsgruppen, personal och 
behandlingsmetodik. Deras behov har inte nog uppmärksammats och de har fått anpassa sig 
till rörelsemönster som de i sig är vana med men som inte är speciellt uppbyggliga för dem. 
Men jag har också mött flickor som med värme talar om relationer till både personal och ung
domar av den andra sorten. Jag tror att behandling måste vara en spegel av livet i sig självt och 
livet innehåller ständigt, rent av bygger på, interaktioner mellan manliga och kvinnliga rörel
semönster. I de fall man skiljer könen åt uppstår ytterligare en pålagring på den autencitetspro-
blematik797 behandling per definition ständigt brottas med (att det sker under konstlade soci
ala former - annars skulle det inte vara behandling). Konkret tror jag att både Lotta och Marcos 
har mycket att lära av varandra och skulle må bra av att mötas under hyggliga förhållanden. 
Det är förhållandena som är problemet, inte deras kön. 

Lättad ser jag att hon skriver ner punkten om autencitetsproblematik... 
- Jag arbetar på ett behandlingshem för unga missbrukare. Är det någon av dina ungdomar 

som har missbruksproblem och vilka droger har de gått på? Frågan kommer från en mörkhårig 
man i min ålder som sitter snett bakom han med behandlingsfrågorna. 

Jag tänker så det knakar. Vilka är missbrukare och vem av dem har använt vad? Varför har 
jag inte en fin OH-bild, en sammanställning som visar upp och anger vilken typ av ungdomar 
jag pratar om? Jag gjorde ju en sådan i början av intervjuerna. Vart tog den vägen? 

Nästan alla har provat många olika droger. Många skaffade sig livsstilar där 
droger ingick som naturliga inslag i bilden redan innan tonårstiden. De flesta 
drack oftare och mer än sina jämnåriga kompisar, de testade också andra droger 
som hasch, tabletter och sniff i högre omfattning än vanliga ungdomar. Som 
femtonåringar använde två flickor och flera av pojkarna regelbundet droger. 
Om man ser till deras utredningar och den dokumentation socialtjänsten gjort, 
beskrivs minst hälften av dem ha missbruksproblem och i några fall används 
epitetet "missbruksidentitet". Ändå vill jag vidhålla att droganvändning och 
missbruk spelade en sekundär roll i deras livsstilsorienteringar798. I början tjä

796 Det är svårt att säga vad som är behandling. Arbetsträningen ingick i verksamheten även 
om hon inte upplevde just det inslaget som "behandling" - det var ju bara arbete! 
797 Ett begrepp som Bergmark & Oskarsson myntat bl a i Börjeson & Mether 1989 och Berg
mark m fl BAK/SWEDATE ; DSF-projekt nr 81/50. 
798 Vilket är skälet till att mina sammanställningar av drogdebuter, preparatuppräkningar fick 
en så undanskymd roll att de till och med föll i glömska. 
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nade drogerna som rekvisita i kampen om att skapa profil gentemot de andra. I 
ett andra skede blev drogerna följeslagare i allt mer profilerade och avvikande 
orienteringar. Däremot var drogerna i berättelsernas inre struktur, alltid under
ordnade de elementära processerna och kunde väljas bort om det sociala sam
spelet gav sådana öppningar. Lotta och Marcos övergav naturligt sina droger 
för att inte riskera de sociala band som med tiden blev allt mer viktiga för dem. 
Det handlade då om tillgång till tillräckligt åtråvärda alternativ. 

När Mattias reflekterade över sin situation och sitt självvalda missbruk peka
de han på känslan av ensamhet och sin oförmåga att knyta kontakter med and
ra människor. Mattias valde drogen i brist på annat och skulle antagligen välja 
bort den om alternativen var tillräckligt attraktiva. Fanns det då inget kemiskt 
beroende? I det fallet vill jag föra fram Kalles berättelse. Han sade sig vara alko
holist, hade ett beroende och kunde inte sluta dricka "när han väl hade börjat". 
Däremot kunde han under långa tidsperioder helt avhålla sig från drogerna och 
stänga in sig med flickvän och husdjur. Om detta var ett kemiskt beroende hade 
det uppenbara likheter med hans "kriminella beroende" som han beskrev som 
ett periodiskt beroende där han inte kunde säga nej till kriminella kamrater och 
brott "när han väl hade börjat". Min slutsats är att bägge dessa beroenden var av 
samma art. Han fastnade ständigt i olika beroenden. Beroenden som vid närma
re granskning alltid rörde de människor och det sociala samspel han hade när
mast inpå sig. När relationerna var ansträngda och känslan av att vara värdelös 
och oduglig blev alltför påtaglig, gjorde han sig "liten och osjälvständig" för att 
inte tappa ansiktet. Det handlar om manliga sätt att konstruera figurer där 
gänget eller drogerna fick styra. Denna förenklade bild av missbruksprocesser 
underströks även av det okomplicerade förhållande Lotta och Lina hade till att 
börja, hålla upp och sluta med droger, trots att de periodvis visade upp en an
senliga konsumtion. 

- Jamen vad ska man då satsa på inom vården? Mannen som reste sig upp för en stund sen ser 
uppfordrande på mig. 

- Mitt material säger egentligen ganska lite som direkt kan hänföras till bra eller dålig be
handling. Däremot ges det rikligt med exempel på hur ungdomarna tänkt, funderat och hand
lat under olika omständigheter. Det jag skrivit om säger mycket om vad som varit viktigt för 
dem i olika livsskeenden. Människor var viktiga och de strävade hela tiden efter att vara någon 
och passa in någonstans. Det fanns en obändig kraft som kom till uttryck i viljan att hantera sin 
situation och begripa sig på problem och möjligheter. En kraft som förtjänar större uppmärk
samhet och fler arenor att växa till sig på. I de små kontaktytor jag haft med ungdomarna har 
jag sett hur de ständigt vridit och vänt på allt material, utnyttjat varje chans att förstå sig själva 
lite mer. Det låter lite "fhimmigt" att säga - bra behandling behöver tid för relation, reflektion 
och alternativa ingångar in i det vanliga igen - men det är just detta jag sett som de starkaste 
krafterna i återhämtning. Bra behandling handlar i första hand om återhämtning, hyggliga 
möjligheter att knyta sociala band och hitta alternativa vägar att uttryck sig på. Man måste inte 
för den skull veta allt eller kunna förklara allt som sker. Kunskapen om att Mattias var schizo-
paranoid, nonverbal eller identitetslös bidrog inte till att göra hans svåra väg tillbaka lättare. 

- Jamen vad är det då som fungerar, avbryter han? 
- Om man ser över tid visade sig föräldrar, släktingar, pojk- och flickvänner ha större bety

delse än enstaka behandlingsinsatser vilket är en fingervisning om värdet av att inte "klippa 
bakåt" eller att inte "köra över" den verklighet de faktiskt lever med. För flickornas del var det 
centralt att hitta tillbaka till och få distans till alltför skuldtyngda relationer med sina mödrar 
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och precis som pojkarna behövde de hitta "en figur" och en livsstil som hade status, passade in 
och fungerade inom det vanliga. Hyggliga partnerrelationer är sällsynt välgörande men knap
past något man kan aktivt bidra med i vård och behandling. Däremot är självkännedom om hur 
man fungerar i relationer och mänskligt samspel ett centralt område för nyfikenhet och experi
ment. Det är denna nyfikenhet, "uppmärksamhetslust" som inte får kanaliseras till att man 
orienterar sig mot att befästa bilden av att vara missbrukare, kriminell, anorektiker etc. Det är 
denna orientering inom vård och behandling, behandlingskarriärer, man skall motarbeta och 
skapa alternativa bilder till. Poängen är att koncentrera sig på de positiva sidorna, resurserna 
och vända blicken framåt. "Lusten" att förstå sig själv kan tas tillvara på ett bättre sätt om man 
tillerkänner människor kunskaper och kompetenser att själva påverka sina liv. De ungdomar 
jag samtalat med har ständigt försökt begripa mer av sig själva och gjort mycket av de små 
kontaktytor vi haft. Flera av dem har gått krokiga vägar, skapat hyggliga liv där jag tror mig 
ytligt kunnat följa tankar och kedjor av olika val och agerande. Det som slår mig mest är likhe
terna mellan oss, det fundamentala och elementära i tankar och val. I början trodde jag mig 
kunna "nagla fast dem" i problemprofiler, drogidentiteter, punkare, skinheads etc och att det 
under intervjutiden skulle falla ut "lyckade" och "mindre lyckade" karriärvägar. Allt eftersom 
våra dialoger utvecklades komplicerades förståelsen för deras livsprocesser som visade på mer 
elementärt innehåll. De ville, precis som jag i mitt liv, ingå i gemenskaper, uttrycka sin person
lighet och skapa mening med sina liv. Problemet med de här ungdomarna är att de definieras 
som problem och att de agerade allt mer för att bli någon inom problematiska området. Flera 
beskrev en resa som började med att testa figurer, fortsätter med att spela dem, för att så små
ningom bygga in dem i självbilden, känna sig som och att vara en farlig, våldsam eller värdelös 
person. Problemet var att de blev bemötta och betraktade som problem, upplevde sig som pro
blem och agerade som problem och att vård och behandling förstärkte denna ordning. Vi är 
vana att se på problem som något djupt och personligt, ett tankearv och en ordning från år av 
psykodynamisk kunskapsdominans där energin lagts på hitta knuten, sätta in rätt metod och 
att få kontroll på förloppet, ett tankearv som skapat traditioner och riter i professionellt bemö
tande som utgår från tankar om bot, behandling och kontroll. Det finns risk att vi missar de 
viktiga personerna, de självklara samspelen och nätverken som omger varje människa. 

Jag skulle vilja vända på synsätten och hävda att människor blir till och förändras utifrån i 
en framåtriktad intentionskedja! Genom samspel i olika sociala världar med människor man 
upplever viktiga, konstrueras fortlöpande känslan av identitet. I den mån behandling kan bidra 
till sådana processer måste den beröra människor och det elementära i mänskliga förändrings
processer. I d et hänseendet är det viktigare att koncentrera sig på att utveckla och förstärka 
resurser, söka möjligheter och ickeproblematiska sidor samt skapa samarbetsformer med dem 
det berör. En dialog med dem jag kallat "de verkliga experterna". Värdefulla behandlingskun
skaper hos socialarbetare handlar då i högre grad om inställning, bemötande och förhållnings
sätt till "problem" och vilken människosyn som förmedlas. Bemötandet är en hållningsfråga 
som är viktigare än kontrollerade behandlingsförlopp, genomarbetade teorier och fina lös
ningsmodeller. Ben Furman har uttryckt detta med enkla ord: "De bästa lösningarna kan funge
ra dåligt utan samarbete och de dummaste lösningarna kan fungera riktigt bra med samarbe-
te"799 utan samarbete faller de bästa behandlingsintentioner. Jag vill tala mig varm för ett 
socialpedagogiskt förhållningssätt som hjälper människor att prata om problem på ett kon
struktivt sätt och bidrar till att hitta praktiska lösningar och utvägar i samförstånd. Det betyder 
att utredningsförfarande som dagligen sker inom socialtjänsten och på massor av institutioner 
kan, för utsatta ungdomar, ge ett positivt uppmärksamhetsvärde och bli arenor för självförstå
else och förändringsprocesser. Då krävs det att man lämnar problemfixeringar och skapar ett 
klimat som förstärker de konstruktiva krafterna. Därför vill jag också tala mig varm för elemen
tära mänskliga drag i bemötande, drag som lyhördhet, respekt, optimism, vänlighet och humor. 
Det som fungerar i vård och behandling är oftast inte de ord och de ritualer som används "på 
scenen" utan det som kommuniceras mellan människor "bakom scenen", vilket med mina ord är 

799 Konferens 7 april 1997 "Det finns inga hopplösa fall" i Stockholm och i Statens Institutions
styrelses (SiS) regi. 
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socialpedagogik och lösningsfokuserat arbetssätt. Någon annan skulle kanske fått det att fun
gera på liknande sätt men sagt sig arbeta efter Hasselamodell. Behandling och avhandlingsar
bete har det gemensamma att det väsentliga till största del finns att läsa mellan raderna. 

- Detta är det svar du kan få! Sen måste varje verksamhet hitta sina egna former för hur man 
konkret skall arbeta. Det finns inga trix eller enkla metodråd. För min del har nu kommit till en 
punkt i livet då jag i kraft av erfarenhet och livskunskap, i viss mån fördjupad av kontakten 
med de här fjorton ungdomarna, ger mig rätten att säga vissa saker utan att vara "flummig". 
Människor är olika! De söker sig fram i livet på olika sätt och det gäller att ge utrymme åt "lus
ten att bli uppmärksammad" och bidra till medvetenhet och alternativa val. Poängen är att de 
måste göra det själva! Mänskliga processer kan inte förenklas alltför mycket och vi får inte för
dumma de människor vi har att göra med! De är av samma sort som vi och drivs av samma 
önskan att knyta sociala band och få uppmärksamhet. Så den enda slutgiltiga sanningen i be
handlingssammanhang är faktiskt: "Det beror på"...®00 

Det blev tyst en stund. Därefter började några åhörare längst bak försiktigt resa 
sig och åstadkom en kedjereaktion som sökte sig framåt i salen. Föreläsningen 
var avslutad. 

800 Smith 1978, s 38 Structural hierarchy in science, art, and history citerad i Shazer 1994 Spel med 
skillnader s 176. 

302 



SUMMARY 

CHOICE OF LIFESTYLE 

Ways in which problem youngsters cope with reality and 
construct identity 

Come close and complicate 

Youngsters who have been taken into care by the social services and ended up 
in an institution are always in some way in a very problematic life situation. 
Regardless of whether they have grown up in difficult conditions or come from 
what appears to be a normal home, these youngsters have formed lifestyles that 
have led society to take custodial/forcible measures. Some have become 
criminal, drug abusers or live in an environment where they are at risk, 
whereas others have relational problems that mean they no longer function 
properly in school or at home. 

On the basis of many years of experience in dealing with "problem 
youngsters", I have studied deviating and recovery processes in many shapes 
and forms. In my opinion they always, in some way, choose lifestyles and that 
this choice always takes place in a social context. People are the most important 
factor in these processes whether it concerns choosing or rejecting a deviant 
lifestyle. Behind the choice there are often everyday, simple social reasons. A 
youngster wants "to be someone" and "fit in" somewhere. 

Human actions and human processes are, however, extremely complicated 
to describe theoretically, to understand or to predict. The closer one gets, the 
more complicated they become. This does not mean that one should avoid that 
closeness. Instead, it is only by getting really close that one is able to 
understand and expose myths, over simplifications and prejudices regarding 
youngsters who deviate in one way or another. Personally I feel anger and 
disappointment every time I meet the problem-fixated, distancing type of 
thinking which dominates the way youngsters are treated within youth care. A 
way of thinking that all too often reduces social phenomena and people to 
pathologies and labels and tends to reinforce rather than combat deviations. I 
am searching for research and the development of knowledge that go behind 
the known problem models. Today, research on the target group is dominated 
by background research that most frequently reveals already known 
connections. This is a self-evident type of research that all too often leads to the 
conclusion that "wretchedness begets wretchedness - and presumably depends 
on just - wretchedness". 

I have, in working on my thesis, engrossed myself in questions concerning 
choice and lifestyle processes and what we, in everyday speech, carelessly 
bunch together as "deviating behaviour". My target group was a limited group 
of "problem youngsters", defined as socially vulnerable and problematical and 
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who had been taken into care. The aim was to establish co-operation, get close 
and, through frequent descriptions, gain insight into the "order" they 
themselves construct for experiences, thoughts and choices of behaviour and 
lifestyle. 

From a common starting point, "assessment home", I have by means of 
continual interviews followed fourteen youngsters, six girls and eight boys, for 
several years1. They were at an age, a point in life and in a situation that could 
mean a reorientation towards a "normal life" or the establishment of a lasting 
"deviating life" or something between these two poles. My interest was focused 
on their version of events when it is decisive for how they choose to deal with 
resources, opportunities and alternatives. The interviews were also an unique 
opportunity for me, as a social worker, to listen to the end to what the course of 
their lives can relate without prying, interfering or putting to rights. A listening 
that is essential in order to be able to understand what happens in the 
boundary zone between "the normal life" and "the deviating behaviour". 

Choice of lifestyle 

For him it was just a part of being young, but for me it actually became a 
lifestyle... 

Choosing a lifestyle is a way of actively relating to oneself, to others and to the 
immediate circumstances to which one has daily to react. In this way, choice of 
lifestyle contents with it, an identity pattern, but at the same time it seeks the 
social field and the common shared things in different groupings of people. By 
describing their lifestyles and lifestyle choices, the youngsters can put into 
words who they are, where they belong and express their experiences of their 
identity in concrete terms. My concept of lifestyle takes into account the 
practical truths2, the order3 by which youngsters tie together a coherent reality 
and an interpretative frame4for continued action choices. I have also tried to 
understand the personal expressions of identity; "figures"5, which are 

1 14 youngsters who had been taken into care at two assessment homes were interviewed as 
part of the research project (one residual home and one special youth home, with compulsory 
care, §12 home). Thereafter the youngsters were followed up with continuous interviews two 
to three years ahead. 
2 Olofsson & Sjöström 1993 "praktiska sanningar" (practical truths). Giddens 1984 emphasises 
the practical conscious level of "thought" which holds together and gives meaning to everyday 
experiences. 
3 Giddens 1984, 1991. With help of practical truths "order" is created, daily routines built up 
and arguments concerning why one behaves in a certain way constructed. Routines in thoughts 
and in behaviour give security and make the individual more secure - an ontological security, 
1991 p 126 onwards, 244. 
4 Giddens 1984 p 87 emphasises the cognitive possibility to utilise the frames as sources of 
safety and security. Frames are clusters of rules which help us to constitute and regulate activities, 
defining them as activities of a certain sort and as subject to a given range of actions. 
5 Goffman 1969 p 68 on discretion when making a personal "figure" of a social context. 
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continuously constructed and in action express choices of lifestyles when they 
build a coherent pattern over time. 

Social action and social interplay are expressed, explained and understood in 
many different ways. I utilize primarily the openness that exists in interactive 
theory and the social-psychological level of abstraction. Nothing is created in a 
void, instead the rooms is continually populated by people and chartered by 
travel guides that make the journey possible. However, the journey often 
contains individual stopping points where descriptions and people are "dealt 
with" and made meaningful and interesting. In this respect the choice of 
lifestyle is "the traveller's own business". In my description of my aims, I strike 
a note of close contact and respect for the youngsters' individual journeys. This 
means that I, as "a tracker", concentrate on "what their stories relate". 

Tracks in the stories 

Their voices provided an important insight into what influenced their way of 
dealing with difficult realities and "the life" that they gave to their lives. 
Individual life histories are presented both in a coherent form and in thematic 
ways as "complicatedly" as possible. The research constantly provided 
surprises and reassessments, during the course of the journey, of what I had 
thought were central mental images needed in understanding. I had 
preconceived ideas that gang styles, youth cultures and the chemical 
dependency structures of drugs would have greater influence on different 
choices and actions. I also thought that there would be greater similarities 
between girls and boys or that they would be more predictable and consistent 
in their behavioural patterns. Chance, development of relationships and 
sudden changes in direction meant that I was continually left behind by the 
twists and turns their lives took. There is much in their lives that I still do not 
comprehend despite the fact that I have turned them inside out for several 
years. 

Time6has, nevertheless, meant that the stories have matured and certain 
tracks have become clearer. Tracks which in my case concern differences 
between the sexes and in living conditions. In every occurrence of "social 
interplay" there is a personally coloured rationality where the individual does 
something according to the "order" she/he bears within her/himself7. In this 
way, the youngsters give themselves profiles, images and reputations. In 
Messerschmidt's words, choice and action are co-ordinated: to do gender, race 
and class in situational ways"8. 

6 ... and to a certain extant hard work. 
7Giddens 1976 p 127 Social structure ... only exists as the reproduced conduct of situated actors. 
8 Messerschmidt 1997. 
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Construction of female and male patterns 

Even if different choices are experienced as individual and spontaneous, they 
follow an experience-related inner order that is only partly conscious and 
controllable. The experiences of "wanting and choosing" are not only a 
personal construction. Wanting and choosing are also obvious ways of making 
a place for one's own thread, weaving it into the collective warp and weft and 
constructing a female or male image that suffices in the human collective. The 
girls and boys lived in different realities which produced differences in their 
construction of order9 and led to gender specific choices and female and male 
behaviour patterns. In addition to gender differences, I also found two types of 
social "inheritance" and life history scenarios that gave structure to choices and 
orientations. 

History scenario 1: Youngsters from problem backgrounds with major 
elements of social problems, with strong push factors putting them in problem 
situations. These exposed them to asocial lifestyle influences from an early age. 
Their ability to control the course of their lives appeared to be weaker and they 
said that they often "ended up" in asocial friendship groups and lifestyles. 

History scenario 2: Youngsters from backgrounds that are similar in many 
respects to those of their classmates at school. However, their orientation is 
characterized, to a much greater extent, by an active choice or search for 
friendships and lifestyles which involve criminality, deviating behaviour and 
abuse. 

Troublesome girl's behaviour patterns, on the basis of gender and life history 

(P 
Troublesome life situations 
strong desire for love and 
company 

The power of habit: 
constructing routinezed order 
the meaning of femaleness 
scenario 1: subordinated 
scenario 2: powerful 
(the feeling of being) 

Intimacy 
more important than 

Identity 

A female prime move 
is to; look for female 
space to construct identity 
(the desire to try) 

scenario 1: adapted and flexible 
"survival experts" 
scenario 2: independent 
"the rebels" 
(the power to act) 

The girls in scenario 1 were often "survival experts" and sought subordinate 
positions where they adapted themselves and drifted along in "what they had 

9 Compare Gilligan 1985 gender differences in "moral thinking". 
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deserved". As a reflection of society's order10, the girls learnt skills and created 
roles, meaningful and adapted to changing circumstances. When I call them 
"survival experts", it is not my intention to underplay the subservient and 
exposed position they have had to continually fight against. My choice of 
words has to do with their creative ability to adjust and adapt to the most 
changing environments. They could see the glimpses of light and make things 
work even in the most difficult circumstances. The strong theme of adaptability 
made it even easier for them to function under reasonable care conditions. The 
problem was that their self-confidence was tied to being subordinate and they 
had a habit of constructing images with this behaviour pattern which made 
them insecure and dependent. 

The girls in scenario 2 had a common theme of struggle. They challenged, 
ran away, revolted and said that they sought alternative ways of shaping a 
female pattern of behaviour. Several of them had been let down by and were 
disillusioned with family life, above all their fathers and tried desperately to 
find alternatives in relationships with boys. The relationships between mothers 
and daughters were like a battle for power, where the daughters felt that they 
did not belong in the new family constellation and in the end won the fight 
over times, rules and where they should live. In the beginning they felt popular 
and independent, but they became increasingly dependent on gangs and 
lifestyles which successively devalued and undermined their self-confidence, 
self-esteem and status. They had an aggressiveness and an anger that 
sometimes made them "impossible" in inflexible and autocratic forms of care. 
They were provoked by demonstrations of power and often created self-
destructive figures as a rival source of power. Their self-confidence was bound 
up with maintaining their independence to every price, which made it difficult 
to develop lasting social bonds and they were used to constructing figures who 
"couldn't care less". 

Troublesome boy's behaviour patterns, on the basis of gender and life history 

(r* 
Troublesome life situations 
strong desire for profile and 
respect 

The power of habit: 
constructing routinezed order 
and meaning of maleness 
scenario 1: above ordinated 
scenario 2: attention-seeking 
(the feeling of being) 

Identity 
more important than 

Intimacy 

A male prime move is to; 
look for male space 
to construct identity 
(the desire to try) 

scenario 1: distinct powerful 
"grown up when small" 
scenario 2: lonely, friend-seeking 
"the invisibles" 
(the power to act) 

10 Hirdman 1985, Messerschmidt 1993 on gender as an overarching paradigm and order. 
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The boys in scenario 1 developed social bonds outside "the normal" family 
circle at an early age, which made them "grown up" early. Role figures were 
sought and created with a distinct male character at home, in school or on the 
street. Their feeling of identity was established continually in the process that 
started with "showing", then became "playing" and eventually was 
experienced emotionally as "being". These boys found their direction through 
feats of prowess and continually sought confirmation and respect from their 
surroundings. Life became a power struggle in which society's coercive 
measures seldom had a deterrent effect, but instead tended to reinforce 
deviating behaviour. Compulsory care in special youth homes, §12-homes and 
eventually prison were for many of them both their life history and the future. 
The boys talked about the police, the authorities and prison sentences as 
"worthy opponents". Opponents who confirmed their self-images, built 
further on the theme of struggle and made criminality and violence central in 
their choices and orientations11. Those boys, who most needed alternative ways 
of constructing their manhood, continually sought and were referred to 
environments in which the male power struggle dominated. The backside of 
having been "grown up when small" is also being "small as a grown up" when 
they constructed dependency relationships with girlfriends, friends, criminality 
and drugs. Their figures had a habit of s tanding in the limelight which made it 
difficult to be "ordinary" and vulnerable. 

The boys in scenario 2 provided a variety of attention-seeking choices. They 
had not usually grown into the habit of criminal lifestyles, but had instead often 
consciously sought after asocial alternatives during their teens. Many of them 
felt lonely, rootless and fought to be visible amongst other boys. They had for 
various reasons fallen through their safety nets and had not stopped what we 
call excitement-related criminality. They were attracted to the "wrong" type of 
friends or did "crazy things when they were drunk". Presumably, many of 
them would have survived without measures from the social services if they 
had developed more socially acceptable ways of distinguishing themselves e.g. 
being good at computers, football or fixing cars. For some of them being taken 
into care will probably only be a short intermission in their lives, while others 
have already made the asocial lifestyle their own. Common for them all was 
their receptiveness and openness to alternative lifestyle orientations. Fighting 
and feats of prowess figured more strongly in their make-up than in ordinary 
male models of behaviour. Their role figures sought continually to construct 
and create social bonds and they would have gladly liked to find a place in "the 
normal" and could not bear to be invisible. 

11 Prison culture builds on struggle and fighting for positions. An arena which well suites their 
way of thinking and possibly turns them into environmentally conditioned and well integrated 
recidivists. 
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The play around self-esteem 

On the basis of the youngsters' stories, one could follow how they had coped 
with experiences and living conditions and through practical truths, inner order 
and habits, created what Giddens calls "ontological security". They constructed 
frames in order to feel certain and have control, and to prevent and predict 
possible threats to their self-esteem12. In purely practical terms they sought to 
act in such a way that they could feel good, proud, happy, secure, important, 
safe, tough, liked, admired, but also feared, hated and loathed in order to know 
where they had the world and how they should relate to it. 

Self-esteem and self-confidence are a pair of concepts that continually appear in 
the stories13. In their choices and orientations there was a continual process of 
construction to create self-assurance and self-confidence14. A low self-esteem 
could be effectively hidden and protected behind an inflated self-confidence 
and an exaggerated "showing off". It could also be protected by "role security" 
in which a certain skill or talent was utilized e.g. physical strength, insolence, 
appearance or sexuality. Tendencies were developed to cash in on 
reinforcements which meant that they felt15good, gained self-confidence and 
thereby improved their self-esteem. High self-esteem produces increased ability 
to deal constructively with difficulties and problems16. Presumably the 
youngsters I interviewed would not have been in residual homes if they had 
better self-esteem. Much in their actions indicated a desperate attempt to win 
self-confidence and protect an all too easily threatened self-esteem. 

You're not worth anything ... but you learn to endure ... 

They sought after "order" and to make the world comprehensible and 
manageable, to construct simple and practical truths to serve as guides, find 
niches where they were "good" and where they "fitted in" and found their way 
in a highly individual manner. Above all they wanted to establish social bonds 
and fit in, but also to avoid situations that produced feelings of violation and 

12 Threats to ontological security. 
13 These are concepts with relevance for everyday life and valuable as analytical tools. I try to 
use them both in relation to direct utterances and to be more analytical. The concept self-
esteem, in the way that I use it, follows the words literal meaning esteem-for-oneself and is 
intended to describe an inner state which cannot simply be read from outer factors. Compare with 
Wennberg & Wennberg 1995. Giddens describes a "high self-esteem" as "an emotional 
vaccination" against social questioning and infringements. Childhood is important and creates 
an "inner core of self-reliance", but it must also not be over-valued. Self-esteem like identity 
develops over a persons whole life and has the character of a process, which are central lines of 
thought in the thesis. 
141 see these two concepts as synonymous with Giddens "ontological security". 
15 Thomas Scheff 1994 emphasizes fundamental importance of feelings and emotions for 
cognitive choices and everyday life. No approach to sociology can be complete which fails to analyze 
this (p ix) states Giddens in his foreword. 
16An argument which is reminiscent of Antonovsky 1991 and strongly KASAM? 
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shame. Experiences of such situations always mean a threat to self-esteem17 and 
give rise to counter-strategies to regain control. The youngsters7 actions had 
much to do with "a play around self-esteem" in which habits and routines 
should provide security and self-confidence. The game had three main goals18. 
They should find their way into a group, develop a profile or reputation and 
construct a coherent understanding and meaning in what they did. The game 
should also feel authentic, and be both outwardly and inwardly visual. It 
should be experienced as relevant, logical and meaningful, at least for those 
most closely concerned. In purely concrete terms the aim was to find people 
with whom they fitted in, a role to creep into and a practical explanation which 
enable the whole thing to hang together cognitively. 

My point is that all forms of habits and routines, both in ways of thinking 
and translated into practical actions can be seen as addictive behaviour19. A 
power of habit which creates feelings of security and control. Habits which, in 
their turn, through different lifestyle choices become abilities and self-
confidence that protect and prevent possible threats. The power of habit means 
that security is sought by means of creating and recreating known figures that 
generate fear and respect in others' eyes. These are responses with which one is 
familiar. To develop figures and find one's bearings through various choices 
can, on the basis of such elementary reasoning, be seen as a game about self-
esteem. This even applies to figures/images to be "bad" when they give a 
feeling of being good in some respect. 

I became best at being worst... 

Ideas about changes, care and treatment 

My material provides many examples of how "the problem youngsters" 
thought, chose and found their way in different phases of their lives. People 
were important and there was an intractable force, a will to cope with situations 
and understand problems and opportunities. This force deserves to be paid 
greater attention and be given more arenas in which to develop/improve. The 
youngsters tried, within the confines of the limit contact interface we had, to 
continually twist and turn the interview transcripts and drafts and utilize every 
interaction in order to understand themselves better. There are important 
parallel processes in working with interviews that can be transferred to efforts 
to change and treat. One can also draw a number of conclusions from their 
behavioural patterns about what had been effective in recovery and change. 

Over time, parents, relatives, boyfriends and girlfriends proved to have 
greater significance than isolated treatments. In the girls' case it was of central 
importance to work back to and distance themselves from relationships with 

17 Messerschmidt 1993. 
18 Compare Olofsson & Sjöström 1993 p 19. 
19 Addictive in a broad sense not necessarily related to addition or drug dependency. See 
Johansson 1995 p 143-145. 
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their mothers that were too weighted down with guilt. However, in precisely 
the same way as the boys, they needed to find a "role model" and a lifestyle 
that had status, conformed and functioned within normal life. Good 
relationships with partners were especially beneficial, but are scarcely 
something upon which care and treatment can be built. On the other hand, the 
curiosity, "desire for attention" that I discovered when interviewing was a force 
for good which must not be channelled to reinforce the picture of being an 
addict, criminal, anorectic etc. Care and treatment must draw out alternative 
and varying ways of interpretation, be arenas which work against treatment 
careers and create alternatives. The point is to concentrate on youngsters' 
positive sides, focus on their potentials and look forward. "The desire" to 
understand oneself can be utilized in a better way if one grants people the 
knowledge and ability to influence their lives themselves. Several of the 
youngsters had walked crooked paths, but had created reasonable lives where I 
could superficially follow thoughts and chains of choice and actions. What 
struck me most was the social, the fundamental and elementary in thoughts 
and choices. In the beginning I thought I could "pin them down" into problem 
profiles, drug identities, punks, skinheads etc. and that "successful" and "less 
successful" career paths would emerge. As our dialogues developed, the 
understanding of their life processes became increasingly complicated. They 
want, exactly like other people, to belong to groups, express their personalities 
and create meanings with their lives. The problem was that were defined as 
problems and increasingly acted "to be someone" within problematical areas. 
Several described a journey that began with "testing" role models, continued 
with "playing" them, and gradual led to building them into their self-image, 
feeling themselves to be and "being" a dangerous, violent or worthless person. 
Care and treatment reinforced this order. We are used to seeing problems as 
something deep and personal, a way of thinking inherited from years of 
dominance of psycho-dynamic knowledge where energy was put into finding 
the "knot", adopting the "right method", and getting control over the course of 
events. This inheritance has created traditions and rituals in professional 
treatment and stems from ideas about cure, treatment and control. There is a 
risk that we overlook what my youngsters stressed as most important: the 
important people, the natural interactions and networks that surround 
everyone. 

I would like to turn this view around and argue that everyone is created and 
changed from within a forward-looking interaction chain! It is through 
interactions, in different social worlds, with people we experience as important, 
that our continuing sense of identity is created. To the extent that treatment can 
contribute to such processes, it must deal with people and "the 
elementary/essential elements" in the human processes of change. In this 
respect it is more important to concentrate on developing and strengthening 
resources, seeking opportunities and "unproblematic sides". It is also important 
to create forms of co-operation and dialogue with those involved. Valuable 
knowledge about treatment possessed by social workers concerns, to a 
considerable degree, attitudes, approaches and treatments of "problems" and 
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the view of people they express. The dialogue and approach are more 
important than controlling the course of events, well worked out theories and 
fine solution models. Ben Furman has expressed this in simple terms: "The best 
solutions can work badly without co-operation and the stupidest solutions can 
work well with co-operation"20. Without co-operation, the best intentions when 
it comes to treatment can go astray. I want to advocate a social-pedagogical 
approach that helps people to talk about problems in a constructive manner 
and contributes to finding practical self-directed solutions and ways out. This 
implies that the assessments that are carried out daily by the social services and 
in treatment centres contain a potential which can exploit the desire for 
attention and become arenas for self-understanding and change. It requires the 
abandonment of a problem-fixated approach, which is experienced as 
oppression and power making and instead create a climate that reinforces the 
constructive forces. I also want to promote elementary, humane characteristics 
in treatment. Characteristics such as sensitivity, respect, optimism, friendliness, 
and humour. What works in care and treatment is often not the words and 
rituals used "on the stage", but rather what is communicated between people 
and "between the lines". In my terms, it is about social-pedagogy and a 
solution focused way of working. Someone else might, perhaps, work in a 
similar ways but declare an other angel. Something that treatment and working 
with my thesis have in common is that what is most important can, to a large 
extent, be read between the lines. People are complicated and human processes 
are much more than what can be contained in a hard-drive or in a recipe-book 
for tretment and care. 

20 Conference 7 April 1997 "There are no such things as hopeless cases" in Stockholm. 
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