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Sammanfattning 
Vissa grupper i samhället uppmärksammas mer än andra. Det kan finnas många anledningar till detta 

men ofta handlar det om avvikande beteende. I denna antologi behandlas grupper som av den 

samhälleliga normen betraktas, eller riskerar att bli betraktade, som avvikande. Gemensamt för de fält 

som studeras är att insatser, bland annat i form av institutioner och organisationer, har tillsatts för att 

erbjuda hjälp och arbeta förebyggande för att de berörda ska fungera inom den rådande 

samhällsordningen. Vi har studerat professionellt arbetande personers föreställningar om ett väl 

fungerande drogförebyggande arbete, elever och skolpersonals föreställningar om diagnosen DAMP och 

ungdomar som diagnostiserats med DAMP, nattvandrare med fokusering på tjejers kriminalitet, 

brottsoffers livsvillkor utifrån verksamma personer på Brottsofferjouren och organisationen Kriminellas 

Revansch I Samhället med representanter. De är i denna antologi inte de direkt berörda som studeras 

utan utsagor av personer som genom de fält som ovan presenterades, kommer i kontakt med dem. 
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Förord 
Uppsatserna som ingår i denna antologi har skrivits inom ramen för 
kurserna: Projektarbete I och II på temat Livsvillkor och identitet på 
utbildningsprogrammet Samhälls- och kulturanalys, Institutionen för tematisk 
utbildning och forskning, Linköpings universitet, Campus Norrköping. 
Uppsatserna och antologin omfattar 10 poäng och utgör examinationsarbete i 
årskurs 2, och motsvarar B-nivå i Samhälls- och kulturanalys. 

Vi vill rikta ett stort tack till de informanter som ställt upp och 
medverkat i denna antologi.  
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Att förhålla sig till normen 

Inledning 
Vissa grupper i samhället uppmärksammas mer än andra. Det kan finnas många 

anledningar till detta, ofta handlar det om kroppsliga stigman eller avvikande 

beteende. I denna antologi behandlas grupper som av den samhälleliga normen 

betraktas, eller riskerar att bli betraktade, som avvikande. Gemensamt för de fält som 

studeras är att insatser, bland annat i form av institutioner och organisationer, har 

skapats för att erbjuda hjälp och arbeta förebyggande för att de berörda ska fungera 

inom den rådande samhällsordningen.  

 De områden som kommer att beröras i denna antologi är livsvillkor och identitet 

i relation till droger, utsatthet, kriminalitet och diagnosen DAMP. 

Syfte 
Vi har valt att intervjua verksamma inom våra respektive fält, eller personer som på 

något sätt kommer i kontakt med de som fältet berör. Syftet är att se hur dessa 

personer uppfattar de fenomen som respektive studie behandlar. Gemensamt för fälten 

är att de berör personer som avviker, riskerar att avvika, eller försöker att åter bli en 

del av samhällsordningen. Denna samhällsordning utgörs av skrivna och oskrivna 

regler och normer som dessa människor bryter, brutit, eller riskerar att bryta mot och 

definieras därför som avvikare.  

Metod 
Vi har använt oss av en metod som kallas för grundad teori (GT) som utvecklades på 

1960-talet av de amerikanska sociologerna Anselm Strauss och Barney Glaser. Metoden 

går ut på att grunda teorier i data som insamlas fortlöpande under studiens gång.1 GT 

har sitt ursprung i den symboliska interaktionismen som innebär att människans 

förmåga till tänkande är formad av social interaktion.2 

 Vi har tolkat GT som en induktiv metod vilket innebär att vi går från empiri till 

teori. Kvalitativa data insamlas genom intervjuer och observationer gjorda på det valda 

fältet. Att använda sig av GT innebär att man närmar sig fältet förutsättningslöst och 

genom detta skapas objektivitet gentemot forskningsfältet.3 Vi hade ingen tidigare 

erfarenhet av våra fält och valde att undvika litteratur berörande det aktuella fältet 

innan datainsamlingen. Detta gjorde det lättare för oss att försöka skapa objektivitet, då 

tidigare erfarenheter kan leda till ett insamlande av material som man tror är viktigt.  

                                       

 
1 Hartman, Jan, Grundad teori (Studentlitteratur, 2001) s. 11 & 31 
2 ibid. s. 29 
3 ibid. s. 24-26 
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 Då vi hade beslutat oss för vilket område vi intresserade oss för att studera, var 

nästa steg att utföra en observation på våra respektive valda fält inom detta område. 

Vid första kontakten med fältet är relationen till en gatekeeper det viktiga första steget 

för fortsatt insamlande av data. En gatekeeper förmedlar en vidare kontakt mellan 

forskaren och fältet. Det är gatekeepern som styr vilken tillgång vi, som forskare, 

kommer att få till våra fält.4 Exempel på dessa personer kan vara ansvariga för 

organisationen, samordnare eller projektledare.   

 När vi fått tillgång till fältet genomförde vi observationerna som vi sedan 

analyserade. Därefter kunde vi precisera vår studie än mer och, med hjälp av våra 

respektive gatekeepers, komma fram till val av informanter och utformande av 

intervjufrågor till dessa.  

 Då det var dags att analysera vårt material kodade vi observationer och intervjuer 

genom att söka efter nyckelord. Nyckelord med gemensamma betydelser förde vi 

sedan samman och lät dem skapa kategorier. Dessa kategorier gav oss en överblick av 

våra data och hjälpte oss i fortsatt analyserande.  

Etik 
Vi har, som sagt, valt att intervjua verksamma inom våra respektive fält, eller personer 

som på något sätt kommer i kontakt med de som fältet berör. Vi har undvikit att 

intervjua de som verksamheten vänder sig till. Det på grund av att vi som oerfarna 

forskare inte kan ansvara för de konsekvenser en intervju eventuellt kan medföra då 

våra studier behandlar tämligen känsliga ämnen. Det kan vara svårt att hantera ömtålig 

fakta som eventuellt framkommer vid intervjuer med de direkt berörda. Samtidigt kan 

relationen till informanter som utlämnar sig genom att berätta om sina upplevelser, bli 

väldigt personlig och nära och därför problematisk att hantera under och efter studiens 

slut. 

 Av respekt för våra informanter har vi ändrat citaten till att i vissa fall bli något 

lättare att läsa. Ytterligare en anledning till detta är att värna om informanternas 

integritet så att dialekter och dylikt inte går att härleda till specifika geografiska 

områden. Vi har tagit fasta på det Humanistiska och Samhällsvetenskapliga 

Forskningsrådets etiska principer för samhällsvetenskaplig forskning. Dessa fyra 

principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska informera de 

medverkande om vad ett deltagande innebär och att ett deltagande är frivilligt och när 

som helst kan avbrytas. Med samtyckeskravet menas att informanterna har godkänt sitt 

deltagande i studien. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas identitet skyddas 

och att informationen de delger forskaren endast är tillgängligt för behöriga. 

                                       

 
4 Hammersley, Martyn & Atkinson, Paul, Ethnography (Routledge, 1995) s. 74ff 



 

 

3

Nyttjandekravet går ut på att de data som samlas in inte utnyttjas till annat än för 

forskningsändamålet. 5 

Ett avvikande beteende blir klassat som ett 
samhällsproblem 
Alla fält i denna antologi berör avvikande beteende ur någon aspekt. Då vi använder 

oss av detta begrepp utgår vi från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv vars 

grundtankar går ut på att det som ses som avvikande, inte från början är det. En så 

kallad kollektiv definitionsprocess skapar avvikandets framväxt, hur det beskrivs och 

vilka åtgärder som ska sättas in för att få bukt med problemen.6 De områden som 

presenteras i denna studie befinner sig på olika steg i denna process. Att ägna sig åt 

kriminella handlingar är exempel på ett beteende som är djupt rotat som avvikande 

och beskrivs som ett samhälleligt problem. Samtidigt tvistar de lärde om ifall diagnosen 

DAMP ens existerar och om de som tillskrivits den verkligen är funktionshindrade. 

Förekomsten av olika sociala, ekonomiska eller hälsomässiga missförhållanden 

kategoriseras inte automatiskt som sociala problem. Vissa förhållanden upplyfts först 

som problematiska men måste bli socialt erkända som just problem för att fortleva. När 

detta väl skett gör avvikelsen och dess tillhörande problem entré på offentliga arenor 

så som intresseorganisationer, skolor, lagstiftande församlingar och massmedia. 

Brottsofferjouren (BOJ) är ett typexempel på en ideell organisation som bildats på 

grund av att personer utsatts för brott och exempelvis berövats sin trygghet, vilket kan 

orsaka att avvikande beteende så som att inte våga gå ut, anammas.  BOJ har för avsikt 

att hjälpa dessa människor att bearbeta sina upplevelser och rädslor och därmed återta 

sin trygghet och undvika det avvikande beteendet. Efter att ett problem erkänts och 

legitimerats är det dags för det att stå i fokus för diskussioner, kontroverser samt olika 

definitioner. Flera intressenter försöker i detta skede göra anspråk på det för att på så 

sätt kunna få till stånd åtgärder som på bästa sätt kan komma att gynna dem. De 

intressenter som lyckas bäst bestämmer således problemets framtid samtidigt som de 

själva är beroende av hur problemet beskrivs, vilka känslor och engagemang det 

väcker hos allmänheten och vad det tar form av för att skydda redan etablerade 

intressen. Det är nu tid för samhället att diskutera fram en officiell handlingsplan för att 

komma till rätta med problemet och här kommer definieringen av det än en gång på 

tapeten. Det kan resultera i att problemet får en annan bestämmelse i jämförelse med 

vad det till en början hade. Det har nu nått den kollektiva definitionsprocessens slutfas 

och vad som återstår är att så att säga gå från ord till handling. De insatser som givits 

förslag på kommer nu att ändras på allt utifrån vilka användarna av dem är, de som 

                                       

 
5 Humanistiska och Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet, 
http://www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=12 (Besökt 2005-04-08) 
6Hilte, Mats, Avvikande beteende (Studentlitteratur, 1996) s. 23 ff 
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har något att vinna på att åtgärderna etableras kommer att exploatera dem samtidigt 

som de som går miste om något då de inrättas kommer att försöka hålla dem nere.7 

Disposition 
Nedan följer en kort presentation och kort sammanfattning av samtliga bidrag i denna 

antologi.   

�Att lära sig leva� � Helena Johansson 
Den här studien behandlar professionellt arbetande personers föreställningar om hur 

man på bästa sätt förebygger användningen av droger bland ungdomar. Studien är 

inriktad på tankar om primärpreventiva insatser och de intervjuade kommer från 

kommunen i en medelstor, svensk stad samt en narkotikapolitisk 

samordningsorganisation. Även de problem drogförebyggande arbete kan ställas inför 

tas upp. 

�Han har DAMP på riktigt� � Veroniqa Brohoff 
Hur en elev uppfattas av sina skolkamrater och lärare, påverkar hennes självbild då en 

ansenlig del av hennes uppväxt utspelas i denna kontext. I ”Han har DAMP på riktigt” 

belyses högstadieelever och skolpersonals föreställningar om diagnosen DAMP och 

personer som diagnostiserats. 

�Fina flickor slåss inte� � Karolina Karlsson 
Syftet med denna studie är att se hur nattvandrare ser på unga kvinnors kriminalitet. 

Här diskuteras även hur kriminella kvinnor konstrueras till just kvinnor då de bryter 

mot samhällets uppfattningar om den typiske brottslingen. 

Livet efter brottet � Jenny Spång 
Denna studie kommer att belysa brottsoffers livsvillkor utifrån intervjuer med 

verksamma personer på Brottsofferjouren. Syftet med studien är att få en djupare 

förståelse för brottsoffers situation från de verksammas ögon. 

Med sikte på �Svenssonlivet� � Angelica Wilson 
Detta bidrag har som syfte att belysa hur livsvillkoren kan se ut för personer som valt 

att bryta med sitt liv som kriminell och/eller missbrukare. För att få möjlighet att utföra 

denna studie har föreningen Kriminellas Revansch I Samhället och dess representanter 

fungerat som fält. 

                                       

 
7 Ibid 
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�Att lära sig leva�- Föreställningar om drogförebyggande 
arbete 

Författare: Helena Johansson 

Inledning 
Alkohol och narkotika skapar stora problem för såväl enskilda individer som samhället, 

och tillgången på alkohol och narkotika i Sverige har ökat. I en medelstor stad i 

Götaland uppger 5,8 procent av eleverna i årskurs åtta att de provat någon form av 

narkotika. Motsvarade siffra på gymnasiet är 15 procent. Dessa siffror redovisades i 

2005 års drogvaneundersökning, en undersökning som årligen görs i stadens skolor för 

att sedan sammanställas av Brottförebyggande rådet och kommunens 

planeringskontor. 8 Den ökade internationaliseringen, inte minst genom massmedia, har 

enligt undersökning gjort att nordiska ungdomar i högre grad kan ta del av andra 

ungdomskulturer och normer. Eftersom vissa av dessa är drogpositiva och ibland 

propagerar för droger är det förebyggande arbetet mycket viktigt. Men berusning fyller 

också en funktion, och kan vara en frizon i en kravfylld eller pressande tillvaro. 

Ungdomar som saknar en känsla av gemenskap, tillhörighet och bekräftelse kan vända 

sig till droger för att skapa en identitet och ingå i ett tydligt sammanhang.9 Med 

bakgrund av detta har jag intresserat mig för synen på vad som anses vara ett väl 

fungerande drogförebyggande arbete. Jag inleder med att presentera syfte, metod samt 

beskriva vad drogförebyggande arbete kan vara och vad som görs i stadens 

kommunkontor. Därefter beskriver jag kort de två observationer jag utfört, samt 

diskuterar och problematiserar utvalda återkommande teman som uppmärksammats i 

de intervjuer som också genomförts. Sist följer en avslutande diskussion.  

Syfte 
Syftet med denna studie är att belysa professionellt arbetande personers föreställningar 

om vad som är ett bra och effektivt sätt att förebygga användning av droger bland 

ungdomar. Jag vill undersöka hur man anser att önskvärda normer och värderingar vad 

gäller droger på bästa sätt kan förmedlas till ungdomar, men också vilka olika 

svårigheter man tror det drogförebyggande arbetet kan stöta på. Mina frågeställningar 

är således:  

◦ Hur anser informanterna att ett väl fungerande drogförebyggande arbete ser ut? 

◦ Vilka problem kan detta drogförebyggande ställas inför? 

                                       

 
8 Drogvaneundersökning, Rapport i den aktuella kommunen, 2005  
9 Creutzer, Margareta, Hur skapas normer?, a&n, 1997: 4-5 s. 16 
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Metod 
Jag har utfört ett antal intervjuer och observationer för att få en bild av hur det 

drogförebyggande arbetet går till, vad förmedlarna av budskapet tycker är viktigt vid 

arbetet och vad som skulle kunna inträffa när narkotikanegativa värderingar inte 

internaliserats hos en ung individ. De intervjuade är de som i syftet benämns som de 

professionellt arbetande, och består dels av två personer på stadens kommun som 

särskilt arbetar med just förebyggande- och drogförebyggande arbete, och dels av två 

personer från en narkotikapolitisk samordningsorganisation som har i uppdrag att 

initiera och samordna insatserna på nationell nivå. De intervjuer som genomförts med 

personer från kommunen har spelats in via elektronisk utrustning medan de andra har 

skett via mailkontakt. Anledningen till att jag även valde att använda mig av e-

postintervjuer är att detta är tids- och kostnadseffektivt. Det ger också intervjupersonen 

en chans att formulera och reflektera över sina svar.10 Å andra sidan skulle det också 

kunna vara negativt, då jag inte fått informanternas spontana svar. Genom en av 

observationerna fick jag möjlighet att se hur det drogförebyggande arbetet praktiskt 

förmedlas till högstadieungdomar, och genom den andra delgavs jag ett exempel på 

vad ett positivt ställningstagande till narkotika kan leda till. Observationerna redogörs 

för vidare i studien. Materialet har analyserats med Grundad Teori, som beskrivits 

tidigare i antologins övergripande metodavsnitt.11 Vid analysen av intervjuerna har jag 

funnit fem olika kategorier som givits namnen Nya metoder och forskningsförankring, 

Långsiktighet och känsla av sammanhang, Livskunskap, Att involvera föräldrarna och 

Problemen. Jag har kompletterat med litteratur om bland annat ungdomsgrupper, 

förebyggande av problembeteenden och god skolkvalité, och därtill även broschyrer 

jag fått av mina informanter, statistiskt material från nationell såväl som lokal nivå med 

mera. Jag har prioriterat användning av nyare material framför äldre i valet av källor.  

Informanterna 
Jag använder fingerade namn till samtliga intervjupersoner. Den första informanten, 

som jag valt att kalla Karin, arbetar som särskild samordnare för drogförebyggande 

insatser på stadens kommun. Den andra personen kallar jag Anders, och han arbetar 

på stadens brottsförebyggande råd. Båda fick jag kontakt med genom att söka efter 

personer på kommunens hemsida som arbetade drogförebyggande, och därefter ringa 

för att be om en intervju. De har intervjuats på sina arbetsplatser i lugn kontorsmiljö 

och ingen tidsram för intervjuerna har bestämts i förväg. Personerna från 

samordningsorganisationen har jag kontaktat via organisationens hemsida. Jag kallar 

dem för Emma och Anna. De tankar som de delgett i mailintervjuerna är mycket 

liknande varandras, och även liknande intervjupersonerna från kommunens. 

                                       

 
10 Ryen, Anne, Kvalitativ intervju (Liber, 2004) s. 197 
11 Se vidare resonemang s. 1 



 

 

7

Intervjuerna med Karin och Anders är längre och mer personliga. Karin har varit 

mycket hjälpsam och möjliggjort min första observation, lånat ut och tipsat om material 

och bjudit mig och en annan av antologiförfattarna på en oerhört intressant föreläsning 

av Philip Lalander.  

Avgränsning 
Mitt intresseområde har varit barn- och ungdomar upp till 18 år. Åldersmässigt riktar 

sig den förebyggande verksamhet jag deltagit i under min första observation till 

ungdomar i årskurs åtta. Diskussionerna i intervjuerna har rört sig mycket kring 

högstadieungdomar, något som kommenteras senare. Jag har inte intervjuat lärare eller 

andra personer då analysen lätt skulle kunna få karaktären av en jämförelse mellan 

vad personer på olika nivåer av beslutsfattning tycker, vilket inte är min avsikt. Inte 

heller elever har intervjuats då jag istället riktat uppmärksamheten mot professionellt 

arbetande personers uppfattningar om drogförebyggande arbete, och inte planerat 

undersöka vad ungdomar anser om arbetet. Det är också primärpreventiva insatser jag 

inriktat mig på med anledning av mitt intresse för detta och studiens begränsade 

omfattning. 

Bakgrund- Drogförebyggande arbete 
Drogförebyggande arbete förs på flera olika sätt och nivåer i samhället. Vissa insatser 

riktar sig mot de som inte nödvändigtvis riskerar att bli missbrukare, och det är dessa 

insatser jag intresserat mig för. Jag har valt att tala om och kortfattat beskriva det 

drogförebyggande arbete som riktar sig till barn och ungdomar eftersom studien avser 

just unga människor, och därefter beskriver jag vilka typer av drogförebyggande 

verksamhet som bedrivs i den kommun som Karin och Anders arbetar i.  

Vad är drogförebyggande arbete? 
Drogförebyggande arbete kallas också preventivt arbete och innefattar bland annat de 

insatser som görs för att motverka alkohol och narkotikaproblem. Ordet prevention 

kommer från det latinska praeve´nio som betyder just ”gå före”.12 I en utredning gjord 

av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) skriver Thorkil 

Thorsen och Tommy Andersson om att uttryck som ”alkohol- och 

narkotikaförebyggande arbete” kan vara svåra att få grepp om. De är både breda och 

oprecisa, men kan delas upp i primär- sekundär- och tertiär prevention. Primär 

prevention syftar då till att motverka uppkomsten och utvecklingen av skadlig alkohol- 

och narkotikakonsumtion. I sekundär prevention har man däremot identifierat 

riskgrupper och ämnar upptäcka och begränsa enskilda individers eller gruppers 

skadliga alkohol och/eller narkotikabruk. Det kan också handla om att få ungdomar 
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som riskerar att hamna i avvikarprocesser att återknyta kontakterna till skolan och 

samtidigt få tillgång till engagerande och utvecklande aktiviteter. I ett tertiärt skede 

handlar det om att bedriva behandling för dem som redan utvecklat missbruk, och 

motverka återfall eller negativ sjukdomsutveckling. 

 Primärprevention, den nivå jag valt att inrikta studien på, betecknar de allmänna 

åtgärder som görs i samhället. Påverkan på tillgängligheten av alkohol och narkotika är 

en av dessa där minskad tillgänglighet också ska minska bruken, och därigenom har 

polis och tull en central roll. Åldersgränser är också i sig en preventionsåtgärd. Enligt 

svensk lagstiftning får personer under 18 år inte bli serverade alkohol, och för att få 

inhandla alkohol på Systembolaget gäller åldersgränsen 20 år. Vid försäljning av 

alkoholhaltiga drycker måste försäljaren vara säker på att köparen inte kommer att 

lämna varan vidare till någon underårig. Det är därmed inte tillåtet att langa alkohol, 

men att bjuda på ett glas vid middag eller fest är inte förbjudet även om den som bjuds 

är underårig. Viss forskning har visat att de ungdomar som blir bjudna på alkohol 

hemma också dricker mera och oftare i andra sammanhang.13 För köp av cigaretter och 

andra tobaksvaror gäller 18 års gräns.14 Narkotika är straffbart vid allt samröre, såväl 

framställning som innehav och bruk.15 Begränsning av tillgängligheten på narkotika 

kan till exempel också handla om att förbjuda preparat som används vid 

narkotikaframställning och endast ha narkotikaklassade läkemedel tillgängliga på 

recept. En lyckad internationell samverkan för att kontrollerna produktion och import 

minskar också tillgången på alkohol och narkotika.  

 Att begränsa efterfrågan på droger är också en del i den första nivån av 

prevention.16 Konsumentledet ska då påverkas, och traditionellt har detta skett genom 

informationskampanjer och undervisning. Skolans undervisning om alkohol, narkotika 

och tobak (ANT- undervisningen) är en av dessa metoder. Det är enligt Läroplanen för 

det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo-94) rektorns 

ansvar att ämnesövergripande kunskapsområden integreras i undervisningen av olika 

ämnen, och information om riskerna med alkohol, tobak och andra droger är en del av 

detta.17 Vidare finns det sedan i enskilda ämnen mål om att elever t.ex. ska få 

medvetande om att droger skadar kroppen. Eftersom det inte finns några tydligare 

riktlinjer kan prioriteten och organiseringen av det drogförebyggande arbetet skilja sig 

mycket från skola till skola. En del skolor väljer att arbeta med ämnet kontinuerligt 

medan andra väljer att endast ägna några få lektioner och någon temadag för att 

beröra droger. De undervisande lärarnas kunskaper om droger kan också vara mycket 

                                                                                                                        

 
12 Nationalencyklopedin, www.ne.se sökord: prevention (Besökt: 2005-01-27) 
13 http://www.alkoholkommitten.se/pdfbin/artikel_3.pdf (Besökt. 2005-03-22) 
14 Tobakslag (1993:581) 
15 Narkotikastrafflag (1968:64) 
16 Ohlsson, Bjarne, Drogförebyggande arbete, (Svenska Kommunförbundet, 2001) s. 22 
17 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidhemmet 1994 
(www.skolverket.se) s. 9 
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skiftande, och det lämnas till dem att lösa problemet med hur målen ska uppnås och 

med vilka medel. Skolverket har på regeringens uppdrag kvalitetsgranskat ANT-

undervisningen och uppmärksammat många av dessa brister. 

 Skoldagen upptar större delen av de flesta barn och minderåriga ungdomars dag, 

och ingriper på en mängd sätt i deras tillvaro. Under den senaste tiden har det även 

börjat talas om främjande insatser som ska ”vaccinera” mot missbruk genom att 

ungdomar till exempel känner motivation, framtidstro och får bekräftelse.18 Vissa skolor 

har tagit till sig av forskningen som visar att drogförebyggande arbete bör ske i ett 

större sammanhang och i ett längre perspektiv. Arbetet behöver nödvändigtvis inte 

explicit handla om droger, utan istället att förmedla självförtroende och social 

kompetens för att barn och unga ska klara av negativt yttre tryck. En av anhängarna till 

detta synsätt är Terje Ogden, professor i pedagogisk psykologi. Ogden menar att de 

nordiska länderna har en hel del formuleringar om social utveckling i läroplanen men 

att dessa ambitioner sedan faller ur ämnesplanerna och den konkreta undervisningen. 

Norska och svenska barn kan i dagens läge mycket om riskerna med olika droger men 

har inte lärt sig hantera dessa risker eller att stå emot beteende som leder till missbruk. 

Att jobba på barn och ungdomars sociala färdigheter är den bästa insatsen som finns 

just nu enligt Ogden.19  

Hur arbetar man drogförebyggande i stadens kommun? 
Det är sedan 1995 kommunerna som ansvarar för tillståndsgivning av 

alkoholförsäljning och tillsyn av den försäljning som inte sker på Systembolaget. Både 

serveringen av alkohol på restauranger och försäljningen av öl i butiker ska 

kontrolleras. Den tidigare politiska linjen där offentliga myndigheter till större del 

styrde alkohol- och drogpolitiken har tenderat att förflyttas till en mer kommunal nivå 

av preventivt arbete.20 En grundläggande främjande faktor för barn och ungdomars 

goda utveckling i allmänhet är att varje kommun har antagit hälsoplaner för 

kommunens befolkning. Konkreta handlingsprogram för att begränsa både 

tillgänglighet och efterfrågan på droger tillsammans med visionsformuleringar och 

ekonomiskt föreningsstöd är också viktigt.21 

 I den kommun jag utfört studierna används ett antal olika typer av långsiktigt 

arbete och metoder för drogförebyggande gällande alkohol och narkotika. Uppgifterna 

om dessa kommer från mina informanter, broschyrer jag fått av dem samt kommunens 

hemsida Ett alkohol- och drogpolitiskt program har utformats där barn- och 

ungdomsnämnden, gymnasienämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden 

har beslutat hur deras verksamheter kan bidra till arbetet kring ett narkotikafritt 

                                       

 
18 Ohlsson s. 22ff 
19 Hopstadius, Beatrice (Red.), Börja i tid (Alkoholkommmittén, 2002) s 68 
20 Lilja, Johan & Larsson, Sam, Ungdomsliv, identitet, alkohol och droger (Statens folkhälsoinstitut, 2003) 
s. 216ff 
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samhälle och hur man kan hjälpas åt att påverka attityder till droger. Programmet säger 

sig vila på en humanistisk människosyn och man vill se individens alkohol- och 

drogkonsumtion i sitt sociala sammanhang. Man säger också att programmet inte bara 

får bli vackra ord, utan att det är viktigt att det förankras i verksamheten.  

 I stadens skolor förekommer olika typer av undervisning. Många har Livskunskap 

på schemat som kan uppfattas som drogförebyggande i sig eftersom det bland annat 

ämnar stärka ungdomars självförtroende. Rent allmänt är det i nuläget upp till skolorna 

själva om de vill använda sig av några metoder, och i så fall av vilka. Kommunen där 

jag utfört mina studier har gett förslag och erbjudanden till skolorna om att delta i 

metoder som kompletterar deras ANT- undervisning. En av dessa är UNG, en metod 

för drogförebyggande bland åttondeklassare där 11 av stadens skolor valde att frivilligt 

vara med. Det var under en sådan utbildningsdag jag utförde min första observation. 

UNG fungerar så att ett antal ungdomar från varje klass får en utbildning, som sedan 

eleverna själva ska föra vidare till övriga klassen. I skolorna förekommer även 

kontraktsmetoden där ungdomar, som är något yngre än de elever som är föremål för 

UNG, får skriva på ett slags kontrakt där de lovar att inte röka under läsåret. Man blir 

medlem i en klubb, får vissa förmåner och får vara med om utlottning av olika biljetter. 

Örebro Preventionsprogram (ÖPP) är en annan typ av arbete som kommunen tänkt 

använda sig av. Där utbildas ett antal personer runt varje högstadieskola för att sedan 

kunna nå ut till elevernas föräldrar under föräldramöten. Förutom den 

drogförebyggande skolverksamheten finns fritidsgårdar, fritidsledare och drogfria 

discon som kan verka drogförebyggande även de, då ungdomar möjligen känner att 

de har saker att göra och kanske en ökad mening med tillvaron. Barn- och 

ungdomsverksamhet finns i runt 300 föreningar i staden. 

Observationerna 
Min första observation blev, som tidigare nämnts, möjlig genom Karin. Jag hade inga 

kunskaper om hur någon drogförebyggande metod praktiskt fungerade, och tyckte att 

det vore ett lämpligt sätt att börja studien med att se hur det kunde gå till. 

Observationen bestod av en utbildningsdag för UNG. 

 Den andra observationen handlade inte om drogförebyggande metoder, utan 

snarare att studera vad den motsatta typen av värderingar i vissa fall skulle kunna leda 

till. Den kändes relevant för att jag skulle tillförskaffa en djupare förståelse av 

problematiken kring narkotika, och vad det är man i preventivt arbete faktiskt försöker 

förebygga. Observationen skedde under en rättegång i stadens Tingsrätt. Bland annat 

behandlades narkotikabrott, och problemen narkotikabruket orsakat individen såväl 

som samhället blev mycket konkreta och uppenbara. 

 Nedan beskrivs de båda observationerna kortfattat. 

                                                                                                                        

 
21 Ohlsson s. 28 
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En elevengagerande metod- den första observationen 
UNG- utbildningen hålls i en lokal i centrala staden. Eleverna sitter i mindre grupper 

och ansvaret som gruppledare får skifta mellan gruppens medlemmar under dagen. 

Samtliga går igenom ett material som bland annat handlar om att ta ställning till vissa 

problem, fundera över hur man skulle reagera i vissa situationer samt reflektera över 

hur man själv är som person. Klassföreståndarna från respektive klass sitter och 

samtalar med varandra längst bak i rummet och är ombedda att hålla sig i bakgrunden, 

såvida inte eleverna själva ber om att få hjälp med någonting. Stundtals engagerar 

cirkelledaren elevgrupperna i frågor av både faktamässig och rent ställningstagande 

karaktär, och ibland arbetar eleverna själva med materialet. Stämningen är god, 

eleverna skrattar, skämtar och samtalar mycket inom den egna gruppen. Detta 

förändras något de gånger då eleverna blir mycket oense i någon fråga, exempelvis 

vad man skulle göra om man träffade på en full kompis på stan. Några tycker att man 

ska ställa upp och skydda sin kompis från föräldrarnas vetskap, medan några andra 

anser att händelsen skulle komma till vetskap ändå, och man kan därför lika gärna 

ringa föräldrarna.  

 Under analysen av observationen funderade jag bland annat lite över platsens 

betydelse för utbildningen. Jag kan tänka mig att det uppfattas som mer spännande 

och som ett avbrott från vardagen att UNG inte hålls i den egna skolans lokaler. Även 

att eleverna är från två olika skolor och grupperna är blandade mellan dessa kan göra 

att det hela upplevs som roligt och mer intressant. 

En annan värld- den andra observationen 
Rättegången ska behandla utpressning, stöld och narkotikabrott, och de tilltalade är en 

21-årig kvinna och en 29-årig man som båda sedan länge varit heroinmissbrukare. För 

att förenkla beskrivningen av fallet kan jag kalla kvinnan Sara och mannen Nicklas. 

Sara menar att hon och målsägaren, en medelålders man, stämt träff på ett hotell i 

staden för utförandet av en sextjänst. De hade tidigare träffats, och då betalningen för 

den förra tjänsten uteblivigt ville hon även ha dessa pengar. Då målsägaren, som jag 

väljer att kalla Lennart, inte ville ge henne pengarna utan uppträdde hotfullt ringde 

Sara till Nicklas som väntade på henne. Nicklas kom upp till rummet och tog pengarna 

de båda menade var Saras. Lennart däremot menade att detta var stöld, och att han för 

första gången träffat Sara samma kväll då hon bett om att få komma in på rummet för 

att få ett glas vatten. Hon hade därefter ringt Nicklas som kommit upp till rummet och 

under hot tvingat Lennart att lämna ifrån sig pengar. När Lennart lämnat rättssalen tas 

andra brott upp, såsom snatteri och narkotikabrott. Domaren förklarar för Sara att alla 

har börjat ge upp om henne, och att hon säkert går mot sin död. Hon mumlar och 

verkar inte heller ha en annan åsikt. Jag får intrycket att både hon och Nicklas verkar 

känna att de inte blir hörda. Sara uttrycker flera gånger att hon bara ser vården på de 

åtaliga hem hon varit på som förvaring, men att hon vill sluta sitt missbruk. De verkar 
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båda väl medvetna om att de ses som avvikare, Nicklas börjar en mening med ”bara 

för att vi är heroinmissbrukare tror ni att vi…”, och säger ofta ”när man lever i den här 

världen jag lever i…”. Det är tydligt att ”heroinmissbrukare” är en identitet som hos 

båda är starkt förankrad.  

 Under analysen funderade jag en del över identiteten som missbrukare och över 

hur Sara och Niklas uttryckte att de såg sysselsättning som den enda utvägen. De 

verkade båda ha en önskan att sluta men kände att det inte var möjligt, kanske 

eftersom vardagen endast skulle fyllas med tomhet vilket i sin tur skulle leda till återfall 

in i missbruket. 

Analys- Att lära sig leva 
Under analysen av materialet framträdde vissa ämnen som var ständigt återkommande 

hos samtliga intervjupersoner. Jag har valt att dela upp dessa ämnen i fem olika 

kategorier, men de smälter alla till stor del ihop. Informanterna poängterar ofta att 

allting som görs inte explicit behöver handla om droger, utan snarare om att skapa 

goda relationer och en trygg och trivsam miljö. Ibland nämner informanterna skillnader 

mellan yngre unga och äldre unga. Jag har valt att definiera dessa grupper som 

högstadieungdomar respektive gymnasieungdomar, eftersom benämningarna 

framkommit i sammanhang av denna skolålder. Ett antal olika metoder för utförandet 

av drogförebyggande arbete nämns och detta sker ofta i anslutning till diskussioner om 

hur viktigt det är att använda sig av ny forskning.  

Nya metoder och forskningsförankring 
Något som är utmärkande för samtliga informanter är den stora optimism och vilja att 

förändra de uttrycker. Visst uttrycks även tvivel, men informanterna tror på det de gör 

och verkar anse sig kunna göra en skillnad. Anders talar exempelvis om hur den 

tidigare uppåtgående trenden att unga dricker har stannat av och istället planat ut, att 

man i Stockholms undersökningar märker att unga dricker något mindre och att 

Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) har ökat sitt medlemsavtal på Gotland. Att det 

finns exempel på andra delar av landet där unga dricker mindre verkar stärka 

informanternas tro på att metoder som fungerar i realiteten finns, och att det går att 

förbättra tillståndet även i den egna staden.  

 Alla intervjupersoner poängterar vikten av att förankra det drogförebyggande 

arbetet i ny och uppdaterad forskning. De syftar då på den forskning som visar att 

ungas självförtroende, trygghet och sociala förmågor kan förbättras och därigenom ges 

styrka att säga nej till droger. Intervjupersonerna menar att det inte längre handlar om 

att lägga fram fakta och information om droger utan kunna framföra både positiva och 

negativa sidor, för att sedan visa att de negativa ändå överväger. Den nya forskningen 

pekar på att det tidigare sättet att förmedla fakta om droger till ungdomar på snarare 

kan ha haft en motsatt effekt och istället väcka nyfikenhet. Men information och 
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temadagar är fortfarande vanligt i skolorna. En av de intervjuade, Karin, påpekar att 

det kanske ändå inte går att få alla unga människor att helt avstå från droger. Det 

kommer alltid att finnas de som är nyfikna och söker kickar, men med bättre 

självkänsla och ökad medvetenhet är det färre ungdomar som kommer råka ut för det.  

Syftet med den förebyggande verksamheten framkom också relativt tydligt i ett 

par av intervjuerna. Givetvis skulle informanterna helst se att ungdomar inte drack 

alkohol överhuvudtaget fram till dess att de har åldern inne, men samtidigt tycker jag 

mig se en realism på den punkten. Att istället kunna skjuta upp alkoholdebuten hos 

yngre unga, och att få äldre unga att dricka mindre och mer sällan, verkar vara 

någonting som dessa informanter har som mål när de talar om förebyggande och 

individstärkande verksamhet. Thorkil Thorsen och Tommy Andersson diskuterar kring 

detta i en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). 

Förespråkas total avhållsamhet vad gäller alkohol är risken stor att budskapet klingar 

falskt i ungdomarnas öron, då dessa är medvetna om att de flesta, och även de som 

inte har åldern inne, dricker alkohol. Att dricka alkohol är lagligt, lättillgängligt samt 

socialt och kulturellt accepterat. Problem uppstår då förmedlaren av budskapet själv är 

en vuxen alkoholkonsument, vilket ofta är fallet, och mottagarna ungdomar som har 

en strävan att få tillträde till de vuxnas arenor. Förmedlaren förlorar sin trovärdighet 

och riskerar även att göra det i andra avseenden.22 I tal om narkotika däremot finns en 

fast beslutsamhet hos informanterna om att ingen alls ska prova.  

Informanterna är mycket väl medvetna om det ökade trycket på unga vad gäller 

droger. Exempelvis säger Anders såhär: 

Samtidigt är ju media en bov i dramat. TV: s alla såpor och program som glorifierar 
droger och då inte minst alkohol, men nu även knark. […] Media och Internet, 
tidningar till viss del och hela det kommersiella trycket känner jag just nu är sex och 
droger. Och artister, kändisar som håller på så, det tar ju ungar till sig. Dom är 
förebilder menar jag. 

Kändisar berättar att de använt narkotika och populära musikartister sjunger 

glorifierande om droger i sina texter. Yngre unga ser ofta upp till kändisar och artister 

menar Anders, och när en ung person sedan blir erbjuden droger kan de drogpositiva 

bilder media och Internet ibland förmedlar öka risken och lockelsen att tacka ja, ofta i 

kombination med grupptryck. Det blir lättare att tacka ja om tanken att ”alla dricker 

ju”, och att ”många knarkar utan att det är så farligt”, finns i bakhuvudet. 

Informanterna nämner också att unga människor idag vet mycket om både riskerna 

med och effekterna av droger, ofta mer än den person som förmedlar information om 

droger i t.ex. skolan. Detta kan också vara en anledning till att det ses som lämplig att 

utforma nya, uppdaterade metoder inom preventiva insatser som inte är moraliserande 

utan visar både för- och nackdelar men att de senare överväger.  Ett hårt internationellt 

tryck och droglobbying i kombination med ungdomar som oftast redan har omfattande 
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kunskap om droger kräver nya metoder, och att dessa metoder också är 

individstärkande. När både direkt och indirekt drogreklam riktar sig till individen är det 

följaktligen just individen som då måste stärkas för att kunna stå emot detta.  

 Philip Lalander skriver i Hela världen är din om hur och varför heroin används 

bland ungdomar, och ett av kapitlen i boken behandlar influenser från mediavärlden 

och narkotika på film. Lalander menar att vissa filmer kan ge stöd i överskridandet av 

tabun (att droga) och att de företeelser som är tabu i dagens samhälle försvagas genom 

att det i film visas upp under identifierbara former. Överskridandet blir inte ett lika stor 

steg och att droga blir närmast ett sätt att vara cool. Att bryta tabun kan bli en 

eftersträvansvärd merit och inte lika problematiskt om det görs med mediala förebilder. 

Droganvändandet blir legitimt och filmerna fungerar som en motvikt till skolans ANT- 

undervisning.23 Även Thoren och Andersson menar att de budskap som förmedlas 

genom TV och film är tydliga exempel på motpropaganda till upplysningskampanjerna 

om alkohol och narkotika. 24  

Samtliga informanter betonar vikten av att målgruppsanpassa budskapen och 

metoderna på ett sätt som gör att de förstås och accepteras. Jag uppfattar en skepsis till 

tidigare sätt att arbeta drogförebyggande, och i intervjuerna talas det om temadagar 

med information om droger som förlegade och om hur forskning visat att dessa inte 

alls har någon effekt. För att nå ut till ungdomar måste metoderna vara anpassade till 

deras vardag, någonting som Karin utrycker på följande sätt: 

Vi som jobbar här måste veta var ungdomar befinner sig nu, vad som är aktuellt för 
dem just idag så att man möter dem här och nu. Det går inte att komma dragandes 
med gammalt skräp från 80- talet och stå och vifta med, utan vi måste veta vad som 
går hem och vad man lyssnar på som ungdom idag. 

Karin nämner UNG som ett exempel på en sådan metod man anser är anpassad efter 

ungdomars omständigheter. De vuxna finns tillhands på ungdomarnas villkor och 

utbildningen och sättet på vilket eleverna ska föra detta vidare till sina klasskamrater 

blir ”deras eget”, någonting som av Karin ses som mycket positivt. Samtliga 

intervjupersoner tycker det är viktigt att använda de metoder som vid utvärderingar 

visat sig ha effekt på den grupp man vill nå ut till. Jag märker en tydlig tilltro till 

forskning och de metoder som tagits fram genom den. Förutsättningen är dock att 

metoderna hela tiden utvärderas och bibehålls uppdaterade, och det är då också 

mycket viktigt att försöken med metoderna även utvärderas lokalt. Men samtidigt som 

metoderna måste ha visad effekt, uttrycker en av informanterna att det kan vara svårt 

att se direkta och konkreta resultat av visst preventivt arbete. Karin säger: 

Fast även om det inte märks resultat direkt i drogvaneundersökningen som vi gör 
varje år, tror jag ändå att det sår frön och att det funkar på ett annat plan alltså. Det 
är väl kanske inte att man aldrig mer dricker eller att man aldrig kommer testa 

                                       

 
23 Lalander, Philip, Hela värden är din (Studentlitteratur 2001) s. 197-198 
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någonting, det vet inte jag, men förhoppningsvis så händer någonting, man börjar 
fundera och så, tänka till lite extra. 

Detta skulle jag kunna tänka mig eventuellt är en svårighet med det individstärkande 

arbetet, då det nog inte är rimligt att omedelbart kunna stärka en persons 

självförtroende och sociala förmågor. Det behöver inte betyda att man inte skulle 

kunna se faktiska och mätbara resultat i längden i form av exempelvis höjd 

genomsnittlig ålder för alkoholdebut. En risk är att skolorna inte vågar ta till sig former 

av långsiktigt arbete om ej konkreta resultat kan läggas fram för att det fungerat 

tidigare på andra ställen, eller inte visar mätbara effekter i en eventuell prövoperiod på 

den egna skolan.  

  I alla intervjuer talas det mycket om metoder och ett flertal olika nämns. En av 

informanterna uttrycker att det finns mängder med metoder om man räknar in de som 

är förebyggande genom självförtroendestärkning. Fördelen med många, utvärderade, 

metoder att välja mellan bör sannolikt vara just möjligheten att kunna utse den eller de 

metoder som anses passa lokalt och till just den tilltänkta målgruppen och åldern. Att 

det är viktigt att kombinera flera metoder samtidigt är också någonting som framkom 

under intervjuerna.  

Långsiktighet och känsla av sammanhang 
Någonting som uppfattas som essentiellt av informanterna är att det drogförebyggande 

arbetet sker i en längre process. För att kunna påverka ungdomar och ge dem både 

viljan och kraften att säga nej till droger krävs att man ger det tid. Karin säger: 

För att allt drogförebyggande arbete, om det så än är att ungdomar ska få ökad 
kunskap om det här, måste ske i ett mer långsiktigt perspektiv. Att man låter 
ungdomarna få möjlighet till reflektion, kanske att få diskutera de här sakerna med 
varandra. Det är jätteviktigt. 

Hon nämner enskilda temadagar och ren informationsundervisning om droger i skolan 

som bortkastad tid och energi. Jag tycker mig se en övertygelse hos informanterna på 

denna punkt. Troligtvis anser informanterna att budskapet får en chans att 

internaliseras på ett bättre sätt vid, och i synnerhet i kombination med, skapandet av 

sociala färdigheter. Det är viktigt att ungdomar förstår vad som händer runtomkring 

dem och gemensamt för informanterna är att de bedömer delaktighet mycket 

betydelsefullt. Anders säger: 

Jamen, delaktighet, att man känner att man behöver någonting, och att man känner 
att man har något att säga till om. Ungdomspropositionen heter ju ”Makt att 
bestämma, rätt till välfärd”, och dom två målen ska ju genomsyra hela 
ungdomspolitiken, och får vi det att göra det, och så finns det lite delmål där under, 
så kanske vi kan komma ett bra steg även när det gäller droger. 

Delaktighet och långsiktighet kan sannolikt ge en chans att se sammanhang i livet. 

Motståndskraft till påfrestningar i tillvaron är någonting som enligt Aaron Antonovsky, 

professor i medicinsk sociologi, kan erhållas genom en känsla av sammanhang 

(KASAM). Detta kan kopplas till informanternas utsagor och synen på den nyare typen 
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av preventivt arbete. I begreppet finns enligt honom tre olika komponenter i form av 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. En person med hög KASAM kan finna 

tillvaron strukturerad och sammanhängande, förståelig och engagerande.25 I 

individstärkande arbete riktat till ungdomar är syftet till stor del att få de unga att 

känna att de förstår vad som händer kring dem och göra dem beredda att möta 

utmaningar.   

Samarbete mellan olika aktörer i samhället framhålls också som viktigt. 

Intervjupersonerna från kommunen talar mycket om vad som görs i staden och om hur 

samarbete kan uppmuntras, Anders pratar t.ex. om konkretiseringen av kommunens 

alkohol- och drogpolitiska program och att det går att bygga nätverk kring ungdomar 

som med vetskap är i riskzonen för missbruk. Det är viktigt att ständigt 

uppmärksamma frågor om droger och att oupphörligt föra en debatt. Anders uttrycker 

detta som följande: 

Och så har vi, tycker jag, debatten väldigt väl igång i den här kommunen. Och det 
har vi ju sett historiskt att om debatten avtar och man inte pratar om det här så ökar 
konsumtionen, men om vi fortsätter att hålla det här levande så kan vi nog få kurvan 
att stanna.  

Livskunskap  
Att lära ungdomar leva och stärka deras sociala utveckling är som tidigare nämnts en 

mycket stor del av det drogförebyggande arbetet som inte uttalat behöver handla om 

droger. Karin säger: 

Ja, för vet du vad, det viktigaste av allt är ju att lära sig leva och fixa livet. Om man 
gör det så kommer man mycket bättre ta till sig andra kunskaper. 

Karin menar att de ungdomar som inte tycker om sig själva och inte ser någon 

anledning till att satsa på livet inte heller ser någon anledning att satsa på studier och 

framtid. Kan en person inte hantera livet på ett bra sätt kommer exempelvis matematik 

mycket långt ned på listan. Karin är mycket mån om den undervisning som kallas 

Livskunskap. Olika material finns att använda, berättar hon, och nämner ett av dessa 

material som sträcker sig ända från dagis till gymnasieskolan. Fler och fler skolor i 

kommunen har infört Livskunskap på schemat. Det handlar bland annat om att tala om 

svårigheter i livet, hur man är som kompis, kroppsuppfattningar och grupptryck, samt 

att få veta mer om sig själv och sin omgivning. Alla skolor har inte Livskunskap, några 

håller hårt i den traditionella undervisningen. 

Samtliga informanter uppfattar ungdomar som identitetssökande. En av deras 

förhoppningar kan vara att i ungdomars identitetsskapande kunna internalisera 

drognegativa värderingar och motivera dem att skapa en identitet som icke- drogare. 

Detta skulle kunna vara enklare om arbetet börjar tidigt och tillåts vara kontinuerligt. 
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Har en person sämre sociala förmågor och kanske en känsla av oduglighet riskerar 

han eller hon att hamna vid sidan av. Saknad och utebliven gemenskap och 

delaktighet kan sökas i alternativa grupper eller subkulturer, och fördelarna med att 

ingå i en subkultur kan då av personen uppfattas vara flera. Lalander ställer några av 

subkulturens egenskaper i relation till den formella skolan. Medan skolan har stora 

klasser med många lärare och abstrakta belöningar i form av betyg har subkulturen 

ofta en närhet till mentorer och påtagliga belöningar. Tempot är högre och 

föreställningen av en sorts fritt vald utbildning kan upplevas till skillnad från den 

påtvingade skolan.26 När jag tänker på detta i relation till vad informanternas utsagor 

inser jag vikten av delaktighet. Alla barn och ungdomar måste få känna att de på ett 

eller annat sätt passar in, samtidigt som de blir bekräftade som individer. Om både 

hem och skola dessutom är alltför fokuserade på barn och ungdomars intellektuella 

förmågor och betyg kan det bidra till skapandet av känslor som oduglighet och 

osäkerhet.  

 Även Anders talar om skapandet av en grundtrygghet i skolan. Eleverna ska 

kunna känna att de har ett bra liv, och det nya sättet att jobba ska genomsyra 

skolvärlden. Samtliga informanter ser skolan som ett självklart område för 

drogförebyggande arbete. De flesta ungdomar spenderar mer tid i skolan än med sina 

föräldrar och därigenom har skolan en omfattande möjlighet till inflytande i ungdomars 

liv. Enligt Lilja och Larsson kan två olika typer av inflytande urskiljas ur ett 

organisatoriskt perspektiv. Den första är inflytande som utgår från medveten påverkan, 

t.ex. ANT- undervisningen och utvecklandet av värdenormer och kommunikativa 

färdigheter. Den andra utgår inte från medveten påverkan utan tar hänsyn till indirekta 

effekter av skolverksamheten, såsom skapandet av personliga identiteter och sociala 

nätverk bland eleverna. Även negativa effekter där påverkan som bidrar till 

avvikarprocesser förekommer.27 Livskunskap skulle om den fungerar som önskat 

kanske kunna påverka båda dessa typer av inflytande, och eventuellt minska de 

effekter som bidrar till avvikarprocesser och sökandet efter delaktighet i alternativa 

subkulturer. 

Karin och Anders sätt att se på droganvändning stämmer väl överens med 

kommunens alkohol- och drogpolitiska program som tidigare nämnts. Där finns att 

läsa att tillgängligheten på alkohol och droger är tillsammans med individens samlade 

livsvillkor i hög grad avgörande för risken till missbruk.28 Ogden menar att ungas 

livssituation hänger ihop med föräldrars eventuella missbruk, familjekonflikter och 

dåliga vänner, och att livskunskap därmed är ett grundläggande element för att klara 

av negativt yttre tryck.29 En ung persons samlade livsvillkor skulle alltså kanske kunna 
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påverkas till det bättre med hjälp av livskunskap. Dock sker den typen av undervisning 

normalt endast en timme i veckan på de skolor den hålls. Huruvida det kan behövas 

mer tid för att undervisningen ska ha någon effekt, eller om en timme fungerar 

utmärkt, är inte min roll att avgöra. Jag anar emellertid att en timme livskunskap är 

bättre än ingen livskunskap alls, och att den eventuellt behöver introduceras sakta och 

bli en naturlig del i undervisningen innan den kan ta mer plats om den skulle behöva 

det.  

Att involvera föräldrarna 
Att unga som blir bjudna på alkohol hemma dricker mer och oftare även i andra 

sammanhang har tidigare nämnts. Studier gjorda i Sverige visar att av de barn som får 

smaka på alkohol hemma ur ett eget glas, dricker sig var femte full innan tolv års 

ålder. Myten att föräldrar skyddar sina barn genom att låta dem dricka eller smaka i 

hemmet verkar alltså inte stämma, utan snarare vara en stark riskfaktor.30 Många av 

värderingarna och attityderna hos unga kommer hemifrån, och samtliga informanter 

talar om att involvera föräldrarna i arbetet mot droger och att uppmana dem att inte 

langa alkohol. I kommunens alkohol- och drogpolitiska program står det att vuxnas 

roll som förebilder för barn och ungdomar inte kan överskattas. Informanterna från 

stadens kommun uttrycker att föräldrars kunskaper om narkotika ofta är sparsamma 

jämfört med sina barns. Anders påpekar detta: 

Och så har vi skrivit ned en del åtgärder, utbildning förstås då av vuxenvärlden. Det 
är ju viktigt för vi är ju rätt blåögda då, ungarna vet ju mer om droger än vad vi 
gör… 

Även kunskaper om i vilken omfattning ungdomar dricker alkohol och använder 

narkotika kan behövas tycker Anders: 

Jag ska säga att den här drogvaneundersökningen som vi styr med nu, den ska ju 
sedan diskuteras på skolor och socialkontor, i samrådsgrupper som finns mellan 
dem och helst lyftas upp på föräldramöten på högstadien och gymnasium så att 
föräldrarna får en insyn i att såhär illa är det ställt. […] Och satsning på föräldrarna är 
viktiga i det är läget. Att de dels förstår hur situationen är ute på stan och där deras 
ungar befinner sig, och sen får kunskap om hur man upptäcker att ens egen unge är 
berusad eller påverkad. 

Detta kan kopplas samman med tankar om att förmedlare av droginformation och 

drognegativa åsikter tappar sin tillförlitlighet i vissa situationer. Jag kan tänka mig ett 

antal olika scenarier då en förälders drognegativa argument mister trovärdighet hos en 

ung person. Ett av dem är om någon förälder vill diskutera droger men mycket 

uppenbart, för den unga, inte alls kan någonting om ämnet. Informationen kan bli till 

ett moraliserande som den unga riskerar stänga öronen inför. För föräldrar som dricker 

själva blir situationen också problematisk när drogers destruktivitet kommer på tal. 

Ungdomar som känner att de förväntas ta samma ansvar som en vuxen vill också ha 
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tillträde till det som kännetecknar vuxenlivet, och en av dessa saker är 

alkoholkonsumtion. Att stängas ute från den biten trots att förmedlaren av budskapet 

själv dricker kan skapa en känsla av dubbelmoral. En tredje situation skulle kunna vara 

då en ung person kommer hem berusad eller påverkad utan att de vuxna i hemmet 

märker något. Vill föräldrarna sedan diskutera droger kan ungdomen eventuellt 

uppfatta dem som okunniga i ämnet, och informationen får således sämre validitet. 

Dessa situationer kanske skulle kunna undvikas till viss del genom föräldrasatsningar. 

Problemen med att involvera föräldrarna skulle kunna vara flera. De föräldrar som 

själva missbrukar eller har andra värderingar är av uppenbara orsaker svåra att 

involvera. Utöver detta kan det eventuellt finnas föräldrar som av olika orsaker inte 

träffar sina barn tillräckligt mycket för att kunna internalisera normer och värderingar 

om droger. Skolans undervisning kan också passivisera föräldrarna och invagga dem i 

en falsk säkerhet att frågor om alkohol och narkotika tas upp så pass mycket i skolan 

att det inte behöver beröras hemma. Det senare skulle kunna motverkas med 

information om att så inte är fallet. Det positiva med en lyckad involvering av 

föräldrarna är att då de signifikanta andra förmedlar normer och sätter gränser kan 

detta ha stor effekt på barn och ungdomar. En av informanterna uttryckte att 

föräldrarna måste visa att de bryr sig och att de ser den unga. Kanske kan det vara så 

att även om föräldrarna då inte har någon sakkunskap om droger kan de bidra till 

bättre självförtroende och ökad trygghet, några av de känslor som diskuterats tidigare i 

studien som drogförebyggande. 

  

Problemen 
Under intervjuerna har informanterna formulerat vissa problem med preventivt arbete 

riktat till ungdomar, både då jag uttryckligen frågat om det och då annat diskuterats. 

En av dessa problem är hur man talar om drogförebyggande arbete. Jag gick ut 

förutsättningslöst och hade knappa kunskaper om drogförebyggande arbete då jag 

utförde intervjuerna, och när jag frågade Emma om svårigheterna med att nå ut till 

ungdomar, svarade hon: 

Svårigheten är just att vi pratar om att nå ut till- vi ska istället arbeta för att involvera 
unga att t.ex. själv kartlägga drogsituationen i sitt eget bostadsområde. 

Detta anser jag visar på att Emma tycker det gamla sättet att förebygga genom 

information och liknande i stor utsträckning hänger kvar. Hon tycker sig se det i sättet 

jag frågar om att ”nå ut”, istället för att fråga om svårigheterna med att ”involvera”. 

Intervjupersonerna lyfter flera gånger fram problemet de finner med att få skolorna att 

ta till sig nyare sätt att förebygga. De anser att det gamla synsättet finns kvar i många 
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skolor. Karin talar om hur vikigt hon anser att Livskunskap är. När jag ställer frågan om 

alla skolor har Livskunskap svarar hon: 

Nej, utan det här är någonting som kommit på senare år. Jag tror det står mellan den 
mer traditionella, konservativa skolan som säger att här ska man lära sig skriva, 
räkna och så vidare. Vi ska inte hålla på med sådant trams utan det får man göra på 
andra tider, medan den andra delen säger ungefär som jag- att kunna leva är en 
förutsättning för att ta till sig kunskap. 

Karin tycker därför att det är mycket viktigt att arbeta med Livskunskap i skolorna. 

Skolan behöver förnya och uppdatera sitt drogförebyggande arbete anser 

informanterna, och deras åsikter om detta verkar gå helt i linje med forskningen. 

Ogden menar att traditionen är det som står i hinder för utvecklingen av effektiva 

preventiva metoder i skolan. Skolämnena utvecklades och fastställdes mellan 1929-50, 

och mycket av den modell som utvecklades då har behållits. Kunskapen om 

människans beteende och utveckling har ökat omfattande men tillströmningen har inte 

nått grundskolan då en historisk tradition säger att det inte finns plats för detta. Ogden 

menar att det behövs ett stort moderniseringsprojekt i den nordiska grundskolan, och 

grundämnena behöver en genomgång med de senaste femtio årens nya kunskap starkt 

i åtanke.31 Karin talar om att när ett projekt inte är förankrat i skolledningen, riskerar 

det att inte heller komma rätt ut till eleverna. 

 Ett annat problem är den som handlar om budget och finansiering av olika 

projekt och metoder både på stan och i skolorna. Karin och Anders talar i intervjuerna 

en del om budget, finansiering och att finna sponsorer. Ett ofördelaktigt ekonomiskt 

läge kan göra att en kommun tvingas till nedskärningar av verksamheter för barn och 

ungdomar. Risken finns då att det som bortprioriteras är olika typer av preventivt 

arbete, såväl den som uttalat handlar om droger och den som syftar till träning av 

sociala förmågor. Ogden menar att dessa frågor måste lyftas in i läroplanen, eftersom 

många lärare är mycket auktoritetsbundna och solidariska med läroplanen. Skulle 

undervisning i sociala frågor föras in i läroplanen skulle lärarna undervisa lika lojalt i 

dessa, hävdar Ogden.  

Under intervjuerna har samtliga intervjupersoner talat om främst 

högstadieungdomar och prevention. Detta kan bero på att åldern 13-15 år skulle 

kunna anses vara en mycket lämplig tid att lägga merparten av insatserna på. 

Följaktligen finns det inte lika mycket material för förebyggande i gymnasieskolan att 

tillgå. Karin menar att gymnasieskolan lider brist på bra drogförebyggande metoder. 

Detta är någonting jag även kan ana då det i litteraturen talas övervägande om 

högstadieungdomar.  

                                       

 
31 Hopstadius, Beatrice (Red.), Börja i tid (Alkoholkommmittén, 2002) s 68 
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Slutdiskussion  
Under studiens gång har jag tagit del av professionellt arbetande personers tankar om 

drogförebyggande arbete. Informanterna har särskilt fört fram åsikten att ungdomar 

måste ges en stabil grund att stå på i form av trygghet och individuell social utveckling. 

Den bästa preventionen är den som ofta inte ens kallas prevention, utan exempelvis 

Livskunskap. Ungdomar kan ta del av normer och värderingar såväl i hemmet och 

skolan som på fritidsgården och i idrottsföreningen, och därför tycker informanterna 

att det är viktigt med samarbete mellan dessa aktörer. Men det drogförebyggande 

arbetet ställs också inför vissa problem, inte minst i skolan där det måste konkurrera 

med traditionella ämnen och undervisningssätt. Trots det uppfattar jag informanterna 

från kommunkontoret som mycket positivt inställda. De litar på forskningen och de 

metoder som tagits fram, under förutsättning att dessa utvärderas.  

 För att kunna förebygga drogbruk är det angeläget att veta vad som gör att 

ungdomar söker sig till droger. Unga med gott självförtroende och en känsla av 

sammanhang testar inte droger i lika stor utsträckning som de som inte riktigt finner 

sin plats eller inte kan se någon mening med tillvaron. Det är viktigt att komma ihåg 

att berusningen ofta fyller en funktion. De ungdomar som har svårt att passa in i 

någon grupp, kanske på grund av bristfällig social kompetens, kan finna sin plats i en 

avvikargrupp och bli någon. Meningen med tillvaron blir droger. Dock vill jag 

poängtera att droger givetvis även förekommer i ungdomsgrupper där de sociala 

förmågorna är utmärkta och familjeanknytningen är stark. Därför finns det förmodligen 

flera olika utvecklingsprocesser för drogbruk där exempelvis nyfikenhet kan spela in. 

Som Karin nämnde kommer det alltid att finnas de som är nyfikna och söker kickar.  

 Den mediala påverkan som både Lalander, Thorsen och Andersson benämner 

som motvikt till ANT- undervisningen finner jag intressant. Detta är ett område jag 

gärna skulle vilka studera vidare då ingen, varken ungdomar eller vuxna, kan 

undkomma denna.  
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�Han har DAMP på riktigt� 
Författare: Veroniqa Brohoff 

Inledning 
En i varje klass hävdar Christopher Gillberg, professor i neuropsykologi, hjärnspöken 

menar Eva Kärfve, docent i sociologi. De lärde tvistar om huruvida diagnosen DAMP är 

ett utbrett samhällsproblem i form av en neuropsykologisk funktionsstörning eller bara 

ett barns normala reaktioner på en taskig uppväxt och en resursfattig skolmiljö. 

Parallellt med forskarnas strid tvingas de diagnostiserade och deras omgivning förhålla 

sig till diagnosen. Jag har i denna studie valt att belysa hur detta görs av personer i 

skolmiljö som inte själva har DAMP och hoppas på så sätt kunna röja något om hur de 

diagnostiserade ses på och bemöts i denna kontext. Vad jag sedan tidigare blivit varse 

är att ord som DAMPunge och DAMP-barn av dagens grundskoleelever, används som 

tillmälen. Jag är nyfiken på vad dessa ord inbegriper och vad eleverna har för 

föreställningar om diagnosen och de diagnostiserade. Jag är också intresserad av hur 

skolpersonal ställer sig i förhållande till forskarnas tvist rörande diagnosen och hur det 

inverkar på deras bemötande av de diagnostiserade. Hur en elev uppfattas av sina 

skolkamrater och lärare, påverkar hennes självbild i stor utsträckning då en ansenlig 

del av hennes uppväxt utspelas i skolan. Därför är detta fält ur aspekterna identitet och 

livsvillkor, intressant att studera.  

Syfte och frågeställningar  
Syftet är att belysa föreställningar som florerar i skolor om barn och ungdomar med 

DAMP. Anledningen till att jag inriktat mig på föreställningar existerandes i just denna 

miljö är att de dagligen påverkar de diagnostiserades identiteter och självsyn. Enligt 

Richard Jenkins, professor i sociologi vid Sheffields universitet, spelar omgivningens 

syn på ens person stor roll för hur hon uppfattar sig själv. Att behålla en självbild är 

svårt om personerna i ens närhet inte bekräftar den och en identitet skapas alltid från 

två håll.32  Frågor som jag ställer mig är: 

◦ Vad inbegriper orden DAMP-unge och DAMP-barn för användaren? 

◦ Vid vilka tillfällen används orden DAMP-unge och DAMP-barn? 

◦ Vad vet människor i skolmiljö om diagnosen DAMP? 

◦ Hur handskas skolpersonal med barn som de vet har en DAMP-diagnos? 

                                       

 
32 Jenkins, Richard, Social identity (Routledge, 2004) s. 19-20  
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Svaren på dessa frågor illuminerar individers idéer om DAMP, vilka i sin tur belyser 

synen på barn och ungdomar med denna diagnos och sättet de kan bemöts på. Denna 

syn berättar något om de diagnostiserades livsvillkor och identiteter.  

 

Tillvägagångssätt 
Under denna rubrik presenterar jag kortfattat hur min studie gått till. 

Tyngdpunkter 
Jag har utfört observationer på en högstadieskola i en större svensk stad. Denna skola 

har en särskild enhet som jag valt att benämna Borgen, vilken på 

kommundelsnämndens begäran inrättats för att erbjuda elever med läs- och 

skrivsvårigheter, diagnoser som dyslexi, assberger, autism, ADHD och DAMP, 

individanpassad undervisning. Denna enhet är en form av kärna i min undersökning 

då jag utfört största delen av observationerna där och kommit i kontakt med 

diagnostiserade elever samt sett hur deras skolarbete löper och hur de av personalen 

bemöts. Dessutom vistas en tredjedel av informanterna där dagligen vilka är 

specialpedagogen Olga som jag valt att kalla henne, en lärare som jag benämner Gurli 

och en elevassistent. Elevassistenten har jag givit namnet Rolf och han agerar stöd åt 

en grabb som jag valt att kalla för Sivert. Sivert och Rolf vistas under all lektionstid på 

Borgen då den tidigare har en diagnos. Många av intervjufrågorna till personalen och 

de eleverna från skolan som kommit till tals, berör på något sätt Borgen. Tre av de 

övriga intervjuade, Ture, Leif och Östen som jag benämner dem, är elever på skolan. 

Jag kom i kontakt med dem genom en bekant som är syster till Ture. De resterande 

informanterna utgörs av tre tjejer som går på en annan högstadieskola och heter i 

texten Rut, Violetta och Solbritt. Rut och jag är bekanta sedan tidigare och via henne 

kom jag i kontakt med Violetta och Solbritt. Jag hade förhoppning på att denna skara 

informanter skulle komma att ge en bred bild av synen på personer med DAMP och 

diagnosen i sig.  

Denna antologidels diskussion bygger mestadels på analysen av de intervjuer jag 

utfört. Jag har emellertid även tagit hänsyn till mina observationer och då detta tillför 

min diskussion något, framgår det i texten. 

Grundad Teori under studiens gång 
Jag har använt mig av metoden Grundad Teori (GT) och kommer under denna rubrik 

redogöra för hur jag nyttjat den.33 Från allra första början intresserade mig för att skriva 

om något som hade med samhällets syn på avvikare och/eller avvikande beteende att 

göra. Av en bekant fick jag sedan höra talas om ett specifikt högstadium som rustats 
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med en enhet som jag valt att benämna Borgen. Dit hänvisas elever på skolan med 

diagnoser så som dyslexi, DAMP och ADHD. Detta fann jag intressant då dessa barn 

på ett eller flera sätt anses avvika och då tas från sina respektive ordinarie skolklasser 

och placeras i en mindre grupp i vilken specialpedagogisk undervisning erbjuds. Dessa 

barns avvikande kan i och med segregationen bli mer påtagligt.  Jag kontaktade då 

specialpedagogen Olga som arbetar på Borgen och berättade om detta projektarbete. 

Jag frågade om jag fick komma och utföra mina observationer hos henne och de andra 

på Borgen och hon välkomnade mig med öppna armar. Jag har utfört tre dagslånga 

observationer som i huvudsak ägt rum på Borgen, men också på skolgården, i 

matsalen och under en brandlarmsövning. Jag antecknat i princip allt från hur 

lokalerna såg ut och vilken tid telefonen ringde, till vad anställda och elever sa till 

varandra och vem som drack kaffe, sparkade boll, uppträdde arrogant eller 

tillbakadraget. Då jag inte hade bestämt mig för vad jag skulle fokusera på, upplevde 

jag att allt kunde vara av värde. Efter att ha analyserat och tolkat mitt material genom 

kodning, fann jag det intressant att intervjua elevassistenten Rolf om hans arbete med 

en diagnostiserad elev och de andra barnen på Borgen. Då han tidigare själv varit elev 

på skolan var jag också nyfiken på hur det var att ha bytt roll från elev till lärare och 

nu befinna sig på samma våglängd som de människor som tidigare varit auktoritära i 

förhållande till honom. Jag framställde emellertid många och varierande intervjufrågor 

till Rolf, då jag fortfarande inte helt hade beslutat mig för vad jag skulle fokusera på. 

Efter att ha kodat intervjun med elevassistenten kom jag fram till att jag ville fokusera 

min studie på vad människor i skolmiljö har för föreställningar om diagnosen DAMP 

och personer som diagnostiserats. Jag hade bland annat blivit varse att barnen på 

skolan använder sig av orden DAMP-unge och DAMP-barn som skällsord och blev 

intresserad av hur detta påverkar elever som diagnostiserats, identiteter. Jag frågade 

därför om Ture, Leif och Östen ville låta sig intervjuas. Jag valde sedan att ta kontakt 

med Solbritt, Violetta och Rut då jag var nyfiken på deras föreställningar om diagnosen 

DAMP eftersom de inte har någon motsvarande enhet till Borgen på sin skola och 

kanske då hade en annan syn på diagnosen och de diagnostiserade. Då jag ville 

studera mer än bara ett vuxenperspektiv i form av elevassistentens, beslöt jag mig även 

för att intervjua annan personal på Borgen och detta skedde med Gurli och Olga vid 

ett och samma tillfälle. Det föll sig naturligt att intervjua Olga då hon kan identifieras 

som Borgens föreståndare och har befunnit sig där sedan enheten grundades. 

Dessutom är hon med sina kunskaper i specialpedagogik, en del av beslutandet av om 

en elev ska hänvisas till Borgen eller inte. Gurli fann jag också intressant att intervjua. 

Då hon inte har någon specialpedagogisk utbildning men är insatt i diagnosbefirade 

elevers inlärning, var jag nyfiken på om hennes perspektiv skulle komma att skilja sig 

från Olgas. Dessutom var jag intresserad av att om deras föreställningar om Borgen, 

                                                                                                                        

 
33 Se vidare resonemang s. 1 
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dess elever och diagnosen DAMP, skiljde sig från Rolfs. Alla tre vistas där dagligen 

men Rolf har ingen pedagogisk utbildning och hans huvudsyssla är att hantera Sivert. 

Intervjun med Rolf har på ett sätt fungerat som en grund för de övriga intervjuerna och 

de kategorier som uppkom ur den har också använts vid analysen av elevernas och 

Gurlis och Olgas intervjuer. Under det skede som min kvalitativa studie blev till text, 

hörde jag då och då av mig till mina informanter för att få svar på följdfrågor som 

uppkom, jag kontaktade exempelvis Rolf så sent som dagen innan jag färdigställde min 

antologidel. 

Etiska reflektioner 
Som nämndes i den gemensamma delen av denna antologi under rubriken etik, har vi 

tagit fasta på det Humanistiska och Samhällsvetenskapliga Forskningsrådets etiska 

principer för samhällsvetenskaplig forskning.34Utifrån konfidentialitetskravet är det en 

självklarhet att ge sina informanter fingerade namn, jag har emellertid vidtagit ännu en 

försiktighetsåtgärd för att värna om deras integritet och identiteter. De intervjuades 

påhittade namn kan te sig märkliga, ovanliga och omoderna vilket jag finner minskar 

risken för att de ska likna deras rätta namn eller av misstag kunna härledas till någon 

annan. Dessutom finner jag inte informanternas etniska bakgrund viktig för min analys 

och har därför undvikit att via deras namn framhäva eller ge sken av om någon av 

dem har en annan etnisk bakgrund än svensk.   

 Anledningen till att jag valt att inte intervjua elever som har DAMP är att det kan 

för dem vara svårt att prata om diagnosen då den eventuellt vållat problem i form av 

känslan av att inte nå upp till skolans och omgivningens krav, upplevelsen av 

utanförskap samt att ha retats för sina tillkortakommanden eller dylikt. Karin 

Zetterqvist Nelson har skrivit boken Dyslexi – en diagnos på gott och ont som bland 

annat presenterar hur barn som diagnostiserats med dyslexi tänker om sig själva. Bland 

hennes informanter urskiljer hon en grupp som helt undviker att prata om diagnosen 

och dess problem då det kommer till dem själva. De vill inte koppla samman sina 

personer med diagnosen.35 Dessa barn har kanske svårigheter med det faktum att de 

diagnostiserats och eventuellt vållar det än mer problem för dem att ingående 

intervjuas om det hela. Jag som oerfaren forskare är osäker på hur jag skulle hantera 

en sådan situation och vad den skulle få för följder för barnet. Jag upplever inte att en 

mindre studie som denna kommer att röja några revolutionerande upptäckter, därför 

känner jag heller ingen skyldighet gentemot vetenskapen att också föra in de 

diagnostiserades perspektiv.  I stället värnar jag hellre om dessas integritet och 

välmående. 

                                       

 
34 Se vidare resonemang s. 2 
35 Zetterqvist, Nelson, Karin, Dyslexi – en diagnos på gott och ont (Studentlitteratur, 2003) s. 111ff 
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 Då barn innehar en lägre ålder än femton krävs föräldrars godkännande för att 

involvera dem i forskningsprojekt. Detta är något jag i min studie tagit hänsyn till i de 

fall det varit aktuellt.  

 

Vad är DAMP? 
Innan jag presenterar min studie vill jag ge läsaren en liten överblick från ett 

utifrånperspektiv över hur begreppet DAMP uppstod, vad det är och dess sviktande 

ställning i Sverige . 

Diagnosen dras fram i ljuset  
I början av 1900-talet uppdagades att barn kunde drabbas av överaktivitet, 

koncentrationssvårigheter och inlärningsproblematik som följd av 

hjärnhinneinflammation. Det utgicks från att dessa barn fått en liten hjärnskada och 

diagnosen MBD, minimal brain damage, föddes. Begreppet fick till en början mer och 

mer uppmärksamhet men forskare började så småningom känna tveksamhet inför 

termen, då ett barn så fort det visade tecken på problem med inlärning och 

koncentration, diagnostiserades.  I början av 1960-talet anordnades ett möte för att 

avskaffa diagnosen vilket emellertid endast resulterade i att ordet damage utbyttes mot 

dysfunction och MBD tilläts fortleva ytterligare tjugo år. På 1980-talet fick dock 

diagnosen utstå nådastöten inom forskningen då den engelske barnpsykiatern Michael 

Rutter bland annat hävdade att metoderna kring att bevisa en hjärnskada hos ett barn, 

tidigare varit bristfälliga och därför omöjliga att sätta tilltro till. I mitten av 1970-talet 

startade den så kallade Göteborgsstudien med Gillberg i spetsen, vars syfte var att först 

identifiera förskolebarn som troligen led av MBD-problematik och vilka som inte 

gjorde det, för att sedan undersöka dem närmre i bland annat olika miljöer och senare 

utföra regelbundna uppföljningar av studien från att barnen blivit tio år till dess de fyllt 

tjugotvå. Under denna studies gång utvecklades bokstavskombinationen DAMP.36  

Diagnosens komponenter 
DAMP är förkortningen av Deficits in Attention, Motor control and Perception och den 

svenska översättningen lyder: Dysfunktion i fråga om Aktivitetskontroll och 

uppmärksamhet, Motorik-kontroll och Perception. I USA används 

bokstavskombinationen ADHD, Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, och i England 

hyperactivity då det rör sig om individer med DAMP-problematik. Gillberg hävdar 

emellertid att dessa inte är fullständiga i förhållande till DAMP, då de inte täcker hela 

det spektra vilket hans diagnos gör. Gillberg menar att termen DAMP är den mest 

                                       

 
36 Gillberg, Christopher, Ett barn i varje klass (Bokförlaget Cora, 1996) s. 13-17 
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utbredda i Sverige och det är just tack vare dess spännvidd.37 Vanliga symptom kring 

DAMP är att ett barn har svårt att sitta stilla och lyssna på föräldrar och lärare, tuggar 

med öppen mun och har dålig handstil samt är långsam vad gäller inlärning. Dessutom 

pratar DAMP-diagnostiserade barn inte sällan rakt ut utan att först räcka upp handen 

och svårigheter att finna specifika ord att uttrycka sig med hör till vanligheterna och 

deras meningar utfylls då med termer som ”typ” och ”liksom”. De kan även ha svårt att 

acceptera när något inte går deras väg och drabbas av oförutsägbara och 

okontrollerade raseriutbrott. Alla dessa symptom behöver emellertid inte återfinnas hos 

en och samma person men vad som alltid ska ingå i en DAMP-diagnos ter sig i mina 

ögon aningen diffust.38 Gillberg hävdar att diagnosen till 30 procent kommer till av 

hjärnskada och i 50 procent av fallen beror den på ärftlighet, i de resterande 20 

procenten har DAMP uppstått utan orsaksförklaring. Inget samband mellan 

psykosociala faktorer och DAMP har kunnat fastställas.39 Förskolepsykologen Lennart 

Lindqvist presenterar i sin bok Barn med MBD/DAMP i barnomsorgen, skola och 

vuxenlivet tio av honom själv utförda undersökningar om barn och vuxna med 

diagnosen MBD/DAMP. Där står bland annat att läsa att Gillberg och hans medarbetare 

lanserat begreppet DAMP som en reaktion på det vetenskapliga försummandet av 

termen MBD och Lindqvist använder MBD, DAMP och MBD/DAMP synonymt i sin 

bok.40  

Ett delat land 
Sverige är emellertid inte särskilt enat vad gäller denna diagnos. De lärde tvistar om allt 

från dess uppkomst till hur personer med DAMP bör eller inte bör behandlas. En av de 

mest märkbara kritikerna till termen är Eva Kärfve, legitimerad sjuksköterska och 

docent i sociologi vid Lunds universitet. Hon har författat boken Hjärnspöken som 

syftar till att granska Gillberg och hans kollegers utsagor om DAMP. Hon hävdar att 

diagnosen är MBD då symptomen är identiska och mäts på samma sätt. Detta är en av 

orsakerna till att DAMP, så som MBD, borde förvisas till den medicinska soptippen. 

Kärve kritiserar dessutom Göteborgstudien för att mängden barn som denna bedrivits 

på är väldigt liten och att tillförlitligheten därför vacklar. Hon står även skeptisk inför 

hur bestämmandet av vad som klassas som normalt och vad som anses vara DAMP-

beteende, gått till.41 Eva Hjörne, lektor vid enheten för specialpedagogik vid Göteborgs 

universitet, riktar i sin doktorsavhandling Excluding for inclusion? bland annat kritik 

mot att diagnosens symptom som trots att de är motsägelsefulla och svårbestämda, 

ändå anses obestridliga och tillförlitliga nog att använda vid klassificerandet av en 

                                       

 
37 Ibid s. 18-23 
38 Ibid s. 35-75, 185-208 
39 Ibid s. 134 
40 Lindqvist, Lennart, Barn med MBD/DAMP i barnomsorgen, skolan och vuxenlivet (Högskolan i Kalmar, 
1993) s. 28 
41 Kärfve, Eva, Hjärnspöken (Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2001) s. 43-72 
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individ som funktionshindrad. Hjörne menar att diagnosen fungerar som ett konkret 

verktyg för att placera diskussionen om dessa problematiska barn, utanför den 

politiska och ideologiska sfären.42  Kärfve bifogar i Hjärnspöken en artikel ur Svenska 

Dagbladet (990914) som är skriven av skolläkaren Leif Elinder. Han kritiserar i denna 

text utskrivningen av amfetaminpreparat till barn som diagnostiserats med exempelvis 

DAMP. Elinder menar att gränsen för en låg och säker dosering är oviss. 

Amfetaminmissbruk skadar hjärnans belöningscentrum då dess mottagarceller slutar 

fungera och individen blir oförmögen att uppleva bland annat lycka och motivation. 

Inget vet hur stor risken för detta är hos ett barn som behandlas med 

amfetaminpreparat under en längre tid, särskilt med hänsyn till att dessas hjärnor också 

befinner sig i ett utvecklingsskede. Av denna anledning anser Elinder att denna 

medicinering bör tillskrivas individer med de allra svåraste problemen då det i 

dagsläget ter sig vara det minst förkastliga.43 Lindqvist skriver emellertid att 

centralstimulerande medel så som amfetamin och metylfenidat redan på 30-talet visade 

sig ha positiv inverkan på hyperaktiva och okoncentrerade barn och att denna form av 

medicinering alltid varit kontroversiell just för att dessa preparat klassas som narkotika. 

Lindqvist menar visserligen att det varit svårt att tyda långtidseffekterna av dessa, men 

det har inte kunnat bevisas att något barn utvecklat beroende eller fått någon allvarlig 

biverkning. Han tillägger dock att forskare i Sverige ser en risk att denna medicinering 

på grund av dess låga kostnad, kan komma att helt ersätta psykologiskt och 

pedagogiskt stöd i takt med att landsting och kommuners ekonomier försämras.44  

Teoretiska tankegångar och begreppsdefinitioner  
Under denna rubrik presenterar jag teoretiska tankar kring termerna socialisation, 

social ordning, social identitet och stigma. Jag förklarar också tesen rörande att 

verkligheten ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv skulle vara en konstruktion och 

att jag utifrån detta perspektiv därför utgår från att även diagnosen DAMP är en 

konstruktion. Dessutom lokaliserar jag var jag anser att diagnosen befinner sig i den 

femstegsprocess i vilken ett avvikande beteende, enligt socialkonstruktivismen, 

genomgår innan det klassificeras som ett samhällsproblem.45 Jag finner det viktigt att 

framhäva hur jag använder dessa begrepp i min analys för att den ska bli förstålig för 

läsaren samtidigt som jag vill visa med vilka glasögon jag analyserat mitt material. 

                                       

 
42 Hjörne, Eva, Excluding for inclusion? (Acta universitatis Gothoburgensis, 2004) part two, studie two s. 
17-22 
43 Kärfve, s. 227-228 
44 Lindqvist, s. 262 
45 Se vidare resonemang s. 2 
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Konstruktionen av verkligheten och redskap för detta 
Enligt det sociala synsättet är verkligheten något som hela tiden skapas och återskapas 

och det finns ingen naturlig relation mellan människan och världen utan hon måste 

ständigt upprätthålla förhållandet mellan sig och samhället. Detta gör hennes tillvaro 

otrygg, men genom att inrätta en social ordning ur regler och normer som berättar vad 

som är tillåtet och otillåtet, håller hon kaoset borta.46  Barnet föds in i ett ordnat 

samhälle och genom socialisation blir hon varse de regler och normer som bildar den 

sociala ordning som håller det flytande. Hon internaliserar den mindre värld som hon 

och hennes närmaste krets tillhör, genom att medlemmarna av den visar för henne vad 

som får göras och inte. Då exempelvis hennes föräldrar reagerar negativt då hon välter 

en vas, upplever hon till en början endast deras ilska. Så småningom sammankopplar 

hon den med att hon vält vasen.  Om hon sedan inte vill framkalla denna reaktion hos 

sina målsmän, undviker hon att ta sig till detta ofog och hon förstår att det är just ett 

ofog. Hon avstår då samtidigt från att bryta mot den sociala ordningen rådande i denna 

värld. Jag upplever att den sociala ordningen kan brytas på två sätt då det gäller ett 

barn med DAMP. Detta kan göras aktivt  i förhållande till den sociala ordningen då 

hon exempelvis får ett vredesutbrott eller slåss, omgivningen blir då störd av hennes 

beteende. Att agera antisocialt definiera jag i texten vara synonymt med att aktivt bryta 

mot den sociala ordningen. Då ett barn med DAMP har problem med att läsa och i 

stället dagdrömmer, upplevs hon inte av omgivningen som störande. Hon bryter likväl 

mot den sociala ordningen då hon enligt dess regler och normer i klassrumskontexten, 

förväntas kunna läsa och vara uppmärksam, detta görs emellertid passivt. 

 Barnets internaliserar efter den primära socialisationen, nya så kallade 

undervärldar genom att det kommer i kontakt med institutioner vars sociala ordningar 

har olika krav och förväntningar. Hon lär sig då vad som gäller var genom en 

sekundär socialisation.47 I skolan ska en elev exempelvis sitta tyst och räcka upp 

handen innan hon säger något och på en danskurs förväntas hon kunna röra sig i takt 

med musik och ha god koordinationsförmåga. Den värld som barnet primärt 

internaliserat försvinner emellertid inte då undervärldarna kommer in i bilden, utan 

påverkar i stället hur barnet internaliserar dem. Det kan jämföras med hur man lär sig 

ett andra språk då detta görs utifrån det modersmål man talar och som alltid kommer 

att finnas där.48 Om ett barn under sin primära socialisation exempelvis vants vid att 

lyssna och låta andra människor tala till punkt, lär hon sig och accepterar fort 

handuppräckningsregeln i klassrummet. Ett barn som vuxit upp i en högljudd familj 

bland många stökiga syskon och därför tvingats påkalla deras uppmärksamhet genom 

att exempelvis fort och högt ropa rakt ut, kan ta längre tid på sig att anamma 

handuppräckningsregeln.  

                                       

 
46 Hilte, Mats, Avvikande beteende (Studentlitteratur, 1996) s.23 
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Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv ser jag diagnosen DAMP som en 

konstruktion. DAMP är frukten av en utredning där en individs beteende och 

färdigheter granskas utifrån en konstruerad mall som bestämts av kontextens krav på 

prestationer och uppförande. Barn som av någon anledning blir föremål för en DAMP-

utredning, ombeds bland annat i dessa test att stå på ett och samma ben i minst 20 

sekunder och klippa ut en cirkel med en decimeter i diameter från ett halvstyvt 

papper. Om barnet inte klarar att stå på ett ben längre än tio sekunder och klipper 

bort mer än en femtedel av cirkeln eller låter klippandet ta mer än två minuter, har 

hennes insatser inte levt upp till de krav mallen för normala prestationer föreskriver.49 

Det är i denna process som diagnosen DAMP skapas.  

Termen social identitet syftar till den identitet som formas i dialektiken mellan 

individen och hennes omgivning. Den sociala identiteten konstrueras av hur en individ 

uppfattar sig själv i kombination med hur individens omgivning uppfattar henne. En 

människas sociala identitet skiftar emellertid beroende på i vilken kontext hon befinner 

sig.50 Ett barns sociala identitet i skolsammanhang formas alltså i en dialektik av hur de 

andra eleverna och lärarna ser på henne och hur hon ser på sig själv. Om hon 

exempelvis på sin fritid dansar balett, har hon kanske en annan social identitet i den 

miljön då hon där uppfattas utifrån sin förmåga att dansa och inte utifrån hur hon 

agerar som skolkamrat eller elev. Jag finner ett barns sociala identitet i en skolkontext, 

extra viktig i förhållande till hennes livsvillkor då hon under en stor del av sin uppväxt 

vistas där.  

 Ordet stigma härstammar från de gamla grekerna. Ett tecken skars eller brändes 

in i huden på en individ för att påvisa att denne var slav, brottsling eller förrädare, så 

omgivningen skulle förstå att undvika denna rituellt pestsmittade och utstötta person.51 

Erving Goffman menar att termen stigma i våra dagar har två betydelser. En person 

som, så som de som de gamla grekerna skar eller brände, har ett synligt stigma kanske 

i form av ett förvridet ansikte, en hudfärg som inte samstämmer med majoritetens, eller 

är rullstolsburen, är misskrediterad. En person som däremot har ett osynligt stigma i 

form av exempelvis tillkortakommanden vad gäller inlärning, är döv eller stammar, är 

misskreditabel. Denne riskerar emellertid konstant att bli misskrediterad då det 

osynliga stigmat blir uppenbart.52 En individ diagnostiserad med DAMP förefaller 

misskreditabel så länge hon inte bryter mot kontextens sociala ordning genom att 

uppvisa ett avvikande beteende så som att bryta ut i ett raseriutbrott. Omgivningen 

vidtar, ofta oavsiktligt men dock, diskriminerande åtgärder mot personer med stigman 

vilket inskränker deras livsmöjligheter.53 Att det kommer till allmän kännedom att en 
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49 Gillberg, s 125 
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52 Ibid, s 13-14 
53 Ibid.  
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elev har DAMP kan exempelvis betyda att hennes skolkamrater förväntar sig att hon 

ska få vansinnesutbrott, slåss och kasta saker omkring sig. Kanske undviker de då att 

umgås med henne och hennes sociala identitet klassificeras i kontexten som negativ. 

Hon blir stigmatiserad. 

Är DAMP rankat som ett socialt problem? 
I den gemensamma delen av denna antologi presenteras en socialkonstruktivistisk teori 

kring den kollektiva femstegsprocess som gör att ett avvikande beteende klassificeras 

som ett socialt problem. Jag placerar diagnosen DAMP någonstans i mitten av denna 

process.54 Diagnosen har passerat steg två i utvecklingen att bli identifierat som ett 

socialt problem, då det erkänts på offentliga arenor så som skolan, och flera 

intresseorganisationer har bildats. Kontroversen kring DAMP blossar emellertid och 

Sverige är uppdelat i två läger vilka debatterar kring huruvida den ska erkännas som 

diagnos eller inte. Jag anser således att DAMP inte kommit längre än till mitten av den 

process som konstruerar samhällsproblem, då det i dagsläget löper risk att, så som 

begreppet MBD, förvisas till bokstavsdiagnosernas papperskorg. Om dess förespråkare 

emellertid är skickliga nog att hålla diagnosen aktuell och argumentera mot dem som 

kritiserar den, har den dock chans att rota sig.  

Analys 
I texten som följer presenteras en sammanställning av hur jag tolkat det som 

framkommit ur intervjuerna. Först framställs analysen av intervjuerna med de anställda. 

Sedan läggs analysen av elevernas utsagor fram. 

Slaskdiagnoser 
Då jag talade med personalen om DAMP fick jag konstant svar som även inbegrep 

diagnosen ADHD och jag har därför valt att bifoga båda termerna texten. Till en början 

hade jag en teori om att dessa för pedagogerna och elevassistenten är liktydiga och i 

princip synonymer. Enligt Kärve har DAMP-begreppet under 90-talet allt mer knutits 

samman med ADHD då dessa diagnoser är näst intill identiska, vilket stödjer min tes.55 

Senare förstod jag emellertid att Olga och Gurli även är aningen ovilliga att använda 

sig av begreppet DAMP då ingen av dem känner tillförsikt till diagnosen, de talar hellre 

om ADHD. Anledningen till att DAMP kommer upp beror mestadels på att jag för 

termen på tal. Gurli säger: 

DAMP e ett svenskt påhitt, låter slaskigt men det är Christopher Gillberg som 
använder sig av begreppet DAMP men internationellt så finns det inte. Ja e väl inte 
så positivt inställd till Christopher Gillberg och hans forskning, han skriver mycket 
bra men gör enligt mitt sätt att se mycket konstiga saker.  
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Pedagogerna har inte någon tilltro till diagnosen på grund av att den inte är 

internationellt erkänd och att dess upphovsman agerat märkligt. Gurli och Olga 
förklarar att Gillberg först vägrat lämna ut forskningsmaterial och sedan förintat det. 

Bakom dessa gärningar menar de att akademisk prestige ligger och att man ju kan 

undra om Gillbergs forskning verkligen är att hysa tillit till. De frågar sig varför han 

annars inte vill att någon ska syna materialet och menar att inför det påstående om att 

han ur forskningsetiskt perspektiv hade för avsikt att värna om de individer som 

deltagit i hans studie, står de tveksamma. Olga säger:  

Förstört material och domstolsfrågor och då undrar man ju va hans forskning 
egentligen står för när man förstör forskningsmaterial. Ja menar det var ju 
avpersonifierat så det va ju inte farligt för nån 

När jag frågar Gurli och Olga vad DAMP egentligen är, tittar de menande på varandra 

och Gurli svarar att de lärde tvistar i denna fråga. Olga berättar att forskarna i dag är 

oense om vad som är det ena och vad som är det andra och hon har svårt att ta 

ställning. Hon har emellertid en övertygelse om att det är så att rent medicinska saker 

och social pålagring tillsammans formar diagnosen. Gurli håller till fullo med om detta 

uttalande och förtäljer att hon känner sig tveksam inför ADHD/DAMP-diagnosen då 

den är så allomfattande. Det går nämligen inte att sätta fingret på vad problemet 

egentligen är och då är det i sin tur svårt att veta vilka åtgärder som ska tillsättas. Olga 

inflikar att DAMP och ADHD är slaskdiagnoser och med det menar hon att de 

innehåller så stor problematik, allt från koncentrationssvårigheter och aggressivitet, till 

inbundenhet och läsproblem. Då ett barn är svårhanterligt och det är ett krux att finna 

orsak eller hjälp åt stötestenarna, är det lätt att bara säga att ungen har DAMP, hävdar 

Gurli och Olga. De hyser emellertid tilltro till forskningen och menar att frågorna 

rörande DAMP och ADHD utvecklas konstant. De berättar om en föreläsning som 

nyligen gick av stapeln och behandlade bokstavsdiagnoser. Där informerades om 

utvecklandet av en underdiagnos till DAMP/ADHD vilken skulle innefatta barn med 

passivitet och initiativlöshet som ADHD-problematik och att dessa symptom kanske 

även kommer bli en helt egen diagnos. Detta menar Olga och Gurli är positivt ur fler 

aspekter, dels minskar ADHD/DAMP-spektrat samtidigt som gruppen flickor med 

ADHD/DAMP-problematik, vilka i de flesta fall är just inaktiva och handlingslösa, får 

en egen diagnos med särskilda behandlingsföreskrifter och det ökar deras möjligheter 

till rätt hjälp. Zetterqvist Nelson har i sin studie kunnat röja att skolpersonal har skilda 

förväntningar på flickor och pojkar, vad gäller dessas insatser i skolan. Flickor 

diagnostiseras betydligt mer sällan med dyslexi då dessas inlärningsproblematik ses 

som brister i den egna inställningen till skolarbetet. Pojkar får däremot hjälp i mycket 

högre grad, då deras tillkortakommanden ses som frukten av otillräckligt stöd. Den 

goda eleven anses vara flicka och hon får därför oftast stanna kvar i ordinarie 

undervisning och förväntas själv lösa sina problem via attitydförändring gentemot 
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skolarbetet.56 Det är uppenbart att Gurli och Olga är medvetna om att DAMP/ADHD 

hos flickor allt som oftast yttrar sig via en så att säga ickestörande problematik i 

förhållande till den sociala ordningen och att DAMP/ADHD generellt sett särskiljer sig 

beroende på om den diagnostiserade är flicka eller pojke.  Detta utesluter emellertid 

inte att de är opåverkade av den gängse syn på flickor som de goda eleverna och vad 

det i sin tur har för inverkan på hur de behandlar dessa innan eller under själva 

diagnosutredningen. Denna studie fokuserar emellertid inte på själva 

diagnosprocessen, utan på föreställningar om DAMP och individer som redan 

diagnostiserats och vad gäller flickor med DAMP uppfattar Gurli och Olga alltså att de 

är inaktiva och handlingslösa i flertalet fall. 

Även pojkar med DAMP/ADHD drabbas av den problematik som inbegriper 

initiativlöshet och passivitet, inflikar Gurli och pekar mot en grabb som jag kallar för 

Ove och som sitter vid sin bänk och skriver. Hon exemplifierar det hela med att 

förtälja att Ove vid ett tidigare tillfälle satt och stirrade rakt framför sig och när hon 

frågade om det var något som inte stod rätt till sa han försiktigt att han glömt 

skolboken i skåpet. Olga inflikar att han alltså inte hade förmågan att komma på att 

han då kunde springa och hämta boken. Detta vittnar om att pedagogerna är noga 

med att inte generalisera vad gäller de diagnostiserade och de har tidigare redogjort för 

att detta heller inte får ske då barn med DAMP/ADHD-problematik är väldigt olika 

jämförelsevis. Ove kom senare fram till oss och uppvisade vad han åstadkommit. Han 

gav intrycket av att vara ängslig, blyg och försiktig och han talade tyst och tittade ner i 

golvet. Olga och Gurli säger att den här gruppen DAMP/ADHD-barn inte stämmer in 

på den gängse syn allmänheten har av ungar med dessa diagnoser. De är inte 

hyperaktiva, högljudda eller aggressiva. Genom att klassificera dem som 

DAMP/ADHD-barn tillskrivs de egenskaper som de inte innehar och omgivningen 

förväntar sig att de ska vara på ett särskilt sätt. 

(Olga) Det är bra om DAMP och ADHD benas upp. Som det ser ut nu är det lätt att 
barn med ADHD och DAMP klumpas ihop och beskrivs på ett sätt, man måste 
sortera mer noggrant.  

(Gurli) Människor får stämplar om att va på ett visst sätt trots att de inte är det.  

Då jag talar med Rolf om diagnosen DAMP framträder han osäker om begreppet. Han 

beskriver DAMP/ADHD-diagnoserna som luddiga och krångliga med flera 

underdiagnoser som alla möjliga problem får plats i. Han konstaterar att de är relativt 

nya men fanns redan för tjugo år sedan och kallades då för MBD. I arbetet med Sivert 

har han prövat sig fram utifrån dennes förutsättningar och beteende. Rolf fick 

experimentera för att komma fram till den bästa metoden att nå Sivert på, utan hjälp av 

någon annan på skolan. Det tyckte han var påfrestande och att han samtidigt kände 

krav från den övriga skolpersonalen i sitt arbete med Sivert, gjorde inte det hela bättre. 
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Man förväntas göra underverk med ungen på två dar men så funkar det ju aldrig 

Excerpten ovan vittnar om att Rolf upplever en attityd hos den övriga personalen om 

att barn med Siverts problematik är lätta att leda in i den sociala ordningen.  Rolf är 

däremot av en annan åsikt och berättar att det inte finns någon manual för hur en elev 

med DAMP/ADHD ska hanteras, alla har olika problem och svårigheter och de går 

knappt att jämföra med varandra. Därför är det svårt att från början veta vad som är 

felet och vilket det bästa sättet att få bukt med det är, säger han. Rolf har kommit fram 

till att det viktigaste i bemötandet av Sivert har varit att stå på sig och inte ge vika och 

beskriver sin första tid med honom som fruktansvärt jobbig: 

Ja satt i ett rum och såg på när Sivert försökte ta sig ut. Han slängde stolar och ja 
stod för dörren. Ja fick bita ihop och visa vem som bestämde. Så länge han inte 
vann blev det bra till slut. Nu vet Sivert att det är ja som bestämmer. 

Rolf berättar att Sivert har en diagnos som heter  Trots Syndrom och är en 

underdiagnos till ADHD. Rolf säger att en individ egentligen inte kan ha en sådan 

underdiagnos utan att också ha ADHD och det är enligt honom märkligt att Sivert 

diagnostiserats med endast Trots Syndrom. Ibland frågar sig Rolf om Sivert verkligen 

har en diagnos över huvud taget och om hans problem inte egentligen enbart har att 

göra med hans dysfunktionella familjeförhållande. Jag uppfattar detta som att Rolf 

känner misstro inför det faktum att Sivert har diagnostiserats då han inte har ADHD, 

utan enbart någon av dess underdiagnoser. Rolf är av den uppfattningen att en person 

inte kan ha en underdiagnos till ADHD utan att samtidigt ha ADHD. Jag tolkar denna 

företeelse i kombination med Siverts familjeproblematik vara orsaken till att Rolf 

överväger om Sivert egentligen enbart haft en dysfunktionell primär socialisation och 

därför har svårt att anamma de regler och normer som upprätthåller den sociala 

ordningen.  

Barnen på borgen 
Till Borgen som Gurli och Olga verkar vid och där Rolf och hans elev Sivert dagligen 

befinner sig, kommer elever som upplevs vara belastade med svårigheter rörande 

skolan och undervisningen. Olga uttrycker då jag frågar om hur det bestäms att en elev 

ska vistas på Borgen, att tanken är att hon eller han ska ha inlärningssvårigheter som 

inte grundar sig i en social problematik, men att det där efter är väldigt flytande. På 

skolan finns även en annan enhet som jag valt att kalla för Hänget. Hänget fungerar 

som en servicecentral, elever kan där få hjälp med skolarbete och läxor samt hindras 

från att i klassrummet störa den ordinarie undervisningen. Vem som helst kan av sin 

lärare skickas dit sporadiskt, utan att ha tillskrivits någon diagnos. Elever som 

exempelvis har problem hemma och därför inte klarar av skolarbetet, hänvisas i regel 

inte till Borgen utan till Hänget.  På Borgen handlar det snarare om att skrivas in, en 

utredning med skolkuratorn, Olga, elevens klassföreståndare och föräldrar samt 

rektorn, måste först gå av stapeln. Om det där beslutas att eleven har problem med 



 

 

35

inlärningen kommer hon eller han vistas på Borgen kontinuerligt under en längre tid 

och vid fler eller enstaka ämnestillfällen. Olga berättar att hänsyn emellertid alltid 

måste tagas till vilka som just befinner sig på Borgen och vilka som just vistas på 

Hänget. Det är viktigt att ha en god mix elever på respektive ställe. 

Man får göra avsteg från det som är grundtanken, vissa elever bör inte va 
tillsammans. 

Rolf anser att det är bra att separera barn med diagnoser och barn med psykosociala 

problem, då får de som vill lära en möjlighet att göra det. Detta tolkar jag som att Rolf 

menar att de diagnostiserade barnen vill inhämta kunskap men behöver särskilt stöd 

då exempelvis DAMP verkar som ett hinder för inlärningen. Barnen som befinner sig 

på Hänget är ofta stökiga och bråkiga för att de har problem hemma och deras 

koncentrationssvårigheter och avsaknad av motivation beror på det, menar Rolf.  

De har det taskigt hemma och det går ut över skolan. 

Rolf berättar att hans elev Sivert är den mest utåtagerande eleven på Borgen. Han har 

som jag tidigare nämnt en diagnos och samtidigt en dysfunktionell familjeinteraktion. 

Sivert har haft en elevassistent vid sin sida sedan han gick i årskurs sex och att han är 

den enda på Borgen som har en sådan beror enligt Rolf på att han också är den enda 

som är utåtagerande. Jag tolkar detta faktum som att Sivert behöver Rolf vid sin sida 

för att inte bryta mot den sociala ordningen så att det stör omgivningen. Sivert umgås 

mestadels med elever som vistas på Hänget och Rolf säger att de dras till varandra på 

grund av att de bland annat har stimmigheten gemensamt. Sivert kan göra riktigt tokiga 

saker ibland och det gör också eleverna på Hänget. Skillnaden mellan honom och dem 

är emellertid att han inte vet om att han gör fel, enligt Rolf. Jag tolkar detta som att 

diagnosen än en gång fungerar som ett hinder och i detta fall för Sivert i anammandet 

av de regler och normer som upprätthåller den sociala ordningen.   

Han har ju inte samma verklighetsuppfattning som en annan och ser inte på saker 
på rätt och fel som vi gör. Barn med DAMP och ADHD ser inte att det är fel, så 
länge det inte händer nå´t så är det ingen som gjort fel.  

Rolf berättar om ett tillfälle då Sivert cyklade på bakhjulet genom hela korridoren och 

när Rolf upplyste honom om att man inte får göra så, förstod han inte varför. Jag tolkar 

det som att Sivert inte godtog Rolfs nej då han inte förstod att det inte enligt den 

sociala ordningen är otillåtet att cykla inomhus.  

Du får inte cykla på bakhjulet i korridoren! Nä, vad då rå? Man gör inte det, man får 
inte göra så! Amen varför iiiinte?! Ja för att man cyklar liksom inte inomhus, nån kan 
bli skadad! Ja ha.  

Först när Rolf berättade att någon kan bli skadad förstod Sivert att han gjort fel. Han 

menar alltså att så länge inte konsekvenserna av ett handlande är märkbara, anser inte 

ett barn med DAMP/ADHD att hon eller han brutit mot någon regel. Detta tolkar jag 

som att Rolf också menar att DAMP/ADHD-barn är oförmögna att tänka efter och fråga 

sig vad följderna av ett handlande kan innebära, innan själva gärningen utförs.  Detta 
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torde då resultera i att elever som diagnostiserats bör tillåtas begå misstag i större 

utsträckning än andra. Som jag tidigare redogjort för, ifrågasätter Rolf om Sivert 

verkligen har en diagnos. Jag finner det därför motsägelsefullt att Sivert får agera 

typexempel för hur en elev med sådan problematik beter sig. Sivert har emellertid 

genomgått en utredning och blivit diagnostiserad vilket Rolf tvingas förhålla sig till. 

Rolf måste bemöta och behandla Sivert som om han har en diagnos oavsett vad han 

själv har för övertygelse om företeelsen. 

En skyddande borg 
När jag frågar Gurli och Olga om de andra eleverna på skolan vet om att barnen som 

går till Borgen har olika sorters diagnoser, svarar det att det inte är någon allmän 

kännedom och de tycker heller inte att de andra eleverna har med det att göra. 

Samhället och skolan förlorar konstant acceptans för människor som är annorlunda 

eller har särskilda behov och klimatet mellan eleverna har blivit mycket hårdare de 

senaste tio åren, säger de. De upplever att en individ med DAMP får diagnosen 

tillskriven till sin person och kan endast ses på i kombination med den.  

(Gurli) Man borde kunna få ha en diagnos och ändå vara en fullt fungerande individ 
i samhället, att bli tittad på som det namn jag har, inte DAMP-Nisse utan Nisse.  

(Olga) är man DAMP är man puckad, då kan man inte va med den 

Jag tolkar detta som att Gurli och Olga är av den uppfattningen att om de andra 

eleverna får vetskap om att en skolkamrat har DAMP, blir denne stigmatiserad på 

grund av diagnosen. Pedagogerna berättar för mig att DAMP används som ett skällsord 

bland eleverna och av den orsaken är det inte bra om det kommer ut att de som 

besöker Borgen, har en sådan, eller liknande diagnoser. Gurli och Olga försöker att 

skräddarsy undervisningen för eleverna på Borgen, så att den ska passa just dem. En 

DAMP/ADHD-diagnos är som en väv där varje tråd är unik och det går inte att se på 

barn med dessa diagnoser som en grupp då de var och en är unika individer med 

alldeles särskilda behov, menar de. Gurli och Olga säger att Borgen är en lugn och 

skön plats dit eleverna kan komma inte endast för undervisningens skull utan även för 

den sociala biten. Det är mysigt att sitta i soffan och dricka kaffe tillsammans med 

lärarna och småprata om allt mellan himmel och jord. Det är även omväxlande att 

komma bort från den ordinarie undervisningen och bli sedd och hörd på ett annat sätt 

än vad som är möjligt i ett klassrum bland 25 elever med endast en vuxen. Under mina 

observationer märker jag hur Rolf, Olga och Gurli omhuldar sina Borgenbesökare och 

är flitiga med att högröstat berömma deras prestationer, uppmärksammar nya frisyrer 

och klädesplagg samt undrar och håller koll på vad de pysslar med på fritiden Jag 

reagerar dock på att Olga och Gurli pratar med somliga elever på ett övertydligt sätt, 

de artikulerar mycket och talar sakta och lite barnsligt. Den tystlåtne och försiktige Ove 

är en av dem och jag anar en form av infantilisering av dessa elever.  
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Anledningen till att jag valt att benämna denna enhet Borgen är att den tycks 

fungera just som en skyddande borg eller tillflyktsort mot verkligheten utanför, Olga 

och Gurli berättar att deras arbete med ungdomarna inte bara handlar om att få dem 

att klara en grundskoleutbildning utan även få dem att fungera i världen utanför 

skolan. När det gäller barn och ungdomar med DAMP/ADHD är det inte endast i 

klassrummet problematiken uppstår, det är livet i stort det handlar om, säger de. Ur 

intervjuerna med Gurli och Olga och mina observationer framkommer att barnen på 

Borgen accepteras för dem de är och vart litet framsteg eller förändring 

uppmärksammas då de vuxna där håller dem och deras arbete under uppsikt, de tillåts 

inte falla tillbaka och lovordas då de utfört det de ska. Målet med Borgen är att få dess 

besökare att förvärva sig en godkänd grundskoleutbildning och i ett vanligt klassrum 

förvärras deras funktionshinder, menar Gurli.  

Borgen har tidigare haft en stämplingseffekt på sina elever berättar Gurli och 

Olga, men den har försvunnit. Anledningen till detta är enligt pedagogerna att eleverna 

på Borgen har pratat gott om enheten och vill gå dit. Rolf bekräftar att vistelsen på 

Borgen varit stigmatiserande i större utsträckning än i dag, men att det fortfarande 

förekommer att elever skriker ”djävla Borgenunge” efter skolkamrater som hänvisas dit, 

i alla fall om det förekommer en konflikt dem emellan. Ingen blir emellertid retad på 

grund av att hon har en plats på Borgen. Rolf säger att eleverna på skolan kallar 

varandra för DAMP-unge och DAMP-barn för att påvisa att vederbörande är dum i 

huvudet. Dessa tillmälen förekommer dock inte oftare om barn som vistas på Borgen, 

än om andra. Samtidigt vet han att de ibland säger ”nu fick jag DAMPET” om de blir 

irriterade, upprörda eller arga och vansinniga. Rolf har en teori om att enhetens 

mattegrupp kan ha hjälpt till att upphäva stämplingseffekten. Denna mattegrupp 

rymmer nämligen inte bara de som är inskrivna på Borgen, utan även en mängd elever 

utan diagnoser men som är väldigt svaga i ämnet matematik. Att så att säga ”vanliga” 

barn vistas på Borgen, gör den mer neutral och accepterad, anser Rolf.  

Olga och Gurli ska i vår vinka adjö till två elever, Sivert och Majvor, som slutar 

nian och som vistats där sedan årskurs sex. De är de första som i fyra år kontinuerligt 

besökt Borgen då denna enhet bara funnits i fem år, och som nu ska sluta 

grundskolan. Då jag frågar vad Borgen givit för resultat menar Gurli och Olga att det är 

det svårt att veta något om dess verkan då det kanske inte syns förrän om tio till 

femton år. Sivert och Majvor konstateras dock under vistelsen på Borgen ha utvecklats 

enormt. Rolf berättar att Sivert är som natt och dag i förhållande till hur han var då Rolf 

började arbeta med honom. Tidigare var han otrevlig och elak mot alla, skrek och fick 

okontrollerade utbrott och slängde saker omkring sig. De andra eleverna tröttnade på 

honom och han har därför inte så många kompisar, han umgås mest med de stökigaste 

eleverna från Hänget, säger Rolf. För Rolf har i princip all tid gått åt till att få Sivert att 

fungera socialt i samhället. Till en början umgicks de även efter skolan och hittade på 

olika saker som att bowla eller gå på bio. Jag tolkar anledningen till detta som att 

Sivert med Rolfs hjälp skulle i olika sociala sammanhang tränas att anamma de regler 
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och normer som upprättar den sociala ordningen. Jag frågar då om Sivert har lärt sig 

att hålla sina utbrott tillbaka och Rolf svarar att det snarare har att göra med att de inte 

gör sig påminda lika ofta.  

Sivert kommer emellertid inte klara ett gymnasieprogram då han inte har godkänt 

i vare sig svenska, engelska eller matte, säger Rolf. Han är svag teoretiskt men en riktig 

stjärna när det gäller att arbeta med händerna, men så är det med många personer 

menar Rolf.   Olga, Gurli och Rolf anser att det bästa för Sivert vore om han kunde få 

gå någon sorts lärlingsprogram efter högstadiet och förvärva sig ett hantverksyrke eller 

något liknande. Det finns ingen diagnosanpassad undervisning på gymnasierna i 

staden. Rolf säger att de flesta andra barn med diagnoser som DAMP/ADHD klarar ett 

gymnasieprogram. De har om de fått stöd under skoltiden, lärt känna sina problem 

och kan hantera sina utbrott genom att exempelvis gå undan och lugna ned sig själva. 

Jag tolkar detta som att Rolf menar att barn med DAMP måste få stöd och tillåtas ta 

längre tid på sig att socialiseras in i samhället genom att först förstå sociala regler och 

normer som att det exempelvis inte är accepterat att få raseriutbrott, för att sedan lära 

sig att stävja dem och lugna ned sig själva. Jag ser det som att då Rolf talar om DAMP 

syftar han i första hand på just den problematik som stör den sociala ordningen. Detta 

är förståligt då Rolf inte har någon pedagogisk utbildning och till en början varit 

tvungen att enbart fokusera på att hjälpa Sivert med hans antisociala problem. Som 

Rolf hävdade tidigare har Siverts utbrott till stor del slutat göra sig påminda, men det är 

dock inte Sivert som lärt sig att hålla tillbaka dem genom att lugna ned sig själv, 

berättar Rolf.  Jag tolkar detta som att han menar att utbrotten av någon oklar 

anledning försvunnit och jag frågar honom om de medicinerats bort. Detta dementerar 

Rolf och jag tolkar denna företeelse som ännu en anledning till att han ifrågasätter om 

Sivert verkligen har en diagnos.  

�Man får lite så här spel� 
Jag kommer nu att presentera hur jag tolkar ungdomarnas, som jag benämnt Solbritt, 

Rut, Violetta, Östen, Ture och Leif, utsagor. Jag vill påminna om att tjejerna går på ett 

annat högstadium och har inte intervjuats vid samma tillfälle som grabbarna. 

Ungdomarna är enhälligt osäkra på vad DAMP är men de ger en mängd olika 

förslag. Idéer om att det är en form av störning i hjärnan, en ärftlig sjukdom, något 

som uppkommer vid födseln eller bryter ut på grund av att individen i fråga haft 

turbulenta första levnadsår, vädras. 

(Solbritt) Det kanske va mycket omkring en när man va liten, under ens uppväxt, 
det gissar ja på.  

(Violetta) Ja tror att det är om man är väldigt, väldigt liten som det kan bli så, asså 
om det är nånting. 

(Ture) Det är släkten, det tror ja. 
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Violetta, Rut och Solbritt lägger tyngdpunkten på att personer med DAMP har svårt 

med koncentrationen medan Ture, Leif och Östen menar att individer som 

diagnostiserats i första hand inte klarar av att behärska sig när de blir arga. Grabbarna 

tycker att Sivert, killen som Rolf är elevassistent åt, är ett typexempel på en person 

med DAMP. De berättar att han inte kan kontrollera sin ilska och har till och med blivit 

polisanmäld flera gånger då han bråkat, slagits och haft sönder saker. Andra symptom 

är enligt tjejerna att personen i fråga inte kan sitta stilla, är rastlös och livlig och inte 

klarar av att styra över det beteendet. 

(Violetta) Det märks att nån har DAMP när den inte kan koncentrera sig, liksom 
spritter omkring. Är allmänt störig vild och galen.  

(Rut) Man får lite så här spel. 

(Solbritt) aaaaa 

Rut frågar sig om DAMP är något som går över eller om man har det hela livet, hon 

har nämligen hört talas om något som kallas för vuxen-DAMP. Solbritt och Violetta blir 

då förvånade över detta begrepp då de inte hade en blekaste aning om att det 

existerade. Rut blir då än mer osäker och säger att hon egentligen inte vet om det finns 

något som heter vuxen-DAMP eller inte. I detta skede funderade jag på om jag skulle 

inflika att termen vuxen-DAMP existerar och berätta något om att personer vars 

beteende under uppväxten som stämmer överens med beskrivningen av hur en 

DAMP-diagnos yttrar sig, i dag uppsöker psykologer för att utreda om de eventuellt 

bör diagnostiseras. Intervjun skulle eventuellt kunna breddas på det sättet. Jag valde 

emellertid att avstå från det på grund av att jag var intresserad av tjejernas spontana 

utsagor om DAMP.  Jag befarade att en av mig utförd föreläsning i ämnet kan ha 

kommit att påverka deras reflekterande i allt för stor mån.  

När jag frågar om ungdomarna känner någon som har DAMP eller brukar umgås 

med någon som har DAMP, svarar de alla nej. Ture vet inte riktigt varför han inte 

brukar vara med någon som diagnostiserats och Violetta tillägger att hon i alla fall inte 

är medveten om ifall någon i hennes umgängeskrets har DAMP. Solbritt berättar att 

hon träffat ett barn med DAMP en gång men att det inte märktes då han åt medicin, 

något lugnande medel. I detta skede tar en genomgång av ungdomarnas alla bekanta 

som enligt dem ligger i riskzonen för en diagnos vid och det spekuleras vitt och brett. 

Östen funderar på om inte hans klasskamrat Gusten har DAMP då han är väldigt 

glömsk. Leif menar då att glömskhet minsann inte har något med diagnosen att göra. 

Han håller med om att Gusten är både lite dum och konstig men att det beror på att 

hans tvillingsyster låg på hans nacke innan de föddes, men därför har han inte DAMP. 

En elev på tjejernas skola har under en tid kallats för DAMP-Astrid. Det berodde på att 

hon varken kunde vara tyst eller sitta still, dessutom var hon nervös och brast lätt ut i 

gråt. Solbritt menar att Astrid själv sagt att hon hade DAMP och inte tog illa vid sig då 

någon kallade henne DAMP-Astrid. Rut och Violetta opponerade sig då kraftigt mot 
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detta och berättade att hon många gånger varit riktigt ledsen och gråtit på grund av 

tillmälet. Violetta hävdar bestämt att Astrids bror har DAMP och Solbritt funderar på 

om en gemensam bekants lillebror har diagnosen men kommer fram till att denne i 

stället har något syndrom. DAMP är med andra ord inget syndrom enligt Solbritt. En 

annan som tjejerna känner, Orvar, kan ha DAMP men Rut bestämmer sig för att det 

nog inte är så. Violetta kontrar då med att hon hört sägas då hon var liten att Orvar 

faktiskt hade DAMP, men att det förmodligen inte var något så pass allvarligt. 

(Rut) Orvar kanske? Nej inte DAMP direkt. 

(Violetta) Orvar har ja för mig hade det, de sa det när vi va små, men ja tror inte de 
va det, ja tror inte liksom de va nåt stort. 

Elevernas delar inte enbart med sig av sina egna tankar om vem som har DAMP och 

vem som inte har det, utan återger även andra personers spekulationer. Rut berättar 

exempelvis att hennes mamma misstänker att en femårig släkting till familjen har 

DAMP.  

Min mamma brukar säga att Lennart vår kusin har nån lättare form av det, han är så 
här så han slår sin lillasyster och har svårt att förstå när han har gjort fel och när han 
ska sluta och så. Det kan ju va nån lättare form av det…Han är djävligt konstig! 

Ture förtäljer att också hans mamma har vissa aningar om att ett barn i släkten har 

DAMP. 

Mitt kusinbarn har nånting, morsan säger att han har DAMP eller nåt, han kan få så 
här epilepsi tror ja, bara slockna. 

Violetta berättar att hennes mamma arbetar på ett daghem och att det där enligt 

hennes utsagor finns ett flertal barn som har DAMP och de andra tjejerna håller med 

om detta. 

(Violetta) Mamma jobbar på dagis och hon säger att det finns barn som har det där, 
hon säger det rätt ofta. 

(Solbritt, Rut) JAAAA, det säger hon ofta. 

Detta visar prov på att DAMP är ett brukat yttryck då ett barn aktivt bryter mot den 

sociala ordningen.  Det ter sig även synnerligen lätt för eleverna att tillskriva någon en 

diagnos då denne agerar antisocialt. Denna företeelse är emellertid inte särskilt märklig 

då föräldrar och andra vuxna i deras närhet gör det samma.  

�Jag har alltid stört mig på honom� 
Gemensamt för de sex ungdomarna är att de har någon på sin respektive skola som 

för dem personifierar diagnosen DAMP. För Solbritt, Violetta och Rut är det som jag 

tidigare nämnt Astrid, även kallad DAMP-Astrid, som förkroppsligar diagnosen. Hon 

besitter egenskaper som enligt tjejerna och deras skolkamrater, stämmer in på 

beteenden som DAMP frammanar och det har länge misstänkts att hon har DAMP. Då 
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jag intervjuade grabbarna om deras tankar kring DAMP, kom Sivert på tal. Han fick 

med sitt beteende som jag tidigare nämnt gestalta en person med DAMP. Jag ställde då 

några frågor rörande just honom, varpå det framkom att han hos dessa grabbar var 

föga populär på grund av att han bråkar och är otrevlig. Excerpten nedan belyser 

detta.  

(Ture) Sivert är jobbig 

(Östen) Sivert är störande eller han håller på och gapar. 

(Leif) Han är liksom otrevlig osså o tjurig….  jämt 

(Ture) Ja har alltid stört mig på honom 

(Leif) Han har DAMP på riktigt 

(Ture) Han är jobbig 

(Leif) Men han har asså DAMP på riktigt 

(Östen) Han, han har typ dyslexi osså 

(Leif) Ja, han har dyslexi tror ja 

(Ture) aaaaa, det har han säääkert! Ja har ALLTID stört mig på honom 

(Leif) han har nån störning i… 

(Östen) …dyslexi! 

(Leif) aaaa, dyslexi eller nåt så han får extra hjälp 

Jag tolkar detta som att Sivert är stigmatiserad då han aktivt bryter mot den sociala 

ordningen. Allison James skriver i Childhood identitys att barn tidigt socialiseras till att 

anamma de regler som definierar socialt beteende och styr kulturen. I hennes studie 

exemplifierar barnen antisocialt beteende som att slåss, bråka och vara otrevlig. 

Konsekvenserna av det hela blir att den agerande står ensam och utan vänner, hon 

eller han blir stigmatiserad.57 Redan innan grabbarna konstaterar att Sivert har en 

diagnos på riktigt är han stigmatiserad. Det framgår emellertid ur monologen att Ture 

får vatten på sin kvarn tack vare DAMP. Han upplever det vara legitimt att irritera sig 

på Sivert då han faktiskt har en eller flera diagnoser eller störningar. Dessa förklarar att 

någon auktoritet etiketterat Siverts beteende som onormalt genom att tillskriva det en 

eller flera diagnoser. Det är därför inget fel i att han själv finner Siverts agerande 

                                       

 
57 James, Allison, Childhoo identity (Edinburg University Press Ltd, 1993) s. 138-139 
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påfrestande. I detta skede blev jag nyfiken på om grabbarna då anser att Sivert på 

grund av sin DAMP/dyslexi/störning ska tillåtas vara högljudd och bråka. Jag undrade 

om de ansåg att han inte ska ställas till svars för exempelvis slagsmål, utan låta 

diagnoserna förklara hans agerande. Därför frågade jag vad som händer då Sivert 

exempelvis slåss och bråkar och nedan presenterar jag vår dialog. 

(Veroniqa) Va gör lärarna när Sivert gör nåt fel..…..typ slåss eller förstör nåt? 

(Leif) säger till honom 

(Ture) tar bort honom 

(Östen) aaaaa 

(Leif) han har blivit anmäld ett antal gånger 

(Östen, Ture) AAAAAAAAAAAA 

(Veroniqa) ok …men han har ju en sån här diagnos, ska han bli anmäld ändå asså? 

(Östen) man kan inte bara…ehh… 

(Ture) man kan inte bara ”nä du har DAMP så dej skiter vi i” 

(Leif, Östen) aaaaaaa 

(Leif) ibland skylls det på hans sjukdom  

(Ture) ibland gör det det 

(Leif) men han får skit också 

(Ture, Östen) AAAAAAAA 

 Jag tolkar detta som att diagnoserna/störningarna/sjukdomen enligt grabbarna 

förklarar varför Sivert bryter mot den sociala ordningen och de accepterar att han 

tolereras göra det i större utsträckning än andra, av skolans auktoriteter. Det finns 

emellertid gränser även för honom och grabbarna tycker att det är rätt att lärarna inte 

tillåter honom ta sig till vad som helst. I Tures, Leifs och Östens kontext är han 

emellertid helt stigmatiserad, de vill inte umgås med honom då de inte accepterar hans 

beteende. Jag ser detta som att ingen som uppför sig som Sivert kan enligt grabbarna 

bli definierad som kompis, oavsett om problematiken härstammar från en diagnos. Det 

är inte diagnosen som sådan som vållar problem, utan Siverts beteende. 
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�Man fick DAMP på datorn� 
Både tjejerna och killarna använder sig av DAMP i det vardagliga talet. De förstnämnda 

menar emellertid att det förkommer bland eleverna i årskurs sju och att de själva inte 

gör det så ofta längre. Tjejerna berättar också att ingen reagerar på uttrycket. En av 

deras klasskamrater blir visserligen upprörd då någon använder sig av termen cp som 

ett skällsord, då en av dennes familjemedlemmar har en sådan skada. Men begreppet 

DAMP bryr sig ingen om i fall någon nyttjar i negativ mening, förutsatt att det inte är 

en själv som är föremål för tillmälet, så som vid företeelsen med DAMP-Astrid. Ture är 

som jag tidigare nämnt lillebror till en av mina vänner. Då jag frågar om grabbarna vet 

någon som har DAMP tittar han finurligt på mig och utbrister med ett stort leende på 

läpparna:  

Jag har en syster som har DAMP, he he he… 

Det är uppenbart att Ture tog tillfället i akt att göra sig lustig över vår gemensamma 

bekant då DAMP kom på tal. Han använde diagnosen för att påvisa att hon på något 

sätt är knasig. Både grabbarna och tjejerna berättar att DAMP betyder ungefär idiot och 

man säger det till någon som man inte gillar. De vittnar emellertid också om att det 

också går att använda om sig själv.  

Man kan säga att man fick DAMP på nånting, man fick DAMP på datorn om den va 
jobbig eller så, man fick typ utbrott på den 

Excerpten ovan visar att något som gör dem irriterade eller arga, i detta fall en dator 

som är ”jobbig”, framkallar vad de identifierar som ett DAMP-beteende i form av ett 

utbrott, hos dem. DAMP är i denna mening fortfarande något negativt. Tjejerna berättar 

för mig att DAMP också kan användas om en själv i en mer positiv mening. 

(Solbritt) man säger det när man blir så här flummig, om man säger det om sig själv 
är det inget dåligt, man kan säga att vi hade typ DAMP och så 

(Violetta) ”nu får vi DAMP” eller ”här har jag och min kompis DAMP” kan man säga 
när man liksom blir fnissiga och … spralliga 

(Rut) och typ flamsig 

Excerpten ovan visar hur tjejerna använder sig av DAMP i god mening, då de är 

uppsluppna och släpper loss kan de uttrycka sig ha DAMP. Detta är emellertid inget 

som framkommit ur grabbarnas intervju.  

 Tidigare gavs exempel på hur Leif uttryckte sig ”han har DAMP på riktigt” då 

grabbarna pratade om Sivert.  Det tolkar jag som att det DAMP-uttryck som de 

använder om sig själva och andra, har en annan innebörd än då de pratar om någon 

som genomgått en utredning och diagnostiserats med DAMP. Att vara ett DAMP-barn 

måste inte nödvändigtvis syfta på att personen i fråga har diagnosen DAMP eller 

stämmer överens med omgivningens föreställningar om en person som har DAMP. 

Detta visar på att termen i deras tal är komplex.  
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Snacket om Borgen 
Under denna rubrik är det endast grabbarnas utsagor som presenteras då det på 

Solbritts, Ruts och Violettas skola inte finns någon motsvarighet till Borgen.  

Killarna är eniga om att det på Borgen ges extra hjälp till elever som har 

svårigheter i olika ämnen. Men så finns ju även Hänget på skolan dit eleverna också 

kan gå och få stöd. Detta gör det svårt för grabbarna att förklara vilka som hänvisas 

var. Vem som helst får inte gå till Borgen men alla är välkomna att besöka Hänget, 

enas de om. De vittnar om en process där en elevs mentor och föräldrar samt lärarna 

på Borgen utreder huruvida hon ska börja vistas på Borgen, men vilka kriterierna för 

detta är vet de inte. Grabbarna resonerar kring vilka Borgeneleverna är på detta sätt: 

(Leif) Om man ska dra en snabb förklaring brukar man säga att DAMP-barnen går 
dit fast så… är det inte egentligen 

 (Ture) en del av dom är knasiga eller mer som dampiga 

(Östen) inte alla av dom men en del är ju lite dumma 

(Leif) Sivert går dit  

(Östen) Ture, din flickvän går ju dit typ… 

(Ture) …aaaaa….men de är bara för att hon skiter i skolan 

(Östen) aaa såna som inte bryr sig om skolan går dit osså 

(Leif) vissa går dit på dom lektioner dom behöver, om dom har svårigheter i vissa 
ämnen eller i skolan över huvudtaget  

(Östen) aaaaa många går dit på matten och engelskan eller till Hänget 

Excerpten ovan visar att Borgenbesökarna är en komplex skara i grabbarnas ögon då 

det rör sig om allt från stigmatiserade elever som Sivert, till omtyckta kamrater som 

Tures flickvän. Den sistnämnda är emellertid varken knasig eller dum, utan upplevs 

bara av grabbarna vara ointresserad av skolan.  

Avslutande diskussion 
Jag har kunnat urskilja att informanterna refererar till två kontexter då de reflekterar 

över DAMP i skolsammanhang. Dessa är klassrummet och skolmiljön utanför 

klassrummet. Med detta menar jag för det första att eleverna tvingas förhålla sig till två 

olika sociala ordningar då regler och normer för klassrummet skiljer sig från dem som 

råder bland eleverna utanför dess dörr. Då Sivert kommer på tal då jag intervjuar 

grabbarna, framkommer det att de finner det riktigt att han tillåts bryta mot den sociala 

ordningens normer och regler, i större utsträckning än en elev utan diagnos. De skulle 
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emellertid aldrig godkänna att någon gjorde det i deras kontext och Sivert är där 

stigmatiserad på grund av att han bråkar, skriker och slåss. För det andra menar jag att 

det framkommit ur intervjuerna med personalen att de är medvetna om de olika 

kontexterna och att de skiljer sig. Utifrån det gör de aktiva val rörande 

Borgenbesökarna. Enligt Gurli och Olga är kontexten utanför klassrummet hård och 

kall och där återfinns ingen acceptans för avvikare. Därför anser de att det inte ska 

vara någon allmän kännedom att eleverna som hänvisas till Borgen, har 

diagnostiserats. De är säkra på att en elev i den kontexten blir stigmatiserad på grund 

av sin diagnos. Grabbarna vittnar emellertid om att Sivert redan är stigmatiserad vilket 

Rolf bekräftar då han menar att Sivert inte har så särskilt många vänner på grund av att 

de andra eleverna relativt fort tröttnar på hans beteende. Det är med andra ord enligt 

både Rolf och grabbarna Siverts asociala agerande som är roten till hans utanförskap. 

Denna aspekt är emellertid inget Olga och Gurli berör. Samtidigt florerar ett rykte på 

skolan om att Sivert ska ha ”DAMP på riktigt”. Varför och hur detta rykte uppkommit 

är ovisst. Kanske har Sivert eller någon lärare berättat att han har en form av diagnos 

eller så har hans bråkighet och utbrott av omgivningen måhända tolkats som symptom 

på DAMP. Både tjejerna och killarna vittnar om att det bland både barn och vuxna 

spekuleras kring om individer som aktivt bryter mot den sociala ordningen, har DAMP. 

Hävdandet att Sivert skulle ha DAMP, fungerade för en av grabbarna som ett 

bekräftelse- och legitimitetsverktyg för att han stigmatiserat honom. Det tål emellertid 

att upprepas att Sivert ju på grund av att han aktivt bryter mot den sociala ordningen, 

var stigmatiserad redan innan.  

 Rut, Solbritt och Violetta har en skolkamrat som kallas för DAMP-Astrid på grund 

av att hon inte kan koncentrera sig, är sprallig och aldrig kan vara tyst. Jag ser en 

parallell mellan detta faktum och att huvudproblematiken med DAMP enligt tjejerna är 

koncentrationssvårigheter. Detta mönster kan även urskiljas ur intervjuerna med 

killarna. Det spekuleras i om Sivert har DAMP då han är bråkig och stökig och inte 

kan kontrollera sin ilska. Samtidigt som grabbarna anser att grundsymptomet vad gäller 

DAMP är att inte kunna behärska sig då man blir arg. Eleverna ter sig osäkra vad gäller 

diagnosens ursprung och symptom. Det är därför svårt att fastställa om Sivert och 

DAMP-Astrid av sina skolkamrater fått sina diagnoser tillskrivna på grund av att de 

beter sig så som tjejerna och killarna förväntar sig att personer med diagnosen ska 

göra. Det kan samtidigt vara så att det är Sivert och Astrid som uppvisat för killarna 

respektive tjejerna, hur en DAMP-diagnos ter sig. 

 Gurli och Olga uppfattar att eleverna på skolan använder sig av DAMP som ett 

skällsord och att det betyder att någon är ”puckad”. Rolf ser emellertid termen mer 

komplex än så, då han hävdar att eleverna även nyttjar ordet om sig själva vid 

sammanhang då de blir irriterade eller arga eller får utbrott. Tjejerna och killarna 

bekräftar båda dessa yttranden, men tjejerna tillägger att då de blir upprymda och 

spralliga får de DAMP och att termen då inte är negativ. DAMP-unge och DAMP-barn 

är synonymt i tjejernas och killarnas språk, med idiot. Grabbarnas användande av 
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termen DAMP måste inte nödvändigtvis syfta på att personen i fråga verkligen har 

diagnosen DAMP eller ens stämmer överens med omgivningens föreställningar om en 

person som har DAMP. Detta visar på att termen i deras tal är väldigt komplext. 

Gurli och Olga är skeptiska till diagnosen DAMP och det på grund av att de tagit 

ställning i den forskartvist diagnosen är föremål för. De kallar både DAMP och ADHD 

för slaskdiagnoser då de kan liknas vid en slaskhink där all möjlig problematik 

placeras. De ter sig pålästa om diagnoserna och deras underdiagnoser. Pedagogernas 

arbete med eleverna går ut på att se till individens särskilda behov. För Gurli och Olga 

handlar det inte om diagnoser, det handlar om elever med specifik problematik och 

som är unik i jämförelse med de andra. Detta gör att stort ansvar vilar på 

pedagogernas axlar vid framställandet av elevernas specifika undervisningsfomer. Jag 

kan emellertid se detta som något positivt då Gurli och Olga verkligen tvingas vara 

lyhörda för varje elevs särskilda behov, då risken att delar av en individs problematik 

förbises, då minskar. 

 Elevassistenten Rolf anser att DAMP och ADHD är svårbestämda då alla former 

av problem hos en elev kan stuvas in där eller sägas vara en underdiagnos till någon 

av dem. Rolf är inte medveten om forskarnas strid om DAMP och refererar inte heller 

till fakta på samma sätt som pedagogerna gör. Det är uppenbart att elevassistenten fått 

sin kunskap från erfarenheter i arbetet, medan pedagogerna också är boksynta. För 

Rolf har det som för Gurli och Olga, handlat om att pröva sig fram i sitt arbete med 

Sivert och utgå från hans behov och problem. Rolf definierar barn med DAMP och 

ADHD utifrån Sivert då han fått sin erfarenhet om diagnoserna i arbetet med honom. 

Därför pratar Rolf om effekten av diagnoserna som antisocialt beteende. Barn med 

DAMP har enligt Rolf inte inhämtat de normer och regler som upprätthåller den sociala 

ordningen och de kan inte förstå att något helt enkelt inte är socialt accepterat, så som 

att cykla inomhus. De måste uppleva eller få följden av cyklandet inomhus förklarat 

för sig, innan de förstår varför man inte får göra så. Rolf resonerar på detta sätt om 

barn med DAMP/ADHD, då det förhåller sig så med Sivert. Denne har emellertid en 

dysfunktionell familjesituation vilket har stört hans primära socialisation.  Detta kan 

vara orsaken till att han misslyckats med att anamma den sociala ordningen. Rolf 

misstänker att det förhåller sig på detta sätt, kanske på grund av att Siverts utbrott bara 

försvunnit, men han måste utgå från att Sivert har en diagnos och ha extra mycket 

tålamod med honom då han hittar på ofog.  

 I tjejernas ögon är DAMP något stort. Rut vittnar om att hennes kusin är ”djävligt 

konstig” men misstänks det till trots enbart lida av någon ”lättare form” av DAMP. Både 

Rut och Violetta har funderingar kring om Orvar, en gemensam bekant, har DAMP 

men båda bestämmer sig till slut för att det inte är så. Violetta tror inte att det var något 

så pass stort. Gemensamt för tjejerna och killarna är att de med enkelhet kommer upp 

med namn på personer som kan ha DAMP. De vittnar också om att vuxna i deras 

närhet gör precis det samma. Jag kan inte urskilja att Borgen gjort grabbarna mer 

uppmärksamma på diagnoser så som DAMP. Detta kan ha att göra med att det som 
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sagt inte informeras på skolan om att eleverna som hänvisas till Borgen har 

diagnostiserats.  

På Borgen upplever eleverna att de blir sedda och att det tas hänsyn till deras 

särskilda behov. Det är dessutom socialt och mysigt att sitta i hörnsoffa och dricka 

kaffe och småprata med de vuxna. De diagnostiserade eleverna kan där vara sig själva, 

enligt pedagogerna. Jag ser emellertid en fara i denna sorts tillrättaläggande och form 

av segregering. Borgen fungerar som ett skydd mot den hårda världen utanför dess 

murar och jag frågar mig hur elever kommer tackla den om ingen där uppmärksammar 

deras nya skor eller lovordar deras små framsteg? 

 



 

 

48

�Fina flickor slåss inte� 
Författare: Karolina Karlsson 

Inledning 
Det har på senare tid talats mycket om att unga kvinnor uppmanas att ta för sig mer, 

stå på sig och inte låta sig falla i skuggan av männen. Det talas om den ”nya” kvinnan 

som förväntas vara aktiv, ambitiös, sexig och stark.58 I svallvågorna av detta kommer 

debatten om hur kvinnor även tar efter de negativa sidorna av ett traditionellt ”manligt” 

beteende, nämligen det kriminella beteendet. Det råder tvistande åsikter om huruvida 

kvinnors kriminalitet faktiskt har ökat eller om det helt enkelt är en illusion som följt 

av jämställdhetsdebatten där allt mer fokus och uppmärksamhet riktas mot kvinnor. 

Statistiken visar att kvinnors kriminalitet har ökat på senare år, men att de fortfarande 

är kraftigt underrepresenterade i brottsstatistiken.59 Den senaste rapporten från 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) visar dock att ungdomars brottslighet i allmänhet 

minskar.60 Kvinnors brottslighet behandlas, generellt sätt, i förhållande till mäns dito 

och jämförelser görs med männens brottslighet som norm.61 Jag anser att det är 

nödvändigt och intressant att jämföra kvinnors och mäns kriminalitet, men med 

utgångspunkten att det finns både skillnader och likheter som inte behöver utesluta 

varandra. Med det menar jag att det rimligtvis finns både skillnader och likheter i 

brotten som begås, och att det möjligtvis är så att kvinnor begår liknande brott som 

män i vissa lägen, men att brotten även kan skilja sig åt beroende på situationen. Det 

behöver alltså inte vara svart eller vitt.   

 Det finns teorier om att kvinnans kriminalitet naturligt ökar som följd av hennes 

nya sociala ställning i samhället, det finns helt enkelt andra möjligheter för kvinnan att 

begå brott idag än vad det tidigare funnits. Freda Adler, filosofie doktor i kriminologi 

och sociologi, förutspådde i sin bok Sisters in Crime, redan 1975 att 

kvinnobrottsligheten skulle öka till följd av kvinnans nya position i samhället. 62 Adler 

pekade på att då kvinnan lämnade hemmet skulle hennes beteende alltmer efterlikna 

mannens, vilket antogs leda till en naturlig ökning av brottsligheten. I likhet med Adler 

menade Rita Simon, författare till boken The contemporary woman and crime, att 

brottsligheten inte var könsbunden och att det inte fanns någon större skillnad i 
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brottsbenägenheten mellan kvinnor och män.63 Hon menade att skillnaderna snarare 

berodde på möjligheten att begå brott, och då arbetsmarknaden fortfarande skiljer sig 

för män och kvinnor består skillnaden i brottslighet. Både Adler och Simon menade 

dock att kvinnans brottslighet oundvikligen kommer att öka som följd av hennes nya 

sociala position. 

 Forskningen om kvinnans kriminella beteende är ytterst begränsad och därför har 

gamla teorier levt vidare trots att de kanske inte alltid stämmer på dagens verklighet. 

Det är därför viktigt, anser jag, att ta upp gamla teoretiker såsom Cesare Lombroso och 

Otto Pollak då de, på grund av bristen på sund kritik, haft stor betydelse för synen på 

den kriminella kvinnan.  Anledningen till att kvinnlig kriminalitet är ett intressant 

område att studera är bristen på forskning inom området. Statistiska rapporter talar om 

huruvida brotten på papperet ökat eller inte, men jag anser att det är intressantare att 

se hur människor som befinner sig bland de kvinnor rapporterna handlar om upplever 

situationen. 

Syfte  
Jag har i denna studie följt en grupp nattvandrare inom en organisation som jag här 

kallar Girls. Att vara nattvandrare innebär att man tillsammans med andra befinner sig 

ute på stadens gator kvällstid för att förebygga våld bland ungdomar och även att 

hjälpa ungdomar som är berusade och anses inkapabla att ta hand om sig själva. Syftet 

med detta antologibidrag är att se hur nattvandrare inom, och ansvariga för, en 

nattvandrarorganisation ser på unga kvinnors kriminalitet. Mina frågeställningar är: 

◦ Hur konstrueras kriminella kvinnor till just kvinnor då de bryter mot de av 

samhället givna normer och regler där kriminalitet ses som ett traditionellt 

”manligt” beteende? 

◦ Varför begår unga kvinnor kriminella handlingar, enligt mina informanter? 

◦ Ser mina informanter någon skillnad mellan unga kvinnors och unga mäns 

kriminalitet idag? 

◦ Har unga kvinnors kriminalitet ökat, enligt informanterna? 

Metod 
Jag har utfört fyra intervjuer, om cirka 30-45 minuter, intervjuer med personer som 

arbetar aktivt med ungdomar i form av nattvandring. Informanterna är medlemmar i en 

organisation som bedriver verksamhet för unga tjejer. I verksamheten ingår en 

nattvandrargrupp och det är medlemmar i den gruppen jag intervjuat. Jag har även 

intervjuat den ansvarige för organisationen för att få en överblick över hur de arbetar 

och vad syftet med organisationen är. Utöver dessa intervjuer har jag gjort två 

observationer varav en där jag följt med ytterligare en nattvandrarorganisation, som har 

                                       

 
63 Simon, Rita James, The contemporary woman and crime (Lexington, Mass.:Heath.j cop., 1975) 



 

 

50

både killar och tjejer som målgrupp, och nattvandrat under en fredagskväll. Denna 

fredagskväll var det relativt lugnt ute på gatorna, vilket förvånade mig en aning. Vid 

min andra observation besökte jag tingsrätten för att se hur en rättegång gick till. 

Anledningen till att jag valde just den rättegången var att det var en ung kvinna som 

var misstänkt för stöld och narkotikainnehav, vilket jag antog kunde vara intressant för 

min studie. Jag analyserade emellertid aldrig den observationen då jag avgränsat min 

studie till att fokusera på hur just nattvandrare ser på kvinnlig kriminalitet.  

 Vid analyserandet av mina data har jag använt mig av Grundad Teori vilket gjort 

att jag format kategorier, eller områden, som behandlas genomgripande över hela 

studien.64 Dessa kategorier har även format mina frågeställningar. Den viktigaste 

kategorin, kärnkategorin, handlar om hur kriminella kvinnor konstrueras till just 

kvinnor, istället för enbart kriminella. Jag problematiserar här hur jag tror att identiteten 

hos en ung kvinna som begått kriminella handlingar påverkas då hon bryter mot en 

norm som säger att kriminalitet är ett traditionellt ”manligt” beteende. En andra 

kategori som kom upp under intervjuerna var huruvida kriminaliteten bland kvinnor 

ökat eller om det enbart är en illusion som följt av en ökad uppmärksamhet riktad mot 

kvinnors kriminalitet. Den tredje kategorin utgörs av varför tjejer begår brott, där 

diskussionerna handlar om ifall det är ett mönster som tas efter av killar på grund av 

jämställdhetsdebatten eller att det, även här, enbart har uppmärksammats mer på 

senare tid. Då mina informanter är nattvandrare talas det ofta, i min studie, om 

kriminalitet i form av våld då det är det som nattvandrarna vanligtvis ser när de är ute.  

Etik 
Jag har följt de forskningsetiska principerna inom samhällsvetenskaplig forskning även 

om jag upplever det som problematiskt att utan svårigheter följa dem full ut. 65 En 

svårighet jag upplevde var att hålla mig till det Martyn Hammersley och Paul Atkinson 

nämner som exploatering (exploitation) i sin bok Ethnography.66 Med det syftar 

författarna på att jag som forskare inte kan ge informanterna något tillbaka för den 

information de delger mig. Visserligen gav jag aldrig några sådana löften till 

informanterna, men jag funderade länge på om jag skulle offentliggöra organisationens 

namn för att på så sätt ge dem uppmärksamhet för sitt arbete. Det skulle dock gå stick 

i stäv med kravet på konfidentialitet (privacy) som jag varit mycket angelägen om att 

hålla mig till.67 Vid ett eventuellt offentliggörande av organisationens namn skulle det 

lätt kunna uttolkas vilka mina informanter är. Jag funderar även på hur det faktum att 

jag är kvinna inverkar på mina informanter. Hammersley och Atkinson skriver att:  
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”[…] male researchers may find it difficult to gain access to the world of women, 
especially in cultures where there is a strong division between the sexes.”68  

Jag uppfattar det som att författarna anser det vara positivt att vara kvinna när fältet 

består av kvinnor, då man har större möjlighet att få tillträde till områden som, om 

forskaren vore man, skulle vara svåra att komma åt. Det gäller dock enbart då det är 

ett fält som medvetet har gjort en avgränsning mellan kvinnor och män. Min studie 

anser jag utförs i ett just sådant känsligt fält, då det enbart är kvinnor som arbetar inom 

området, kvinnor som dessutom riktar sig till andra kvinnor. Jag upplever det därför, i 

det här fallet, som en fördel att jag som forskare är kvinna.  

 Viktigt att nämna är också att jag, av etiska skäl, valt att enbart intervjua just 

aktivt arbetande inom det valda området. Jag har valt att inte intervjua de kvinnor som 

utgör målgruppen för nattvandringarna, av den enkla anledningen att jag som oerfaren 

forskare inte kan svara för de konsekvenser en intervju eventuellt kan medföra 

informanterna inom ett tämligen känsligt område.  

Presentation av fält  
I det inledande stadiet av min studie visste jag att jag var intresserad av att studera 

unga kvinnors kriminalitet då jag, liksom många andra, fått uppfattningen om att den 

ökat under senare år. Den bilden hade jag, vad jag förmodar, fått från medias 

rapportering av situationen. Då jag en morgon tittade på ett morgonprogram där man 

diskuterade just fenomenet kvinnors ökande kriminalitet i termer av ”jämställdhetens 

baksida” fick jag upp ögonen för ämnet. Jag reagerade på formuleringen som 

användes, att det skulle finnas en baksida med jämställdhet. Under programmet 

intervjuades ansvarig för en nattvandrarorganisation, som även hon utryckte det som 

att kvinnans ökande kriminalitet faktiskt var en negativ aspekt av jämställdheten. Här 

bestämde jag mig för att jag skulle skriva om detta fenomen och, för det första, ta reda 

på om kvinnors brottslighet har ökat och, för det andra, varför det har ökat. Då jag 

ville komma så långt bort från medias rapportering av ämnet som möjligt valde jag att 

söka information hos nattvandrare, som befinner sig bland dessa unga tjejer, för att se 

hur de ser på situationen. Därav fick min studie utgångspunkt i hur just nattvandrare 

ser på fenomenet unga kvinnors kriminalitet. Jag funderade länge över vilken 

nattvandrarorganisation jag skulle vända mig till men kom till sist fram till att Girls var 

det givna alternativet då de har erfarenhet av just unga kvinnors kriminalitet. 

 Organisationen Girls bildades 1996 och är alltså riktad till unga tjejer. Girls 

utbildar unga tjejer till att bli nattvandrare som ska finnas till hands för andra unga 

tjejer som befinner sig ute på stadens gator, i en svensk storstad. Organisationen är 

menad att fungera som ett komplement till övriga etablerade nattvandrarorganisationer, 

som fokuserar på både killar och tjejer. Syftet är också att stärka unga tjejers självkänsla 
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genom diskussioner i så kallade tjejgrupper. Det finns två heltidsarbetande personer 

inom Girls, de andra är ideellt arbetande ungdomar. För att bli medlem och ingå i 

nattvandrargruppen krävs det, förutom kravet att vara tjej, att man fyller i ett formulär 

för att tala om varför man är intresserad av att delta. Därefter kallas man på intervju 

där ansvariga för organisationen ställer frågor som ska tala om hur man är som person 

vilka värderingar man har. De tre medlemmar i Girls jag intervjuat benämner jag här 

som Sara, Caroline och Johanna. Ansvarig för organisationen benämns som 

Alexandra. 

Analys  

Nattvandring som fenomen 
Under min observation av nattvandrare ute på fältet följde jag en organisation 

innehållande både män och kvinnor som hade, till skillnad från Girls, både killar och 

tjejer som målgrupp. Den här organisationen, som jag kallar Patrullen, består av äldre 

kvinnor och män som befinner sig ute på stadens gator för att förhindra bråk och 

hjälpa berusade ungdomar. Jag kom i kontakt med Patrullen genom mina informanter 

inom Girls. Meningen var att jag skulle följa med Girls och nattvandra, men just denna 

fredagskväll blev det ingen nattvandring för Girls, och jag blev hänvisad till Patrullen 

som snällt tog emot mig. Jag följde dem alltså under en fredagskväll som började med 

ett möte tillsammans med polis och socialarbetare. Mötet är en samlingspunkt för alla 

stadens nattvandrarorganisationer där de får information av polisen om vad som kan 

väntas hända under kvällen. Här bestäms även vilka områden som ska täckas upp och 

vilka som ska befinna sig var. Under mötet får jag sitta med, och behandlas som vilken 

medlem som helst. Ett kort på en ung tjej skickas runt i rummet, även till mig. Det 

visar sig hon har rymt hemifrån och sägs nu umgås med kända narkomaner ute på 

stan. Alla uppmanas att titta extra noga efter henne. Jag upplever det som något 

obehagligt att ta del av kortet, då jag egentligen inte är behörig till detta möte. När det 

blev dags att bege sig ut var klockan halv tio på kvällen och jag blev hänvisad att följa 

med två äldre män, från Patrullen, under deras nattvandring. Kvällen var lugn där vi 

vandrade omkring på nattvandrarnas vanliga runda. Jag reagerade på att vi var ute 

relativt tidigt på kvällen, halv tio till tolv, och funderade över vilken inverkan det hade 

på det lugna tempot. Min erfarenhet av att ta mig hem en sen fredagskväll säger mig 

att det är efter midnatt människor kommer i rörelse, så även ungdomar. Klockan tolv 

var det återsamling i lokalen där mötet hade ägt rum tidigare under kvällen och man 

summerade kvällen, för att sedan bege sig hemåt.  

 En intressant aspekt är att ungdomarna blir starkt klassificerade som objekt inom 

nattvandrarorganisationerna. Det fokuseras så starkt på att motverka våld och att vara 

ett stöd, så att alla ungdomar ses som potentiella målgrupper, vilket gör dem till 

objekt. Krasst uttryckt kan samtliga ungdomar ses som objekt tills de ”avskrivs” som 
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ofarliga, för sig själva och för andra. Jag jämför detta med Richard Jenkins, professor i 

sociologi, teorier om nominel och virtuell identitet. Den nominala identiteten är den, 

av andra, stämplade identiteten hos en individ medan den virtuella identiteten är den 

självupplevda identiteten.69 Jag påstår att ungdomsgrupperna som är fokus för 

nattvandrare tillskrivs en nominel identitet som potentiellt kriminella och att detta 

rimligtvis påverkar deras syn på sig själva, den virtuella identiteten. i den mån de 

kommer i kontakt med nattvandrarna. 

  Nattvandrarna påpekar att det inte brukar hända särskilt mycket när de är ute. 

Under min observation med Patrullen upplevde jag nattvandringen som ett allmänt 

strosande där de ”kollade av” vissa bestämda platser utan någon egentlig kontakt med 

ungdomarna. Det här kan jag koppla till det som en av mina informanter beskriver, 

nämligen att det kan vara händelselöst i veckor men då det händer något den tionde 

veckan är det mödan värt, då känner hon att hon behövs.  

 Mina informanter talar mycket om att ungdomar söker sig till sociala aktiviteter, 

vilket gör att de ofta befinner sig i grupper, så kallade gäng. Jag skulle vilja påstå att 

även nattvandringen är en social handling, där de aktiva träffas och har möten, sociala 

aktiviteter tillsammans och där organisationen beskrivs som ”en andra familj”. Utifrån 

detta funderar jag även över hur nattvandringen sker på nattvandrarnas villkor och vad 

de själva vinner på ett deltagande i en sådan organisation. Självklart skiljer sig 

anledningarna till deltagande men många av de jag pratat med nämner just gemenskap 

och att vilja ”ge något” till samhället som viktiga orsaker till deltagandet. 

Vad ser Girls? 
Berusade ungdomar och misshandel är det vanligaste som nattvandrarna konfronteras 

med under en kväll. Vanligt bland tjejer är också snatteri vilket, enligt en av 

informanterna, kan vara en inkörsport till grövre brott och en karriär inom 

kriminaliteten. 

Karolina: Vad är det för kriminalitet då som ni ser bland tjejerna? 

Alexandra: […] det allra vanligaste är ju snatteri så klart. […]där ser man ju tydligt 
liksom, alltså att det ganska snabbt kan avancera… 

Alexandras konstaterande att snatteri är det vanligaste brottet som sker bland de unga 

tjejerna har även stöd i statistiken. Enligt BRÅ är butikssnatteri kvinnobrottet framför 

andra, där mer än en tredjedel av dem som misstänks för brott är kvinnor.70 Det finns 

teorier om att kvinnans brottslighet skulle vara av mer dold karaktär än mannens. Otto 

Pollak, professor i sociologi som 1953 skrev Kvinnan som brottsling, ifrågasatte bilden 
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av kvinnan som mindre våldsbenägen än mannen.71 Han menade att kvinnans 

brottslighet var av dold karaktär, samtidigt som kvinnan blev milt behandlad av 

rättssystemet, vilket bidrog till en felaktig bild av kvinnans brottslighet. Kvinnans 

essens gjorde att hon kunde dölja sin kriminella natur, då hon oftast befann sig inom 

hemmets väggar. Hennes brottsliga angrepp riktades då mot hemmiljön. Kvinnors 

statistikförda brottslighet skulle därför ses som missvisande, och att det egentligen 

fanns ett gigantiskt mörkertal.72 Pollak har emellertid kritiserats starkt för sina teorier på 

senare tid inte minst av Frances Heidensohn, professor i social politik, som beskriver 

hans teorier som både sexistiska och icke-empiriska.73  

 Rita Simon redovisar, i sin bok The contemporary woman and crime, FBIs 

uppdelning av vanligt förekommande brott. Uppdelningen utmynnar i typ 1- och typ 

2-brott där typ 1 utgörs av grova våldsbrott såsom mord, våldtäckt och rån. Typ 2 

utgörs av brott som snatteri, vandalism och prostitution. Simon visar att antalet kvinnor 

som begår brott inom de båda kategorierna ökar. Hon uppger två rimliga förklaringar 

till det som skett, dels menar hon att Pollaks idéer om att kvinnor behandlas mildare 

än män i rättssystemet kan ha viss betydelse och att kvinnors ökande siffror i 

brottsstatistiken kan bero på att poliser och utredare blivit mindre chevalereska. Simon 

menar dock att det inte kan vara den enda förklaringen utan pekar på att då kvinnor 

successivt hamnat i en ny social position med arbete utanför hemmet ökar hennes 

möjligheter att begå brott. Således menar Simon att kvinnor inte är, som ibland 

påpekats, mer moraliska än män och hävdar att kvinnors brottslighet inte bara kommer 

att öka, den kommer alltmer att likna männens brottslighet. 74 Här finns, anser jag, en 

tendens att konstruera kvinnors våld till just kvinnligt. Trots att de flesta som döms för 

butikssnatteri är män, konstrueras brottet som kvinnligt för att det är det vanligaste 

brottet förekommande bland kvinnor. Kvinnor utgör fortfarande en minoritet i 

brottsstatistiken, men de kvinnor som hamnar där får fungera som representanter för 

”kvinnobrotten” och blir starkt uppmärksammade och konstruerade som kvinnliga 

brottslingar. Frances Heidensohn skriver i Women and crime att lagarna är utformade 

av män för män.75 Jag tolkar det som att hon menar att kvinnor inte har tillträde till 

utformandet av lagarna men får ta del av de åtgärder som lagarna innebär, något jag 

tolkar som att kvinnor döms på mäns villkor. Det här kan bidra till konstruerandet av 

en kvinnlig kriminalitet, då kvinnors brottslighet avviker från den ”normala” 

kriminaliteten. Rättssystemet är utformat efter en kriminalitet som begås av majoriteten 

brottslingar, som är män, vilket innebär att kvinnor blir avvikande som kvinnliga 

brottslingar. De kvinnliga förövarna stämplas dessutom som dåliga och inte riktiga 
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kvinnor.76 De är därmed inte riktiga kvinnor och egentligen inte heller riktiga 

kriminella. Jag vill påstå att unga kriminella kvinnor är avvikare i tre avseenden. Att 

vara ungdom är att betrakta som avvikande genom bilden av den problematiska 

ungdomen77. Kriminalitet innebär, enligt mig, ett avvikande från samhällets normer och 

regler och att dessutom vara kvinna gör att man avviker från mannen som norm. 

Samtidigt som dessa kvinnor kan ses som tredubbelt avvikande kan avvikandet 

innebära en gemensam identitet som unga kriminella kvinnor.  

Hur konstrueras tjejer som tjejer inom Girls? 
Inom Girls arbetar enbart kvinnor, både anställda och frivilligt arbetande nattvandrare 

är kvinnor. Anledningen till det är att man tror sig ha större möjligheter att bemöta 

målgruppen, unga tjejer, på ett sätt som ger de reaktioner man vill ha, vilket är en 

avslappnad stämning. En av informanterna, Sara, beskriver både negativa och positiva 

aspekter med att tjejverksamheten enbart innehåller just tjejer.  

Sara: […] alltså tjejer är ju tjejer. Tjejer är ju speciella i sina relationer till varandra. 
Det är ju väldigt mycket prat bakom rygg… 

Senare under intervjun frågar jag: 

Karolina: Tror du att ni mottas på ett annat sätt för att ni är tjejer? 

Sara: […] om tjejer som har det svårt och liksom tjejer som har det jobbigt som står i 
en situation där de vill gå därifrån men de törs inte, då kanske de har det lättare om 
det är tjejer som kommer än om det kommer ett gäng killar som lägger sig i.  

Sara beskriver hur hon upplever det som positivt att de är tjejer som nattvandrar då 

hon är övertygad om att hon som tjej lättare kan förstå andra tjejer och den situation 

de befinner sig i. Sara förklarar också att många medlemmar i Girls själva haft det 

problematiskt tidigare i tonåren och därför har en inblick i hur de utsatta tjejerna 

upplever sin situation. Alexandra, som är ansvarig för Girls, menar att det finns många 

fördelar med att det enbart finns tjejer inom organisationen. För det första utgör de ett 

komplement till äldre nattvandrare som inte får samma kontakt med ungdomar ute på 

stan. För det andra bidrar det till en slags kompisrelation mellan nattvandrare och 

målgrupp. För det tredje finns en erfarenhet hos de unga nattvandrarna om hur det är 

att vara ung tjej, då de är näst intill jämgamla med målgruppen.   

 Samtidigt som det enbart finns tjejer inom organisationen fokuserar de också 

enbart på tjejer ute på stan. Det positiva med fokuseringen på enbart tjejer ligger i att 

de synliggör en grupp unga individer som tidigare inte fått plats i brottsförebyggande 

organisationer av detta slag, då de utgör en minoritet. Det negativa ligger i, enligt mig, 

att det bidrar till ytterligare distansering mellan unga tjejer och killar. Samtidigt som det 

                                       

 
76 Ibid s. 91ff 
77 Ohlsson, Lars B, Bilden av den hotfulla ungdomen (Värpinge ord & text, 1997) s. 9ff 



 

 

56

finns en meningsfull poäng med att det enbart fokusera på tjejer inom organisationen 

anser jag att det bidrar ytterligare till att konstruera en kvinnlig problemgrupp, och 

därigenom ges näring åt bilden av en kvinnlig kriminalitet.  

Finns det skillnad mellan tjejers och killars kriminalitet? 
Att jämföra kvinnors kriminalitet med mäns är inget nytt fenomen. Jag ser det som att 

kvinnans kriminalitet har ställts som kontrast mot den ”vanliga” kriminaliteten, alltså 

männens, sedan kriminologins uppkomst. Inte minst av kriminalantropologins 

grundare Cesare Lombroso som under 1800-talets senare hälft lade fram teorier om 

den kriminelles kroppsliga och psykiska särdrag. Lombroso omnämns bland annat av 

Freda Adler då hon beskriver hur han samlade benbitar från avlidna brottslingar vid 

fängelset i Turin för att undersöka benstrukturen hos dessa i jämförelse med benbitar 

från prostituerade kvinnor, som då sågs som kriminella. Han ansåg sig finna att 

kvinnor av naturen var ämnade att begå vissa typer av brott, och förespråkade 

entusiastiskt att det redan vid födseln gick att urskilja vilka kvinnor som skulle komma 

att bli kriminella genom att undersöka benstrukturen.78 Redan här fanns alltså 

benägenhet att dela upp kriminellt beteende i manligt respektive kvinnligt och jämföra 

dessa som varandras motsatser. Kvinnor sågs som ämnade begå vissa typer av brott, 

det fanns alltså specifika brott som kvinnor begick för att de var just kvinnor. 

 Att killar är råare i sitt våld är en uppfattning informanterna har. Killar är 

våldsammare och använder knytnävar och sparkar medan tjejer ligger på en annan 

nivå och rivs och drar i håret. Informanterna menar att vapen inte alls är särskilt vanligt 

bland tjejer. Informanterna är dock noga med att de inte vill generalisera och är säkra 

på att det finns tjejer som kan vara minst lika våldsamma som killar. 

Caroline: Tjejer snackar mer än slåss skulle jag tro, det är vanligare med skitsnack 
och riktig sådan munhuggning där man står och skriker åt varandra […] 

Caroline upplever alltså att tjejer har en benägenhet att munhuggas istället för att 

använda fysiskt våld. Anledningen till det säger hon är att tjejer är ute efter att 

skrämmas då de inte är lika fysiskt starka som killar. Caroline menar att tjejer blivit 

kaxiga och letar efter saker att irritera sig på. Hon tar sig själv som exempel och menar 

att då hon var yngre var det inte alls samma attityd bland unga tjejer, utan man fogade 

sig efter andra och höll sig i bakgrunden. Idag, menar hon, syns tjejer mer och visar 

sig genom att tala för sig snarare än att slåss då de, som sagt, inte är lika fysiskt starka.  

 Det finns dock även uppfattningar om att det inte alls finns någon skillnad mellan 

killars och tjejers våld.  

Jag: Ser ni någon skillnad på killars och tjejers våld? 
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Johanna: Nej, jag vet inte, andra kanske gör det, jag tycker att det är så likt som det 
kan bli, jag ser ingen skillnad så. 

Jag tolkar det som att Johanna upplever att skillnaderna mellan killars och tjejers 

kriminalitet har suddats ut och det råder en jämställdhet där man inte längre skiljer på 

killars och tjejers våldsbenägenhet. När jag ställer dessa frågor till Johanna verkar hon 

irriterad och trött på att tjejer och killar jämförs som varandras motsatser. Hon vill 

istället se på det som våldsamma personer, inte som att killar skulle vara mer 

våldsbenägna än tjejer. Ett våldsamt beteende beror, enligt Johanna, på bakomliggande 

orsaker som dåligt självförtroende och brist på uppmärksamhet, inte på 

könstillhörighet. Istället för att se på ungdomarna som tjejer respektive killar kan de, 

som en av informanterna beskriver, uppfattas som just ungdomsgäng som ser våld och 

kriminalitet som ett nöje bland andra nöjen. 

Varför begår tjejer brott?  
Caroline beskriver följande vid frågan varför tjejer begår brott:  

Caroline: Det kan vara något som hamnar i någon lista […] Jamen det här har jag 
gjort, den människan har råkat illa ut.  

Caroline menar alltså att det, inom gruppen, finns ett skapande av status och 

gemenskap och listan som Caroline talar om kan vara en symbol för den status som 

finns inom gruppen där man bockar av vad var och en av gruppmedlemmarna har 

åstadkommit för gruppen. Exemplet visar hur status och gemenskap inom gruppen 

kan vara en orsak till att begå brott. En grupp av ungdomar, eller vuxna för den delen, 

skapar riter för att markera samhörigheten i gruppen. Med dessa ritualers hjälp är det 

möjligt att göra det förbjudna tillåtet för en stund. Ett exempel på en sådan rit är den 

så kallade transgressionsriten.79  Transgressionsrit är en, så kallad, ritual som skulle 

vara absolut förbjuden i andra sammanhang än då gruppen är samlad utan betraktare. 

Det är ett sätt att stärka gruppidentiteten, och att visa vilka medlemmar som är 

accepterade i gruppen. Ett exempel kan vara att låta en ny gruppmedlem genomgå de 

konsekvenser som ritualen innebär. Philip Lalander, sociolog och forskare vid 

Stockholms universitet, tar upp exempel på vad som kan ingå i dessa ritualer och jag 

tolkar det som att brottslighet kan vara en del av en sådan ritual. Jag ser även andra 

orsaker bakom ritualen, en önskan om att överskrida de instiftade regler och normer 

som annars finns att rätta sig efter. Caroline beskriver även hon hur hon tror att 

brottslighet egentligen handlar om gemenskap inom gruppen som begår brotten. 

Caroline: Men är det inte bara just gemenskap det handlar om i grund och botten? 
Jag tror det. Att få uppleva den här gemenskapen, de här hemligheterna och allt det 
här med gruppaktiviteter, för det är ju egentligen det det är. 
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Jag tolkar Carolines resonemang om ungdomars kriminalitet som att hon anser att det 

är en aktivitet bland andra som innebär ett skapande av gemenskap inom gruppen. En 

stor del av ungdomskriminaliteten är gängrelaterad och kriminaliteten blir ett sätt att 

umgås.80 Gemenskapen inom gruppen kan också vara en del av de transgressionsriter 

som jag nämnt ovan och som ständigt skapas inom gruppen. 

 Inom Chicagoskolan växte under 1950-talet fram teorier om 

ungdomskriminaliteten. Man menade att gängmedlemmarnas kriminalitet var ett 

resultat av medlemskapet i en grupp där kriminella värderingar, normer och attityder 

spelade en central roll.81 Här menade man, med Albert K Cohen som främste 

förespråkare, att kriminalitet inom ungdomsgrupper var en slags protest mot de av 

samhället givna reglerna. Det här kan jämföras med de transgressionsriter som 

nämndes tidigare, där likheten består i en reaktion mot samhällets givna normer. 

Cohen hade dock en inriktning på arbetarklassungdomar, som han menade utgjorde 

största delen av de kriminella, där han menade att de revolterade mot medelklassens 

normer och värderingar. Det fanns dock de som motsatte sig dessa teorier inom 

Chicagoskolan, bland andra Walter B Miller som menade att ungdomar inte alls begår 

brott för att bryta mot samhällets normer. Det som motiverar dem är istället en strävan 

att uppnå tillstånd och kvaliteter som hålls högt inom den egna kulturen.82 Med hjälp 

av dessa tre exempel av Lalander, Cohen och Miller, tillsammans med Carolines 

ovanstående påstående om gemenskap inom gruppen, vill jag påstå att ett kriminellt 

beteende i en grupp beror på en gemenskap och ett identitetsskapande inom gruppen. 

Jag anser att det ena inte utesluter det andra. En reaktion mot samhällets givna normer 

innebär en gemenskap inom den egna gruppen.  

 Enligt informanter begår tjejer brott av samma orsak som killar, det vill säga 

bekräftelse, identitetsskapande, behov av kärlek och uppmärksamhet. Då dessa behov 

inte uppfylls tar de till andra medel för att få den uppmärksamhet de kräver. Dessa 

medel kan då bestå av brott av olika slag, men kan även utmynna i en 

självdestruktivitet i form av drogmissbruk eller att skära sig själv.  

Karolina: Varför tror du att tjejer begår brott? 

Alexandra: Jag tror att det är av precis samma orsak som killar, alltså det är ju lite så 
att alla människor söker bekräftelse och de behöver kärlek […] och får man inte det 
då tar man till andra sätt. 

Jag vill här ta upp Sigmund Freuds teorier om kvinnors brottslighet som grundar sig i 

penisavund. Freud menade att kvinnor som inte var passiva och som inte var nöjda 

med sin roll som hustru och mor var missanpassade, orsaken till missanpassningen 
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ansågs vara just penisavundet. Alla kvinnor ansågs lida av ett sådant avund men de 

anpassade kvinnorna kompenserade för sin brist på det maskulina attributet genom sitt 

moderskap. Missanpassade former av kompensation var, enligt Freud, att studera vid 

universitet, leva ett oberoende liv eller att aktivt delta i kvinnorörelser.83 Att påstå att 

dagens kvinnor skulle begå brott som följd av penisavund vore, enligt min mening, att 

gå för långt. Jag anser dock att det finns intressanta paralleller att finna då man ersätter 

penisavundet med den brist på uppmärksamhet som informanterna menar att kvinnor 

lider av idag i förhållande till män. De menar att kvinnor lider brist på uppmärksamhet 

och behöver mer plats i samhället. En brist på uppmärksamhet kan, som informanterna 

tidigare varit inne på, leda till destruktiva beteenden i sökandet efter önskad 

uppmärksamhet. Att känna sig utsatt och underlägsen kan också innebära att man 

positionerar sig mot samhället, som en reaktion på att normer och regler inte upplevs 

vara gjorda för alla. Cohen nämnde arbetarpojkars reaktion mot medelklassen, jag 

tolkar det som att kvinnors kriminalitet kan vara en reaktion mot ett samhälle där de 

inte får samma plats som män. 

Har tjejers kriminalitet ökat? 
Informanterna har inte själva sett tjejer begå grova brott, men merparten av dem säger 

sig ha en allmän vetskap om att våldet ökat. Citatet nedan visar hur Caroline ser på 

situationen, och de flesta av hennes kollegor håller med henne. 

Karolina: Tror du att tjejers kriminalitet har ökat? 

Caroline: Definitivt, enormt mycket, även om jag liksom inte har sett det. 

Jag ser det som att informanterna tampas med den allmänna bilden av en ökad 

kriminalitet, samtidigt som de inte själva har erfarenheten av att tjejers kriminalitet 

ökat. Kanske spelar mina frågor en roll här och gör att de så starkt fokuserar på om de 

har sett tjejer begå brott i större utsträckning, för att de tror att det är det jag vill höra. 

De har kanske inte heller sett killar begå brott i särskilt stor utsträckning, men fokus 

läggs så starkt på kvinnor i vår diskussion att de gärna vill kunna förmedla den 

allmänna bilden av situationen.  

  En av informanterna, Johanna, håller inte med de andra om att våldet bland tjejer 

ökat utan tror snarare att det är en skapad åsikt som följt av en ökad uppmärksamhet 

och en jämställdhetsdebatt som inte längre tabubelägger kvinnors våld. En annan 

företeelse som bidragit till åsikten att tjejers våld ökat är, enligt Johanna, att tjejer förr 

befriades från skuld då de var inblandade i brott. Det hävdades att hon blivit påverkad 

av killkompisar, eller av sin pojkvän medan hon idag själv får stå för det hon gjort. 

Johanna uttrycker följande: 

                                       

 
83 Simon, s. 4-6 



 

 

60

Karolina: Tror du att de [tjejer] begår mer brott nu än förut? 

Johanna: Jag tror att det har blivit mer uppmärksammat, att liksom okej det var inte 
så tabu, de [tjejer] gör sådant. 

Johanna utrycker sig skeptiskt till rapporter om att brottsligheten ökat, hon anser att 

media skapat en förvrängd bild av verkligheten. Lars B Ohlsson hävdar i Bilden av den 

hotfulla ungdomen att massmedia är en av de aktörer som medverkar till att skapa 

myter och föreställningar om sociala problem och avvikelse.84 Massmedia kan alltså ses 

som en aktör med enorm genomslagskraft och torde därför vara kapabla att förvränga 

bilden av verkligheten till ett, för dem, fördelaktigt sätt. Vidare menar Ohlsson att 

nyheter är en kulturell produktion som rangordnas efter status och mening.85 Jag 

upplever en önskan hos mina informanter att leva upp till bilden som allmänheten har, 

möjligtvis genom medial påverkan, av kvinnors brottslighet. Undantaget är Johanna 

som anser sig se förbi rapporter om ökad brottslighet och upplever alltså istället att 

våldet inte alls ökat utan bara uppmärksammats mer.  

 Trots de skilda åsikterna bland informanterna om huruvida kvinnors våld ökat 

eller inte finns alltså en övertygelse om att tjejer, som individer, faktiskt kan begå brott 

i lika stor utsträckning som killar.  

Vad innebär jämställdheten? 
De informanter som är av den åsikten att kvinnors våld ökat utrycker en övertygelse 

om att det är en konsekvens av jämställdhetsdebatten. ”Kan killar så kan vi”, är en 

åsikt som, enligt informanterna, finns bland tjejer och att det nu blir mer rättfärdigat att 

tjejer begår brott då de blivit mer jämställda.  

 Vi är dock inte helt jämställda ännu, menar informanterna, även om vi är en bit 

på väg. Det har blivit populärt med tjejverksamheter som vill visa att det är okej att 

vara tjej, det är okej att ta plats och säga vad man tycker. Det finns dock negativa 

aspekter av en sådan uppmuntran enligt informanterna. Att det idag finns fler tjejer 

som slåss, rånar, misshandlar och begår andra brott är en negativ effekt av positiv 

uppmuntran menar de. Om ”fel” tjej uppmuntras kan hon uppfatta det på så sätt att 

hon tar väldigt stor plats och vänder uppmärksamheten till något negativt, exempelvis 

genom att begå brott. I och med jämställdheten ”hårdar tjejer till sig” och spelar på 

killarnas planhalva.  

Karolina: På vilket sätt tror du att kvinnors våld har ökat? 

Sara: Jag tror det har mycket med det här att man ska ta för sig mer att göra, att det 
ska vara jämställt, att det går åt fel håll. […] man ska synas mer och det kan du bara 
göra om du är liksom aggressiv och bråkar och har dig. 
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Det talas alltså om att jämställdheten går åt fel håll. Jag tolkar det som att 

informanterna upplever en slags baksida med jämställdheten som innebär att tjejer tar 

efter ett traditionellt manligt beteende och då blir mer våldsbenägna. Samtidigt som 

informanterna är medlemmar i en organisation som ska främja kvinnors 

identitetsskapande, upplever de att det finns en negativ sida med jämställdheten. Jag 

uppfattar det som att informanterna vill uppmana tjejer att vara just tjejer, med allt vad 

det innebär i form av ansvarstagande, förstående, omtänksamma individer och 

samtidigt uppmana till att ta plats och inte låta sig trampas på som tjej. Informanterna 

är tydliga med att påpeka att de försöker att se på ungdomar som människor och inte 

som killar och tjejer. 

Innebär kriminalitet ett upprätthållande eller brytande av 
könsmönster? 
Den amerikanske sociologen Michael Kimmel menar att våld är den mest påtagliga 

markeringen av manlighet. Framför allt handlar våld om, enligt Kimmel, att gestalta det 

man inte är det vill säga feg, feminin eller svag.86 Kvinnor som begår kriminella 

handlingar kan alltså påstås bryta mot de traditionella könsrollerna på ett sätt som en 

kriminell man inte gör. Det kan förklaras med en så kallad könsdikotomi där vissa 

invanda mönster finns inom könsrollerna.87 Det kriminella beteendet har tillskrivits 

mannen medan kvinnan ses som mannens motsats och står för ett ömt och 

omhändertagande beteende.88 Det innebär att kvinnor som begår kriminella handlingar 

bryter det traditionella könsmönstret och tillskansar sig därmed uppmärksamhet som 

just kriminella kvinnor.89 Det skulle kunna innebära ökad uppmärksamhet mot 

kvinnors våld som i sin tur bidrar till en allmän åsikt att våldet bland kvinnor har ökat.  

 Könsdikotomin kan kopplas ihop med den internalisering som, enligt 

sociologerna Peter L Berger och Thomas Luckmann, sker vid det tidiga stadiet av vår 

socialisering.90 Med det menas det sätt vi tar till oss omgivningens beteenden och 

invanda mönster. Det gäller även könsrollerna, då vi tidigt lär oss vad som betraktas 

som ”manligt” respektive ”kvinnligt” beteende. Denna internalisering bidrar till att vi 

reagerar då de invanda mönstrena bryts, exempelvis då kvinnor begår brott. Det här 

kan även jämföras med de gemenskapstecken som Lalander beskriver finns inom alla 

gruppkonstellationer. 91 Att bryta mot ett, av samhället, givet mönster kan innebära ett 

skapande av gemenskap inom den specifika gruppen. Jag tolkar det som att ett 

                                       

 
86 Kimmel, Michael, Masculinity as homophobia i Brod, Harry & Kaufman, Michael (red.) Theorizing 
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brottshandlande kan vara en del av en sådan gemenskapsprocess och bilda en känsla 

av ett vi och dem.  

Det finns dock åsikter som pekar på att våld bland kvinnor inte alls behöver betyda en 

nedmontering av könsmönster, snarare tvärtom. Tove Pettersson för i boken 

Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet ett resonemang där hon pekar på att det 

är viktigt att våld inte beläggs med en maskulinitetsstämpel.92 Våld utgör inte enbart en 

iscensättning av maskulinitet utan även av femininitet. Nyckeln till detta resonemang 

ligger i att kvinnor som utövar våld överordnar sig andra kvinnor. Såsom Caroline 

beskriver i följande citat vid frågan hur tjejers våld ser ut:  

Caroline: Det är oftast tjejer mot andra tjejer, det är en sådan här rivalitetsgrej. 

Caroline menar att tjejer sällan sätter sig över andra killar, det handlar om en rivalitet 

mellan tjejer från olika gäng. De strävar efter överordning som kvinnor, inte som män, 

vilket kan tolkas som ett markerande av heterosexualiteten. De markerar sitt ”revir” 

gentemot andra kvinnor och konstruerar därmed sin feminitet.93 

Sammanfattande diskussion 
Under mina intervjuer med, och observationer av, nattvandrare har jag blivit både 

konfunderad och imponerad. Min fredagskväll tillsammans med Patrullen bidrog till att 

jag fick en insyn i hur nattvandrare arbetar men jag, som utomstående, kunde även se 

hur deras arbete blivit rutinartartat och saknade kontakt med ungdomarna. Därav 

undrade jag över huruvida de nattvandrade för sin egen skull eller för ungdomarnas 

skull då nattvandringen kan ses som en social handling som skapar gemenskap hos 

nattvandrarna där de beskriver sin organisation som en familj.  

 Nattvandrarorganisationen Girls snävare målgrupp, enbart unga tjejer, kan bidra 

till en bättre kontakt mellan nattvandrare och målgrupp. Mina informanter beskriver att 

de ser snatteri och fylla som vanliga problem bland unga tjejer vilket jag även 

upptäckte fanns representerat i statistiken. Att det enbart är tjejer som nattvandrar inom 

Girls tror jag har sina fördelar och nackdelar. Det bidrar till en intimare och 

lättsammare kontakt mellan nattvandrare och målgrupp men kan även bidra till att 

späda på bilden av en specifik kvinnlig kriminalitet. Det kan vara problematiskt då den 

unga kriminella kvinnan kan stämplas som avvikande i tre hänseenden: ung, kriminell, 

kvinna. Att jämföra kvinnors och mäns kriminalitet kan tyckas konstigt då jag tagit upp 

vilka problem det kan skapa, i form av en jämförelse med mäns kriminalitet som norm. 

Jag valde emellertid att göra det, dock utifrån utgångspunkten att det kunde finnas 

både likheter och olikheter, och att dessa inte behöver utesluta varandra. Viktigt var 

också att inte ha utgångspunkten att mäns kriminella handlingar utgör normen. Det 
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finns en allmän fokusering på skillnaderna, istället för likheterna, mellan manligt och 

kvinnligt våld. Jag ville se hur nattvandrarna såg på situationen och valde därför att be 

dem jämföra kvinnors och mäns våld. Det visade sig att det fanns en oenighet bland 

informanterna angående skillnaden mellan kvinnligt och manligt våld, där vissa ansåg 

att det fanns en mildare ton i kvinnors våld medan männen var råare och inte drog sig 

från att använda vapen. Andra menade att det inte fanns någon skillnad, att det var 

tillfället och inte könstillhörigheten som gjorde tjuven.  

 Tjejer anses, av informanterna, begå brott av samma orsak som killar gör. Här 

finns ingen skillnad, menar de, och den utlösande faktorn är gemenskap inom 

gruppen och bekräftelse från omgivningen. Oenighet råder dock på frågan om tjejers 

våld har ökat eller inte och jag upplevde det som att vissa av informanterna tampades 

med en allmän bild av att våldet ökat, samtidigt som de inte själva upplevt en ökning. 

Johanna var av en annan åsikt och hävdade bestämt att det inte alls har ökat, utan att 

media uppmärksammat det mer och att det ger sken av att våldet ökat.   

 Vid det inledande stadiet av min studie funderade jag över formuleringen att 

kvinnors ökande kriminalitet, som det beskrevs i media, skulle vara en konsekvens av 

jämställdhetsdebatten. Det talades om jämställdhetens baksida. En sådan formulering 

fann jag även bland informanterna där de pekade på att det är lätt hänt att ”fel” tjej 

uppmuntras till att ta plats och att hon då kan begå kriminella handlingar. Även här 

avviker Johanna från de övriga infomanternas diskussioner och hävdar, återigen, att 

det är den ökade uppmärksamheten mot kvinnor som bidrar till illusionen att våldet 

ökat. Jämställdheten anses alltså av majoriteten informanter bidra till att tjejer begår fler 

brott, då de uppmanas att ta efter ett ”manligt” kriminellt beteende.  

 Kriminalitet bland kvinnor kan innebära ett upprätthållande av könsmönstret. 

Kvinnor som begår kriminella handlingar gentemot andra kvinnor kan anses 

upprätthålla sin kvinnlighet genom att sätta sig över andra kvinnor. På så sätt 

upprätthåller de sin feminitet. Andra åsikter pekar på att en kvinna som begår 

kriminella handlingar bryter mot ett könsmönster på ett sätt som en kriminell man inte 

gör. Bryter kvinnan mot dessa mönster tillskansar hon sig uppmärksamhet som just 

kriminell kvinna.  

 De nattvandrare jag pratat med har haft en hel del information att delge mig och 

jag har fått ta del av en mängd intressanta diskussioner. Girls visade sig vara ett 

utmärkt val av informanter då det varit både öppna och ärliga i sina diskussioner med 

mig. Trots den knapphändiga forskningen som gjorts angående unga kvinnors 

kriminalitet finns en kunskap om ämnet, en kunskap som hos nattvandrarna grundas i 

empirin.  Det har stundtals känts hopplöst att finna intressanta tankegångar men med 

hjälp av infallsvinklar från informanterna har jag funnit nya sätt att se på fenomenet 

vilket hjälpt mig att problematisera och analysera. 
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Livet efter brottet 
Författare: Jenny Spång 

Inledning 
En person som har utsatts för någon form av brott kan ofta lida av ekonomiska 

förluster eller fysiska skador, men det som personen oftast upplever som jobbigast är 

den psykiska upplevelsen. Den psykiska upplevelsen är dold för offentligheten. Det 

som offentligheten inte kan se existerar inte för denna. 

 I den här delen kommer jag att belysa brottsoffers livsvillkor och identitet efter 

brottet utifrån de verksamma personerna på Brottsofferjourens ögon.  

  Brottsoffer är ett nytt begrepp med anor ifrån 1970- talet.94 Eftersom det är ett 

nytt begrepp har inte så mycket forskning skett inom detta område. På slutet av 1940-

talet skapade en amerikansk psykolog, Fredrik Wertham, begreppet viktimologi, läran 

om offret, men det var inte förrän på slutet av 1960- talet som forskning påbörjades 

kring ämnet. Viktimologi är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som berör 

exempelvis kriminologi, sociologi, psykologi och juridik. Eftersom det är ett 

tvärvetenskapligt ämne är det svårt att definiera vad som är viktimologins område att 

undersöka.95 Därför har jag känt mig fri att kunna studera detta ämne utifrån mina 

förutsättningar som oerfaren forskare. 

 Jag tycker att brottsoffer är intressanta att studera närmare därför att det inte 

pratas mycket om dem. Det pratas bara om brotten i sig och den/dem som har begått 

själva brottet men inte om brottsoffret.  

 Både Nationalencyklopedin och mina informanter använder sig av liknande 

definitioner av brottsoffer varav en av mina informanter uttryckte sig så här: 

[...] man blir ett brottsoffer när man har blivit utsatt för ett brott, så är det så att du 
går hem från krogen och blir nedslagen och rånad då är du ett brottsoffer redan där 
alltså. Du blir ett brottsoffer så fort du blivit utsatt för ett brott. 

 I näst stycke kommer jag att redogöra för ett fiktivt fall för en kvinna som blir 

brottsoffer. Detta fall har jag kunnat frambringa efter att jag gjort min studie och då fått 

en ökad förståelse. Jag tycker att det är väsentligt att ge ett exempel på detta för att på 

så sätt ge mer förståelse för hur ett brottsoffer kan komma att reagera efter brott. 
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Den fiktiva våldtäkten 
Lisa skulle en lördagsnatt gå hem efter en fest på andra sidan stan. Hon var trött och 

ville hem och gå och lägga sig. Därför gick hon hem själv istället för att vänta på en av 

sina kompisar som skulle göra henne sällskap. På vägen satte hon på sin mp3spelare 

med hennes favoritmusik och sjöng för sig själv. Hon valde den snabbaste vägen hem, 

genom parken, genom ett skogsparti. När hon var i skogen mötte hon en man han sa 

”vad fint du sjunger” och gav henne ett leende. Hon log tillbaka och insåg att hon sjöng 

högt. Kort efteråt kände hon ett slag i bakhuvudet, hon svimmar. Hon kvicknar till efter 

ett tag och hon känner en mans tyngd på sig. Hon börjar sparka och slå omkring sig 

tills ett slag över ansiktet träffar henne, hon svimmar igen. Nästa gång hon vaknar ser 

hon mannen knäppa byxorna. Hon ser att det är mannen hon mötte som log mot 

henne. Innan han går böjer han sig över henne och viskar i hennes öra ”Tack” och ler 

åt henne medan han stryker bort en hårslinga ifrån hennes ansikte. Hon känner sig yr 

och förstår inte vad som har hänt. Det nästa hon kommer ihåg är att hon är på 

sjukhuset och en läkare undersöker henne. Det känns som hon är i en dimma hon 

förstår inte vad som händer.   

 Nästa dag när hon vaknar upp mår hon väldigt dåligt både fysiskt och psykiskt. 

Det enda hon tänker på är den leende mannen. Hon ifrågasätter sig själv hela tiden 

varför? Varför just jag? Hon kan inte sova den natten, när hon sluter sina ögon ser hon 

mannen framför sig och han ler åt henne. Hon börjar anklaga sig själv, hon visste att 

hon inte skulle ha gått från festen själv, hon skulle inte ha tagit den snabbaste vägen 

hem. Hon tycker att det är hennes eget fel. 

 Hon har inte kunnat sova på flera veckor nu, hon har börjat gå tillbaka till 

vardagen, men den leende mannen är de enda hon tänker på. När rättegången 

kommer och mannen får fängelse. När hon går och lägger sig den kvällen, känner hon 

sig mer lugnare än hon har varit på länge. Men hon kan fortfarande inte sova, hon är 

fortfarande rädd. 

 Hon tycker inte om att vara själv, hon vill alltid ha någon hos sig, Nätterna är 

värst, hon ligger vaken och lyssnar efter varje obekant ljud. Hon är helt säker på att det 

är någon som vill henne illa. Hennes vänner fattar inte varför hon är så konstig, 

mannen som gjorde det erkände och sitter i fängelse och det har gått flera månader 

sedan det hände…  
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Syfte 
Avseendet med denna studie är att genom de verksamma personernas, på 

Brottsofferjourens, ögon ge en ökad förståelse för brottoffers situation. Genom de 

verksammas syn kommer jag att belysa hur brottsoffers livsvillkor ser ut. Jag kommer 

också att försöka beskriva möjligheten att försöka leda in brottsoffret in i den sociala 

ordningen igen.  

 Min frågeställning blir därav, hur verksamma personer på Brottsoffofferjouren ser 

på brottsoffer? 

Metodreflektion 
Jag startade denna studie med att göra observationer av mitt valda fält. Dessa 

observationer bestod av besök på tingsrätten. Därefter analyserade jag dessa data och 

utifrån dem skapade jag intervjufrågor. Jag har gjort sammanlagt fem stycken intervjuer 

med personer som jobbar med brottsoffer för att få de verksammas syn på brottsoffer. 

De fyra första intervjuerna gjordes med olika personer på brottsofferjouren där 

samtalen varade ungefär en halvtimme med varje informant. Den femte intervjun 

gjorde jag då jag efter analys kände att jag behövde komplettera mina data, på grund 

av avsaknad i ett visst område.  Denna intervju gjordes med en tidigare informant över 

telefon och samtalet varade mindre än fem minuter. 

 När jag började analysera mitt material som jag införskaffat på fältet, enligt 

Grundad Teori (GT)96, fann jag genast olika kategorier som jag sedan har utgått ifrån. 

Några av dessa kategorier var att bikta sig, oro, brottsoffer och framtiden. Jag fann 

också en kärnkategori, trygghet, något som jag kan knyta an till de andra kategorierna. 

Etisk reflektion 
Jag har valt att enbart intervjua verksamma personer som jobbar med brottsoffer. Jag 

har inte intervjuat brottsoffer eftersom det är ett väldigt känsligt ämne. Brottsoffer är 

redan i en känslig situation och att jag ska intervjua dem kommer antagligen bara leda 

till att deras gamla känslor väcks till liv och lämnar ännu mer ärr efter sig.97  

 Som tidigare nämnts har jag tagit fasta på det Humanistiska och 

Samhällsvetenskapliga Forskningsrådets etiska principer för samhällsvetenskaplig 

forskning under studies gång.98 

 Det är väsentligt att anonymisera mina informanter. Därav kommer jag att 

använda mig utav fingerade namn för att skydda deras personuppgifter. Jag kommer 

inte heller att benämna den stad som jag gjort denna studie i.  
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98 Se vidare resonemang s. 2 



 

 

67

Presentation av fält 
Under studiens gång har jag använt mig av en Brottsofferjour som finns i en mellanstor 

svensk stad för att där få de verksammas syn på brottsoffer.  De informanter jag har 

fått intervjua är alla engagerade i Brottsofferjouren på något sätt.   

 Jag kommer att använda mig av fiktiva namn under denna del för att skydda 

mina informanters identitet. Min första intervju var med brottsoffersekreteraren, jag har 

valt att kalla henne Jonna och hon är i 40-årsåldern. Jonna är den enda anställda på 

den jouren som jag har besökt. Jonna är anställd på halvtid och svarar bland annat i 

telefonen vid detta lokala kontor. Hon förmedlar sedan brottsoffren, som antingen 

ringer dit självmant eller som polisen förmedlar till jouren, till dem som jobbar inom 

brottsofferjouren. De andra som jag har intervjuat, är personer som engagerar sig i 

jouren som stödpersoner. Jag har valt att kalla dem Maj, som är i 60-årsåldern, Pia som 

är i 30-årsåldern och Ylva som är i 20-årsåldern. 

Bakgrund � Brottsofferjouren 
Brottsofferjouren (BOJ) är en ideell organisation som startade 1984 i Södertälje. Jouren 

arbetar bland annat för att skapa bättre villkor för brottsoffer. Organisationen har för 

närvarande 110 lokala brottsofferjourer runt om i landet. BOJ har ett samarbete med 

polismyndigheten, socialförvaltningen, hälso- och sjukvården, rättsväsendet, kyrkan 

samt andra frivilliga organisationer. Alla de olika lokala jourerna finansierar sin 

verksamhet på olika sätt. Framförallt får de medel från kommunerna, samt bidrag från 

Brottsofferfonden och landstingen, privatpersoner, föreningar och företag.  

 BOJ säger att de ska vara ett komplement till samhällets hjälpinsatser och de kan 

ge praktisk hjälp och emotionellt stöd till både brottsoffer och vittnen. Det är ca 40 000 

brottsoffer varje år som utnyttjar BOJs verksamheter och ungefär hälften av dem har 

valt att söka upp jouren själva, medan resterande har blivit förmedlade dit av polisen.99  

 De Stödpersoner som jobbar på BOJ får en intern fortlöpande utbildning av 

jouren. Stödpersonerna har avgett ett tystnadslöfte eftersom sekretesslagen inte gäller 

då BOJ inte är en myndlighet.100 En av mina informanter har sagt att BOJ inte har 

någon förmedlingsplikt till myndigheter, vilket kan göra att brottsoffret till fullo kan 

känna att de kan lita på stödpersonen. Stödpersonen ska vara en medmänniska som 

har tid att lyssna och inge trygghet och förtroende. Stödpersonen kan också vara med 

vid rättegången som emotionellt stöd för brottsoffret.101 

 Vittnesstöd är personer som har fått utbildning i hur en rättegången går till, samt 

vilket stöd vittnen behöver. Vittnesstödets roll är att ge information och stödja vittnet i 

samband med rättegång. Många vittnen känner sig försummade i en rättegång  och då 
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kan det vara bra att ha ett vittnesstöd i sin närhet som står utanför rättsväsendet men 

som vet hur allt fungerar och som kan lugna vittnet. De flesta tingsrätter runt om i 

landet har ett speciellt rum som står till BOJs förfogande där både vittnet och 

brottsoffret kan uppehålla sig i pauser och dylikt, för att få ett avstånd från den 

tilltalade.102 

Begreppsanalys 

Definition av social ordning 
Sociologen Mats Hilte skriver i sin bok Avvikande beteende att den sociala ordning som 

finns i samhället upprätthålles av människorna genom att dessa följer regler och 

normer som människan har skapat.  Människan har skapat dessa regler och normer 

eftersom människorna delar tros- och värdegemenskap mellan varandra. Dessa normer 

och regler innefattar vad som är tillåtet och inte tillåtet och genom detta håller 

samhället kaoset och oordningen borta. Om en människa bryter mot dessa regler och 

normer kommer denne utanför den sociala ordningen. Hilte menar att människan har 

en normativ förståelse för våra handlingar, alltså att våra handlingar styrs av andra 

människors förväntningar.103 

Brottsoffer som avvikare  
 Jag tycker att brottsoffer kan vara avvikare i den bemärkelse att de bryter mot de 

sociala normerna som finns i samhället. De har ofrivilligt brutit mot de sociala 

normerna för att de har blivit utsatta för ett brott, och därigenom blivit en del av de 

sociala problem som finns. För att få brottsoffer att komma in i den sociala ordningen 

igen tillhandahåller samhället brottsoffret med olika sanktioner och kontrollapparater. 

Dessa ser olika ut beroende på vilka behov som de olika brottsoffren har.104 Det är 

tillbaka till den sociala ordningen som brottsoffret strävar. 

Tidigare forskning inom viktimologi 
Som tidigare nämnts skapade den amerikanska psykologen Fredrik Wertham 

begreppet viktimologi på slutet av 1940-talet. Men redan efter andra världskriget 

började en rumänsk advokat, Benjamin Mendelsohn, intressera sig för brottsoffer. Från 

sin advokatpraktik började han intervjua och sammanställa information om brottsoffer. 

Den enda forskning som hade skett tidigare inom kriminologi bestod enbart av dem 

som bröt mot lagen. En tysk kriminolog, Hans von Henting, publicerade en bok på 
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slutet av 1940- talet, där han hade teorier om att vissa brottsoffer själva medverkade i 

brottet genom att locka, konspirera och provocera fram brottet.105 

 Trots att det var Wertham som skapade begreppet viktimologi anses det som 

Mendelsohn och Von Henting är grunderna till nutidens viktimologi. Dock har de två 

helt olika inriktningar. Mendelsohn ser viktimologin som en egen vetenskapsgren som 

omfattar bland annat offer för naturkatastrofer, krig, trafikolyckor och brott. Von 

Henting å andra sidan, ser viktimologi som en metod att analysera kriminologiska 

problem ur ett offers perspektiv.106 

 Forskningen inom viktiomologi började på allvar på 1960-talet då man började 

märka av en ökad brottslighet i västvärlden. Då började man också forska om 

konsekvenserna för människor efter det att de utsatts för brott. Denna inriktning 

kommer jag att fokusera på. 

Psykiska kriser 
Många psykologer har föreställningar om att brottsoffer reagerar lika på brott under 

den själva psykiska krisen. Dessa psykiska kriser kommer jag att redogöra för, för att 

ge en övergripande syn på de olika kriserna. 

 Under själva brottet reagerar individen med överlevnadsinstinkt och fokuserar på 

att överleva. Panik under händelseförloppet är således ovanligt. När brottet är över 

kommer det psykiska känsloruset för individen, då personen exempelvis kan reagera 

med gråtattacker, panik och tomhetskänslor. Individen kan också uppvisa fysiska 

reaktioner. Exempel på detta kan vara andningssvårigheter och smärtor i bröstet.107 En 

psykisk kris är ett tillstånd när en person hamnar i en situation där ens tidigare 

erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att förstå och klara av den 

aktuella situationen. Krisförloppet består av chock-, reaktions-, bearbetnings- och 

nyorienteringsfasen.108  

 Den första fasen i krisförloppet är chockfasen och denna fas kan vara allt ifrån ett 

ögonblick till flera dygn. Denna fas innebär att brottsoffret tar avstånd ifrån 

verkligheten. Individen ifråga har inte kunnat ta in upplevelsen och än mindre börjat 

bearbeta den. Ofta kan brottsoffret till ytan vara välordnad men under denna yta är 

allting kaos. Brottsoffret kan exempelvis ha svårt att minnas vad som har sagts och 

skett. 109   

 Både chock- och reaktionsfasen anses som krisens akuta faser. För att anses som 

en akut kris bör den inte pågå längre än 4-6 veckor. Reaktionsfasen påbörjas då 

brottsoffret uppfattat vad som har skett. Den centrala biten i reaktionsfasen för 

brottsoffret är att försöka finna någon mening med händelsen. Brottsoffret ifrågasätter 
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gång på gång varför detta just hände dem, exempelvis varför just jag? I denna fas är 

det vanligt att brottsoffret använder sig utav olika försvarsmekanismer. 

Försvarsmekanismer är ett omedvetet psykiskt reaktionssätt som har till uppgift att 

minska upplevelsen och medvetandet om hot och fara för jaget uppfattas.110 

 Genom att bearbetningsfasen har påbörjats har den akuta krisen försvunnit. 

Denna fas är svår att fastställa hur länge den pågår, men ungefär ett halvår till ett år 

efter upplevelsen är vanligt. Under denna fas börjar brottsoffret tänka på framtiden 

istället för att som tidigare varit ockuperad på vad som har hänt. Gamla aktiviteter 

återupptas och nya erfarenheter kan börjas tas emot igen.111 

 I nyorienteringsfasen, som är den sista fasen och som inte har någon avslutning, 

lever brottsoffret med det som har skett som ett ärr, som alltid kommer att göra sig 

påmint men som inte kommer att förändra livsvillkoren. Självkänslan hos brottsoffret 

har återupprättats och upplevelsen har bearbetats.112  

Analys  
Som jag tidigare nämnde har jag analyserat mitt material enligt GT och funnit olika 

kategorier. Jag har valt att dela upp analysen i de kategorier som jag fann och kommer 

nedan att redogöra för dem som under studiens gång, varit betydande för mig.  

Brottsoffer 
Under mina intervjuer har det pratats mycket om hur ett brottsoffer känner sig och 

mår, när de har blivit utsatta för brott. Mina informanter anser att de flesta brottsoffer 

reagerar olika, inte bara beroende på vilken typ av brott de utsatts för, utan också hur 

personen som sådan upplever händelsen. De psykiska kriser som jag tidigare 

redogjorde för anser mina informanter att de inte alltid stämmer för ett brottsoffer. Jag 

har tolkat mina informanter som att dessa psykiska kriser kan vara bra att kunna, men 

att det inte går att praktisera på alla brottsoffer, då det inte finns någon stereotyp för 

hur ett brottsoffer kommer att reagera. 

 Att ett brottsoffer efter brottet kan känna sig väldigt förvirrat, osäkert, oroligt och 

att självförtroendet försämras, är något som alla mina informanter är eniga om. 

Informanterna berättar också att många brottsoffer är väldigt rädda efter brottet. 

Pia: Jag tror att man kan bli väldigt förvirrad eller man blir väldigt osäker på sig själv, 
väldigt många, på nåt sätt anklagar sig själva. […] Inget annat rör sig i huvudet utom 
just det hela tiden, man är rädd. Allting på nåt sätt bara kretsar runt det, man vågar 
inte gå ut. Man kanske inte vågar någonting, utan man sitter hemma och bara 
tänker. Men jag tror att för många kretsar det bara kring det som har hänt och inget 
mer.  
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Precis som Pia säger, att ett brottsoffer kan bli väldigt rädd och att allting endast kretsar 

kring upplevelsen, personen ifråga vågar inte att gå ut, utan bara sitter hemma och 

tänker och anklagar sig själv över vad som har hänt, reflekterar Zygmunt Bauman över 

i en artikel. Bauman diskuterar vad den rädsla innebär som finns när man har blivit ett 

brottsoffer. Han menar att denna rädsla kan omfatta att enbart tänka på sig själv, att 

vara oförmögen att fastställa sig denna upplevelse som sker utan baktanke.113 Mina 

informanter är alla eniga om att de tycker att brottsoffers rädsla har en övergripande 

roll i deras liv. Jag har tolkat mina informanter som om det de menar är att det för ett 

brottsoffer kan uppfattas som om allting är ett hot för jaget. Brottsoffret tänker endast 

på det som har hänt och genom det föreställer sig nya faror. Bauman skriver att 

brottsoffrets påfrestning är en överdriven subjektivitet i den bemärkelse att brottsoffret 

blir fixerat vid tanken på faror som cirklar kring personen själv. Brottsoffret kan inte 

tänka sig någonting annat än att allt skrämmande är riktat just mot personen ifråga och 

kan inte föreställa sig att det finns faror som är likgiltiga för denne. Det är en sådan 

rädsla som sårar jaget, som gör brottsoffret till offer igen, nu för sin egen skräck.114 Jag 

har tolkat mina informanter som om de tycker att brottsoffer är oförmögna att se en 

ljus framtid, att den centrala tanken för brottsoffret är just att vara ett offer. Att de lever 

i skräck fast de egentligen inte har något att frukta. 

 Alla mina informanter anser att tiden kan hjälpa mot brottsoffrets rädsla, men att 

de också menar att minnet av brottet inte helt kommer att försvinna med tiden. 

Jonna: Dom kan ju liksom fara mycket illa efter ett grövre brott, dom kan ju bli 
oroliga och det kan ju vara ett brott som de kanske inte glömmer i första taget, det 
kanske bleknar, men dom har ju alltid det i huvudet. 

Mina andra informanter är av liknande åsikt som Jonna, att brottsoffret inte glömmer 

brottet, att brottsoffret alltid har det i huvudet. Jag har tolkat det som att mina 

informanter tycker att ett brottsoffer alltid kommer att bära med sig minnet av brottet 

under hela livet. Bauman menar att vi kan räkna antalet döda och räkna gaskammarna 

under Förintelsen, men vi kan inte mäta den skada som minnet av denna bär med 

sig.115  Jonna berättade för mig att det inte bara behöver vara negativt att bära med sig 

upplevelsen i minnet. Många brottsoffer kan se det som en erfarenhet som har lett till 

att de har vuxit som människor, vilket informanten också vill att de ska göra. Jag har 

uppfattat det som att mina informanter vill försöka hitta något positivt i upplevelsen för 

att på så sätt kunna hjälpa brottsoffret att bearbeta händelsen, för att sedan leda in 

brottsoffret i den sociala ordningen som finns i samhället. 
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Biktning  
Det finns olika teorier om att ett brottsoffer måste få prata av sig, att bikta sig, för att 

kunna bearbeta och gå vidare efter det som har hänt. Mina informanter är av samma 

åsikt, att ett brottsoffer behöver prata av sig för att kunna bearbeta upplevelsen.  

Jonna: Så det gäller ju verkligen att bearbeta sådana här saker så de har någon att 
prata med så att de fortfarande kan gå framåt i livet och försöka att lägga det bakom 
sig. Men det finns ju säkert kvar det tror jag ju att det gör. Men att kanske då att det 
har bleknat någonting, men det poppar upp ibland alltså när de kanske läser om 
något likvärdigt brott.  

Precis som Jonna säger är det viktigt att påpeka att trots biktning så kommer brottet 

antagligen att sitta kvar i minnet hos brottsoffret. Jonna menar att det, för att ett 

brottsoffer ska kunna försöka lägga brottet bakom sig, måste finnas någon att prata 

med för att brottsoffret skall kunna bearbeta upplevelsen. Michel Foucault skriver i sin 

bok Sexualitetens historia om talet, där Foucault menar att man har skapat olika zoner 

för tal. I dessa zoner kunde man sedan prata helt öppet.116 I detta fall skulle det betyda 

att samtalet med stödperson och brottsoffer skulle vara en tillåten talzon. Jag tolkar 

Foucault som om han bestämt inte menar att dessa zoner är absoluta utan att 

brottsoffret kan prata med exempelvis vänner, men att samtalet kanske inte kommer 

att kunna vara helt öppet. Foucault menar att den moderna västerländska människan 

är bunden att säga allt och att ingenting ska lämnas ute.117 Denna åsikt har jag fått 

uppfattningen om att mina informanter delar. De vill att brottsoffret ska kunna berätta 

allting.  

 Kenneth Petersson skriver i sin bok Fängelset och den liberala fantasin att man 

ska tränas att plocka fram och bli bekant med sina känslor, tankespärrar 

handlingsstrukturer. Genom att personen gör detta kommer det att vara ett första 

instrument till självskattning och självdiagnos.118 Jag tolkar det som att mina informanter 

menar att det efter ett brottsoffers bikt, där känslorna diskuterats, kommer att leda till 

att personen kommer att kunna bearbeta upplevelsen och försöka gå vidare i livet. Jag 

har också tolkat det som att mina informanter tycker att ett brottsoffer måste bikta sig 

för att kunna bearbeta händelsen. Jag anser att de menar precis som Petersson, att det 

första instrumentet till självskattning är att känna sig bekväm med sina känslor och 

tankar. För att få brottsoffret att bli bekant med dessa känslor och tankar måste 

brottsoffret bikta sig, för att sedan efter bikten, kunna bearbeta upplevelsen och gå 

vidare i livet och då bli en del av den sociala ordningen igen. Av mina informanter har 

jag fått uppfattningen att tiden också spelar en stor roll för bearbetningen och 

tillbakagången in i den sociala ordningen.  

                                       

 
116 Foucault, Michel, Sexualitetens historia (Daidalos, 2004) s. 43ff 
117 Ibid s. 44 och 48 
118 Petersson, Kenneth, Fängelset och den liberala fantasin (Kriminalvårdsstyrelsen, 2003) s. 58 



 

 

73

Maj: Med tiden så blir det längre och längre ifrån händelsen så med tiden lär det ju 
läka ut lite grann. Men det är klart att jag tror att också att det är bra att få prata ut 
och det är det jag tycker att den ska få göra då, att avreagera sig. Och gråta… 

Petersson menar att man inte ska tvinga människor till bikt utan att saker och ting 

måste ske med tillförsikt och att bikten måste ske frivilligt.119 Detta anser mina 

informanter som grundläggande för att kunna upprätthålla en bra relation mellan 

brottsoffret och stödpersonen. Av mina informanter har jag fått uppfattningen om att 

en del brottsoffer inte känner sig bekväma med att prata med en främmande människa 

om sina känslor och upplevelser.  De kommer istället att må mycket bättre av att prata 

med sina bekanta som känner personen i fråga. 

Pia: ja, det beror ju på om dom har stort kontaktnät i övrigt och har dom många 
kompisar eller släkt och vänner så kan det ju gå bra ändå… Bara man får prata av 
sig, ha någon som lyssnar annars tror jag att det blir lätt att man bara sitter och 
funderar och mår väldigt dåligt. […]. Men sen kan man ju inte tvinga på någon hjälp 
heller, det är ju svårt att man hoppas ju att dom som verkligen behöver hjälp 
försöker få det. 

Jag har tolkat mina informanter som att det viktigaste är att få prata, sedan om det är 

en stödperson eller någon annan är inte väsentligt. Det som är det betydelsefulla är att 

personen får prata av sig. Dock ska man inte glömma att alla brottsoffer reagerar olika 

på upplevelsen och när jag frågade en av mina informanter om hon trodde att 

brottsoffren behövde prata av sig fick jag följande dialog.  

Ylva: Kanske inte i alla fall, så om de själv upplever det som de har blivit utsatta för 
som en bagatell. För det är ju vissa som sagt då att jag har inte förstått varför ni har 
kontaktat mig, det var ju inget särskilt som hände mig. Så som man själv uppfattar 
det som, som en mindre grej, då tror jag att dom inte är i behov av att prata. Men 
om de uppfattar det som en stor kränkning eller att dom har tagit väldigt illa vid sig, 
då tror jag att det är jätte viktigt att man kan prata av sig lite grann. 

Jenny: För att då kanske släppa det? 

Ylva: Ja, precis för kunna gå vidare och glömma, eller inte glömma, men bearbeta 
det. 

Jag har tolkat det som att mina informanter anser att det är nödvändigt att påpeka för 

brottsoffren att det inte är lika viktigt att glömma vad som har hänt, som det som är att 

bearbeta upplevelsen. En av mina informanter har berättat att en del brottsoffer blivit 

glada över att en person på brottsofferjouren ringt till dem och frågat hur de mår. De 

kände sig betydelsefulla genom att en främmande människa ringde och brydde sig om 

hur de mådde.  

 Precis som Ylva säger så kan vissa brottsoffer känna att de inte behöver prata då 

de har uppfattat händelsen som en bagatell. Under studiens gång har jag uppfattat det 

som att mina informanter anser att många brottsoffer ändå behöver bikta sig för att 

kunna få grepp om sina känslor Detta för att kunna bearbeta upplevelsen för att sedan 
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gå vidare med sitt liv med detta som ett minne som inte tynger personen. Genom en 

biktning så kommer brottsoffret att kunna ledas in i den sociala ordningen igen.  

Trygghet 
Redan under mina observationer på tingsrätten fann jag kategorin trygghet. I det läget 

kände jag att trygghet var den centrala biten för ett brottsoffer. När jag gjorde mina 

intervjuer börjades det pratas väldigt tidigt och mycket om trygghet. Tryggheten är den 

kategorin som har varit viktigast för mig under den här studien. Trygghet är något som 

många människor tar för givet och som är en del i människans livsvillkor. Anthony 

Giddens för ett resonemang om tillit i sin bok Modernitet och självidentitet, där han 

menar att tillit är förutsättningen för människans trygghet och därmed blir viktigt för 

människans livsvillkor och identitetsskapandet. Människans tillit växer fram när 

människan är ett barn, tilliten får barnet genom sina omsorgspersoner. Barnet får nya 

vanor och rutiner av omsorgspersonerna och blir förbundna med dem. Dessa vanor 

och rutiner är mycket viktiga och är konstituerande för det emotionella accepterande 

av samhällets realitet som är en nödvändighet för människans trygghet.120 

 

Maj: Det är ju viktigt, det är ju lika viktigt som för dig och mig att vi ska känna oss 
trygga i våra liv så att säga, gå hem och hemma i sin bostad framförallt känna att 
man är trygg, men det är ju inte alla som är. Men viktigt är det ju naturligtvis lika 
viktigt för dom som för oss. 

Precis som Maj säger så är det lika viktigt för alla människor att kunna känna sig 

trygga, men tyvärr så är det inte alla som gör det och allra minst brottsoffer. Eftersom 

ett brottoffer inte känner sig tryggt längre har dess livsvillkor förändrats. Brottsoffret får 

sin identitet identifierad av sin omgivning. Genom att brottsoffret inte lever som vanligt 

efter brottet blir brottsoffret identifierat på nytt igen av sin omgivning. Detta leder till 

att brottsoffrets identitet förändras eftersom att omgivningen har identifierat brottsoffret 

som annorlunda mot tidigare.121 

 Enligt den amerikanska psykologen Abraham Maslow är människan född med 

olika grundläggande behov. Dessa behov försöker människan att tillfredställa i sitt 

identitetsskapande. Maslow delar in dessa behov i fysiologiska- och sociala behov, 

som han sedan placerar i en behovshierarki. Maslow menar att de fysiologiska 

behoven som en människa har måste vara uppfyllda innan människan kan tillfredställa 

de sociala behoven. Med de fysiologiska behoven menar han de primära behoven som 

kan exempelvis kan vara mat och sömn. Sedan följer behoven av trygghet, sociala 

behov, och prestationsbehov. Överst i hierarkin kommer självförverkligande, dit alla 
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människor strävar efter att nå.122 Genom att praktisera Maslows behovshierarki kan man 

tydligt se att trygghet är viktigt för alla människor, då trygghet är det andra steget i 

hierarkin. Eftersom mina informanter menar att ett brottsoffer kan förlora hela sin 

trygghetskänsla genom att de har blivit utsatta, kan också de andra stegen i 

behovshierarkin bli skadade av och därmed måste brottsoffret försöka att klättra upp 

igen för tillfredställa sina behov.  

Ylva: Om de inte känner sig trygga så vågar dom kanske inte gå ut, och går dom 
inte ut så kan de inte bearbeta händelsen. Ifall det har hänt ute på kvällen så kanske 
är det svårt att bearbeta det om man inte sätter sig i samma situation igen och 
känner att man kan klara sig ute på stan en lördag kväll, så det är väldigt viktigt att 
dom känner sig trygga. 

Alla mina informanter är eniga om, precis som Ylva säger, att en del av 

bearbetningsprocessen kan gå ut på att brottsoffret måste utsätta sig för samma 

situation som denne gjorde när händelsen inträffade. Genom att brottsoffret gör detta 

menar mina informanter att det kan leda till att personen ifråga bygger upp tryggheten 

igen. Ylva menar också att genom att brottsoffret sätter sig i samma situation igen, kan 

personen ifråga bevisa för sig själv att denne klarar av denna typ av situationer vilket 

kan innebära att personen känner sig tryggare. Jag har tolkat mina informanter som att 

de menar att tryggheten hos brottsoffret har blivit skadad när personen blev utsatt för 

brottet. Denna trygghet är relevant för att personen ska kunna leva ett liv utan att 

känna rädsla.  Eftersom alla brottsoffer regerar olika på brott finns det också olika sätt 

för att kunna återskapa denna känsla av trygghet.  

Sammanfattande diskussion 
Viktimologi har på senare år blivit mer uppmärksammat. I min studie av viktimologi 

har jag, genom att analysera de verksammas syn på brottsoffers situation, fått en 

inblick över brottsoffers livsvillkor och identitet. Jag har tolkat mina informanter som 

om de menar att brottsoffers rädsla har en övergripande roll i deras liv och att de är 

oförmögna att se en ljus framtid. Det är viktigt att påpeka för brottsoffer att det inte är 

det viktigaste att glömma vad som har hänt, utan det som är viktigast är att bearbeta 

upplevelsen. Mina informanter menar att det är viktigt att få prata, sedan om det är 

med en stödperson eller någon annan är inte väsentligt. Det som är det betydelsefulla 

är att personen får prata av sig. Genom en biktning så kommer brottsoffret att kunna 

ledas in i den sociala ordningen igen. Mina informanter menar att tryggheten hos 

brottsoffret har blivit skadad när personen blivit utsatt för brott. Denna trygghet är 

relevant för att personen ska kunna leva ett liv utan att känna rädsla.  Eftersom alla 

brottsoffer regerar olika på brott finns det också olika sätt för att kunna återskapa 

denna känsla av trygghet. Jag tror att för många brottsoffer är det första steget att göra 
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en polisanmälan och berätta för sina närstående. Det andra steget för att skapa 

trygghet tror jag kan vara att den/de som har begått brottet åker fast och döms för det 

den/de har gjort. Sedan tror jag att det kan vara bra för brottsoffret att kunna prata om 

sina upplevelser. Detta allting tillsammans tror jag kan göra så att ett brottsoffer 

kommer att kunna känna sig trygg i det samhälle vi alla lever i tillsammans och på så 

sätt komma in i den sociala ordningen igen.  

 Jag anser att det är bra att det finns insatser för brottsoffer som kan ge dem stöd 

och hjälp om de behöver det. Det jag kan ifrågasätta är varför det inte finns någon 

statlig verksamhet som hjälper brottsoffren utan endast ideella hjälporganisationer. Jag 

tycker att det behövs verksamheter med personer som på heltid arbetar för brottsoffer, 

likaväl som det finns statliga verksamheter som ger stöd och hjälp för exempelvis 

anorektiker och drogberoende människor. Det är också intressant att ifrågasätta hur 

Polisen, som är en statlig verksamhet, kan förmedla brottsoffer till jouren och genom 

detta belasta en ideell förening.   

 Under studiens gång har jag funderat över huruvida anhöriga till brottsoffer också 

kan vara brottsoffer. Anhöriga kan också må väldigt dåligt efter att ett brott har inträffat 

en närstående. Exempelvis kan man knyta an till den fiktiva våldtäkten i början av 

antologin, där Lisas närstående också blev lidande för vad som hade hänt. De hade 

svårt att förstå Lisas situation och de visste inte hur de skulle reagera på upplevelsen 

som deras vän hade varit med om.  

 Jag har insett att oavsett vilket brott en människa utsatts för, så reagerar alla 

människor olika och att det inte finns någon stereotyp för hur personen ifråga ska 

reagera. När jag har analyserat mitt material har jag kommit fram till att allt handlar om 

att ett brottsoffer måste få känna sig trygg. Som jag påvisat genom min analys så är 

trygghet en av de viktigaste känslorna som ett brottsoffer måste känna. Jag tror att 

detta inte bara behöver gälla ett brottsoffer utan vilken utsatt person som helst.  

  

 Lisa som jag berättade om i det fiktiva fallet kände sig inte trygg i sitt liv vilket 

medföljde att hon inte kunde leva sitt liv som vanligt. Hennes livsvillkor hade 

förändrats efter det att hon blivit utsatt för detta övergrepp, hon kunde inte släppa 

tanken från händelsen och genom detta blev hon som en annan person. I fallet med 

Lisa hade hon inte biktat sig, varken för en stödperson eller för någon närstående. 

Efter att jag gjort denna studie har jag fått uppfattningen om att genom biktning så 

skulle Lisa kunnat må bättre och börjat bearbetningen av brottet för så småningom 

med hjälp och stöd av Brottsofferjouren och sina anhöriga kunna återgå till den sociala 

ordningen. 
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Med sikte på �Svenssonlivet� - att bryta med kriminalitet 
och missbruk 

Författare: Angelica Wilson 

Inledning 
Jag har valt att studera hur identitet och livsvillkor gestaltar sig för människor som valt 

att aktivt förändra sin situation och position i samhället. Jag har fokuserat på f d 

kriminella som vill skapa sig en dräglig tillvaro inom normen för vad som är accepterat 

och legalt i det svenska samhället. Jag finner detta ämne mycket intressant då jag vill 

kunna uttyda vilka problem och eventuellt vad för motstånd denna grupp stöter på i 

vardagen och vad detta innebär för deras identitetsskapande. Många offentliga debatter 

har förts runt detta ämne men sällan kommer de människor debatten berör till tals. Jag 

vill här bidra med att i denna uppsats föra fram några av de f d kriminellas åsikter och 

synliggöra ett perspektiv som jag anser vara underrepresenterat i offentliga 

sammanhang.  

Syfte och frågeställningar 
Detta antologibidrag syftar till att få större förståelse för den process det innebär att 

bryta med gamla invanda mönster och skapa sig en ny livsstil och nya livsmönster. En 

sådan process innefattar alltid någon typ av behandling, allt från rena 12-stegsprogram 

till mer abstrakta former som exempelvis att delta i olika projekt. Det som då 

intresserar mig är hur en person uppfattar sig själv under eller efter avslutad 

behandling. Mina frågeställningar lyder: 

◦ Hur betraktas det förflutna av människor som radikalt bytt livsstil? 

◦ Hur hanterar en före detta missbrukare/kriminell person sin bakgrund?  

◦ Vilka konsekvenser får det förflutna för en före detta missbrukare/kriminell 

persons livsvillkor?  

◦ Hur kan livet för en f d missbrukare/kriminell person gestalta sig? 

 Presentation av fältet 
Mitt fält har varit organisationen Kriminellas Revansch I Samhället (KRIS), där jag utfört 

mina observationer och träffat mina informanter. KRIS är en organisation vars syfte är 

att stötta människor som vill ta sig ur sitt missbruk och/eller sin kriminalitet, och även 

att förebygga brottslighet och missbruk genom föreläsningar på exempelvis skolor och 

föreningar.123 De personer som driver verksamheten har själva kriminell bakgrund och 

                                       

 
123 www.kris.a.se (Besökt: 2005-03-21) 
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detta är en förutsättning för att kunna få förtroende från både deltagare och andra 

samhällsaktörer. De är ”bevis” på att om viljan till förändring finns så är det möjligt att 

börja ett nytt liv. De arbetar med att föreläsa om sina livsöden, att informera om sin 

verksamhet och har olika aktivitetsprojekt för sina medlemmar. KRIS bygger till stor 

del på ideella insatser från de ansvariga. 

Metod och tillvägagångssätt 
Eftersom vi har använt oss av Grundad Teori (GT) i denna studie gick jag ut på fältet 

relativt förutsättningslöst.124 Jag upplever att GT är en passande metod för denna typ av 

undersökningar eftersom det aktuella fältet är känsligt och att det då är bra att börja 

försiktigt med att göra observationer och successivt närma sig blivande informanter. 

Jag hade besökt KRIS hemsida för att få en uppfattning om hur organisationen 

fungerar och vad de har för målsättning. Detta kändes tillräckligt när jag tog den första 

kontakten med fältet via telefon. Jag förklarade mitt intresse för organisationen och 

bestämde möte med en av representanterna för att vidare kunna förklara mitt syfte. 

Kort efter det första mötet genomförde jag två observationer och hörde mig för om 

intresse fanns för att medverka i intervjuer. Under observationstillfällena fick jag 

djupare förståelse för KRIS arbete. Vid observationerna fick jag mig även kännedom 

om några av representanternas bakgrund och kriminella bana, varav en var min initiala 

kontaktperson. Hon hjälpte mig vidare genom att själv medverka som informant och 

förmedlade ytterligare ett antal personer som var villiga att ställa upp på intervju. 

Denna kontaktperson gav mig tillträde till fältet och har fungerat som informationskälla 

under arbetets gång, hon blev vad etnologerna Martyn Hammersley och Paul Atkinson 

benämner som gatekeeper.125  

Observation och fälterfarenheter 
Att börja med observationer och på så vis få kunskap om föreningen och dess 

medlemmar har varit ovärderligt för min studie. Jag fick under observationerna tillfälle 

att känna in atmosfären, träffa medlemmarna under avslappnade former och få 

ansikten till de namn jag hade sett på hemsidan. Efter den inledande telefonkontakten 

besökte jag föreningslokalen i den mellansvenska stad jag hade som fält, för att 

närmare presentera min studie. Jag blev varmt mottagen av kontaktpersonen som jag 

avtalat tid med. Jag kunde här göra min första inofficiella observation genom att 

insvepa atmosfären och betrakta medlemmarna och deras sätt att använda sig av vad 

lokalen hade att erbjuda. Man kunde sysselsätta sig med biljardspel, titta på TV, surfa 

på Internet eller bara umgås i den stora soffan.  

                                       

 
124 Se tidigare resonemang s. 2 
125 Hammersley, Martyn och Atkinson, Paul, Ethnography (Routledge, 1995) s. 63ff, se även gemensam 
inledning 
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 Den första officiella observationen utfördes i KRIS föreningslokal då en 

representant från KRIS blev intervjuad av tre gymnasieungdomar rörande föreningens 

verksamhet. Detta blev en bonus för mig då jag under observationen samtidigt fick 

viktig information om organisationen genom de svar min informant gav till 

ungdomarna. Den andra observationen blev också en stor tillgång. Jag följde med på 

en föreläsning där min kontaktperson berättade sin life story inför åhörare från ett 

åtgärdsprogram för långtidssjukskrivna. Det blev en gripande upplevelse för mig och 

gav mig enorm fördel inför den intervju jag sedan utförde med föreläsaren. Det var 

även intressant att se hur relationen mellan föreläsaren och åhörarna successivt 

förändrades ju längre föreläsaren kommit i sin berättelse. Det hela avslutades med 

många frågor och igenkännande berättelser från publiken, alla hade någon i sin närhet 

som missbrukat eller haft liknande problem som de föreläsaren vittnade om. 

Situationen utmynnade i en slags bekännande gemenskap där föreläsaren lättat på 

trycket och bidragit till att åhörarna kunde lufta sina känslor i ett sällskap som inte var 

fördömande. 

Informanterna 
Jag har haft tillfälle att få utföra tre djupintervjuer med representanter från en lokal 

KRIS-förening i en mellansvensk stad. Målsättningen var att få minst fyra intervjuer 

men eftersom urvalet begränsades till att finna informanter som representerade 

organisationen fanns det vid detta tillfälle inte fler att tillgå, föreningen hade under det 

gångna året drabbats av många avhopp och befann sig i ett känsligt läge. Jag känner 

trots detta att mina informanter gett mig utförliga och intressanta svar, intervjuerna har 

vardera blivit ca en timma långa. Mina informanter är alla medelålders och har lång 

erfarenhet av kriminalitet och missbruk. Jag har valt att kalla dem för Rigmor, Vera och 

Niklas. De har alla arbetat aktivt i KRIS under flera år. 

Avgränsning 
 Jag har i denna studie enbart intresserat mig för hur verksamma personer i föreningen 

KRIS, med kriminell eller missbrukarbakgrund, berättar om sina medlemmars, och 

emellanåt sin egen, situation. Jag hade funderingar på att nyansera bilden med 

exempelvis röster från socialmyndigheten eller kriminalvården. Jag beslutade mig dock 

för att behålla fokus på det fält jag först intresserade mig då denna studie inte syftar till 

att vara en jämförande analys. 

Etiska reflektioner 
Min studie är väldigt känslig ur etisk synpunkt. Den berör personliga dilemman och jag 

har fått ta del av känslig information under både observationer och intervjuer. Detta 

har föranlett att jag varit mycket noga med diskretion redan vid transkriberingsstadiet 

och framåt, vilket jag även varit noggrann med att informera de aktuella 

uppgiftslämnarna om. Alla personnamn och namn på städer, områden och dylikt har 
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fingerats. Däremot anser jag det inte vara etiskt felaktigt att benämna organisationen 

med dess riktiga namn då KRIS är en rikstäckande organisation som vill vara offentlig 

och är öppen med sin verksamhet. Jag har i största möjliga mån försökt att hålla mig 

till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.126 

 Etikfrågan har även påverkat valet av informanter. Min första tanke var att direkt 

ta kontakt med KRIS och finna medlemmar som var intresserade av att medverka i min 

studie. Efter konsultation med handledare ändrades denna strategi. Vi ansåg det 

lämpligast att välja informanter som är verksamma inom organisationen i egenskap av 

representanter av olika slag. Detta för att undvika att röra upp för mycket känslor hos 

eventuella informanter som kanske inte funnit distans eller inte själva hade bearbetat 

sina upplevelser och erfarenheter tillräckligt. Jag utformade intervjufrågorna på ett sätt 

så att informanterna skulle kunna berätta om sina tankar utan att behöva använda sig 

av sin egen historia. Denna strategi begränsade dock studien i den mån att jag avstod 

från att ställa frågor som rörde familjesituationer, informanternas bakgrund och dylikt. 

De personer som medverkade hade dock inga problem att tala om sina egna liv utan 

delade gärna med sig av personliga upplevelser såväl som sin syn på medlemmarnas 

erfarenheter. Eftersom mina informanter och medlemmarna från föreningen har ställts 

inför samma typ av problem och dilemman påverkade inte detta min analys, utan gav 

mig snarare ett rikt material att analysera. 

Min roll som forskare 
Mitt projekt har gett mig stor erfarenhet av vilka situationer man som forskare kan 

ställas inför. Jag har upplevt det svårt att hitta ett bra förhållningssätt gentemot fältet. 

Inledningsvis var det svårt att förklara vad min studie handlade om då jag inte hade 

syftet klart ens för mig själv. Jag mötte nyfikenhet och intresse men kände rädsla för att 

deltagarna skulle feltolka den knapphändiga information jag gav dem, då de är vana 

vid att figurera i media och bli intervjuade av bland annat gymnasieungdomar som har 

något skilda fokus i förhållande till mitt projekt. Dock finner jag tröst i vad etnologen 

Oscar Pripp skriver i Etnologiskt fältarbete angående sin egen forskning: 

Själv försöker jag vara tydlig med att tala om vilka som är mina uppdragsgivare och 
varför jag är intresserad av just den personen som jag vill intervjua. Jag brukar dock 
skilja mellan att presentera undersökningens övergripande syfte och dess teoretiska 
och analytiska frågor.127 

Jag kan i efterhand se att jag i stor utsträckning handlade så som Pripp beskriver sitt 

förhållningssätt. Sociologerna Atkinson och Hammersley visar i Ethnography vilka 

dilemman man kan ställas inför som forskare.128 Även om jag själv bara har utfört ett 

fältarbete bråkdelen så stort som dem de refererar till i sin bok, kan jag känna igen 

                                       

 
126 http://www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=12 (Besökt: 2005-03-11) 
127 Pripp, Oscar, ”Reflektion och etik”, Kaijser, Lars och Öhlander, Magnus (red) Etnologiskt fältarbete 
(Studentlitteratur, 1999) s, 52 
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mig i tankarna som rör förhållningssätt och uppträdande. Jag har vid flertalet tillfällen 

fått känslan av att bedra mina informanter och känt obehag inför tanken att 

informanterna ska uppleva min tolkning av deras utsagor som felaktig. Känslan av att 

exploatera en utsatt grupp har också varit påtaglig. Atkinson och Hammersley menar 

att det är svårt att avgöra var gränsen för exploatering går och skriver att:  

[w]hether or not exploitation is taking place is always a matter of judgement, and 
one that is open to substantial possible disagreement.129 

Teoretiska utgångspunkter 

Symbolisk interaktionism och socialisationsteorier 
Symbolisk interaktionism betonar betydelsen av det sociala samspelet mellan samhälle 

och individ.130 Jag vill här förtydliga ur vilket perspektiv denna teoretiska inriktning är 

relevant för den studie jag utfört.  

 Tankesättet grundades av sociologen Charles Horton Cooley och socialfilosofen 

George Herbert Mead under 1900-talets början. Mead utvecklade en teori om hur vi 

genom rolltagande, att se sig själv med andras ögon, formar vårt medvetna jag, det 

medvetna jaget växer fram ur en social process. Enligt Mead är det våra signifikanta 

andra, exempelvis mamma och pappa, som förmedlar denna process.131 Cooleys teori 

om hur den sociala människan fungerar är en tes om ett spegeljag som innehåller tre 

dimensioner. Sociologen Mats Hilte förklarar dessa i Avvikande beteende- en sociologisk 

introduktion på följande vis: 

(1) vi föreställer oss den bild andra har av oss, (2) vi föreställer oss ett omdöme om 
den bilden och (3) vi erfar också en känsla som stolthet eller förödmjukelse.132 

Sociologen Richard Jenkins har utvecklat dessa tankar och menar att alla identiteter, 

både individuella och kollektiva, skapas genom vad Jenkins kallar the internal-external 

dialectic of identification, det vill säga att identitet uppstår i ett samspel mellan den 

interna självbilden och den externa definitionen av en individ eller grupp.133 Kriminella 

och missbrukare tillskrivs ofta en kollektiv identitet med negativ innebörd. Jenkins 

menar att makt och tolkningsföreträde avgör vilken identitet som internaliseras.134 

Identitet är enligt den symboliska interaktionismen inte något statiskt utan något 

föränderligt, socialt och mångsidigt och beroende av omgivningens normer och 

                                                                                                                        

 
128Hammersley &  Atkinson  
129 Ibid s. 274  
130 Mats Hilte, Avvikande beteende (Studentlitteratur, 1996) s. 109 
131 Berg, Lars-Erik, ”Den sociala människan: om den symboliska interaktionismen” Månsson, Per (Red.) 
Moderna samhällsteorier (Prisma, 2000) s. 161  
132 Ibid., s. 110 
133 Jenkins, Richard, Social Identity, (Routhledge, 2003) s. 20 
134 Ibid, s. 22-23 
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värderingar. Detta möjliggör för individer som kategoriserats till en nedvärderad grupp 

att förändra sin självbild. Sociologerna Peter Berger och Thomas Luckmann menar att 

det krävs en resocialisation som liknar den primära socialisationen (de signifikanta 

andras påverkan) för att genomgå en stor självbildsförändring. För att kunna 

resocialiseras krävs att det finns en stabil social bas att utgå från som måste bestå av en 

ny uppsättning signifikanta andra som fungerar som vägvisare in i en ny verklighet.135 

Jag betraktar de aktiva KRIS-medlemmarna och dess organisation som en potentiell 

grund för resocialisation. 

Kriminalitet och missbruk relaterat till stigma  
Att ha ett kriminellt förflutet kan vara ett skäl till att bli stigmatiserad i vissa 

sammanhang. Ett stigma innebär att en avvikelse tar över en persons presentation av 

sig själv, stigmat står i vägen för andra egenskaper hos en individ och blir en 

dominerande faktor i omgivningens uppfattning. Uttrycket härstammar från antikens 

Grekland där det innebar att man synliggjorde stämplingen av straffade genom 

brännmärkning.136 I Stigma- Den avvikandes roll och identitet skriver Erving Goffman, 

professor i sociologi och antropologi, om olika typer av stigma en individ kan bära 

på.137 Han gör åtskillnad mellan synliga och ickesynliga stigman, de synliga kan göra 

en person misskrediterad, det vill säga att stigmat inte går att dölja emedan de med 

ickesynliga stigman är misskreditabla, det vill säga har potential att bli misskrediterade 

när deras stigman synliggörs.138 Före detta kriminella eller missbrukare hamnar i den 

sistnämnda gruppen, förutsatt att det inte förekommer fysiska men efter missbruk. 

Goffman menar att vi normala, som inte lider av något uppenbart stigma, ser på 

personer med stigman som inte fullt mänskliga och vidtar därav olika diskriminerande 

åtgärder: 

Vi bygger upp en stigmateori, en ideologi för att förklara hans underlägsenhet och 
övertyga oss själva och andra om den fara han representerar […] 139  

Begreppsförklaring 

Missbruk 
När jag i min studie använder begreppet missbruk avser jag ett missbruk av 

narkotikaklassade droger och/eller alkoholmissbruk. Jag var inte förberedd på att 

denna problematik skulle vara så omfångsrik på mitt fält. Jag visste inte innan studien 

påbörjades vilken grupp av kriminella som främst vänder sig till KRIS. Den bild jag har 

                                       

 
135 Berger, Peter & Luckmann, Thomas, Kunskapssociologi (Routledge, 1998) s. 182ff 
136 Brante, Thomas m fl.(red.), Sociologiskt lexikon, (Natur och kultur, 2001), s. 313 
137 Goffman, Erving, Stigma (Prisama, 2004) 
138 Ibid., s. 13 
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fått av dess medlemmar genom observationer och intervjuer visar att så gott som alla 

har haft missbruksproblem. Informanterna förklarar att deras målgrupp är kriminella 

och/eller missbrukare och i och med att det är brottsligt att bruka narkotika faller 

missbrukarna inom ramen för kriminella.140   

Analys 

Att ha levt som kriminell eller missbrukare under stora delar av sitt liv och bestämma 

sig för att bryta sin livsstil och sitt livsmönster är en svår och stor utmaning. Jag vill i 

denna analys förmedla vilka problem man i denna situation kan ställas inför och hur 

man kan välja att handskas med dessa. Jag har kunnat urskilja ett antal teman som 

varit återkommande i informanternas berättelser och som således är relevanta för min 

studie. Det handlar om vikten av att skapa och återuppbygga relationer, att vinna 

legitimitet i olika situationer, exempelvis på bostads- och arbetsmarknaden, att förhålla 

sig till sitt förflutna och att lära sig vilka normer och regler som gäller i det samhälle 

man vill passa in i.  

 Då detta är en mindre, kvalitativ studie kan inga allmängiltiga teorier presenteras. 

Denna analys ger en bild av hur livet kan gestalta sig för före detta kriminella och 

missbrukare. 

Att återvinna legitimitet och respekt 
Hur blir man en accepterad samhällsmedborgare? Kriminellas och missbrukares väg 

tillbaka in i samhället är intressant eftersom de på sätt och vis genomgår en andra 

socialisationsprocess i vuxen ålder, och kanske i vissa fall till och med kan behöva 

resocialiseras för att kunna fungera i samhället.141 Mina informanter vittnar om vad de 

anser vara framgångsrika tillvägagångssätt. De har alla gemensamt att de har valt att 

vara öppna med sin bakgrund och har detta som utgångspunkt i sina berättelser. Det 

mest avgörande för acceptans från omgivningen är tiden, hur länge du varit drogfri 

eller hur länge sedan det var du ”muckade”. Vera berättar om sin relation till sina 

socialsekreterare: 

Jag har jättebra kontakt nu men det hade jag inte när jag kom ut […] det är en 
process, dom måste se att jag står för det jag gör o liksom menar det jag säger […] 
egentligen så handlar det om ganska enkel livsfilosofi, blir du sviken många gånger 
tar det tid att reparera.  

Vera menar att det har tagit sin tid att upprätta förtroende. Hon har förståelse för 

bemötandet från myndighetspersonalen och accepterar den process hon menar måste 

föregå förtrolighet och ömsesidighet.  

                                                                                                                        

 
139 Ibid., s. 14 
140 Narkotikastrafflag (1968:64) 
141 Se tidigare avsnitt Symbolisk interaktionism och socialisationsteorier för utförligare resonemang s.76 



 

 

84

 Rigmor berättar att KRIS kan fungera som förstärkning för trovärdighet under 

kontakter med myndigheter: 

E det nån med från KRIS, jag menar, vi pratar inte istället för någon, vi e inget 
språkrör för någon, men däremot stärker vi upp trygghetskänslan av att man blir 
behandlad som människa när man kommer upp på olika myndigheter. 

Rigmor anser att en representant från KRIS som följer med på möten med myndigheter 

kan bidra till att stärka en persons självkänsla och dess berättelse vid dessa kontakter. 

Jag tolkar det som att Rigmor menar att KRIS är en organisation som uppfattas som 

seriös av exempelvis sociala myndigheter. Vera bekräftar Rigmors uttalande: 

KRIS var bra för mej, jag tog med mej, X fick följa med på soc-mötena, liksom att jag 
säger att jag var här varenda dag (på KRIS, författarens amn.) o att allt gick jättebra, 
det räckte inte kände jag, jag tog med mej X, hon fick tala om vad som hade hänt, 
dom ställde upp o sa att jag hade varit här mer än jag behövde, så det funka bra för 
mej.  

Vera säger att KRIS förstärkte hennes berättelse och blev i och med det blev hon så 

småningom betrodd hos socialmyndigheten. Niklas berättar att föreningen har väldigt 

bra samarbete med kommuner och myndigheter och att KRIS verksamhet väcker 

nyfikenhet hos politiker och tjänstemän inom dessa områden. Men Niklas vittnar även 

om situationer där hans bakgrund blivit ett hinder för hans trovärdighet. Han beskriver 

turerna som föregick hans körkortstillstånd: 

Niklas: Det räckte inte att jag hade trettio referenser med behandlingsassistenter, 
terapeuter, lärare från skolan… Jag fick gå hos läkare, lämna pissprov, ta blodprov, 
så det tog tio månader ungefär då 

Angelica: Innan du fick ditt lämp alltså? 

Niklas: Ja, men jag hade tur som fick mitt lämp utan att behöva lämna flera prover 
då. För det finns många, dom får gå och lämna alltså i två, tre år efteråt, o då kostar 
det, varje sån här omgång 3000 kronor idag. Så går du i tre år då blir det 9000 
kronor, bara för att få ett körkortstillstånd. 

Niklas var alltså tvungen att bevisa sin drogfrihet och lämplighet genom medicinska 

prover, alla de intyg han hade från olika instanser räckte inte till. När jag frågade hur 

han kände inför det bemötande han fick från länsstyrelsen, som utfärdar 

körkortstillstånd, märkte jag en aning besvikelse i hans svar. Han visste vilket förlopp 

han hade att vänta sig men anser att handläggaren av ärendet åtminstone kunnat 

kontrollera de bifogade referenserna, vilket alltså inte genomfördes.   Niklas anser att 

de ”kunde va lite smidiga” i sitt förfarande med tanke på vilken ekonomisk situation 

man ofta befinner sig i under rådande omständigheter. Han menar vidare att ett 

körkort öppnar upp för nya möjligheter för att kunna få ett arbete och i förlängningen 

kunna bli skuldfri. Det bemötande Niklas har fått från länsstyrelsen verkar dock inte ha 

påverkat hans optimism och framtidstro. Han har, enligt vad jag erfarit, inte låtit det 

ojämna maktförhållandet mellan honom och myndigheten påverka hans självbild i 

någon större utsträckning. I det beskrivna fallet med Niklas bör också finnas i åtanke 
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att han under en lång period varit drogfri innan han bestämde sig för att söka 

körkortstillstånd. Jag kan här se att tidsaspekten för legitimering och upprättelse ser 

olika ut beroende på i vilket hänseende det gäller. Att få ekonomiskt bidrag till bostad 

och uppehälle kräver en tidsmässigt kortare och mindre omfattande 

legitimeringsprocess än vad som här var fallet för körkortstillstånd.     

 Känslolivets återuppvaknande   
En av de största och mest omvälvande förändringarna mina informanter ger uttryck för 

är hur de återfick förmågan att uppleva känslor när de slutat med droger och 

kriminalitet. Efter att år ut och år in förträngt sitt känsloliv har det nu fått ett, i vissa 

fall, brutalt uppvaknande. När vi pratar om hur det känns att jobba med människor 

som får återfall eller till och med avlider till följd av sin livsstil så berättar Rigmor att 

det, framförallt i början, har varit mycket tufft känslomässigt att stå vid sidan om och se 

vänner och arbetskamrater försvinna. Hon säger att hon numera försöker hålla viss 

distans till de personer hon jobbar med. Vera återger en liknande bild: 

Jag känner igen mig i vissa bitar så det är ju bara att acceptera […] jag försöker o 
inte ta åt mej så mycket. 

Vera uttrycker att hon kan relatera till sin egen bakgrund när hon möter människor 

som precis blivit frigivna eller nyligen slutat med droger. Hon försöker dock distansera 

sig emotionellt från de känslor och tankar som kan uppstå. Vissa personer i föreningen 

anser att Vera ägnar för mycket tid åt de hjälpsökande och att hon på grund av det 

riskerar att bli utbränd. Den kritiken har Vera svårt att acceptera då hon själv inte 

upplever det på så vis. Hon ser det som att det snarare är hennes plikt att engagera sig 

när hon har förmågan till det.  

 Niklas känner att han har haft stor nytta av sin behandlingsassistentutbildning när 

det gäller att möta människor i kris. Han har även fått stort stöd och hjälp från 

Anonyma Narkomaner (NA) där han regelbundet gått på möten sedan 1996. Men även 

Niklas beskriver hur svårt han tyckte det var i början: 

[…] det var väldigt jobbigt, jag såg människor som kom in och det gick bra för dom 
o sen såg man att dom gick ut o använde [droger] (författarens amn.) 
igen…människor som jag tyckte om gick ut o använde, dom dog […] så länge jag 
jobbar i en sån här organisation o så länge jag går på NA-möten så kommer 
människor gå ut o använda igen o dom kommer att dö… 

Niklas berättar att det är tufft att se människor i sin omgivning falla tillbaka in i gamla 

mönster. Han säger att han har lärt sig hantera dessa känslor men att det inte är någon 

självklarhet att alltid klara av det. Jag kan konstatera att det för alla tre informanterna 

att det med tiden och genom behandling, utbildning och stöd har blivit lättare att 

förhålla sig till den miljö och situationer de valt att ta avstånd från.  

 Rigmor gestaltar väldigt målande upplevelsen av att återfå känslor, även om det 

inte alltid handlar om angenäma sådana: 
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Från att inte ha känt i missbruk, jag menar jag har ju flytt ifrån alla mina känslor […] 
jag vete fan var jag ska lägga dom, vad står den där känslan för, jag blir frustrerad, 
river mej i huvet, fattar ingenting o stampar som en barnunge, alltså… samtidigt blir 
jag full i skratt ”jaha, känslor, jamen idag finns det hur mycket som helst” liksom 
(hehehe) 

Rigmor förklarar att det i början är svårt att sortera alla känslor och att de plötsligt och 

med kraft kommer över henne. Nu kan hon tillrättalägga sina känslor och förstå 

varifrån de härrör. Jag uppfattar det som att mina informanter är överens om att 

förmågan att kunna känna känslor ändå är en av vinsterna efter ett liv i missbruk och 

kriminalitet, från att ha varit känslomässigt avstängda och avtrubbade blir de levande 

igen. 

Mötet med livet utanför murarna 
Den verklighet du hamnar i när du tar första steget ur fängelset eller har fattat beslutet 

att sluta droga är kall och bister. Många i denna situation har varken någonstans att bo 

eller någon inkomstbringande sysselsättning. Dessa förhållanden komplicerar givetvis 

klivet in i det etablerade samhället och många klarar inte denna första prövning. 

Rigmor belyser dilemmat: 

Man e ganska utlämnad när man tar tag i sitt så kallade nya liv då… för ofta har man 
ju bränt sitt ljus i båda ändar… 

Rigmor menar att när man levt i missbruk och kriminalitet har mycket av det sociala liv 

man hade sedan tidigare gått förlorat. Det finns ingen som är beredd att ställa upp 

med sovplats eller låna ut pengar. En ökad individualisering och nedmontering av 

välfärden genomsyrar hela västvärlden och får konsekvenser i alla samhällsklasser, 

vilket kan förstärka ”skyll-dig-själv”-attityden.142  

 Jag upplever det som att medlemmarna i KRIS tillsammans har skapat ett socialt 

nätverk, föreningens fyra hedersord lyder hederlighet, drogfrihet, kamratskap och 

solidaritet. Det är en daglig utmaning att leva upp till begreppens innebörd och 

representanterna från föreningen försöker vara förebilder för medlemmarna. De ställer 

upp och finns som stöd, framförallt för de nya medlemmarna som ofta kan få hjälp 

direkt från frigivningstillfället: 

Rigmor: Vi kan hämta dom när dom friges då, så tar vi med dom ut på lokalen här 
eller går ut o käkar eller vi kan gå på ett NA-möte eller AA-möte eller vad dom vill 
då […] det kan va tungt på kvällar o så här när man inte vet vad man ska göra… då 
kanske man kan ringa till oss o ”nu är de lite akut, kan jag prata med er eller kan du 
kanske komma eller kan vi göra nåt?” Då ställer vi upp på det, det är sånt här 
faddersystem då liksom… 

Rigmor illustrerar hur föreningen kan hjälpa till genom att finnas till hands och stötta 

under de första kritiska dygnen i frihet. Ofta har de nyrekryterade medlemmarna 

överhängande bekymmer vad gäller bostad och försörjningsmöjligheter. Detta är något 
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alla informanter nämner som de största bekymren när vi diskuterar vad som väntar de 

nyss frisläppta eller drogfria. De menar att det i detta läge är lätt att ge upp hoppet om 

en vardag fri från missbruk och kriminalitet, det är svårt att se någon utväg. När man 

dessutom kanske brottas med abstinens eller försöker värja sig från gamla bekanta kan 

det kännas omöjligt att se några alternativ: 

 Rigmor: Muckar man o vare sej har boende eller jobb, man har två-tre hundra 
spänn i fickan… o dom gamla kompisarna som tittar över … det e klart, innan du 
har hunnit till XXX så har du i alla fall hunnit fyllna till på tåget eller nånting på 
vägen hit […] har man ingenting som väntar på en, då… 

Niklas: … det första är ju att man tar bort drogen, vilket inte var det värsta, det värsta 
rent tankemässigt i det läget var vänner, alla jag kände knarka o begick brott […] jag 
kände liksom jag har inga vänner kvar, jag måste bryta med dom som tar droger.  

Niklas beskriver att det första tunga steget när han bestämde sig för att sluta sin 

kriminella bana var att bryta med sitt umgänge. Det som räddade Niklas var 

öppenvårdsbehandlingen han fick och att regelbundet delta vid NA-möten. Vera 

konstaterar dock att denna metod inte fungerar för alla: 

Öppenvården kan va jättebra men den passar inte för alla, o dom det inte passar för, 
dom faller ju oftast tillbaka på grund av att dom måste gå på öppenvård som inte 
funkar  

Vera anser att det finns behov av fler alternativ till den behandling som idag erbjuds. 

Hon menar att det viktigaste vid ett tillfrisknande från missbruk och kriminalitet är att 

få de berörda att återfå självförtroendet. Hennes erfarenhet säger henne att de individer 

som fastnar i missbruk och kriminalitet i grunden är godhjärtade och omtänksamma 

personer som blivit sårade och kränkta upprepade gånger och som därmed sätter upp 

en ”jag-skiter-i-allt”-fasad för att orka leva.  

 

Rigmor berättar att KRIS i viss utsträckning kan hjälpa till med sysselsättning: 

[…] vi på KRIS talar om att ”börja på KRIS, gå på KRIS tre månader så kanske du kan 
få ett lönebidrag vart eftersom” […] man har ju drogfriheten gratis här. 

Rigmor berättar att medlemmar kan få möjlighet att praktisera på KRIS, vilket kan leda 

till att de kan bli berättigade till lönebidrag (ersättning personer med olika former av 

medicinsk-sociala arbetshinder kan erhålla, författarens amn). Annars ser 

arbetsutsikterna något mörkare ut: 

Niklas: Det är lite svårare att få ett arbete med min bakgrund, dom vill gärna veta 
vad jag jobbat med dom senaste tio åren, jag har inte arbetat, jag har knarkat… eller 
suttit inne. 

Att ha knarkat eller varit frihetsberövad under flera år av sitt liv är oftast ingen merit 

hos arbetsgivarna, säger Niklas. Det kan dock vara, och har i Niklas fall blivit, en merit 

för att arbeta inom missbruksvården.  

 KRIS har ingen befogenhet och därmed ingen möjlighet att hjälpa till med 

boendebiten. Vera, Niklas och Rigmor förklarar att KRIS medlemmar i nio fall av tio 
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har en skuld hos kronofogden. Detta i kombination med ett förflutet som kriminell och 

missbrukare drar ner oddsen för att, på egen hand, kunna införskaffa ett eget boende: 

Niklas: … alla som slutar droga, nästan alla, har skulder och får därmed inga egna 
kontrakt. Jag har mina föräldrar, jag hade ju slutat att droga men förra kontraktet fick 
jag inte ens stå på kontraktet utan det fick farsan ta rent kontrakt, han fick aldrig stå 
som borgenär utan han fick stå för kontraktet. 

Niklas redogör för att han inte ens var betrodd att med borgenär stå som hyresgäst på 

kontraktet till sin bostad, han blev beroende av sin pappas välvilja. Att hamna i en 

sådan beroendesituation är givetvis frustrerande men Niklas väljer att inta en positiv 

inställning där han kan se att saker och ting oftast löser sig med tiden. Återigen 

handlar det om att under tid skapa ett förtroende mellan den f d missbrukaren och 

olika samhällsaktörer, i detta fall en hyresvärd. 

Att se det stora i det lilla 
De flesta människor tar mycket i sin vardag för givet. Det kan vara sådana saker som 

att gå till affären, att ta en skogspromenad eller sitta barnvakt åt sina barnbarn. De 

livsöden mina informanter berättar om berör människor som under längre perioder av 

sina liv inte varit kapabla till dessa handlingar då de levt i missbruk eller varit 

frihetsberövade. Deras vardag har handlat om att tillfredsställa sitt beroende och på 

olika sätt införskaffa nödvändigheter för dagen. Att sedan bli fri från denna 

betungande tillvaro ger perspektiv och leder ofta till ett omvärderande av de 

vardagliga göromålen. Niklas beskriver glädjen i att samlas och delta i aktiviteter så 

som grillkvällar och utflykter: 

Spela brännboll o grilla… det är inte sådär jättestora saker men det är roliga saker. 
Det kanske var trehundra människor där i XXX o alla är nyktra o drogfria, det är 
roligt o umgås tillsammans, det sker inte på så många platser. 

Niklas menar att denna typ av sammankomster ger en glädje och styrka. Att en så stor 

grupp, där de flesta har haft tunga missbruksproblem, kan umgås utan att nyttja droger 

är varje gång en seger. Niklas fortsätter: 

Det är skitkul, fast det krävs lite jobb, gör det. 

 Vera delar Niklas uppfattning om hur viktigt det är att göra saker tillsammans. Den 

största vinsten med aktiviteterna tycker hon är att många som inte vågar sig till just 

KRIS lokal kan sluta upp och vara med vid sammankomsterna: 

Då när vi har mötts ute, det har varit bra, o vi har träffats o haft såna här möten 
med, vad ska man säga, festligheter ute, allihop. Då har det varit bra för då har det 
ju kommit folk som inte har visat sej förut. 

Rigmor beskrev vilken härlig känsla det var att barfota trampa runt i vårgräset den dag 

hon sist blev frigiven. Hon har insett hur mycket hon gått miste om och vill ta igen de 

upplevelser hon berövat sig själv under många år. Detta är hennes starkaste drivkraft 
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och motivation till att fortsätta leva ett drogfritt liv och hon lyckas se väldigt positivt på 

tillvaron: 

Jag vart skitglad, jag fick lön igår o jag hade hundrafemtio spänn kvar utav min förra 
lön faktiskt, trots jul o nyår (hehe) det tycker jag är jävla strongt alltså. 

Rigmor har lärt sig leva med framförhållning, något som inte är självklart att klara av 

när man under många år levt från kick till kick. Gunnar Bergström skriver i 

Kriminalitet som livsstil att mognad och vuxenblivande handlar om att utveckla en 

ökad förmåga att kunna skjuta upp vår lusttillfredsställelse. När man hamnar i missbruk 

eller utvecklar en kriminell livsstil uppstår ofta ett så kallat King/Queen Baby-syndrom. 

Detta innebär att man likt ett litet barn inte kan förmå sig att vänta på belöningar och 

uppmärksamhet.143 Bergström hävdar att King/Queen Baby måste abdikera om man 

ska klara av att ändra livsstil och att de berörda individerna självmant måste ta det 

klivet.144 Jag anser att Rigmor och mina övriga informanter har lyckats bryta med ”den 

onda babyn”, de kan numera acceptera att strävan efter något gott kan vara mödosam.  

 Informanterna ser ljust på framtiden. De har alla något att fortsätta kämpa för. 

Rigmor berättar hur hon byggt upp en varm och förtrolig relation till sina barn och 

uttrycker en stark vilja att fortsätta ta del av sina närmastes vardag. Hon sjuder av liv 

och har inte tagit revansch för intet: 

Jag är så lycklig för att få va den personen som är ute o föreläser, det är en grej som 
jag har lyckats fullfölja […] jag ska fortsätta växa, ja, inte på bredden hoppas jag 
(hihi), men det finns mycket kvar jag vill göra […] jag har en önskan om att leva 
åtminstone tjugo år till, för då fick jag se mitt första barnabarn bli vuxet. 

Sammanfattande diskussion 
Jag har under denna studie fått en intressant bild av vad personer som valt att bryta 

med kriminalitet och missbruk som kan möta när de tar klivet in i samhället. Detta kliv 

är ingalunda problemfritt. Mina informanter har beskrivit situationer som de varit 

tvungna att förhålla sig till. De största utmaningarna har visat sig vara att ordna upp sin 

ekonomi, lösa bostadsfrågan, att hantera sina känslor och finna distans till sitt förflutna. 

På grund av sin kriminella bakgrund eller sitt förflutna som missbrukare ser 

livsvillkoren hårdare ut för de berörda individerna i denna studie än för gemene man. 

De måste gång på gång bevisa sin återanpassning för omvärlden för att kunna ta del 

av de rättigheter många av oss tar för givna. Jag anser att denna grupp blir 

stigmatiserad av det rådande svenska samhället. De berörda har utvecklat egna 

förhållningssätt till denna stämpling. Att bli medlem i KRIS är ett sätt att möta 

samhällets kritik. Medlemmarna står för sitt förflutna men vägrar för den skull att bli 
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kuvade. Hilte återger i Avvikande beteende de faktorer Ingalill Eriksson funnit 

väsentliga för att kunna bryta en missbrukskarriär: 

Bli accepterad av vanligt folk, bryta med missbrukarvärlden, ändra sin självbild och 
självuppfattning, öka chanserna till ett socialt etablerat liv, sluta missbruka droger, 
förändra den negativa bild andra har.145 

Jag kan utifrån analysen konstatera att det är dessa faktorer mina informanter hela 

tiden förhåller sig till och har som målsättning att klara. 
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