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Abstract
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The purpose of this study was to investigate stories featured in an autobiography written by a
former criminal, based on theories of social psychology and interactionism. More specifically
the aim was to study the reasoning and motives in the stories regarding the person’s
relationships with significant others during childhood, to see if and how these relationships
could have affected the person’s social self, choices and actions in various contexts
throughout the psychosocial development. The biographical single-case study was based on
an autobiography recently written by a Swedish male. He had been convicted of two heists of
robbery. The content analysis was based on what was told and the strategy was discursive
psychology. As a conclusion the person seemed to have developed a poor self-image during
childhood, as a result of unsecure social bonds with a majority of the significant others. In an
effort to protect the self from perceptions of the significant others´ negative attitudes towards
him (the generalized other), and the feeling of shame that was brought with it, the person
went angry and hostile. A desire for revenge and freedom had been evoked, and a longing for
a context in which he would be loved for whom he was. As a consequence, he joined other
groups with the same rebellious views as him, connected to punk and anarchy. His social
conscience was soon formed related to the groups of which he felt that he belonged and did
the right thing, resulting in feelings of pride. The criminal behavior that eventually arose
could thus be justified as an act that was right in relation to the unjust and oppressive society
(anger against the generalized other). But he had in fact become dependent of external control
to feel safe in life. And when he realized this, or rather, realized that being a rebel no longer
filled its purpose (love through revenge), he started to desist from crime. But he was still
longing for love and a sense of security in life. Eventually (in prison) he found a secure social
bond with God, and after reconciliation with his parents he found a renewed and secure social
bond with them as well. It generated a desire to act rightly according to them, and his internal
control started building up.

Key words: content analysis, social psychology, former criminal, psychosocial development,
self-images

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svenska nyckelord: innehållsanalys, socialpsykologi, före detta kriminell, psykosocial
utveckling, självbilder



2

Detta är ingen bok som vill uppmana till brott. Det är i stället en bok som vill uppmana till
att söka sanningen – hur ont den än kan göra. Jag har ingen ambition att hävda mig eller att
försöka framstå som bättre än den jag är – eller har varit. I själva verket har det gjort ont i
mig när jag gång på gång under arbetet med boken har tvingats återuppleva min historia,
mitt förflutna. Jag har haft – och har fortfarande – många brister som människa men jag har
samtidigt fått ett nytt liv.

Ur förordet i självbiografin ”Liam” av Liam Norberg (2005, sid. 7).
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1. Inledning
Under våren 2011 genomförde jag flera studiebesök på olika brukarorganisationer, däribland

ett i mellersta Sverige. Här kom jag i samtal med en brukare kring hur hans liv hade utvecklat

sig, från barndomen fram tills idag. Mannen uttryckte tydliga motiv till varför han sökt sig till

en kriminell livsstil. Han upplevde det som sin fars fel, då denne inte hade engagerat sig i

honom samt varit fysiskt bestraffande, vilket i sin tur väckt en känsla hos mannen av att vilja

ta ut hämnd på ”den orättvisa världen”. Nu, i fyrtioårsåldern, hade mannen funnit trygghet för

första gången i sitt liv på brukarorganisationen. Det var en trygghet han t.o.m. saknat i sin

egen familj, tillsammans med sin fru och deras barn. Det var berättelser likt den här mannens,

med motiv kring varför han sökt sig till en kriminell livsstil, som väckte mitt intresse för att

studera en livsberättelse av en före detta kriminell person. Frågan jag ställde mig var: Genom

vilka processer hade motiv till att utföra kriminella handlingar väckts?

1.1 Problemformulering

En hel del forskning har visat att olika familjeförhållanden under tidig barndom potentiellt

kan förutspå en psykosocial utveckling mot kriminell aktivitet (Bowles, DeHart & Webb

2012; Gold et al. 2011; Kjellstrand & Eddy 2011; Leschied et al. 2008; Maschi, Perillo &

Courtney 2011; Nikulina, Widom & Czaja 2011; Price-Robertson, Smart & Bromfield 2010;

Sampson & Laub 2005; Sanderson & McKeough 2005). Enligt Leschied et al. (2008) kan

förutsägelser om kriminellt beteende bl.a. göras utifrån en mängd olika negativa

föräldraskapsstrategier och familjestruktursvariabler. Men processerna varigenom kriminellt

beteende uppkommer är fortfarande relativt oidentifierade, hävdar Gold et al. (2011) samt

Sampson och Laub (2003).

Gold et al. (2011) har utvecklat en socialpsykologisk teori som beskriver hur olika

typer av föräldraövergrepp i barndomen ger upphov till en intensiv skamkänsla i barnet,

vilken denne kan komma att omvandla till att skuldbelägga andra och känna ilska, i indirekt

syfte att skydda självet. Den här processen har visat sig ge upphov till våldsamt kriminellt

beteende, då fientligheten riktas bort från självet och mot andra – en process vari det

kriminella beteendet rättfärdigas utifrån individens ståndpunkt (ibid.). Gold et al. (2011)

menar att den intensiva skamkänslan reglerar individens självuppfattning och beteende

negativt, då denne upplever en oförmåga att infria sociala normer (omvårdnadspersonernas
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förväntningar på individen). Upprepade mönster av skam och ilska hos individen utgör själva

”motorn” som driver kriminellt beteende, menar somliga (ibid.).

Ovanstående resonemang har kopplats samman med bristfällig social kontroll hos

individen efter exponering för trauma (Gold et al. 2011). I en studie av unga kriminella mäns

livsberättelser, fann Maschi et al. (2011) att traumatiska barndomsupplevelser, i huvudsak

”exponering för en våldsam tillvaro” och ”dödsfall och förlust av närstående annan”,

inneburit situationer av upplevd hjälplöshet, förlust av kontroll och maktlöshet hos männen

(då de kunde utöva liten eller ingen påverkan på situationen). Känslorna som uttrycktes

kopplat till detta var bl.a. ilska och raseri, men även apati och sorg. Genom dessa upplevelser

och känslor hade männen utvecklat bristfällig social kontroll och ett kriminellt beteende (t.ex.

stöld och misshandel) (ibid.).

I en annan studie av före detta kriminella mäns livsberättelser, fann Sampson och Laub

(2005) ett par återkommande kriminella motiv. Kriminalitet upplevdes ofta som tilltalande,

spännande och förföriskt. Därtill uttrycktes ett beräknat och artikulerat motstånd mot

auktoriteter (ibid.). Enligt Sampson och Laub (2005) tycks det kriminella beteendet drivas

fram av en upplevd känsla av orättvisa, bl.a. orsakat av en allmän känsla av utanförskap i

samhället. Även Milner och Webster (2005) har funnit fientliga föreställningar om

auktoriteter samt utomstående i bl.a. en slags självbiografiska texter skrivna av kriminella

män, och menar att dessa tjänar den kriminelle på följande vis: behålla frihet, trygghet och

stolthet, hämnas för att erhålla respekt, samt kontrollera för att andra inte ska dominera en.

Ett vanligt motiv till hämnd var att individen känt missnöje och agg med uttalanden som

indikerade att han känt sig förolämpad i något avseende, vilket rättfärdigade hämnd (jfr Gold

et al. 2011). Även behovet av att skydda personer som individen stod nära var ett vanligt

förekommande motiv med uttalanden som indikerade att individen upplevde det som en plikt

(ibid.).

Sampson och Laub (2005) menar att kriminellt beteende uppkommer genom social

framväxt och att det är en kontextuellt utformad egenskap. Under barndomen uppstår

kriminellt beteende genom olika processer och mekanismer som aktiveras inom de sociala

banden i familjen (Sampson & Laub 1988). Det sker på så sätt att processerna påverkar

individens sociala kontroll negativt och därmed förmedlas även andra negativa strukturella

effekter (Sampson & Laub 1994). Men även i vuxenlivet kan händelser och sociala band vara

av sådan betydelse för individen att de driver fram, eller ”driver bort”, kriminellt beteende

(Sampson & Laub 1990).
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I modernare forskning har Sampson och Laub (2005) funnit att det sociala bandets

karaktär förmedlar individens vilja. Men processen är komplex, då olika mekanismer i

processen varierar med karaktären på det sociala bandet samt med tiden (ibid.). Sampson och

Laub (2005) hävdar att livscykelkriminologi har försummat betydelsen av individens vilja i

sammanhanget, vilken i huvudsak är individens sociala handlande, enligt dem.

Blom och Morén (2003) har undersökt mekanismer av samma slag som i ovanstående

resonemang, men i behandlingssituationer. De menar att mekanismerna omfattar individens

motiv till att vilja handla för- eller mot något/någon. Det är inte hjälpinsatserna i sig som ger

effekter, utan dessa erbjuder idéer som individen överväger och väljer att använda sig av eller

ej beroende på kontexten, menar Blom och Morén (2003). En stabil och tillitsfull relation till

socialarbetaren förmedlar en utmaning av den ”gamla” livsstilen och en övertygelse om att

förändring är möjligt, vilket aktiverar mekanismer (motiv) som gör individen villig (i den

kontexten). Processen skapar motiv till att vilja förändras. Blom och Morén (2003) utgår ifrån

interaktionistisk teori och menar att relationen och förändringsprocessen innefattar såväl

positiv inter-aktion som positiv intra-aktion, då individen börjar spegla sig i socialarbetaren

(yttre dialog) och internaliserar ”den andres attityd” (inre dialog). Förändringsprocessen är på

så vis självgenererande, till följd av en förbättrad självbild och en stärkt självkänsla – en ny

”konkurrenskraftig” identitet (ibid.).

Forskning kring psykosociala processer som leder till kriminellt beteende ges för lite

utrymme i forskning och det sociala arbetets praktik, menar kritikerna (Blom & Morén 2003;

Gold et al. 2011; Sampson & Laub 2003). Processer och mekanismer (motiv samt individuell

vilja) som leder till kriminellt beteende förefaller således vara i ytterligare behov av att

undersökas och begripliggöras. Detta kräver ett helhetsperspektiv på individens utveckling

som person, enligt Blom och Morén (2003), vilket man med fördel erhåller genom att

analysera en livsberättelse (Mark 1998). Livsberättelsen innehåller nämligen resonemang och

motiv kring individens val och överväganden i olika kontexter genom den psykosociala

utvecklingen, vilket även belyser olika jaguppfattningar i dessa kontexter, känt som

självbilder (Mark 1998). Med utgångspunkt i socialpsykologisk och interaktionistisk teori

synliggörs förhoppningsvis vad som aktiverat vilka mekanismer (motiv) i vilka kontexter och

genererat vilka val och handlingar hos individen. Då en självbiografi innehåller en subjektiv

skildring över personens eget liv och utveckling – en livsberättelse – tycks ett sådant material

vara relevant att undersöka i sammanhanget. Till den teoretiska prövningen av det

självbiografiska materialet framstår fallstudiet som en lämplig strategi. Genom den strategin
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erhåller man detaljerade kunskaper om en enda individs psykosociala utveckling, som kan

visa på hur komplexa sammanhang och processer fungerat i sin helhet (Yin 2007).

1.2 Syfte

Syftet med den aktuella studien är att undersöka berättelser, presenterade i en självbiografi

författad av en före detta kriminell person, med utgångspunkt i socialpsykologisk och

interaktionistisk teori. Avsikten är närmare bestämt att studera resonemang och motiv i

berättelserna beträffande personens relationer med andra närstående under barndomen, och

utifrån nämnd teori undersöka om och hur dessa relationer kan ha påverkat personens jag, val

och handlande i olika kontexter genom den psykosociala utvecklingen, samt vad relationerna

kan ha betytt för personens sociala kontroll och rättfärdigande av sitt beteende?

1.2.1 Frågeställningar

I självbiografin:

– Vad berättar personen om sina relationer till andra närstående under barndomen?

– Vilka resonemang och motiv förekommer i berättelserna?

– På vilket sätt belyser resonemang och motiv en påverkan på personens jag, val och

handlande i olika kontexter genom den psykosociala utvecklingen?

– Vad har denna påverkan på självet haft för betydelse för personens sociala kontroll

och rättfärdigande av sitt beteende?

– Om och hur fungerar det att tillämpa socialpsykologisk och interaktionistisk teori på

självbiografiskt material, för att undersöka och förstå ovanstående processer?
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2. Tidigare forskning
I detta avsnitt presenterar jag några studier inom det forskningsfält som fokuserar på olika

förhållanden under en individs barndom som visat sig ha samband med utvecklandet av

kriminell aktivitet. Några av dessa bygger på samma metod som den aktuella studiens,

nämligen berättelseanalys. Den redovisade forskningen erbjuder således en inblick i vilka

sociala relationer och kontexter som har visat sig underbygga särskilda psykosociala

utvecklanden mot en kriminell livsstil. Berättelseanalysens kvaliteter belyses i

sammanhanget. Forskningsfynden gemensamt ger en uppfattning om vilka svar den aktuella

studiens frågeställningar har fått i tidigare forskning och har därmed varit till hjälp, dels för

att visa hur jag positionerar mig i arbetet, dels för att åstadkomma en mer innehållsrik analys

och slutdiskussion.

2.1 Familjeförhållanden under barndomen

En mångfald studiefynd pekar på att olika förhållanden i tidig barndom inom familjen kan

leda till en psykosocial utveckling mot kriminell aktivitet (Bowles, DeHart & Webb 2012;

Kjellstrand & Eddy 2011; Leschied et al. 2008; Nikulina, Widom & Czaja 2011, Price-

Robertson, Smart & Bromfield 2010; Sanderson & McKeough 2005). Leschied et al. (2008)

har bedrivit en metaanalys på studier som varit prospektiva och longitudinella, just för att

spåra olika barndoms- och familjeförhållanden. Fynden delade Leschied et al. (2008) upp i

olika faktorer. Barndoms- och ungdomsfaktorer som förekom frekvent var en mängd olika

beteendemässiga problem, såsom aggression, uppmärksamhetsproblem och motorisk

rastlöshet. Även emotionella problem såsom ångest, självnedvärdering och socialt

utanförskap förekom frekvent (ibid.). Enligt Leschied et al. (2008) kan förutsägelser om

kriminellt beteende göras utifrån familjeförhållanden såsom en mängd olika negativa

föräldraskapsstrategier innefattandes tvång, bestraffning, auktoritära beteenden, försummelse,

samt negativa familjestruktursvariabler som att bevittna eller bli utsatt för våld eller konflikt

samt bristfälligt socialt samspel. I en studie av kriminella s.k. ”street youths” (sv:

”gatuungdomars”) livhistorier, fann Sanderson och McKeough (2005) att tidiga erfarenheter

av negativa händelser (t.ex. att bevittna eller bli utsatt för våld) bidrog till utvecklingsbanor

kännetecknade av just emotionella och beteendemässiga problem. I en studie av Volz och

Kerig (2010) beskrivs hur ett beteendemässigt problem som hyperuppmärksamhet kan leda

till senare våldsbrottslighet. Volz och Kerig (2010) menar att det sker genom följande
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process. När individen som barn, med känslomässiga behov, gång på gång mötts med

avvisande från omsvårdnadspersonerna eller andra viktiga närstående, så har individen

upphört med att förvänta sig få stöd eller att bli accepterad när denne söker sig till andra

individer senare i ungdomsåren. Av den anledningen blir individen hyperuppmärksam och

överreagerar på avvisande i oklara situationer, och det kan i sin tur leda till våldsbrottslighet

(ibid.).

Maschi et al. (2011) har genomfört en studie vars syfte var att undersöka och

dokumentera livshistorier bland ungdomar (killar) som vid studietillfället var aktuella inom

rättsväsendet. Samtliga ungdomar hade en historia av psykiska problem och våldsamt

beteende. En innehållsanalys av ungdomarnas berättelser avslöjade tre huvudsakliga teman

som hade samband med traumatiska barndomsupplevelser och reaktioner, nämligen

”exponering för en våldsam tillvaro”, ”dödsfall och förlust av närstående annan” samt

”positiva – negativa reaktioner (altruism och framtidstro – reaktiva och självskadande

beteenden)” (ibid.). Samtliga nio deltagare i studien gav beskrivningar av traumatiska och

påfrestande livshändelser med tillhörande tankar, känslor och handlingar som de associerade

till dessa livshändelser. Deltagarna beskrev vanligtvis reaktioner på barndomstrauma (t.ex. att

ha bevittnat våld i familjen) som situationer i vilka de upplevt hjälplöshet, kontrollförlust och

maktlöshet. Känslorna som uttrycktes var ilska, apati och sorg samt självdestruktivt- och

självskadande beteende, ännu ett årtionde efter att dessa händelser inträffat. Men trots

omständigheter av motgång rapporterade deltagarna idealistiskt beteende och positiva

förhoppningar inför framtiden (ibid.). Deltagarna uttryckte således en tydlig dualism i självet,

menar Maschi et al. (2011), i vilken de visade både antisociala och altruistiska tendenser.

Dessa unga män hade begått brott som stöld, trakasserier, terroristiska hot och grov

misshandel, men de gav även uttryck för ett positivt själv och var både hjälpsamma och

kärleksfulla gentemot andra. Den ena rollen uteslöt således inte den andra (ibid.).

2.2 Skam och kriminellt beteende

Gold et al. (2011) hävdar att sambandet mellan olika typer av föräldraövergrepp i barndomen

och våldsam brottslighet är väletablerat. Men de kognitiva och emotionella processerna

varigenom detta sker är fortfarande tämligen oidentifierade (ibid.). Syftet med deras studie

var således att tillämpa en begreppsmodell för att koppla samman föräldraövergrepp i

barndomen – med omvandlingen från att känna skam till att skuldbelägga andra – mot

utvecklingen av våldsam brottslighet. Empirin bestod av mätningar genom en retrospektiv
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studie på drygt hundra ungdomar som satt i häktet. Resultaten visade att de ungdomar som

uppvisade omvandlad skam, dvs. gav uttryck för låg skam och istället skuldbelade andra,

tenderade ha blivit mer exponerade för övergrepp av föräldrar och uppvisade våldsammare

kriminellt beteende än sina jämnåriga. Dessa andra jämnåriga ungdomar uppvisade istället

öppen skam, dvs. gav uttryck för hög skam utan att skuldbelägga andra, och uppvisade

mindre våldsamt kriminellt beteende (ibid.). Gold et al. (2011) har därmed dragit slutsatsen

att olika föräldraövergrepp i barndomen påverkar kriminellt beteende hos ungdomen både

direkt och indirekt genom effekterna av skam.

Gold et al. (2011) redogör närmre för hur känslan av skam påverkar individens sociala

kontroll och beteende. Skam är ett tillstånd i vilket en negativ händelse tillskrivs individens

själv, som ett resultat av en upplevd oförmåga att uppfylla sociala förväntningar. Det är en

process som kopplats samman med individens sociala kontroll efter exponering för trauma.

Fenomenologiskt är skam en smärtsam emotionell upplevelse som är förenat med en

överväldigande önskan om att försvinna eller gömma sig (ibid.). Enligt Gold et al. (2011)

medför det antingen depressiva (öppen skam) eller aggressiva symtom (omvandlad skam),

beroende på hur individen reagerar på skammen. Det finns ett samband mellan ”öppen skam”

(en självmedveten känsla) och att internalisera problem, såsom tillbakadragande, depression,

låg självkänsla, ångest och känslor av värdelöshet (emotionella problem). Det finns på samma

sätt ett samband mellan ”omvandlad skam” och att externalisera problem (beteendemässiga

problem), såsom att skuldbelägga andra och uppvisa ilska eller andra negativa beteenden och

attityder. Då riktas fientligheten bort från självet och istället mot andra, och på så vis isoleras

och skyddas självet från de intensivt negativa känslorna av skam (ibid.).

Enligt Gold et al. (2011) uppstår ”omvandlad skam” och ilska som en följd av att

föräldrarna konsekvent sänder signaler till barnet (i det sociala samspelet) att han/hon är

oduglig. Dessa signaler internaliseras och blir negativa självövertygelser hos individen, vilka

Gold et al. (2011) menar genererar skam, som i sin tur framkallar ilska gentemot föräldrarna

och sedermera gentemot andra personer som individen tror dömer honom/henne. Att

skuldbelägga andra för sitt eget skadliga beteende gör det ofta berättigat och reagera

aggressivt, utifrån individens ståndpunkt (ibid.). Upprepade mönster av skam och ilska har

enligt somliga identifierats som själva ”motorn” vilken driver våldsamt kriminellt beteende,

poängterar Gold et al. (2011).

En annan studie av Milner och Webster (2005) har funnit rigida fientliga föreställningar

om auktoriteter, makar, utomstående och folk i allmänhet hos våldsbrottslingar, med

tillhörande kognitiva scheman (hur man tänker, tolkar och beslutar utifrån tidigare
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erfarenheter och inlärning) som skyddar dem mot just de upplevda fientliga andra (Milner &

Webster 2005). Dessa tjänar våldsbrottslingen på följande vis: behålla frihet, stolthet och

trygghet, hämnas för att erhålla respekt samt kontrollera för att andra inte ska dominera en.

Milner och Websters (2005) fann i sin studie att det vanligaste motivet var att individen känt

missnöje och illvilja med uttalanden som indikerade att han känt sig förolämpad i något

avseende, vilket rättfärdigade hämnd. Även behovet av att skydda personer som individen

stod nära var ett vanligt förekommande motiv, med uttalanden som indikerade att individen

upplevde det som en plikt (ibid.).

I livsberättelser av före detta kriminella har Sampson och Laub (2005) funnit hur

kriminalitet upplevdes som någonting tilltalande, spännande och förföriskt. Beräknat och

artikulerat motstånd mot auktoriteter var ett återkommande tema, särskilt hos de individer

som kvarstått länge i kriminalitet. Männens brottslighet tycktes ha drivits fram av en upplevd

känsla av orättvisa, bl.a. orsakat av en allmän känsla av utanförskap i samhället.

2.3 Individuell vilja och identitet

Sampson och Laub (2005) har presenterat ett socialpsykologiskt livscykelperspektiv på

kriminalitet och en kritik mot både utvecklingspsykologiska och sociologiska förklaringar.

Utvecklingspsykologer framhäver betydelsen av riskfaktorer (”tidiga störningar”) under

barndomen och ungdomen, medan sociologerna framhäver betydelsen av sociala strukturer

(fattigdom, social klass etc.), men Sampson och Laub (2005) menar att dessa förklaringars

betydelse bör tonas ned. De hävdar att de tre synsätten kan förenas i konceptet “framväxt”.

Synsätten delar nämligen en gemensam tanke om kriminellt beteende som socialt

framväxande och som en kontextuellt formulerad egenskap (ibid.).

I Sampsons och Laubs (2005) livscykelteori framställer de en individs psykosociala

utveckling som ett konstant samspel med andra individer och omgivningen, i kombination

med slumpmässiga utvecklingspsykologiska ”störningar” och en avsiktlig individuell vilja

(medveten eller omedveten – rationell eller irrationell). Sampson och Laub (2005) menar att

individer konstruerar sina liv inom ramen för pågående omständigheter. Livsbanor tolkas

således som kontinuerliga sociala reproduktioner (ibid.). Enligt Sampson och Laub (2005) är

människan en aktiv deltagare i konstruerandet av sitt liv, både vad gäller begynnelsen av

kriminell aktivitet och ett avståndstagande från det.

Sampson och Laub (2005) har bl.a. studerat vändpunkter i kriminella individers

livsberättelser, och funnit det stabila kärleksförhållandet som ett frekvent sådant. Av den
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anledningen ställde de sig frågan: varför är det stabila kärleksförhållandet viktigt i processen

vari individen ändrar sitt kriminella beteende? Svaret blev att förhållandet potentiellt kan

möjliggöra för individen att investera i nya relationer som erbjuder socialt stöd. Det kan även

innebära en direkt eller indirekt ”övervakning” av individens beteende. Utöver detta kan det

medföra förändring i strukturen hos individens rutiner och innefatta situationer som erbjuder

identitetsomvandling och tillåter framväxt av en ny självuppfattning. Omvandlingen går t.ex.

från kriminell man till familjefar. Ett centralt särdrag som framkom i livsberättelserna var

betydelsen av mänskligt självbestämmande – den individuella viljan och det målmedvetna

genomförandet av val – i processen vari individen tog avstånd från kriminalitet. Sampson och

Laub (2005) fann även att personliga föreställningar om det förflutna och om framtiden ofta

omvandlades i takt med att männen övergick från ungdomen till vuxenlivet, vari en subjektiv

rekonstruktion av individens jag ägt rum (oftast omedvetet).

I en studie av Emily K. Asencio (2011) undersöktes identitetsprocesser avseende den

kriminella jaguppfattningen hos individer i fängelse. Resultaten visade att återspeglande

emotionella bedömningar hade påverkan på identiteter och beteende när relationen som

individen hade till källan av de återspeglande bedömningarna var viktig. Viktiga sådana

personer var vanligtvis närstående eller sådana man hade frekvent kontakt med (ibid.).

Asencio (2011) menar att återspeglande bedömningar från andra i socialt samspel är relevant

för det sociala beteendet, av den orsaken att socialt beteende motiveras av en önskan om att

uppnå kongruens mellan återspeglande bedömningar och synen på sig själv gällande en viss

identitet.
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3. Teoretiska utgångspunkter
I detta avsnitt presenteras de teorier jag utgick ifrån i analysen och dessa grundar sig i en

socialpsykologisk ansats. Ansatsen lämpar sig av den anledningen att den behandlar hur

individens relationer till andra närstående påverkat individens motiv, val och handlande i

olika kontexter, genom den psykosociala utvecklingen mot i det här fallet kriminalitet.

Ansatsen behandlar även relationers påverkan på individens sociala kontroll och

rättfärdigande av sitt beteende. Ett perspektiv inom den socialpsykologiska ansatsen är

symbolisk interaktionism. Detta användes för att analysera relationella och kontextuella

processer i socialt samspel och dess påverkan på individens jaguppfattning.

Fyra olika teoretiker stod i fokus i analysen, nämligen Charles H. Cooley, Thomas J.

Scheff, Randall Collins och Eva Mark. Därtill användes teoretikerna George H. Mead och

Johan Asplund en del i syfte att förtydliga och fördjupa. Även Donald W. Winnicott samt en

artikel av Donelda J. Stayton, Robert Hogan och Mary D. S. Ainsworth användes vid enstaka

tillfällen i syfte att fördjupa. Samtliga teorier, utom den av Eva Mark, beskrivs i texten som

följer och avslutningsvis förtydligar jag kopplingarna mellan dessa i relation till studiesyftet.

Eva Mark användes som analysmodell och av den anledningen står hennes teori beskriven i

metoddelen under rubrik ”4.5 Diskurspsykologi”.

3.1 Socialt samspel och jaget

Det som socialpsykologi och symbolisk interaktionism är intresserad av är det inflytande som

den sociala gruppen har på individens beteende och erfarenhet, förklarar Mead (1976).

Genom det som individen erfar socialt från födseln och framåt, konstituerar individens jag

och självmedvetenhet (ibid.), samt identitet (Cooley 1933). Dessa är således sociala produkter

(Mead 1976). Men det är först efter att individen blivit ett objekt för sig själv som denne

upplever ”jaget”, menar Mead (1976) och Cooley (1933). Det blir han genom att anta de

signifikanta andras attityder gentemot honom själv (Mead 1976). ”De signifikanta andra” är

människor som på olika sätt är viktiga och betydelsefulla för individen, t.ex.

familjemedlemmar eller nära vänner. Attityderna blir en del av individens ”själv” i form av

sociala normer, genom att generaliseras och refereras till som den generaliserade andre. Den

processen sker i det sociala samspelet, genom signifikanta symboler och rollövertagande, då

individen lär sig förstå andra människor genom symboler som språket, gester, rörelser, tankar

och ting (ibid.). Individens ”jag” är således även en social konstruktion, menar Mead (1976).
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”Den generaliserade andre” påverkar sedermera individens beteende.

3.2 Självet och självkänslan – betydelsen av stolthet och skam

Precis som Mead (1976) påstår Cooley (1933) att ”självet” är så som andra definierar oss och

som vi själva benämner ”jag”. Det refererar i huvudsak till åsikter, ändamål, önskningar,

påståenden och dyl. (Cooley 1933). Cooley (1933) beskriver ”självet” som vad individen

känner att han är i egenskap av ett unikt element i sociala relationer. Till ”självet” hör

individens självkänsla, men den definierar något mycket bredare än ”självet”, menar Cooley

(1933). Självkänslan refererar i huvudsak till nyfikenhet, intuition, värderingar, övertygelser

och känslor. Individens självkänsla kan bl.a. komma till uttryck när denne stoltserar över

något (eng: gloat) och känner en behaglig, varm känsla över något som ”mitt”. Cooley

(1933:120) skriver, ”Any idea which a person cherishes will bring him great joy if his close

associates approve of it, and sorrow if they do not.”. Det är själva innebörden i det Cooley

(1933) kallar looking-glass self (sv: spegeljaget) och som är kopplat till ”självet” och

självkänslan. Andra människor bidrar således inte bara till att definiera innehållet i ”jaget”,

utan de definierar även innehållet som något att känna stolthet eller skam över (ibid.). Utan

självkänsla och viss stolthet beträffande något man ska företa sig blir så småningom en

omöjlighet, menar Cooley (1933). Likaså, om man företagit sig en till början betydelsefull

aktivitet men sedan förlorar självkänslan kopplat till den (genom spegeljaget), så avtar

engagemanget och förfaller i likgiltighet (ibid.).

3.3 Sociala relationer och socialt samvete

Eftersom individen har många olika relationer till olika människor, så har individen även

många olika ”jag” som svarar mot olika sociala reaktioner, påpekar Mead (1976). Mead

(1976:30) skriver, ”… en individs beteende kan endast förstås i termer av hela den grupps

beteende i vilken han är medlem, eftersom hans individuella handlingar är sammankopplade

med större sociala handlingar…”. Alla människor ingår som medlemmar i grupper av

samarbete, hävdar Cooley (1933). Utan lojalitet och välvilja skulle samarbete inte fungera

(ibid.). Gruppen formar på så vis individens samvete, menar Cooley (1933). Med andra ord är

det som vi bedömer som ”rätt” det som upplevs rationellt, nödvändigt, harmoniskt och

moraliskt, enligt detta perspektiv. I motsats till detta finner vi det som upplevs irrationellt,

omoraliskt och diharmoniskt, nämligen det som anses vara ”fel” (ibid.). Det tycks dock

föreligga tre ting som universellt anses som ”rätt”, hävdar Cooley (1933), nämligen ”lojalitet
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till den egna gruppen”, ”välvilja mot medlemmar av den egna gruppen” samt ”anslutning till

den egna gruppens seder”. Men de sociala normerna (”den generaliserade andre”) för ”rätt”

och ”fel” varierar oerhört – i första hand med kultur; i andra hand med individens

livserfarenheter. Således gäller denna variation även det sociala samvetet (ibid.).

3.4 Sociala band – familjens betydelse

Cooley (1933) hävdar att familjen möjligen är den viktigaste av de primära grupperna som

individen ingår i. Primärgrupper kännetecknas av samvaro och lägger grunden för individens

sociala personlighet och ideal (ibid.). Det som är avgörande i ett barns utveckling gällande

just personlighet och ideal, men även grundläggande beteenden och attityder, är karaktären på

de sociala banden (relationerna) i familjen, menar Scheff (1997). Det som fastställer det

sociala bandets karaktär mellan två individer är det sociala samspelet (ibid.).

3.4.1 Säkra och stabila band

Säkra sociala band innebär ett samspel präglat av ömsesidig identifikation och förståelse för

varandra (Scheff 1997). Det är ett relationellt tillstånd som Scheff (1997) benämner

harmonisering (eng: attunement). Enligt Asplund (1987) uppstår säkra, eller vad han kallar

stabila sociala band, i samspel präglat av social responsivitet. Den enes beteende är då en

direkt respons på den andres beteende och tvärtom (Asplund 1987; jfr Mead 1967). Båda

parter är s.k. ”socialt responsiva” och det innebär glädje, värme och äkta uppmärksamhet för

varandra, menar Asplund (1987). Collins (2004) påstår att människor samspelar i ritualer

som består av ömsesidig uppmärksamhet och emotionell fokus. Enligt Collins (2004)

producerar sådant samspel en för tillfället delad verklighet, som i sin tur genererar solidaritet

och symboler för grupptillhörighet. Detta benämner Collins (2004) för interaktionsritualer

(ett begrepp som han bygger vidare på av den amerikanske sociologen Erving Goffman).

Stabila sociala band och interaktionsritualer präglade av social responsivitet liknar i stor

omfattning det Scheff (1997) kallar säkra sociala band, vilket knyter an till det Cooley (1933)

menar med välvilja mot; lojalitet till; samarbete med medlemmar av den egna gruppen. Enligt

Scheff (1997) leder säkra sociala band inom familjen till balans mellan synen på sig själv och

på andra, vilket ger upphov till ett ansvarsfullt beteende.

Scheff (1997) hänvisar till en studie av Stayton, Hogan och Ainsworth (1971), som

behandlar anknytningsfenomenet mellan ett spädbarn och dess mamma, vars resultat är nära

relaterat till sociala band, enligt Scheff (1997). I studien fann man att äkta anknytning och
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harmoniska band innefattade reciprocitet (en social norm och förväntan om att en handling

besvaras med en av samma natur) (Stayton et al. 1971). Det uppstod en vilja hos spädbarnet

att hörsamma mammans bud och förbud, som svar på mammans samspel med och lyhördhet

för spädbarnets signaler. Spädbarnets hörsamhet för mammans bud och förbud var således

oberoende av frekventa försök från mamman att utbilda, disciplinera, befalla eller tvinga

barnet. Stayton et al. (1971) diskuterar varifrån denna ”vilja” specifikt uppstår, och resonerar

bl.a. kring fenomenet identifikation. Scheff (1997) menar att sådan identifikation förekommer

inom säkra sociala band, och sådana band är således en förutsättning för att äkta ”vilja” att

hörsamma den andres signaler ska uppstå.

3.4.2 Osäkra och instabila band

Osäkra sociala band innebär ett samspel präglat av ömsesidig oförståelse och ett avvisande

av varandra (Scheff 1997). Vid osäkra sociala band inom en familj uppstår det Scheff (1997)

kallar för utanförskapskänslan (eng: alienation). Enligt Asplund (1987) uppstår osäkra, eller

vad han kallar instabila sociala band, i samspel präglat av asocial responslöshet (ovänlighet,

kyla och oäkta uppmärksamhet). Då är den enes beteende inte en direkt respons på den andres

beteende och tvärtom. Det beror på att den ena parten är ”asocialt responslös” och antingen

avbryter början till samspel eller inte tillåter något samspel över huvud taget från motparten.

Då är det direkt omöjligt att samspela (ibid.). När en respons från ena parten störs eller helt

uteblir, medför det känslor av förvirring, tveksamhet och skam, menar Asplund (1987).

Collins (2004) har framställt detta i liknande termer. När de normala kedjorna av

interaktionsritualer störs eller utelämnas i situationer där det finns en förväntan uti en

personlig relation, blir interaktionsritualen uppfattad som en social förolämpning och man

känner sig förvirrad. Med andra ord har kedjan av interaktionsritualer brutits och det har

uppstått en konflikt vari de normala symbolerna för solidaritet manipulerats. Det medför att

den personliga relationen känns ignorerad eller nedvärderad (ibid.). Instabila sociala band och

interaktionsritualer präglade av asocial responslöshet liknar i stor omfattning det Scheff

(1997) kallar osäkra sociala band, vilket inte knyter an till det Cooley (1933) menar med

välvilja mot; lojalitet till; samarbete med medlemmar av den egna gruppen.

De osäkra banden utgörs av antingen alltför lösa eller hårda band, enligt Scheff (1997).

Alltför lösa band ger upphov till isolering (eng: isolation) och kännetecknas av socialt

samspel präglat av ömsesidig oförståelse och ett avvisande av varandra. Då väljer barnet att

ignorera eller trotsa föräldrarnas kontinuerliga flöde av instruktioner, befallningar och



19

disciplinerande, vilket riskerar att barnet missar de gynnsamma delarna av föräldrarnas

omsorg. Då kan ”självet” hos barnet skadas på ett sådant sätt att det hämmar utvecklandet av

adekvata band med andra i vuxen ålder (ibid.). Scheff (1997:80) skriver, ”A child that can be

hit in anger, with no warning, or neglected, verbally abused or rejected, is likely to grow up

with little sense of self, lacking the skill and inclination to develop secure bonds with

others.”. Asplund (1987) har beskrivit ett relationsfenomen som i stor utsträckning påminner

om ”isolering”. I samspel med en ”asocialt responslös” (föräldern) kan den ”socialt

responsive” (barnet) välja att medvetet eller omedvetet sanktionera föräldern genom att bli

”asocialt responslös” i retur, eller t.o.m. undvika situationer där föräldern ingår. Tillslut kan

barnet hantera föräldern genom att interagera igen, men nu likgiltigt. Dock kan blotta åsynen

av eller vetskapen om stundande konfrontation med föräldern uppfylla barnet med väldigt

starka obehagskänslor eller t.o.m. ångest (ibid.). När föräldern blir medveten om hur barnet

känner så kan denne, enligt Asplund (1987), välja att antingen inte göra någonting åt saken,

eller trappa upp konflikten, eller erbjuda s.k. normalisering av deras relation (genom att

uppmärksamma sanktionen). Att sluta samspela är en effektiv sanktion från barnet mot

föräldern. Detta moment medför makt och innebär en snedfördelad maktutövning. Barnet får

makten över situationen med föräldern. Själva beteendet är expressivt och det är inte säkert

att föräldern uppfattar sanktionen, just pga. att denne är ”asocialt responslös” (ibid.). Det kan

få barnet att känna sig maktlös istället, vilket i värsta fall kan leda till att denne blir fysiskt

våldsam, påstår Asplund (1987).

Alltför hårda band ger upphov till uppslukning (eng: engulfment), menar Scheff (1997).

De kännetecknas av socialt samspel präglat av att ena parten (den underordnade) förstår den

andra parten (den överordnade) på bekostnad av sin egen självkänsla (ibid.). Med andra ord

förkastar den underordnade delar av ”självet” – det egna ”jaget” (Scheff 1997; Cooley 1933).

I familjer präglade av ”uppslukning” bedöms barnet som ”bra” först efter blind lydnad och

anpassning efter föräldrarnas disciplinerande (Scheff 1997). Det är av den anledningen som

barnet förkastar delar av ”självet”, till förmån för föräldrarnas åsikter och uppfattningar

(ibid.). I en sådan relation är barnet och föräldrarna främmande för varandra (eng: alienated),

menar Scheff (1997). Barnet är även främmande för sig själv, eftersom denne förkastat delar

av det egna ”jaget” av lojalitet eller rädsla för föräldern (ibid.). Asplund (1987) har beskrivit

ett relationsfenomen som i stor utsträckning påminner om ”uppslukning”, nämligen

självdestruktiv humanitet. När den underordnade (som är ”socialt responsiv”) försöker få ett

givande socialt utbyte med den överordnade (som är ”asocialt responslös”), så uppstår

problem. Den underordnade tvingas upprätthålla den överordnades oäkta intryck av ”social
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responsivitet”, på bekostnad av sin egen självkänsla (ibid.). Som en konsekvens av detta kan

den underordnade få grava beteendestörningar, hävdar Asplund (1987). Den här typen av

samspel blir nämligen en plåga för den ”socialt responsive” – en plåga över att inte

uppmärksammas på äkta vis. Den underordnade börjar bete sig mer och mer uppgivet i

relationen, sedermera även i samspel med andra, och kan t.o.m. uppfattas som neurotisk

(ibid.).

3.5 Socialt beteende - betydelsen av social kontroll

Precis som Cooley (1933) beskriver betydelsen av social stolthet och skam för ”självet” och

självkänslans utveckling, menar Scheff (1997) att relationsdynamiken mellan säkra sociala

band och osäkra sociala band kan förklaras genom de känslor som uppstår med stolthet och

solidaritet respektive skam och utanförskap. Scheff (1997) menar att skamkänslan på så vis

fungerar som en normal del av det som styr individens sociala kontroll. Skamkänslan

fungerar dock destruktivt då individen döljer den för andra att se eller förnekar den (ibid.).

Denna destruktiva skam framkallar så småningom en självbevarande krets av

utanförskapkänslor hos individen, menar Scheff (1997). Då kan ”uppslukning” och öppen

skam leda till passivitet och tillbakadragande, medan ”isolering” och dold eller förnekad

skam kan leda till ilska, fientlighet och förbittring gentemot andra (ibid.). I det senare fallet

har det utvecklats en självrättfärdig logisk grund för individens rutiner (t.ex. våld och

aggressiv attityd), men beteendet är egentligen tvångsmässigt som ett resultat av den dolda

eller förnekade ”isoleringen” och skammen (Scheff 1997). Enligt Cooley (1933) har den

sociala självkänslan påverkats negativt genom spegeljaget och följaktligen manifesterats i

individens beteende. Det sker genom följande process. ”… we enter by personal imagination

into the state of mind of others, or think we do, and if the thoughts we find there are injurious

to or uncongenial with our conception of ourself, we feel a moment of anger.”, skriver

Cooley (1933:129). Då tillskriver individen andra personer en nedvärderande tanke gällande

någonting som individen själv värnar om, vilket i sin tur väcker känslor av ilska i form av

oenighet, fientlighet, fjärmande, illvilja, bitterhet eller dyl. (ibid.). Scheff (1997) beskriver

hur dysfunktionella relationer (osäkra sociala band) ofta innebär att ena parten är passiv och

tillbakadragen och den andra parten ilsken och aggressiv. Vad gäller yngre barn är det nästan

alltid föräldern som tar den aggressiva rollen och barnet som tar den passiva rollen i den här

typen av relationer. Men i takt med att barnet blir äldre kan rollerna komma att omvändas
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(ibid.). Det kan leda till kriminalitet, våld och oansvarigt beteende i vuxen ålder, hävdar

Scheff (1997).

Collins (2004) påstår att mänskligt beteende kan karaktäriseras som emotionell

energitropism. Det innebär att människan söker sig till situationer vari hon upplever social

kontroll och fylls med emotionell energi. Situationer som istället tömmer människan på

emotionell energi är sådana som hon upplever kontrollförlust i och därmed söker sig ifrån

(ibid.). Den här förändringen i mänskligt beteende sker dock inte nödvändigtvis medvetet,

påpekar Collins (2004). En typ av interaktionsritualer som Collins (2004) menar är

synnerligen uttömmande vad gäller individens emotionella energi, är då individen tvingas ge

ett intryck av helhjärtat deltagande i socialt samspel – ett intryck som i verkligheten är oäkta.

Denna typ av ritualer benämner Collins (2004) tvingande ritualer (eng: forced rituals).

Tvånget reducerar efterhand individens engagemang för ritualen och ger upphov till motstånd

(ibid.). Även Scheff (1997) hävdar att situationer som känns påtvingade istället för frivilliga

väcker motstånd hos individen, ofta i form av någon slags ilska. Om en individ har tvingats

genomgå många ”tvingande ritualer” kan det rentav skapa en typ av antisocial personlighet,

hävdar Collins (2004).

Winnicott (1998) menar att en antisocial personlighet och ett antisocialt beteende kan

vara signaler på hjälp att återfå social kontroll med hjälp av starka, kärleksfulla och pålitliga

människor. Ett barn som aldrig har känt sig tryggt upplever friheten i samhället som hotfull,

och av den anledningen begår individen brott för att uppleva social kontroll – extern kontroll

(ibid.). Extern kontroll som kan ersättas med annans omhändertagande. Ett tryggt barn har å

andra sidan utvecklat en förmåga till intern (internaliserad) kontroll (ibid.).

Collins (2004) beskriver några utvecklingsbanor mot antisocial personlighet, som

påminner om en utvecklingsbana som ett resultat av osäkra sociala band i familjen under

barndomen (Scheff 1997). Individer som av någon anledning är socialt exkluderade upplever

mindre emotionell energi än de som befinner sig i gruppcentrum (Collins 2004). En del väljer

därför att rebellera mot gruppen och söka emotionell energi i andra sammanhang. Dessa

individer blir på så vis ofta medlemmar av mindre grupper bestående av andra utstötta

personer (ibid.).

Avslutningsvis, med hjälp av Charles H. Cooley ämnade jag analysera vilka sociala relationer

som hade vilken påverkan på individens själv, självkänsla och beteende. Jag avsåg även

analysera i vilka grupper individens sociala samvete (och rättfärdigande) formats och varför.

Genom att använda George H. Mead hoppades jag få svar på hur individens sociala jag
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utvecklats under barndomen, genom de signifikanta andra och den generaliserade andre. Med

hjälp av Thomas J. Scheff kunde jag undersöka hur sociala band till olika människor genom

individens psykosociala framväxt, utvecklat dennes personlighet, attityder, sociala kontroll

och beteende. Detta gjordes möjligt genom en analys av vilka sammanhang individen upplevt

solidaritet och stolthet respektive utanförskap och skam. Med hjälp av Randall Collins

hoppades jag även få svar på vilka sociala samspel som skapat symboler för solidaritet eller

ej, fyllt eller tömt individen på emotionell energi samt genererat upplevelsen av social

kontroll eller upplevelsen av kontrollförlust. Genom att därtill använda teoretikern Johan

Asplund ämnade jag analysera på vilket sätt olika samspelsprocesser kunde ha generera olika

beteenden hos individen. Med Donald W. Winnicott gjordes en förståelse för individens typ

av sociala kontroll möjlig, i kontexten kriminalitet. Slutligen, tack vare artikeln av Donelda J.

Stayton, Robert Hogan och Mary D. S. Ainsworth kunde jag undersöka individens vilja till

reciprocitet i olika relationer.

Dessa socialpsykologiska teorier gemensamt avsåg således skapa klarhet i på vilket sätt

vissa av individens handlingar kunde framstå som motiverade i ljuset av särskilda

familjeförhållanden och andra relationserfarenheter under barndomen, genom den

psykosociala utvecklingen.
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4. Metod och urval

4.1 Urval

I den aktuella studien valde jag att analysera självbiografin ”Liam”, författad av Liam

Norberg (2005). Självbiografin valdes ut genom ett strategiskt urval, baserat på viss

karakteristika (May 2001). Dessa karakteristika var följande: boken skulle vara författad av

en person med ett kriminellt förflutet och innehålla berättelser kring personens psykosociala

barndom och utveckling mot kriminalitet. Samtliga karakteristika fastställdes i relation till

studiesyftet, dvs. i relation till vilken empiri som behövdes för ge svar på frågeställningarna.

Därtill skulle boken företrädesvis vara författad i modern tid rörande en svensk kontext, helt

enkelt i avsikt att producera en tidsenlig studie som skulle kunna appliceras på svenska

förhållanden. Själva urvalet gjordes på den internetbaserade bokhandeln Bokus (2012).

Sådant urval bygger bl.a. på tillgänglighet (May 2001; Denscombe 2009). Jag sökte med

ordet ”självbiografi” och valde ut de fyra första böckerna som matchade fastställd

karakteristika. Dessa lånade jag hem från Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid

Lunds universitet och undersökte närmre. Två av böckerna innehöll fler och mer omfattande

redogörelser över personens psykosociala barndom och utveckling, och av den anledningen

kom valet att stå mellan dessa två böcker. Därefter var det slumpen som avgjorde vilken

självbiografi som kom att analyseras, nämligen den som låg överst den dagen det var dags att

börja analysera.

I självbiografin ”Liam”, skriven i samarbete med journalisten och författaren Annica

Triberg, berättar Liam Norberg själv om sitt liv i första person (i jagform). Liam framhäver

att han skrev boken i total ärlighet, med undantag för enstaka fiktiva namn. I boken får man

följa Liam från pojkrummet i förorten via olika intressen som punken, det andliga, graffitin,

kampsporten och filmen, till allt grövre kriminalitetet och efter det till det liv han lever idag.

Liam föddes 1969 i stadsdelen Hagsätra utanför Stockholm. År 1990, 21 år gammal,

kom han att delta i den s.k. 930-miljonerskuppen – rånet mot Gotabank, som är det största

värdetransportrånet i svensk historia. Utöver detta har han deltagit i flertalet filmer, bl.a.

”Stockholmsnatt” (1987) och ”Sökarna” (1993). Han har även varit svensk och nordisk

mästare i taekwondo. Idag bor han kvar i Stockholm, arbetar som skådespelare och författare

och har blivit djupt kristen. Han blev kristen under tiden han avtjänade sitt sex år långa

fängelsestraff. Idag ägnar Liam mycket av sin tid åt att resa runt i skolor och kyrkor för att

berätta om sitt liv. Det är i denna senare kontext som självbiografin ”Liam” kom till. Liam
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berättar att när han skrev boken hade han ingen egen bostad utan bodde på övervåningen

hemma hos sina föräldrar, han körde en lånad småbil när han skulle ut och föreläsa, och han

hade skulder hos kronofogden. ”Ändå, inte för en sekund ångrar jag mitt nya liv. Tvärtom

gläds jag åt att ha hittat ett liv som är så rikt. Inte rikt på materiella ting, men rikt i en djupare

mening.”, skriver han (Norberg 2005:8).

Liam beskriver hur hans uppväxt och ungdom med sökande och uppror idag känns

avlägset och lika overkligt som en dröm. ”Mitt tidigare liv och det nya är så väsenskilda att

det är förunderligt att de båda har kunnat rymmas i min kropp…” (Norberg 2005:185). Från

att ha skuldbelagt vuxenvärlden för det uppror han kände och gav uttryck för som ung,

skuldbeläggar han idag sig själv och menar att egna ”brister och fel” bidrog till hans uppror.

De förändrade tankarna är möjligtvis ett resultat av den försoning som skedde mellan Liam

och hans föräldrar under tiden han satt i fängelse, samt ett resultat av mötet med Gud. Hade

inte dessa två händelser inträffat kan man tänka sig att Liams livsberättelse hade sett

annorlunda ut. I citatet nedan beskriver Liam varför han valde att skriva boken.

Jag skriver inte boken för min egen skull, inte för min släkt eller för mina
vänner. Jag skriver den för att jag vill dela med mig av budskapet att om man
vågar ta emot Guds nåd finns det alltid en andra chans att få nytt liv för oss
människor, oavsett bakgrund. Jag skriver den för att jag har en förhoppning
att jag på detta sätt kan få unga som i dag är inne på fel väg att hitta tillbaka
till ett liv där man ärligt kan se dem man älskar i ögonen. (Norberg, 2005,
sid. 8).

4.2 Metodologiska överväganden

Initialt funderade jag på att göra s.k. livshistoriska intervjuer (Johansson 2005; Johansson &

Öberg 2005; Hydén 1997) med en före detta kriminell person kring frågan ”Hur kom det sig

att du blev kriminell?”, men blev snart något osäker på dess användbarhet i sammanhanget.

Jag skulle möjligen inte erhålla tillräckligt subjektiva, intima och sammanhängande svar och

syftet med studien skulle gått förlorat. Men framförallt såg jag fördelar med att istället

använda mig av en metod som ingår i den forskningstradition som brukar kallas biografisk

forskning (Johansson 2005) och som inte är fullt lika vanlig men desto mer intressant –

studiet av en livsberättelse. Då skulle det berättade istället vara utformat efter vad författaren

själv valde att berätta om och således vara oberoende av direktiv från mig (Johansson &

Öberg 2008). Det vetenskapliga intresset för berättelsen har fått en allt mer erkänd plats i

vetenskapliga sammanhang som en form att dra kunskap ur, den är inte längre ”… den
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epistemologiske andre …”, skriver Johansson (2005:41). Även Hydén och Hydén (1997)

hävdar detta och skriver:

Det ökade intresset för människors berättelser … svarar mot en ökad
medvetenhet om att vi som forskare … eller socialarbetare, inte agerar i en
värld där alla roller och relationer är givna. Tvärtom konstitueras både vi själva
och den andre genom samtalet och berättandet. Av den anledningen blir det
nödvändigt att ta den andres tal på allvar och inte avfärda det som ett tal som
inte är ”sant” eller som något ”subjektivt”. (Hydén och Hydén, 1997, sid. 17).

Det finns flertalet teorier och analyser inom det biografiska forskningsfältet och det är således

tvärdisciplinärt (Johansson 2005: Mishler 1997). Begreppet ”berättelse” är följaktligen

svårdefinierat på grund av de många motsägelsefulla beskrivningar som framförts inom

forskningsfältet (Hydén 1997; Johansson 2005; Johansson & Öberg 2008; Mishler 1997).

Men livsberättelsen är berättelsen som en person berättar om sitt liv (Hydén 1997; Johansson

2005). Det uttalade syftet med studier kring livsberättelser är att undersöka ”… hur

människor ger sina liv mening och skapar identitet.” (Johansson 2005:23). Men det finns en

risk med att analysera skrivna texter som man måste ta i beaktande, nämligen att de kan vara

skrivna på ett sätt som har för avsikt att skapa spänning och väcka läsarens intresse (Hydén

1997). Enligt Mark (1998) kan livsberättelser innehålla såväl ”sanna” som ”falska”

redogörelser över jaget, men varav samtliga berättelser äger en viss sanning i den

bemärkelsen att jaget identifierar sig med dem.

4.3 Självbiografisk enfallstudie

Om biografin är skriven i första person är det en s.k. självbiografi (Johansson 2005;

Johansson & Öberg 2008). Skillnaden mellan dessa ligger framförallt i att en självbiografi

återspeglar författarens egna subjekt utifrån vilket hon berättar, definierar och tolkar. Det

förser således forskaren med ett inifrånperspektiv. En biografi förser snarare forskaren med

ett utifrånperspektiv. En självbiografi, eller livsberättelse, förklarar följaktligen författarens

individuella utveckling, vilken jag sökte i den aktuella studien (ibid.). Genom enfallstudiet

som strategi erhöll jag detaljerade kunskaper om en persons (analysenhets) psykosociala

utveckling, som kunde visa på hur komplexa sammanhang och processer fungerat i sin helhet

(s.k. holistisk design) (Yin 2007). Vanligen brukar flerfallsstudiet vara starkare än

enfallsstudiet. Min initiala tanke var att använda mig av flerfallstudiet, och jag hann t.o.m.

börja analysera en andra självbiografi författad av en kvinna. Men jag upptäckte snart att

såväl tidsbrist som omfångsbrist i uppsatsen stod i vägen för ett fullföljande av flerfallsstudiet
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(ibid.). Då skulle analysen omöjligen bli så djup som jag aspirerade på. Enfallsstudiet måste

inte innebära svagare forskningsfynd, framhäver Yin (2007), utan kan t.o.m. vara lämplig i

flera situationer. Eftersom den aktuella studien i viss mån bygger vidare på vad man funnit i

tidigare forskning kring sociala processer mot kriminalitet, kan man betrakta den som något

av ett kritiskt fall. Eftersom företeelsen inte är studerad i särskilt stor omfattning, särskilt inte

genom den aktuella studiens val av metod, kan man även betrakta studien som något av ett

uppdagande fall (ibid.). Därtill är den aktuella studien av sådan karaktär att den analyserar en

livsutveckling och en förändringsprocess hos en person med hjälp av en och samma

uppsättning teorier, vilket kan ses som en analys av flera analysenheter inom samma

övergripande analysenhet. Men en enfallsdesign kräver trots allt noggrann genomgång av det

aktuella fallet för att minimera riskerna för svaga fynd, vilket jag tog i stor beaktning (ibid.).

4.3.1 Naturalistiskt perspektiv

Biografisk forskning kan användas i olika syften, men grovt indelat utifrån två teoretiska

perspektiv – nämligen det naturalistiska (realistiska) och det konstruktionistiska (Gubrium &

Holstein 1997; Johansson 2005; Johansson & Öberg 2008). Det förstnämnda är s.k.

livsfokuserat och bygger på en teori om att verkligheten representeras i berättelsen –

berättelsen utgör data om livet (Gubrium & Holstein 1997; Hydén & Hydén 1997; Johansson

& Öberg 2008). Sådan biografisk forskning brukar benämnas ”berättelseforskning”

(Johansson 2005; Mishler 1997). Det konstruktionistiska perspektivet fokuserar på

berättelsens form framför dess innehåll – på berättelsen framför historien (Hydén & Hydén

1997; Johansson 2005; Johansson & Öberg 2008). Det konstruktionistiska perspektivet ser

således livsberättelsen som en relativ ’narrativ sanning’ (Johansson 2005). Sådan biografisk

forskning brukar benämnas ”narrativa studier” (Johansson 2005: Mishler 1997). Den aktuella

studien fokuserade på vad som berättades (det naturalistiska perspektivet), men i vissa mindre

avseenden även på hur det berättades, för att tjäna syftet rätt (Johansson & Öberg 2008). Det

gjordes under vetskapen om att berättelsen kunde vara en del av en pågående konstruktion av

persons ”jag” (ibid.). Gubrium och Holstein (1997) beskriver valt ”vad”-fokus:

To answer what questions, one must focus on people and settings, looking for
the meanings that exist in, emerge from, and are consequential for, those
settings. (Gubrium och Holstein, 1997, sid. 14).
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4.4 Diskurspsykologi – den ena analysmodellen

En typ av modell för berättelseanalys är diskursanalys (Johansson 2005). Denscombe (2009)

redogör för modellens popularitet inom bl.a. socialpsykologin. Diskursanalysen fokuserar på

textens implicita mening (hur) framför dess explicita innehåll (vad), på ett sätt som den

traditionella innehållsanalysen inte klarar av (ibid.). Berättelsen och jaguppfattning kan till

exempel behandlas (Johansson 2005). Inom denna vetenskap har det utvecklats ett särskilt

socialkonstruktivistiskt tillvägagångssätt, nämligen s.k. diskurspsykologi (Winther Jørgensen

2000), vilken är en av två analysmodeller som den aktuella studiemetoden inbegrep för att

erhålla tillfredsställande svar på studiesyftet. Genom diskurspsykologin ser man texter som

konstruktioner av världen inriktade mot sociala handlingar (Winther Jørgensen 2000).

Winther Jørgensen (2000) ger en koncis beskrivning av modellens kvaliteter.

Diskurspsykologins socialkonstruktionistiska angreppssätt baseras både på den
poststrukturalistiska uppfattningen att jaget är ett diskursivt subjekt och på det
interaktionistiska antagandet att människor använder diskurser aktivt som
resurser och därmed inte bara är bärare av diskurser. (Winther Jørgensen, 2000,
sid. 105).

Jaget ses med andra ord som socialt och människan anses ha flera identiteter, diskursiva

sådana (Winther Jørgensen 2000). Winther Jørgensen (2000) menar att identiteter konstrueras

utifrån olika diskursiva kapital som är beroende av det relationella och därmed alltid är

instabila. Det innebär dock inte att man utgår som ett ”oskrivet blad” vid varje givet, nytt

tillfälle (ibid.). En identitet kan ses som avlagring av tidigare diskursbruk, och denna

avlagring skapar en svag kontinuitet för jaget som i sin tur formar en självförståelse, hävdar

Winther Jørgensen (2000).

4.4.1 Självbilder och jagkonstitution i livsberättelseforskning

Mark (1998) har undersökt diskurspsykologins användbarhet i studiet av livsberättelser.

Hennes teori kring detta användes således både som en typ av teoretisk och metodologisk

analysmodell i den aktuella studien, gällande personens jaguppfattningar i olika kontexter

(självbilder), avseende både ”vad” som berättades och ”hur” det berättades. Avseendet ”hur”

gällde analys av val av ord (t.ex. pappa, vuxenvärlden), metaforer (t.ex. onda draken, okända

grannen) samt berättelsernas tempus (t.ex. dåtid, nutid) (Johansson & Öberg 2008).

Mark (1998) beskriver livsberättelser som berättelser om personens liv och jag, och den

kontext som jaget existerar i. ”Självbilder är bilder av ett jag i en viss kontext och kan inte
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analyseras utan hänsyn till denna kontext.”, skriver Mark (1998:4). Kontexten ger nämligen

svar på personens trosföreställningar, intentioner, syften och motiv och en handling kan inte

identifieras utan detta, hävdar Mark (1998). Utifrån livsberättelsen konstituerar personen

övergripande självbilder. Dessa innebär självförståelse i form av en mer medveten, generell

och genomreflekterad bild av hur ens jag är utformat (ibid.). Det finns följaktligen ett

samband mellan hur jaget varit och hurdant det är nu, vilket växer fram i livsberättelsen. På

så vis kan man få svar på hur tidigare erfarenheter har påverkat individens sätt att tänka och

handla, men även på hur jaget har förändrats (ibid.). En livsberättelse skildrar således inte

endast det som en individ erfarit fysiskt och psykiskt, utan även hur dessa erfarenheter hänger

samman (narrativa samband).

Självbilderna har i sin tur utvecklats under barndomen genom uppväxt och fortsatt

utveckling (Mark 1998). De blir viktiga och ”laddade” för personen, särskilt vid personliga

kriser av olika slag, vilka personen blir (mer eller mindre) beredd att både försvara och

förneka. Självbilderna kan vara både medvetna och omedvetna. Personen konstituerar

självbilder direkt genom att medvetet reflektera över sig själv, men även indirekt genom att

företa sig andra aktiviteter (ibid.). Många självbilder är ett resultat av indirekt reflexivitet,

dvs. då personen uppfattar något och ”… erhåller självkännedom [kunskap om sig själv] som

en bieffekt av sin anpassning till omvärlden.”, skriver Mark (1998:45). Våra olika jag

konstitueras bl.a. genom det sociala samspelet (t.ex. genom sociala förväntningar). Mark

(1998) definierar det sociala samspelet som ett växelspel mellan personer, innefattandes

ömsesidighet i att man förutser och uppfattar varandras avsikter och sedermera anpassar sitt

handlande efter det. Men det finns skillnader i socialt samspel, påpekar Mark (1998), mellan

sådan som förekommer i personliga relationer (t.ex. sina familjemedlemmar) och sådan som

förkommer på ett mer allmänt plan med anknytning till grupptillhörighet (t.ex. sitt

fotbollslag). Vad gäller sistnämnda så distanserar vi oss och visar upp ett ”förenklat” jag som

passar den sociala gemenskapen. I personliga relationer visar vi istället upp hela vårt jag,

förutsatt att relationen är ”ideal”, dvs. bygger på ömsesidighet och acceptans samt är trygg

och varm (ibid.). Men Mark (1998) framhäver att personliga relationer kan vara allt annat än

”ideala”. ”Hat, illvilja, avundsjuka och fiendskap är nog så personliga och binder människor

samman med hårt knutna band… här finns glödande engagemang i den andre,

beroendeförhållanden, historisk dimension och så vidare.” (Mark 1998:92). I sådana

personliga relationer råder varken acceptans för den andras fördelar, svagheter eller brister

(ibid.).
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Viktigt att poängtera i sammanhanget är att livsberättelser innehåller både s.k. sanna

och falska redogörelser av jaget – ”falska” genom t.ex. önsketänkande och lögner (Mark

1998). De syftar till att skydda självet från sådant som individen inte vill acceptera (ibid.).

Men Mark (1998) understryker att livsberättelser trots allt bygger på konkret underlag och

sådant som ingår i ett jags historia, vilket också utgör en ram för livsberättelsens möjligheter.

”Falska” livsberättelser äger en viss sanning i den bemärkelsen att jaget accepterat dem och

identifierar sig med dem, vilket är en del av en hållning som jaget handlar utifrån. Det kan i

sin tur tas till uttryck mer eller mindre avsiktligt genom bl.a. attityder och beteende. Mark

(1998) menar att detta innebär ett moment av jagkonstitution precis som om jagets

uppfattning om sig själv hade varit ”korrekt”.

4.5 Innehållsanalys – den andra analysmodellen

Diskurspsykologin kombinerades med den s.k. innehållsanalysen (Johansson 2005). Den här

metodologiska analysmodellen besvarar frågor kring bl.a. story line, teman och poänger

(ibid.). ”Story line” är en koncentrerad version av berättelsen och den tar fasta på

karaktärerna, händelserna, förbindelserna mellan dessa, hur de utvecklas samt vad det

resulterar i (Hydén 2008). Vad gäller självbiografiskt material brukar en typisk ”story line”

vara den så kallade omvändelseberättelsen (eng: turning-point story), men i den här studien

var ”story line” istället utvecklingsberättelsen (Johansson & Öberg 2008). Det var berättelsen

om personens psykosociala utveckling under barndomen relaterat till relationer med andra

närstående (ibid.). ”Teman” ger svar på genomgående ytliga respektive underliggande

huvuddrag i berättelsen (Johansson 2005), medan en berättelses ”poäng” är det som

författaren vill betona för läsaren (Hydén 1997; Johansson 2005).

Enligt Johansson (2005) går det inte att särskilja en dimension från en annan i analysen,

och anledningen till detta är att betydelsen av innehållet lämpligen förstås i ljuset av hur det

förmedlas och i vilken kontext (ibid.). Kritik som framförts mot innehållsanalysen är att den

”… riskerar att bli alltför beskrivande och tolkningarna väl triviala och ytliga.” (Johansson

2005:290). Av den anledningen framhäver Johansson (2005) vikten av att kombinera

innehållsanalysen med en annan typ av analys, så att man kan nå en djupare förståelse för

materialet. Den aktuella studieempirin analyserades såväl innehållsmässigt som

diskurspsykologiskt i relation till utvalda socialpsykologiska teorier (förklarade under rubrik

”3. Teoretiska utgångspunkter”). Mishler (1997:111) skriver ”I takt med att

berättelseanalysens fält växer blir det viktigare att försöka tillämpa alternativa, mer
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vittgående strategier, som kan ge en mer omfattande och djupare förståelse för hur berättelser

fungerar och vilka funktioner de har.”

4.6 Tillvägagångssätt

”We emphasise that there is no one ´correct´ way of analysing biographical data”, skriver

Merrill och West (2009). Det gäller att besluta sig för ett tillvägagångssätt som verkar

lämpligt i förhållande till undersökningens fokus (ibid.). Med hjälp av metodlitteratur av

Denscombe (2009), Johansson (2005) samt Merrill och West (2009), utformade jag ett

praktiskt tillvägagångssätt i analysarbetet som gick till likt följande. Först läste jag materialet

några gånger tills ett mönster med kategorier gick att urskilja. Viktigt var att läsningen skulle

ske med största öppenhet, nyfikenhet och försiktighet. Vissa delar krävde större

uppmärksamhet men deras betydelse fick inte särskiljas från beroendet av helheten. Därefter

började jag anteckna mina reflektioner kring undantag, ovanligheter, motsägelsefullheter,

ofärdiga beskrivningar och disharmoni hos författaren, dvs. sådant som skiljde sig från de

mer allmänna intrycken. Olika färgpennor fick representera olika teman. Genomgående i

texten markerade jag olika nyckelcitat med färgflikar. Dessa analyserade jag särskilt noggrant

i den färdiga analystexten (genom att titta på val av ord och poänger) och kopplade samman

med tillhörande tema, i pedagogiskt syfte. Till detta fortsatte jag reflektera och dra slutsatser.

Arbetet med att bestämma vad som är viktigt och bör ingå och vad som är mindre

viktigt och kan ges mindre plats är en svårartad process, uttrycker Merrill och West (2009).

Av den anledningen är det av största vikt att man som forskare på allvar fördjupar sig i

berättelserna och tänker på sin data i tid och otid (ibid.). Det kan leda till en slags

motöverföring av de upplevelser och känslotillstånd som författaren redogör för, vilket kan

vara tämligen påfrestande på forskaren men möjligtvis ett nödvändigt ont, beskriver Merrill

och West (2009). I mitt fall tog det sig till uttryck bl.a. genom tårar och ilska första gången

jag läste självbiografin.

4.7 Metodens förtjänster och brister

Klassiska fördelar med kvalitativ analys är bl.a. att forskningen är förankrad i verkligheten

och att man erhåller ett detaljerat datamaterial som möjliggör bra forskning av komplexa

sociala situationer, förklarar Denscombe (2009). Nackdelar är istället svårigheter med att

generalisera resultaten då data inte är särskilt representativ samt att resultaten blir så kallat

försiktiga pga. att forskarens ”jag” är inblandat (ibid.).
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Vad gäller just den biografiska forskningen har den feministiska sociologen Richardson

(1990) framfört många argument för ett användande av det. Hon menar att livsberättelser

erbjuder förståelse för hur människor organiserar sina upplevelser till meningsfulla händelser

genom att sammanfoga dem. Richardson (1990) är kritisk till att socialvetenskapen

marginaliserat livsberättelseforskning, då den i hennes mening lämpar sig mycket väl inom

just denna disciplin. Oavsett hur ”icke-berättande” de socialvetenskapliga forskarna har för

avsikt att vara, så tränger det oundvikliga, mänskliga berättandet in i deras tänkande och

förstärker deras skriftliga budskap, påstår Richardson (1990). Ett marginaliserande av

livsberättelseforskning tjänar möjligtvis den socialpolitiska arenan, men inte den

samhälleliga, fortsätter Richardson (1990). ”Narrative is the best way to understand the

human experience beacause it is the way humans understand their own lives.”, vågar

Richardson (1990:133) påstå. Enligt Johansson (2005) och Mishler (1997) anser många

socialpsykologer att en återgivning av berättelsen om det egna jaget är centralt vid

formulerandet av en självidentitet och en jaguppfattning, och att det råder bred enighet om att

berättande skapar mening. ”Idag kan berättelseanalysen på goda grunder göra anspråk på att

vara en fruktbar vetenskaplig metod.”, skriver Mishler (1997:112).

Men i en livsberättelse finns det inte bara en sanning, utan flera möjliga framställningar

av verkligheten, menar Thomassen (2007). Dessa är heller inte absoluta till sin karaktär utan

provisoriska, då tidigare framställningar kan få annan betydelse i annan kontext (ibid.). Det

har även först fram kritik om att biografisk forskning återskapar och befäster den grupp man

väljer att studera och deras ofta underordnade position i samhället (Johansson & Öberg

2008). Av den anledningen är det viktigt att särskilja på att ge en grupp röst och att tolka en

grupps röster, av vilket det senare skall gälla i kombination med kritisk reflektion över hur

jag som forskare tolkar och sedermera framställer detta för mina läsare (ibid.). Denscombe

(2009:396) har därtill framfört att en nackdel med diskursanalysen är att det är svårt att

verifiera dess metoder och fynd, vilket i sin tur beror på att tillvägagångssättet synnerligen

sätter ”… stor tillit till forskarens insikter och intuition vid tolkningen av data.”. Av den

anledningen har jag varit noga med att redogöra för min förförståelse under nästa rubrik, ”4.8

Förförståelse”, samt uppmärksammat förförståelsens påverkan på mina tolkningar under

analysarbetets gång – påverkan i form av en eventuell ledtråd, inte en handbok.
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4.8 Förförståelse

De kunskaper och erfarenheter som jag i rollen som uttolkare bar med mig in i studien,

bildade en grund mot vilken mina tolkningar av materialet gjordes. I möjligaste mån försökte

jag sätta mig in i självbiografiförfattarens situation, men detta försök påverkades såväl

negativt som positivt av min förförståelse och kunde således aldrig bli fullständigt. I

efterföljande stycke redogör jag för fyra aspekter, vilka jag bar med mig in i

tolkningsprocessen av empirin.

Våren 2010 genomförde jag min praktik (socionomprogrammet vid Lunds universitet)

på en sluten institution för tvångsomhändertagna tonårspojkar enligt LVU (lagen med

särskilda bestämmelser om vård av unga) i en mindre kommun i södra Sverige. Samtliga

pojkar som bodde på institutionen hade psykosociala problem samt pågående kriminalitet och

missbruk, och majoriteten av dem var även omhändertagna pga. omsorgsbrister i hemmet.

Under min fyra månaders vistelse tycktes jag skönja ett gemensamt behov hos pojkarna,

nämligen det att få uttrycka sig och bli lyssnad på i socialt samspel med andra. Några av

pojkarna öppnade upp sig spontant och berättade uttryckligen vilka relationer som fick dem

att må bra och sköta sig, och vilka relationer som hade motsatt effekt.

Ett år senare, våren 2011, deltog jag i en kurs vid socialhögskolan (Lunds universitet)

som hette ”Social mobilisering och entreprenörskap”. I en klass på ungefär fyrtio personer

var femton av dem brukare från olika brukarorganisationer i Skåne. Jag minns särskilt en dag

när samtliga kursdeltagare fick möjlighet att berätta om sina liv för varandra. Häri framträdde

sociala relationer som själva roten i antingen ett ”nedfall” eller en ”uppgång” i en persons liv.

Jag minns särskilt en kvinna som berättade hur hon återföll i brott då hon var i som störst

behov av stöd men kände sig sviken av närstående och socialsekreterare.

Samma vår (år 2011) genomförde jag flera studiebesök på olika brukarorganisationer,

främst i södra Sverige men även ett i mellersta Sverige. Det var under det sistnämnda som jag

kom i samtal med en brukare kring hur hans liv hade sett ut, hur han hade hamnat på

brukarorganisationen samt på vilket sätt detta hade påverkat honom. Även den här mannen

uttryckte tydligt varför han sökt sig till en kriminell livsstil. Han upplevde det som sin fars

fel, då denne inte hade engagerat sig i honom samt varit fysiskt bestraffande, vilket i sin tur

väckt en känsla hos mannen av att vilja ta ut hämnd på ”den orättvisa världen”. Mannens

kriminella motiv föreföll således ha genererats i relationen till fadern.

Slutligen vill jag påpeka att jag själv har erfarenheter av förhållanden i min egen familj

under barndomen samt tillhörande uppfattningar om dess påverkan på såväl mitt utfall i livet
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som på andras. Men jag vill framhäva att mina uppfattningar på intet sätt är statiska, utan

dynamiska. Jag kände stor drivkraft att verka för syftet med studien, nämligen att söka

fördjupad förståelse. Först då kunde mina och andras uppfattningar förkastas, redigeras eller

bekräftas, om så bara för stunden. Val av uppsatsämne är ingen neutral process, framhäver

Merrill och West (2009). Ämnesformulerandet kan påverkas av såväl andras åsikter som av

personliga och professionella skäl. Men forskarens biografi diskuteras sällan, vilket kan

härröra från det historiskt starka imperativet inom akademin att distansera självet och

subjektiviteten från de akademiska projekten i utbyte mot god och opartisk vetenskap (ibid.).

Men det är de facto genom min barndom som mitt intresse för sociala relationer och dess

påverkan på individers utfall i livet initialt väcktes. Denscombe (2009) för ett resonemang

kring just forskarens ”jag” och menar att det finns två sätt att förhålla sig till detta i

dataarbetet. Å ena sidan bör man koppla bort sin egen livsberättelse så att undersökningen

blir helt opartisk, å andra sidan bör forskarens ”jag” ses som en avgörande resurs (ibid.). ”Det

råder emellertid allmän samstämmighet om själva kärnpunkten: jagets roll är viktig i

kvalitativ forskning.” (Denscombe 2009:385).

4.9 Etiska överväganden

När man bedriver en forskningsstudie måste man överväga dess nytta med risk för skada,

uppmanar Andersson och Swärd (2008). Forskning bör bedrivas med respekt för den man

studerar, betonar Denscombe (2009). I den aktuella studien blev utmaningen att försöka fånga

den beforskades perspektiv. I denna kontext möttes jag av en annan utmaning, nämligen

makten man besitter att benämna och kategorisera den människa man forskar om och att detta

kan bli problematiskt om man vill göra sig förstådd men inte bli anklagad för att konstra till

verkligheten (ibid.). Av den anledningen är det viktigt att studien ses i sitt sammanhang i tid

och rum (Andersson & Swärd 2008). Detta resonemang talar även för betydelsen av de

kritiska reflektioner och självreflektion som jag gripit mig an genom hela

forskningsprocessen.
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5. Resultat och analys
I detta avsnitt ämnar jag presentera och analysera resultat som visat på intressanta företeelser

i förhållande till undersökningens syfte. Syftet har varit att undersöka berättelser,

presenterade i en självbiografi författad av en före detta kriminell person, med utgångspunkt i

socialpsykologisk och interaktionistisk teori. Avsikten var att studera resonemang och motiv i

berättelserna beträffande personens relationer med andra närstående (”de signifikanta andra”)

under barndomen. Ändamålet med det var att undersöka om och hur dessa relationer påverkat

personens jag, val och handlande i olika kontexter (”den generaliserade andre”) genom den

psykosociala utvecklingen, samt vad relationerna hade haft för betydelse för personens

sociala kontroll och rättfärdigande av sitt beteende.

Materialet tolkades utifrån ett naturalistiskt perspektiv och fokus låg således på

innehållet. Analysmodellen bestod dels av diskurpsykologi för att förmå undersöka

självbilder och jagkonstitution, dels av en innehållsanalys för att få svar på det berättade i sin

kontext. Empirin knöts samman med de utvalda teorierna, grundade i en socialpsykologisk

ansats med inslag av symbolisk interaktionism. Avsnittet är utformat efter följande tre

huvudrubriker:

5.1 Närståendes påverkan på individens utveckling – ”de signifikanta andra”

5.2 Individens utveckling av socialt samvete – ”den generaliserade andre”

5.3 Individens handlande efter barndomstiden

Självbiografi:

Norberg, Liam (2005) Liam. Örebro: Libris
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5.1 Närståendes påverkan på individens utveckling – ”de

signifikanta andra”
Utifrån Meads (1976) definition av ”de signifikanta andra”, avgränsade jag sådana personer i

Liams liv till följande: föräldrarna, morföräldrarna, farmor, fastrar samt ett par lärare.

Samtliga framstod som viktiga och betydelsefulla, om än i olika avseenden, på så sätt att

Liam refererade till det egna jaget i form av känslor och tankar i samband med redogörelser

över hans relationer eller sociala samspel med dessa personer. De mest betydelsefulla

signifikanta andra tycks ha varit pappan och mormor, och sedermera även Gud (och man

bortser från den mänskliga faktorn i sammanhanget).

5.1.1 Mamma

Sammanlagt förekommer endast ett fåtal berättelser om Liams mamma i självbiografin.

Härefter ämnar jag reflektera över vad de fåtal berättelserna säger mig, samt kort kring hur de

frånvarande berättelserna kan tolkas.

Två berättelser som Liam kortfattat redovisar om sin mamma illustreras i följande två

citat.

Citat 1:

’Var har du varit idag?’ undrade alltid morsan när jag kom hem. ’Ute’, blev
alltid standardsvaret. Eftersom jag sällan kom för sent till middagen var det
aldrig någon som ifrågasatte mitt svar. Dagens äventyr behöll jag för mig
själv. (Norberg, 2005, sid. 31).

Citat 2:

Den första uppsatsen jag skrev i skolan handlade om att jag ville rymma
hemifrån. Min mamma kommenterade den bara med: ’Du måste vara den
enda i din klass som skriver om något sådant.’ Att det låg något djupare
bakom ville, eller kunde, hon inte se. (Norberg, 2005, sid. 41).

I det första citatet normaliseras den fåordiga kommunikationen mellan Liam och hans

mamma, genom att allvaret tonas ner och företeelsen framställs som vardaglig. Någon annan

typ av kommunikation framstår nästintill orimlig. Att Liam behöll ”dagens äventyr” för sig

själv kan tolkas som att Liam valde att inte berätta för sina föräldrar om sitt privatliv under

barndomen. I det andra citatet visar ordet ”bara” (Min mamma kommenterade bara den med)

ett missnöje från Liams sida över innehållet i mammans kommentar. Mammans svar

förstärker att Liam måste ha varit ensam om, eller utanför, vad gällde val av uppsatsämne.
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Med ordvalet ”djupare” förstår man att uppsatsens innehåll var av betydelse för Liam, och

han lägger ansvaret på sin mamma för att inte ha velat eller kunnat uppmärksamma hans vilja

att rymma hemifrån.

Kommunikationen mellan Liam och hans mamma tycks ha varit bristfällig. Poängen i

det Liam berättar kan ses som följande: så länge Liam följde regeln att komma hem till

middagen i tid, så visade hans mamma inget större intresse för vad han företog sig övriga

dagen. Möjligen var det därför Liam valde att inte berätta om sina ”dagliga äventyr”. Man

förstår även att Liam blev sårad när hans mamma inte visade något intresse för hans första

uppsats och dess, för honom, betydelsefulla innehåll.

Frånvarandet av berättelser kan tyda på allmänt bristfälligt samspel. Det kan även tyda

på att mamman var en av de mindre betydelsefula signifikanta andra. Sammantaget förefaller

Liam och hans mammas sociala band ha varit osäkert och möjligen löst (Scheff 1997). Liam

kan av den orsaken ha missat gynnsamma delar av sin mammas omsorg (ibid.).

5.1.2 Pappa

I sin självbiografi ägnar Liam ett helt kapitel kallat ”Min första hjälte”, åt att berätta om

familjen och i synnerhet om relationen till sin pappa. Liam beskriver hur relationen till sin

pappa en gång var och hur den kom att bli.

Citat 1:

Pappa var min hjälte när jag var barn. … det var pappa som var min stora
förebild. Det var nästan alltid han som följde med mig till dagis… Den
stunden var bara vår. Och att kärleken var ömsesidig tvekade jag aldrig på.
När jag hade börjat lågstadiet fick han en tavla av mig som jag hade gjort av
tyg och garn i olika färger. … och pappa satte stolt upp den på sitt kontor…
Pappa uppmuntrade mig alltid och var alltid generös och kärleksfull. … Han
var helt enkelt den bästa pappan man kunde ha. Ända tills jag blev åtta år.
Då hände något som från min sida bara var en obetänksam bagatell, men
som jag senare har förstått sårade honom djupt. Efter det förändrades våra
roller, en spricka hade smugit sig in mellan oss och den bara fördjupades
tills den till slut blev omöjlig att komma över. (Norberg, 2005, sid. 40-41).

Den ”obetänksamma bagatellen” handlade om att Liam och hans kompis skulle spela fotboll

och Liams pappa hade lovat att köra honom. Men Liam föredrog att åka med sin kompis

pappa, som var lite ”crazy”. Så Liam hoppade in i kompisens bil, och hans pappa körde fort

och vilt och skrattade när Liam och hans kompis satt på knä i baksätet och försökte balansera.

”Vilket äventyr för en åttaåring!” (Norberg 2005:41). Liams pappa, som ändå ville följa med

för att se matchen, fick åka ensam i sin bil, berättar Liam.
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Liam beskriver hur deras relation kom att utvecklades efter det.

Citat 2:

Många år senare har han berättat hur sviken han kände sig. Efter allt vad han
hade gjort för mig! Jag förstod förstås ingenting då. Det är lätt att säga ’om
han bara hade sagt något, om han bara hade berättat redan då’.  Men det som
kanske skulle ha kunnat förklara varför han blev så besviken, det fick jag
inte reda på förrän jag var tolv. Och då var det för sent. Händelsen kan verka
bagatellartad, men vår tidigare gemenskap började sakta vittra sönder tills
ingenting fanns kvar och meningsskiljaktigheterna hopade sig som svulster
på ett sjukt träd. Trots att jag bara var ett barn blev vi bittra fiender och jag
vägrade konsekvent att lyssna till eller följa min pappas råd och
förmaningar. Han blev en främling. Jag gick omkring med en återkommande
värk i magen. (Norberg, 2005, sid. 41).

Liam beskriver även hur han hade hanterat situationen om han fick välja idag.

Citat 3:

Hade jag idag vetat vad det till exempel skulle innebära för min pappas och
mitt framtida förhållande att jag en dag valde att sätt mig i min kompis
pappas bil, skulle jag förstås ha åkt med min egen pappa istället. (Norberg,
2005, sid. 44).

Vid en första anblick, endast på kapiteltiteln (”Min första hjälte”), förstår man att Liams

pappa var en signifikant andre (Mead 1976). I första citatet är poängen att pappan fick Liam

att känna sig trygg när de gick till dagis ihop och att pappan fyllde honom med

stolthetskänslor när han hängde upp Liams tavla på sitt kontor. Den berättelsen är skriven för

att förtydliga hur kärleken dem emellan manifesterades. Liam och hans pappas sociala band

förefaller således ha varit säkert (Scheff 1997) innan Liam gjorde den ”obetänksamma

bagatellen”, som medförde att deras tidigare gemenskap började ”vittra sönder”, vilket är

berättelsens poäng i andra citatet. Genom att berättelsen i tredje citatet är skriven i första

person med formuleringen ”förstås”, förstärks Liams personliga ”felhandlande” i situationen

och normaliserar paradoxalt nog hans val idag som ”enkelt”. Genom detta tar Liam på sig en

oerhörd skuld vad gäller den förlorade relationen till sin pappa. Om händelsen i själva verket

var en obetänksam bagatell, vilket den förefaller ha varit, så skulle den ha varit ett accepterat

fenomen inom deras säkra sociala band (Scheff 1997). I synnerhet eftersom Liam ”förstås”

inte förstod det då, som ”åttaåring” (citat 2). Dessa ordval förtydligar för läsaren att Liam var

ett barn och att han naturligtvis inte förstod allvaret. Men här finner vi disharmoni hos Liam,

då han skriver att det hade varit ”lätt” att säga ”om han bara hade sagt något”. Liam lägger

således inte ansvaret på sin pappa, trots att det var pappan som blev besviken på Liam utan
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Liams vetskap. Pappan tycks ha svarat med asocial responslöshet (Asplund 1987), av den

orsaken att Liam valde att åka med kompisens pappa framför honom. Asocial responslöshet

inbegrips i den oförståelse för varandra som osäkra sociala band utgörs av. ”Hopandet” av

”meningsskiljaktigheter” som Liam beskriver i andra citatet, kan även det likställas med

kommunikation präglad av asocial responslöshet (ibid.). Dispyterna ackumulerades därtill

som ”svulster på ett sjukt träd”, vilket förstärker hur processen antagligen upplevdes som

förfärlig av Liam.

Oavsett om Liams pappa övergick till att vara asocialt responslös som en medveten

eller omedveten sanktion, så framstår gensvaret från Liam ha blivit asocial responslöshet i

retur (Asplund 1987). Det sociala bandet blev således osäkert och övergick i ”isolering”

(Scheff 1997). Fiendskapet och främlingskapet som Liam upplevde i relationen till sin pappa

(citat 3) tyder även det på ”isolering” (ibid.). Möjligtvis var det det osäkra och instabila

sociala bandet som skapade den ”återkommande värken” i Liams mage (citat 2), enligt

Asplund (1987) orsakat av starka obehagskänslor inför sammanstötning med den asocialt

responslöse (pappan). När Liams pappa inte reagerade på Liams sanktion i retur, dvs. den

asociala responslösheten, så upplevde Liam sannolikt maktlöshet och kontrollförlust

(Asplund 1987; Collins 2004). Eftersom Liam bodde med sin pappa var han tvungen att

interagera med honom till viss del, även om han försökte undvika det. Tvånget att interagera

med pappan och att i detta uppleva maktlöshet och kontrollförlust, kan utifrån Collins (2004)

tolkas som att Liam tömdes på emotionell energi, vilket gav upphov till det motstånd han

började visa upp gentemot pappans råd och förmaningar (jfr. Asplund 1987). Detta är ett

förhållande som enligt Asplund (1987) och Collins (2004) efter en tid kan utveckla en asocial

personlighet, vilket det gjorde hos Liam, då han sökte sig hemifrån och till andra

gemenskaper inom punken, graffitin och slutligen det kriminella. Det återkommer vi till

längre fram.

Men åter till händelsen med bilskjutsen. Om händelsen sårade Liams pappa så djupt

som Liam redogör för, trots det säkra sociala bandet, framstår deras relation som något

ofärdigt beskriven innan händelsen inträffade. Var det sociala bandet i verkligheten så säker

som Liam vill få det att framstå? Berättelsens poäng skulle kunna återspegla ett

önsketänkande hos Liam, som syftar till att skydda hans själv från sådant som han inte vill

acceptera, nämligen att han och hans pappa inte hade ett säkert socialt band från början och

att förklaringen till att deras relation gick förlorad inte låg i att det var Liam som handlade

”fel” (Mark 1998). Men oavsett om berättelsens poäng återspeglar önsketänkande eller

verklighet har det förmodligen haft påverkan på Liams jagkonstitution. Liams ”jag” har



39

accepterat en livsberättelse om relationen till hans pappa och identifierat sig med den, vilket i

sin tur inneburit ett moment av jagkonstitution som, enligt Mark (1998), sannolikt påverkar

Liams tänkande och handlande idag. Det har dock förmodligen påverkat Liam mindre

negativt än det skulle ha gjort om Liam istället hade identifierat sig med en livsberättelse vari

han och hans pappa aldrig hade haft en kärleksfull relation.

Sommaren när Liam hade fyllt tolv år så berättade hans föräldrar för honom att hans

pappa inte var hans biologiska pappa, vilket kom som en chock för Liam.

Citat 4:

Först förstår jag inte vad hon [mamma] menar, sedan börjar allt snurra som
om jag befann mig i en overklig dröm. --- Som om jag har stigit in i en ny
värld där inget är riktigt sant. Inget har substans och ingen går längre att lita
på. (Norberg, 2005, sid. 48-49).

Liam beskriver hur den händelsen förändrade relationen till hans pappa ytterligare.

Citat 5:

Pappa var alltså inte min biologiska pappa. Det förklarade allt. Nu hade jag
en lysande ursäkt till allt mitt uppror. … Nu hade jag fått ännu ett argument
till att inte lyssna på pappas tillrättavisningar. Jag tyckte att han blev allt mer
hård och auktoritär. Vad hade han för rätt att försöka uppfostra mig genom
hårda tillrättavisningar? --- hela mitt inre revolterade --- Jag avskydde den
orättvisa världen. (Norberg, 2005, sid. 49-50).

Poängen i det fjärde citatet är att Liam plötsligt kom att misstro hela sin omgivning och

händelsen framstår som allomfattande och mycket förvirrande. Poängen i det femte citatet är

att Liam, efter beskedet om att hans pappa inte var hans biologiska pappa, kunde rättfärdiga

sitt upproriska beteende på bl.a. dessa grunder. Händelsen skulle kunna liknas vid en

personlig kris, vilket enligt Mark (1998) gör självbilder extra viktiga och ”laddade” för

individen, vilka denne då kan bli mer beredd att försvara (Mark 1998). Men ordvalen

”lysande ursäkt” och ”ännu ett argument” (citat 5) får det att låta som en tonårstendens och

allvaret i Liams sätt att se på saken tonas ned, medan ansvaret delvis läggs på honom själv.

Samtidigt beskriver Liam sin pappa som ständigt mer sträng och maktfullkomlig. Liam kände

sig orättvist behandlad, men pekar ut världen som ansvarig för upproret och frånskriver

därmed pappan delvis från ansvar. I berättelsen återfinns således motsägelsefullheter i hur

Liam ser på saken idag och hur han såg på saken då.

Att Liam ignorerade eller trotsade pappans disciplinerande kan återigen tyda på ett

band präglade av ”isolering” (Scheff 1997). Precis som i relationen till sin mamma missade
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Liam möjligen gynnsamma delar av pappans omsorg pga. isoleringen, vilket påverkade hans

själv negativt och således även hans beteende (ibid.). Disciplinering har visat sig vara

verkningslöst om det inte föreligger en vilja att lyda hos den som blir disciplinerad (Stayton

et al. 1971). Viljan att lyda uppstår naturligt inom säkra sociala band, vari ömsesidig

identifikation förekommer (Scheff 1997). Man kan således dra slutsatsen att Liams ovilja att

lyda pappans disciplinerande var ett resultat av deras osäkra sociala band, som i sin tur var ett

resultat av pappans asociala responslöshet (Asplund 1987; Scheff 1997; Stayton et al. 1971).

Den snedfördelade maktutövningen som Liam ger uttryck för har förmodligen gjort att han

känt sig maktlös i förhållande till sin pappa (Asplund 1987), i samband med att han genom

spegeljaget tolkade pappans auktoritära bemötande som ett förminskande av honom som

person (Cooley 1933). Sådana situationer med pappan tömde sannolikt Liam på emotionell

energi, vilket efterhand skapade motstånd, magvärk och upproriskt beteende (Collins 2004)

5.1.3 Föräldrarna

Liam beskriver hur relationen till båda hans föräldrar utvecklades allteftersom.

Citat 1:

För varje vecka, varje månad som gick växte upproret. Mina föräldrar
började betrakta mig som ett “olydigt” barn. Min mamma var gravid och
min lillebror var bara ett år. Det som minst av allt behövdes nu, det var ett
barn som betedde sig som jag. Nu var mina föräldrar inte några personer jag
såg upp till längre. Allt jag hade älskat hos mina föräldrar började jag nu
förakta. --- Mina föräldrar älskade mig fortfarande, men jag kunde inte älska
dem tillbaka, upproret var för stort. Jag fick aldrig stryk, utom en och annan
örfil som jag hade gjort mig förtjänt av, och jag tror egentligen att de gjorde
sitt bästa för att uppfostra mig kärleksfullt. Men jag var inte mottaglig – jag
hade förklarat krig mot dem. Mellan jag var åtta och tolv minns jag varje
dag som en mental kamp. Periodvis lugnade det ner sig, men sedan kom jag
på någon ny genial idé för att blåsa liv i konflikten på nytt. (Norberg, 2005,
sid. 41-42).

Liam beskriver i citatet ovan hur hans uppror stegvis ökade, sannolikt i takt med att han antog

föräldrarnas attityd gentemot honom (Mead 1976). Liam kom att reagera för sitt jag som

föräldrarna reagerade för det, nämligen negativt. Utifrån Cooley (1933) kan det tolkas som att

Liam kände sig i vägen och som ”olydig” genom spegeljaget, vilket i sin tur väckte en ilska i

form av ”förakt” och ”krig” hos honom (citat 1). Eftersom Liams sociala självkänsla

troligtvis påverkades negativt av denna ”mentala kamp”, manifesterades det även negativt i

Liams beteende, då han fortsatte att ”blåsa liv i konflikten” (ibid.). Citatet belyser även hur

Liam idag skuldbelägger sig själv, genom att allvaret tonas ner angående de örfilar han gjort
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sig ”förtjänt av” och genom att han ”inte var mottaglig” för föräldrarnas kärlek. Från att vid

den tidpunkten ha skuldbelagt föräldrarna för upproret mellan dem och honom, skuldbelägger

Liam idag sig själv.

Liam beskriver vilka känslor som väcktes inom honom pga. upproret gentemot

föräldrarna.

Citat 2:

Jag längtade bort… bärare av det nya hoppet, en önskan om rättvisa och
upprättelse. Jag hade ett fängelse i mitt hjärta och jag drömde att så fort
morgondagen kom skulle kedjorna lossas och fångvaktaren försvinna. Då
skulle friheten bli en stigande sol av glädje och värme. Frihet från familjens
slavok hade blivit min högsta önskan, jag ville kunna påverka min egen
situation. Jag längtade intensivt efter denna befrielse. Jag ville inte längre
vara ett barn utan rättigheter. Jag ville få välja själv. Jag såg mig som ett
olycksbarn som levde i en ständig förbannelse av brist på kärlek och
uppskattning. Men en dag skulle jag bli fri och älskad för den jag var.
(Norberg, 2005, sid. 50).

Citatet ovan belyser de osäkra sociala banden mellan Liam och hans föräldrar och avvisandet

han ger uttryck för gentemot föräldrarna tyder på ”isolering” (alltför lösa sociala band)

(Scheff 1997). Därav kände sig Liam troligtvis inte som en del av gruppen (familjen) (Cooley

1933). Han kände sig sannolikt utanför (Scheff 1997). De önskningar och ändamål som Liam

ger uttryck för i citatet reflekterar Liams jaguppfattning vid tidpunkten (Cooley 1933). Han

längtade efter "rättvisa och upprättelse”, efter ”frihet”, ”värme” och ”glädje”, efter att ”få

välja själv” och bli ”älskad för den han var”. Det tyder på att Liam troligtvis kände sig

orättvist behandlad och av den orsaken ville hämnas. Tidigare forskning har visat att

aggressivt och sedermera kriminellt beteende kommer ur känslan av orättvisa, orsakat av

känslorna skam och utanförskap (Gold et al. 2011; Sampson & Laub 2005). Det kan i sin tur

orsakas av föräldrar som konsekvent sänder signaler till barnet om att han är ”dålig” (Milner

& Webster 2005; jfr Scheff 1997). Den fientlighet som barnet upplever gentemot sig själv i

relationen till föräldrarna, kan omvandlas till att barnet känner sig förolämpat, och då riktas

fientligheten istället mot andra (mot personer som barnet tror dömer honom) (Gold et al.

2011; Milner & Webster 2005). Det görs för att skydda självet mot de negativa känslorna,

vilket i sin tur väcker en ilska som berättigar det aggressiva och sedermera kriminella

uppförandet (Gold et al. 2011; Milner & Webster 2005; jfr Cooley 1933).

Liam beskriver hur hans uppror och hämnd kunde tas till uttryck hemma genom små,

dolda medel vid middagsbordet. ”Jag tuggade falukorven i munnen, men svalde den aldrig. I

stället bad jag att får gå på toaletten och spolade ner korven i toalettstolen med ett förnöjt
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leende.” (Norberg 2005:42). Hämnden, eller sanktionen, försåg förmodligen Liam med en

kort kontrollförnimmelse och ett maktövertag (Asplund 1987; Collins 2004).

För att återgå till citat två, så berättar Liam även att han ville bort från föräldrarnas

makt och tvång (”slavok”) och att han ville känna kärlek från andra för den han ”var” – för

hela hans jag (Mark 1998). I personliga relationer tenderar vi att visa upp hela vårt jag,

förutsatt att relationen är ”ideal”, dvs. bygger på ömsesidighet och acceptans samt är trygg

och varm, menar Mark (1998). Men fiendskap kan också binda samman människor i

personliga band, t.ex. genom ett sådant beroendeförhållande som det mellan Liam och hans

föräldrar. I sådana personliga relationer råder istället bristande acceptans för både varandras

fördelar, svagheter och brister. Det kan resultera i att man distanserar sig och endast visar upp

ytliga delar av jaget, vilket det tillsynes verkar som att Liam gjorde, då han mestadels

uppvisade en upprorisk tendens gentemot sina föräldrar. Den här processen var troligtvis

jagkonstituerande för Liam (ibid.).

Liam beskriver vilken effekt den dysfunktionella relationen till hans föräldrar hade på

de anarkistiska punkideal han anammade.

Citat 3:

På ungdomsgårdarna i våra förorter spelade Ebba Grön och andra lokala
band sina protestsånger med mycket attityd och energi och det blev plötsligt
självklart att bli en rebell, en oliktänkande… Pappa skakade som vanligt på
huvudet åt mina demonstrativa upptåg där det endast handlade om att gå
emot allt ordningsamt. Jag tålde inte hans inställning, men fick samtidigt
ännu mer ont i magen. Jag låg under täcket i pojkrummet och försökte
visualisera att där… kunde inget ont hända mig. … Jag kände mig förtryckt
och orättvist behandlad och svor på att jag skulle hämnas: varje motgång,
varje utskällning – allt skulle mina föräldrar få lida för. (Norberg, 2005, sid.
43-44).

Sannolikt fylldes Liam med emotionell energi på ungdomsgårdarna och upplevde kontroll i

rollen som ”rebell” och ”en oliktänkande” (citat 3) (Collins 2004). Hemma tömdes Liam i

stället på emotionell energi (Collins 2004). Pappan och hans negativa bemötande till Liams

”upptåg” (citat 3) tolkades troligtvis av Liam som att pappan såg ner på honom (följt av en

sorg) (Cooley 1933). Genom bl.a. denna process byggdes Liams spegeljag upp. Spegeljaget

är i sin tur kopplat både till självet och till självkänslan, följaktligen påverkades sannolikt

även dessa delar negativt av Liams relation till sin pappa (ibid.). En sådan dysfunktionell

relation (osäkert socialt band) innebär ofta att ena parten är passiv och tillbakadragen medan

den andra parten är arg och aggressiv (Scheff 1997). Vad gäller yngre barn är det nästan alltid

föräldern som tar den aggressiva rollen och barnet som tar den passiva rollen i sådana
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relationer, hävdar Scheff (1997). Men i takt med att barnet blir äldre kan rollerna komma att

omvändas. Det kan leda till att det passiva barnet i tonåren och vuxenåldern företar sig

kriminell aktivitet, blir våldsam och beter sig oansvarigt (ibid.). Det stämmer in på Liams

psykosociala utveckling och stödjer tidigare resonemang om Liams jakt på rättvisa och

hämnd (ur citat 2), vilket han även ger uttryck för i tredje citatet. Detta återkommer vi till

längre fram.

5.1.4 Släkten

Liam beskriver hur upproret i familjen fick honom att söka sig hem till andra i släkten.

Citat 1:

Jag försökte hålla mig borta från dem [föräldrarna] så mycket jag kunde och
sökte uppmuntran och kärlek på andra håll, inte minst hos mormor och
morfar och hos farmor och mina fastrar. (Norberg, 2005, sid. 41-42).

I citatet ovan förstår man att den ”uppmuntran” och ”kärlek” som Liam sökte på annat håll,

var något som han fattades hemma, eller snarare något som han inte erhöll från de som han

nu försökte hålla sig borta från, nämligen föräldrarna. Istället erhöll han uppmuntran och

kärlek från sina morföräldrar, sin farmor och sina fastrar. Vid denna tidpunkt i sitt liv kom

Liam att anamma punkens anarkistiska ideal allt mer. Han bar ett katthalsband som han fått

av en faster och målat svart med tusch, så att det skulle se ut som ett nitarmband. Det var han

noga med att visa upp på skolfotograferingen, berättar han. Liam bar även en svart

gangsterhatt från 1930-talet som han hade fått av sin morfar. Dessa två punkattiraljer tyder på

att rollen som ”punkare” gav upphov till stolthetskänslor hos Liam – stolthet som Liams

faster och morfar indirekt understödde genom solidariska symboler (Collins 2004; Mead

1976). Det skulle kunna tolkas som att de uppmärksammade och accepterade hans behov i

hans identitetsutveckling, vilket kan ha bidragit till en positiv självbild kopplad till punken

och anarkin (Cooley 1933; Mark 1998).

Liams morfar hade varit boxare och Liam berättar att han brukade beundra sin morfars

prisstatyetter. Då brukade hans morfar säga, ”’När du blir lite större ska jag ta med dig till

klubben.’” (Norberg 2005:32). Citatet belyser morfars inkluderande sociala sätt gentemot

Liam. Ett förhållningssätt som förmodligen genererade lojalitet och ömsesidig identifiering

(Cooley 1933; Scheff 1997). Liam berättar att hans morfar höll sitt löfte och när Liam var tio

år fick han följa med till boxningsklubben. Efter Liams vinst i sin första provmatch,

förklarade hans morfar ”… att han var nöjd med min insats. Jag var både stolt och upprymd
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när vi åkte hem. ’Ja, vem vet, min vän’, sa morfar när tunnelbanan skramlade iväg, ’du

kanske blir en boxare som jag en dag.’” (Norberg 2005:36). När Liam speglade sig i sin

morfar identifierade han sig sannolikt med morfar som boxare och anammade morfars tilltro

till sin boxningsförmåga (Cooley 1933). På så vis stärktes förmodligen Liams självkänsla

kopplat till boxningen, vilket troligtvis även fick positiva effekter på Liams självuppfattning

(ibid.). När stolthetskänslan gav sig tillkänna genererades antagligen även känslan av

grupptillhörighet och det sociala bandet mellan Liam och hans morfar gjordes säkert (Scheff

1997). Stoltheten i situationen fyllde sannolikt Liam med emotionell energi och upplevd

kontroll, vilket kan ha bidragit till att Liam fortsatte söka sig till sporten (Collins 2004).

Så småningom, som trettonåring, började nämligen Liam träna kampsporten taekwondo

i samma boxningslokal som hans morfar en gång hade fört honom till. Liam berättar varför

taekwondo lockade. ”För att få utlopp för min energi…” (Norberg 2005:62). Taekwondo kom

att bli ett stort intresse för Liam och han finansierade sin träning med att bl.a. jobba extra som

diskare. ”Jag kände att taekwondo var helt rätt för mig… Jag skulle bli bäst.” (Norberg

2005:63). Citaten belyser hur Liam hade energi tillövers som han behövde kanalisera, vilket

taekwondo lämpades för. Möjligtvis var det energi i form av det uppror han kände

inombords, orsakat i hemmet. Att taekwondo kändes ”helt rätt” för honom förstärker det

personliga gillandet. Liam uttrycker även att han hade för avsikt att bli ”bäst”, vilket talar för

att sporten fick honom att tro på sig själv i den grad att han trodde han kunde bli bäst (stark

självkänsla kopplat till sporten). Det visade sig stämma, då han senare blev svensk mästare.

Liam berättar att han bodde hemma hos morföräldrarna en kort period, då mormor hade

ordnat ett nytt extrajobb till honom, eftersom hon visste att han behövde pengar för att ha råd

att följa med på ett träningsläger med taekwondon. Att få bo hos morföräldrarna, bli bistådd

med jobb och därtill få sova i mormors egen säng, var för Liam ett bevis på mormors kärlek i

handlingar, berättar han. Liams mormor var troende, spelade instrument i Frälsningsarmén

och tyckte om bingo. Ibland när Liam var yngre fick han följa med mormor in till centrum

och spela bingo. Då brukade mormor säga, ”’Om vi vinner delar vi på vinsten, eller hur?’”

(Norberg 2005:33) och Liam brukade nicka till svar. ”Hon tog mig i handen och så gick vi till

bingohallen…” (Norberg 2005:33). Liam berättar att en gång när han vann, då hade även

mormor varit glad för hans skull. ”En kärleksfullare och mer omtänksam person fick man leta

efter.” (Norberg 2005:34). Kring resonemanget om Liams relation till sin mormor finner vi,

precis som i resonemanget om hans morfar, återigen symboler för grupptillhörighet. Mormor

framträder som socialt inkluderade i sitt sätt gentemot Liam genom att vilja dela sin

bingovinst, hålla Liam i handen och glädjas med Liam när han vinner (Collins 2004; Cooley
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1933). Mellan Liam och hans mormor fanns en gemenskap, värme och ömsesidighet, som

utifrån Scheff (1997) kan tolkas som ett säkert socialt band. Mormors ”kärleksfulla”

förhållningssätt gentemot Liam framträder som någonting ovanligt för Liam, i bemärkelsen

att han fick ”leta efter” personer som henne. Mormor framstår således som Liams främsta,

kärleksfulla signifikanta andre (Mead 1976). Som tonåring började Liam sitt andliga sökande,

som han benämner det, och det började med att han ofta satt hemma hos mormor (och morfar,

men morfar var inte troende) och läste i hennes Bibel. Genom sitt andliga sökande fann han i

vuxen ålder tron på kristendomen – vägen till kärleken, som han beskriver det. Man kan

således tolka detta som att den positiva självbild Liam erhöll i samspel med mormor, erhöll

han även i situationer med koppling till mormor, såsom kristendomen och Gud – båda

uttalade representanter för kärleken vid upprepade tillfällen genom Liams självbiografi. Det

skulle visa sig att både mormor och Gud var Liams mest betydelsefulla signifikanta andra,

men vid två helt skilda vändpunkter i hans liv. Det återkommer vi till längre fram.

Liam besökte ofta sin mormor och morfar och beskriver att, ”Inne i mormor och

morfars trea var det en helt annan doft… deras doft, en doft jag alltid blev trygg och lycklig

av att inandas. --- hos mormor och morfar kändes det alltid tryggt att vara.” (Norberg

2005:32–33). Citatet beskriver hur bra Liam mådde i sina morföräldrars sällskap, vilket kan

vara en förklaring till varför han besökte dem ofta (Collins 2004).

5.2 Individens utveckling av socialt samvete – ”den

generaliserade andre”
5.2.1 Skolan

Liam beskriver hur hans skoltid inbegrep den ena oengagerade läraren efter den andra och att

ytterst få av dem förmådde väcka kunskapslysten hos honom och hans klasskamrater. På

lågstadiet beskriver Liam en lärare vid namn Bomben likt följer.

Citat 1:

Otaliga pekpinnar gick åt… Om någon pratade i klassen gick han fram till
elevens skolbänk och slog så besinningslöst i bänklocket att det ekade i
öronen i flera minuter. Var någon extra olydig kunde han även få en dask av
pinnen. --- då var det lika mycket psykisk som fysisk tortyr --- Trots
Bombens ilska var det något hos honom som jag tyckte om. Han var en
auktoritet som aldrig hade behandlat mig illa. Några gånger hade han väl
bankat pekpinnen i min skolbänk, men han hade aldrig luggat mig.
(Norberg, 2005, sid. 20-22).
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Under lågstadietiden präglades Liams skolgång av skräcken för Bomben och Bombens

repressalier. Utifrån citatet ovan förstår man att den ”psykiska och fysiska tortyren” Bomben

representerade genom sin ”ilska” var oerhört obehaglig utifrån Liams synvinkel. Likväl

respekterade han Bomben pga. hans ”auktoritet” och för att han ”aldrig” valt att ”lugga till”

Liam trots sitt maktövertag. Men det är inte svårt att se det snedvridna i det resonemanget om

deras relation. Liam tyckte om en man han var rädd för och därtill underordnad, vilket i hög

grad liknar ett socialt band präglat av ”uppslukning” (Scheff 1997). En sådan relation medför

att den underordnade (Liam) överger delar av det egna jaget av rädsla för auktoritetens

(Bombens) åsikter och uppfattningar (ibid.). Som en konsekvens av ”uppslukningen” kan

Liam till viss del ha utvecklat de beteendestörningar som omgivningen vittnade om, enligt

honom själv (Asplund 1987).

På mellanstadiet fick Liam en ny lärare, Åke, under en period och beskriver händelsen i

citatet som följer.

Citat 2:

Det verkligen brann av interesse och kärlek i den mannens hjärta och han
blev både min och mina klasskamraters stora förebild. Han brydde sig om
oss! Bara det! När man är i elvaårsåldern drömmer man om att bli förstådd
och behöver ständigt bli uppmuntrad och bekräftad. Detta var Åke specialist
på. Han såg oss som människor, inte som hopplösa fall. Plötsligt var det
roligt att gå till skolan på morgonen. Jag fick snart en oerhört nära och
personlig relation till Åke och han uppmuntrade mig när han märkte mitt
intresse för film och musik. Han såg mig som den jag verkligen var! --- Åke
stod på vår sida mot den ’orättvisa vuxenvärlden utanför klassrummet’. ---
Men Åke var vikarie och efter ytterligare några månader fick vi
chockbeskedet: Åke måste sluta. ’Aldrig i livet’, protesterade vi elever… ---
Nu var det Åke vi skulle rädda – och oss själva. --- När Åke hade lämnat oss
växte upproret. Vi protesterade envist och lyckades skrämma iväg den ena
läraren efter den andra. --- Åke hade lärt oss att investerar man i kärlek och
medkänsla blir effekten kärlek och lojalitet tillbaka till givaren. Det var Åke
vi ville ha tillbaka, en ersättare skulle vara illojalt mot kärleken själv. Så
småningom tog vanmakten över och vi fick en ny kvinnlig lärare som vi
motvilligt accepterade. (Norberg, 2005, sid. 23-25).

I citatet ovan framträder Åke som den mest betydelsefulla personen för Liam i skolan under

mellanstadietiden – en ”signifikant andre” som Liam förlorade (Mead 1976). Utifrån Mark

(1998) skulle deras personliga relation kunna tolkas som ”ideal”, och det sociala bandet dem

emellan förefaller ha varit säkert och stabilt (Asplund 197; Scheff 1997). Meningen ”Plötsligt

var det roligt att gå till skolan” tyder på att situationerna med Åke i skolan fyllde Liam med

emotionell energi, vilket troligtvis bidrog till att han gärna sökte sig dit (Collins 2004). Att

Åke stod på barnens sida mot den ”orättvisa vuxenvärlden”, pekar på en besvikelse hos Liam

gentemot många vuxna förutom Åke. Den besvikelsen kom sannolikt att växa när Åke var
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tvungen att sluta. Förlusten av Åke innebar ytterligare en förlust av kärlek, förståelse,

uppmuntran och bekräftelse från en vuxen (utöver bristen på detta i relationen till

föräldrarna). Relationen mellan Liam och Åke hade förmodligen präglats av lojalitet (Cooley

1933), och av den anledningen upplevdes en ersättare av Åke som ”illojalt”, inte enbart mot

Åke utan även ”mot kärleken själv”. När kärleken gick förlorad och ersattes med ”vanmakt”,

i och med det ”motvilliga” accepterandet av en annan lärarinna, så var upproret ett faktum.

Utifrån Collins (2004) kan denna händelse tolkas som en tvingande ritual – ett tvång att delta

i lektioner med den nya lärarinnan, vilket tömde Liam på emotionell energi och engagemang

och gav upphov till motstånd (Collins 2004).

Liam berättar att situationen där hemma, på liknande sätt, fick konsekvenser på hur han

betedde sig i skolan. Enligt Liam ”… började även omgivningen vittna om mina brister, om

mitt otyglade sätt att aldrig lyssna vare sig på lärare eller på andra vuxna. (Norberg 2005:50).

Vid det här laget var det således inte enbart Liams föräldrar som vittnade om hans brister och

otyglade sätt, utan även den vuxna omgivningen. Liam lägger skulden på sig själv då han ser

sitt ”otyglade sätt” som en brist hos honom själv. Att han ”aldrig” lyssnade på den vuxna

omgivningen signalerar därtill en rättighet från den vuxna omgivningens sida, att anse att

Liam hade ett otyglat sätt. Man kan tolka citatet som att Liam vid det här laget antog andras

attityder gentemot honom själv (”den generaliserande andre”), vilka han refererade sitt jag till

och som påverkade hans fortsatta psykosociala utveckling (Cooley 1933; Mead 1976). Men,

eftersom människan har många olika relationer, så har hon även en rad olika jag som svarar

mot olika sociala reaktioner (Mead 1976). I det här sammanhanget – hemma, i skolan och

gentemot vuxna generellt – kan man anta att Liams självbild och självkänsla var negativt

laddad med skam och att han såg sig själv som en människa, vars brister gick ut över andra

(Cooley 1933; Mark 1998). Men eftersom Liam inte gav uttryck för, dvs. erkände skam vid

den tidpunkten i sitt liv, kan den ha blivit destruktiv för honom, vilket i sådana fall fick

negativ effekt på hans sociala kontroll (Scheff 1997). Den ”fientlighet” Liam sedermera

upplevde i relation till vuxenvärlden, som han uttrycker det, kan alltså förklaras som ett

resultat av dold eller förnekad skam. Även det självrättfärdigande som Liam gav uttryck för

gällande sina rutiner (t.ex. laglöshet) senare i tonåren, kan förklaras som ett resultat av dold

eller förnekad skam (ibid.). Vi återkommer snart till detta, men först behandlas Liams intresse

för punken och anarkin mer ingående än tidigare.
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5.2.2 Punken och anarkin

Liam berättar att punken handlade om något som han hade längtat efter, nämligen anarkin.

Citat 1:

Jag skulle lära mig den svåra konsten att frigöra mig från världens alla
orättvisor och gå min egen väg, bort från farsans alla krav. Bort från alla
tider att passa. Bort från vuxenvärldens alla lögner. (Norberg, 2005, sid. 58).

Citatet belyser hur Liam såg anarkin som en uppfordran till kamp, genom vilken han skulle

vinna mot sin pappa och i förlängningen mot vuxenvärlden. Det faktum att Liam nämner sin

pappa specifikt kan tolkas som att han fäster en del ansvar på sin pappa för den protest och

det uppror han personligen kände och gav uttryck för. Man kan t.o.m. tänka sig att pappan

stod för en del av det tvång, den ”orättvisa” och de ”lögner” (t.ex. att han inte var Liams

biologiska pappa) som Liam beskriver, utöver de ”krav” som nämns i direkt anslutning till

pappan som något negativt han ville ”bort från” (citat 1). Det framstår som att Liam, genom

”den generaliserade andre”, antagit andra vuxnas attityder gentemot honom och utifrån det

formulerat en önskan om att ”frigöra sig från världens alla orättvisor” och komma ”bort från

vuxenvärldens alla lögner” (Mead 1976). ”Den generaliserade andre” har på det viset indirekt

bidraget till den attityd som Liam ger uttryck för, nämligen anarkin (ibid.). I takt med att

Liam identifierade sig med punken på olika ungdomsgårdar i förorterna kring Stockholm, där

det skapades symboler för grupptillhörighet genom anarkin, så sammankopplades Liams

individuella beteende med punkgruppens beteende, både vad gällde utseende och handlingar

(Collins 2004; Mead 1976). Liam började hålla till på en ungdomsgård i Rågsved då och då,

där många ungdomar samlades för att slåss. Och slåss, kom även Liam att göra.

Liam berättar att när han var fjorton år (1983) var hans största intressen att hålla till på

ungdomsgårdar, köra minicross och måla graffiti. Liam berättar att han delade dessa intressen

med andra killar i ett gäng från ungdomsgården i Hagsätra, samt att det gänget hade allierat

sig med ett annat gäng från ungdomsgården i Fagersjö. Liams Hagsätra-gäng såg upp till

Fagersjö-gänget för att de var duktiga på att köra vilt med motorcross. Men Fagersjö-gänget

brukade även provocera polisen, vilket symboliserade den anarki Liam förespråkade. Liam

berättar om en gång när två personer från Fagersjö-gänget kom förbi Hagsätra-gänget med en

stulen bil och Liam och hans vän Stefan följde med i bilen till en mack, där Liam var med om

sitt första inbrott. Liam beskriver hur han upplevde inbrottet i efterhand.



49

Citat 2:

… när jag och Stefan blir avsläppta i Hagsätra, tittar vi allvarligt på varandra
och lovar att detta var en engångsgrej… Det här var en ungdomssynd ---
Däremot förundrades jag länge över den euforiska känslan när vi flydde
därifrån, den lika kittlande som skrämmande tanken på att kanske bli jagad
av polis… Det var bara den lyckade flykten jag såg. (Norberg, 2005, sid.
61).

Den sista meningen i citatet ovan belyser hur det faktum att Liam och hans vänner lyckades

fly brottsplatsen utan att bli tagna av polisen (en vinst i kampen mot den orättvisa

vuxenvärlden – självbild kopplad främst till pappan), var det som hade betydelse i

sammanhanget, inte att det var något orätt (”fel”), vilket Liam och Stefan inledningsvis hade

reflekterat över (möjligtvis självbild kopplad till morföräldrarna) (Cooley 1933). Det var den

upprymda och lyckliga känslan i flykten från polisen som hade lämnat störst avtryck i Liam.

En känsla som sannolikt fyllde honom med emotionell energi och med upplevelsen av

kontroll, ett tillstånd som troligen även gjorde att Liam fortsatte söka sig till den typen av

situationer, innefattandes spänning och risk (Collins 2004). Förmodligen omedvetet, då den

medvetna reflektionen tillsammans med Stefan var en annan (att handlingen var ”fel”).

Inbrottet hade skapat ytterligare symboler för grupptillhörighet mellan Liam och de andra

killarna (Collins 2004). Nu delade de en särskild gemenskap, vilket sannolikt genererade

solidaritet (Scheff 1997). Liam speglade sitt beteende i de andras beteende och kände

antagligen stolthetskänslor (Cooley 1933). Liam bedömde således sitt kriminella handlande

som ”rätt” utifrån ingruppens seder (ibid.).

5.2.3 Sökandet efter ”rätt” och ”fel”
Samma år som första inbrottet, 1983, började Liam intressera sig för kristendomen. Det var

ett intresse som väcktes genom berättelser om djävulen.

Citat 1:

Jag hade ingen koppling till den kristna vägen, förutom mormor… Ändå
började jag läsa Bibeln, helt enkelt för att jag fascinerades av djävulens tal
666. Likaså lockades jag av legenden om striden mellan Sankt Göran och
draken, där riddaren spetsar draken med sin lans och vinner slaget om det
goda över det onda. Men vem var draken som spetsades? Vilken natur hade
den? Var det onda rakt igenom ont eller var det onda ett missförstått väsen,
precis som jag under min uppväxt hade känt mig missförstådd? Kanske var
det onda en rebell som slogs för sin rätt att existera och finas till? Frågorna
var många och jag sökte svaren i alla böcker jag kunde finna om andlighet.
Till slut bestämde jag mig för att bli vän med draken och att han inte kunde
vara genuint ond. (Norberg, 2005, sid. 65-66).
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Berättelsen ovan kan tolkas som att den handlar om Liam och inte om draken, eller

åtminstone belyser en stark identifikation med draken från Liams sida. Liam fascinerades av

berättelsen om ”slaget om det goda över det onda”. Liam tolkade sedan legenden utifrån sitt

jag, präglat av självbilder i olika kontexter (Mark 1998). Han identifierade sig med draken

som var ond, men varken draken eller Liam var ”onda rakt igenom”, utan ”missförstådda” av

vuxenvärlden och Sant Göran. Av den anledningen hade draken och Liam blivit ”rebeller

som slogs för sin rätt att existera och finnas till”. Citatet (1) återspeglar vilka tankegångar

Liam gick i vid tidpunkten då intresset för kristendomen väcktes, och stärker tidigare

resonemang om Liams osäkra sociala band med sina föräldrar under barndomen.

Liam berättar att han ofta hade budskap om det ”onda” i sin graffiti, men att dess

innebörd kom att bli mer och mer betydelsefull.

Citat 2:

… leken blev snart allvar, den andliga resan hade börjat och andligheten
hade naglat sig fast i mitt inre som ett serum, ett befriande läkemedel som
skulle hjälpa mig finna en väg bort från världens orättvisa och förljugna
vuxenvärld. … Mörkret hade börjat bli den sida av tillvaron där jag kände
mig allt tryggare. Vem kunde döma mig och säga vad som var rätt och fel?
Förutom min taekwondo-tränare fanns det ingen vuxen jag såg som någon
förebild, ingen vars råd jag ville följa. (Norberg, 2005, sid. 66-67).

Citatet ovan tyder på att Liam identifierade sig som ”ond” allt mer, vilket han upplevde som

något ”rätt” (befriande och trygghetsgivande). Det som i stället var ”det goda”

(vuxenvärlden) upplevdes ”fel” (orättvist och förljuget) och troligtvis därmed förtryckande

och otryggt. Genom meningen ”Vem kunde döma mig och säga vad som var rätt och fel?”

(citat 2), ifrågasätter Liam andra personers förenande av ”god” och ”rätt” samt av ”ond” och

”fel”. Genom andligheten skulle han finna en väg bort från ”det goda” och ”felaktiga” (den

orättvisa och förljugna vuxenvärlden). Den enda vuxna Liam såg som ett efterföljansvärt

exempel var hans taekwondotränare, förmodligen av den anledningen att tränaren var hård

men rättvis, som Liam uttrycker det (och därmed upplevdes ”ond” men ”rätt”). Tränaren var,

för ovanlighetsskull, en vuxen auktoritet som Liam hade förtroende för.

Liam fortsätter beskriva vilken betydelse det andliga kom att få i hans liv.

Citat 3:

En ny låga hade börjat brinna i mitt hjärta, en dröm… om att förstå
meningen med vår existens. … såg mig som en andlig sökare på livets väg --
- Jag ville förmå mina kompisar som jag målade graffiti med att visa samma
intresse och lyckades locka med dem i mitt sökande. Graffitimålaren Ziggy
och jag… fann gemenskap i vårt delade intresse --- Vi var fyra som hängde
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ihop, jag, Ziggy, Zack och Dissey, och det blev en mission att söka vägen
tillsammans. Att vi stal både mat och sprayfärg och tog böcker utan att
betala bekom oss inte. Det man inte kunde få fick man ta, resonerade vi,
systemet var ändå orättvist för den som inget hade… Och med vår attityd
kunde ingen röra oss. Det andliga sökande var både kittlande spännande och
djupt allvarligt. (Norberg, 2005, sid. 64-65).

I citatet ovan beskriver Liam hur han kom att dela intresset för det andliga sökandet med tre

andra killar (Ziggy, Zack, Dissey), vilket gav upphov till en ny gemenskap på samma vis som

graffitin initialt hade sammanfört dem. Liam och hans vänner fick inte dåligt samvete av att

”stjäla mat, sprayfärg och böcker”, utan det upplevdes som ”rätt” i relation till ”systemets”

(samhällets) ”orättvisa” – det som var ”fel” (Cooley 1933). Liam beskriver hur deras

gemensamma ”attityd” hindrade andra personer från att ”röra” dem. Det vittnar om en attityd

som möjligtvis skyddade deras själv och jaguppfattningar från det faktum att de i

verkligheten handlade ”fel”, nämligen kriminellt (Mark 1998). Tidigare forskning har visat

hur kriminellt beteende kan drivas fram genom känslan av orättvisa, bl.a. orsakat av en känsla

av utanförskap i samhället (Sampson & Laub 2005). Enligt Scheff (1997) kan

utanförskapskänslan uppstå som ett resultat av osäkra sociala band med andra under

barndomen.

5.2.4 Graffitin och hiphopen

Liam och hans tre graffitivänner bodde numera periodvis ihop i en lånad lägenhet. Liam

berättar att han hade kvar sitt rum hemma hos föräldrarna, men såg det ”… som en sista utväg

…” (Norberg 2005:71) och sällan sov där. I graffitigemenskapen kan man således tänka sig

att Liams självbild var mer positivt laddad till skillnad från självbilden kopplad till kontexten

med föräldrarna (Mark 1998). Det kan man se som en konsekvens av i vilket sammanhang

Liam fylldes med respektive tömdes på emotionell energi (Collins 2004). Förmodligen

upplevde Liam innanförskap och stolthetskänslor i graffitigemenskapen, medan han upplevde

utanförskap och skamkänslor i kontexten med föräldrarna (Collins 2004; Scheff 1997).

”Den som inte är beredd att riskera livet som graffitimålare är en nolla. --- Ändå, det

fanns inget bättre liv. Det fanns helt enkelt inget annat liv.” (Norberg 2005:69), berättar

Liam. Man kan därför tänka sig att riskerna han utsatte sig för som graffitimålare gjorde att

han kände sig som motsatsen till en nolla, möjligtvis som en vinnare – som duglig och

kompetent. Av den anledningen fanns det ”inget bättre liv”, trots de livsfarliga riskerna. Det

var den typ av livsstil som Liam upplevde mest positivt laddad självbild i, och det motsvarade

inte någon annan självbild han hade kopplad till någon annan kontext. Det dolda budskapet
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skulle således kunna vara att Liam inte tyckte att livet var tillräckligt värt att leva om han inte

fick leva graffitilivet.

Citat 1:

Den som målar är kung, resonerade vi… Våra namn skulle finnas överallt…
Gröna linjen [tunnelbanelinje i Sthlm] var vår, vi tyckte att vi ägde den. Vi
var inte som den gråa massan som nöjde sig med det ynkliga liv de hade
tilldelats. Vi ville förändra världen och göra uppror mot hela skiten. Nätterna
var också våra. (Norberg, 2005, sid. 72).

Citatet ovan belyser vilken positiv självkänsla Liam fick av att måla graffiti på nätterna i

tunnelbanan, och vilken maktförnimmelse det medförde (Cooley 1933; Collins 2004).

Självkänslan ges bl.a. till uttryck när Liam stoltserar över (eng: gloat) tunnelbanan och

nätterna som ”deras” (Cooley 1933). Andra människor – ”den gråa massan” – saknade

kontroll över sina ”ynkliga liv”, men det gjorde inte Liam och hans graffitivänner. Det

speglar en attityd som återigen skyddade Liams själv och jaguppfattning från skuld och skam

i de handlingar han och hans vänner företog sig (Mark 1998). Liam och hans ingrupp

handlade ”rätt” genom att försöka ”förändra världen”, medan utgruppen handlade ”fel”

genom att vara passiva (Cooley 1933).

Vid det har laget har Liam hunnit fylla sexton år (1985). Han berättar att det den

sommaren samlades mängder av ungdomar (inkl. honom själv) i Kungsträdgården (kallat

Kungsan) för att hiphop-dansa, spela musik och visa varandra sina graffitiverk. Ungdomarna

var både inhemska svenskar och invandrare. Plötsligt slogs ungdomarna från Kungsan med

”skinnskallarna” från Gamla stan, som Liam beskriver det. Han berättar att han och ett antal

andra som höll till i Kungsan i samband med detta brukade söka upp ”skinnskallar” att

misshandla. Även år 1986 och 1987 förekom det s.k. kravaller i Kungsan, beskriver Liam.

Till det yttre uppfattades kravallerna som meningslösa, men för honom handlade de om

följande.

Citat 2:

Att få vara närvarande och känna gemenskap med alla likasinnade ungdomar
som var samlade, att känna hur vi som en kropp rörde oss framåt, känna
hettan och adrenalinet rusa när polisen kommer… Och att känna att vi var
starkare än dem. Vad bestod egentligen samhället av? Vilka ideal och
förebilder var goda? Någon politisk mening hade upploppen inte, mer än att
visa vårt missnöje med hur polisen försökte bryta sönder vår nyfunna kultur
och gemenskap: hiphopare, kickers, breakdansare, förortskids, rappare, DJ:s,
graffitimålare och alla andra gäng. Alla samhällsklasser fanns med. När
polisen red in i Kungsan på sina hästar och vrålade åt oss att åka hem och
lägga oss kändes det lika orättvist som om en okänd granne kommer in för
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att be dig stänga av musiken och köra hem dina vänner – detta fast ni sköter
er och det i stället är grannarna som uppför sig illa. Allt förstås sett ut en
rebellisk tonårings ögon.” (Norberg, 2005, sid. 82-83).

Citatet ovan belyser den grupptillhörighet Liam upplevde med de andra ungdomarna som

deltog i kravallerna, då dem tillsammans interagerade i en övergripande ritual med

ömsesidigt emotionellt fokus, och situationen fyllde troligtvis Liam med emotionell energi

(Collins 2004). Han identifierade sig starkt med de andra ungdomarna (Scheff 1997), och han

var beredd att försvara gemenskapen med dem, antagligen då hans självbild kopplat till den

gemenskapen var positiv och viktig (Mark 1998). Liam ifrågasatte därtill samhällets ideal om

vad som var ”det goda”. Utifrån Liams synvinkel representerade polisen den ogrundade

orättvisa som han avskydde och ville motarbeta. Genom sista meningen i citatet ovan tonar

Liam dock ner, eller närapå tillintetgör, den betydelse han precis beskrivit att kravallerna

hade för honom som ung. Idag verkar det som att Liam ser sitt deltagande i kravallerna som

något av ett ”felhandlande” av en ”rebellisk tonåring” (citat 2). Idag är Liams samvetes syn

på ”rätt” och ”fel” i förhållande till ”det goda” och ”det onda” samma som kristendomens. En

samvetets förändring som skedde genom mötet med Gud i fängelset och försoningen med

föräldrarna vid samma tidpunkt. Det återkommer vi till i slutet.

5.2.5 Filmen

Liam berättar att han blev anställd som en av huvudrollerna i filmen ”Stockholmsnatt”, en

film som ingick i ett projekt som skulle försöka förebygga ungdomskriminaliteten efter

Kungsankravallerna. Regissören Staffan hade letat skådespelare i Kungsan och blivit tipsad

om Liam av Ziggy och Dissey. En kille vid namn Pablo Roberto blev också rekryterad och

tillsammans med Liam spelade de filmens antagonister, berättar Liam. ”Att se sig själv på bio

var en skön känsla… helt klart ville jag fortsätta att satsa på skådespeleriet och göra fler

filmer.” (Norberg 2005:88). Citatet visar på den emotionella energi som skådespeleriet fyllde

Liam med, eftersom han ville fortsätta med det, vilket han gjorde några år senare (Collins

2004). Den ”sköna känslan” skulle kunna tolkas som känslan av stolthet. Sannolikt förekom

det under dessa förhållanden symboler för grupptillhörighet, gemenskap och solidaritet

kopplat till skådespeleriet och filmens kontext – en kontext till vilken Liam kopplade en

positiv självbild som skådespelare (Collins 2004; Mark 1998; Scheff 1997).
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5.3 Individens handlande efter barndomstiden

5.3.1 Förlust av en närstående

Efter att ha turnerat med ”Stockholmsnatt” öppnade Liam och Roberto en kampsportsbutik i

Stockholm. Liam berättar att de snart insåg att de inte skulle bli rika på verksamheten och

därför började göra affärer ”vid sidan om”. Bl.a. agerade de mellanhand till stulna diamanter,

vilket de tjänade en del pengar på, berättar Liam. Vid den här tidpunkten i sitt liv erhöll Liam

ett efterlängtat svart bälte i taekwondo och, ”Uppfylld av min nya grad vann jag SM i

taekwondo och livet började kännas hur bra som helst. Jag hade fyllt arton år och allt såg ljust

ut när den stora vändpunkten kom som en orkan helt utan förvarning.” (Norberg 2005:94).

Liams mormor gick bort i cancer. Citat nedan belyser hur starkt Liam reagerade på sin

mormors död.

Citat 1:

Mormor, en av de få människor jag verkligen hade kunnat älska. Mormor,
som hade visat mig vad kärlek kunde betyda på ett djupare och helt
villkorslöst plan. Nu, när hon inte längre fanns, förstod jag att mormor hade
varit en trygg punkt i mitt liv. Hur skulle jag klara mig utan henne? …
Varför måste hon dö när det börjar gå bra för mig och jag äntligen kunde
glädja henne med mina framgångar? … Jag kände mig totalt desillusionerad.
Livet var orättvist och inget hade någon mening längre. Redan i det
ögonblicket… började jag tänka i andra banor än tidigare. (Norberg, 2005,
sid. 94-95).

I berättelsen ovan betonar Liam hur speciellt det var för honom att älska någon på det sätt

som han hade älskat sin mormor. Han och hans mormors säkra sociala band och ”ideala”

personliga relation, i vilken Liam kunde visa upp hela sitt ”jag”, hade inneburit en trygghet

och därmed ett moment av internaliserad kontroll (Mark 1998; Scheff 1997; Winnicott 1998).

När mormor dog upplevde Liam att tryggheten gick förlorad, vilket möjligtvis utgjorde en

fara för den interna kontrollen (Winnicott 1998). Han ifrågasatte hur han skulle kunna

fortsätta leva utan henne – utan den ”interna kontrollanten”. Mormors död innebar således ett

riskmoment för Liams liv. Liam kände skuld över att inte ha visat upp ett ansvarsfullt

beteende för sin mormor tidigare i det förflutna, och gjort henne glad på samma vis som hon

hade gjort honom glad (reciprocitet) (Scheff 1997; Stayton et al. 1971). Liam kände sig

”totalt desillusionerad”, tyckte livet var ”orättvist” och saknade ”mening”. Hans beskrivning

kan kopplas till tidigare forskning som har visat att förlust av en närstående kan ge upphov

till trauma som relaterar till hjälplöshet och förlust av kontroll, vilket i sin tur kan leda till

emotionella problem (problem internaliseras) och/eller beteendemässiga problem (problem
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externaliseras), såsom bl.a. stöld och misshandel (Gold et al. 2001; Maschi et al. 2011; Price-

Robertson et al. 2010). Denna bild stämmer in på Liam. Citatet som följer beskriver den

effekt som mormors död fick på Liam, vilket skulle kunna tolkas som en upplevelse av

hjälplöshet. ”… nu var mitt inre öppet och sårbart och jag var ett lätt offer för dunkla tankar.”

(Norberg 2005:98).

Liam beskriver på vilket sätt mormors död innebar en destruktiv vändpunkt för honom

och ett något likgiltigt steg in i kriminaliteten.

Citat 2:

Efter mormors död fattade jag ett beslut som jag senare djupt fick ångra: jag
skulle ta ett mycket medvetet steg in i kriminalitetens värld. … Nu ville jag
gå över alla gränser. (Norberg, 2005, sid. 95).

Självdestruktivt beteende och apati har även det visat sig uppstå som en effekt av trauma

(Maschi et al. 2011). Liam beskriver hur han nu var ”… beredd att offra allt för… Det

perfekta brottet. Utfört med intelligens och perfektion.” (Norberg 2005:95). Det skulle göra

honom till en fri människa. ”Fri från det samhälle som ändå var orättvist och som bara ville

kväva alla drömmar.” (Norberg 2005:96). Liam var beredd att riskera livet för det brott som

skulle göra honom stolt, för det brott som skulle erkänna honom som kapabel och kompetent.

Det påminner om samma strävan som Liam hade när han gjorde uppror mot sina föräldrar

och när han utsatte sig för livsfarliga risker som graffitimålare. Den lyckade strävan skulle

innebära ”frihet från orättvisa och förtryck”. Möjligtvis en frihet i form av en, för Liam,

omedveten sanktion, som i realiteten ville bli uppmärksammad och erbjuden normalisering

(Asplund 1987). Med andra ord, en brist på kärlek och uppmuntran som i realiteten möjligtvis

ville ombesörjas (Winnicott 1998). I tidigare forskning har man funnit att fientliga

föreställningar om folk i allmänhet (samhället) skyddar den kriminelles själv på så sätt att han

behåller känslor av frihet, trygghet och stolthet samt erhåller respekt genom hämnden

(brottet) (Milner & Webster 2005). I citat tre nedan kan man tyda vad ”friheten” i och med

brottet skulle innebära, nämligen att hela Liams liv skulle ”förändras” och leda till ”det

förlovade landet” där ”lyckan skulle vara gjord för all framtid”.

Citat 3:

Jag var fast besluten om att nå mitt nya mål i livet. --- Visst fanns det risker,
men jag såg inte kuppen [tillslag mot värdetransport] som ett egentligt brott,
och kriminell skulle jag aldrig bli. Den identiteten var inte min. --- Det var
varken min sociala bakgrund eller min uppväxt som gjorde att jag tog
beslutet. Jag gjorde ett medvetet val när jag bestämde mig för att löpa linan
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ut. … Jag ville spela högt med livet som insats, och vägen till det förlovade
landet skulle gå via en ’kriminell handling’. Genom den skulle allt förändras
och lyckan skulle vara gjord för all framtid. (Norberg, 2005, sid. 96-97).

I citatet ovan berättar Liam att han inte bedömde brottet som ett ”egentligt brott” vid

tidpunkten för dess genomförande. Liam identifierade sig inte heller som ”kriminell”.

Samtidigt var steget in i kriminaliten ett ”medvetet” sådant, berättar han. Ett medvetet beslut

som inte berodde på hans ”uppväxt”. Men tidigare berättade Liam att beslutet togs till följd

av mormoderns bortgång. Berättelsen framstår här som något motsägelsefull. Var verkligen

Liam medveten om att han företog sig kriminell aktivitet, utan att se den kriminella

handlingen som personligen kriminell? Kunde Liam verkligen försäkra att hans uppväxt inte

hade påverkat hans beslut, när hans mormor var en stor del av hans uppväxt och hennes

bortgång öppnade upp för beslutet? Här kan man misstänka att berättelsen innehåller ett slags

önsketänkande (Mark 1998). Möjligen var Liam vid tidpunkten för händelsen mer eller

mindre medveten om att han antagit den kriminella identiteten, men förnekade det för att

skydda självet (ibid.). Och eventuellt hävdar Liam idag att hans uppväxt inte hade påverkan

på beslutet (om kuppen), av den anledningen att han nu för tiden inte vill skuldbelägga någon

för den strävan som troligtvis väcktes inom honom, i och med upproret gentemot

vuxenvärlden under barndomen.

5.3.2 Allvarlig initiering av kriminalitet

Vid tillfället då Liam redogör för den första vändpunkten i sitt liv, så är han arton år gammal.

I resterande självbiografisk text finns återgivningar av olika brott som Liam genomförde fram

tills han hamnade i fängelse år 1993, tjugofyra år gammal. Däribland ett tillslag mot en

guldaffär, ett tillslag mot en juvelerarbutik och några sprängda kassaskåp. ”Jag levde mig in i

min nya roll på samma sätt som jag hade gjort med graffitin, kampsporten eller min första

filmroll. Jag ville passionerat ge allt jag kunde.”, berättar Norberg (2005:120). Det belyser

hur den kriminella handlingen innebar samma strävan som Liam hade haft kopplat till de

andra ”intressena” i sitt liv. Även den kriminella handlingen stärkte sannolikt hans

självkänsla och fyllde honom med emotionell energi samt upplevelsen av kontroll – extern

kontroll (Collins 2004; Winnicott 1998). Därmed vågade Liam söka den frihet och det

erkännande han sökt sedan barndomen.

Men Liam berättar att han inte kunde handskas med sina känslor och vad det fick

konsekvenser på hans beteende.
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Citat 1:

Jag hade blivit mentalt handikappad och kunde känna att mitt inre snart
skulle explodera av känslosvallningar. Jag löste ibland frustrationen genom
att misshandla någon nattetid, som om allt bara måste ut, oavsett vem som
drabbades. Ibland fick brottet fungera som ett utlopp för alla förträngda
känslor, ibland fick tillfälliga aggressionsutbrott bli min säkerhetsventil. Jag
kunde bli otroligt provocerad av trivialiteter… (Norberg, 2005, sid. 113).

Det som Liam redogör för i citatet ovan liknar i stor utsträckning en konsekvens av

”isolering”, vilket antagligen var tillståndet på Liams sociala band med sina föräldrar (Scheff

1997). Genom isoleringen kan det ha utvecklats en självrättfärdig logisk grund för Liams

rutiner (bl.a. våld), men beteendet är egentligen tvångsmässigt, som ett resultat av förnekad

isolering och skam (ibid.). I tidigare forskning har man funnit att olika föräldraövergrepp i

barndomen kan ge upphov till en intensiv skamkänsla i individen, vilken denne kan komma

att omvandla till att skuldbelägga andra och känna ilska, i syfte att skydda självet från den

intensiva skamkänslan (Gold et al. 2011). Individen externaliserar problem. Den här

processen har visat sig ge upphov till våldsamt kriminellt beteende, då fientligheten riktas

bort från självet och mot andra – en process vari det kriminella beteendet rättfärdigas utifrån

individens ståndpunkt (ibid.). Berättelsens redogörelser över emotionella och

beteendemässiga problem är ytterligare någonting som i tidigare forskning visat sig ha

samband med tidiga, negativa livserfarenheter (Gold et al. 2011; Leschied et al. 2008;

Sanderson & McKeough 2005). Sådana typer av problem är exempelvis ångest och

aggression, vilket är något som Liam ger uttryck för i citatet (1) (ibid.).

Liam redogör för hur den ”kriminella gruppen” kom att bli hans ”familj” i citatet nedan.

Citat 2:

Den gammaldags mer “humana” kriminella moralen, som bygger på att vara
hederlig mot sina nära och se till att ingen utomstående eller oskyldig
kommer till skada, bryts sakta och omärkligt sönder när banden blir starkare
till den kriminella gruppen. För många blir gruppen den familj de aldrig haft
och känslan av brödraskap växer sig allt starkare för varje brott… Samhället
har ju redan svikit, kvar är bara vi… det är klart att man hyser kärlek till sina
bröder i brott. Man delar risker, man delar gemenskap, man delar de goda
ögonblicken och man delar de olyckliga stunderna… Men det kan vara en
konstlad vänskap; målet att tjäna snabba pengar blir i längden ofta viktigare
än vänskapen till varandra, och med tiden kan även dina bästa vänner bli
dödsfiender i jakten på pengar. Kärleken till pengar tar helt över och
vänskapen övergår i misstänksamhet och meningsskiljaktigheter. (Norberg,
2005, sid. 111).

Berättelsen ovan beskriver hur det sociala bandet till den kriminella gruppen blev säkrare än

till andra närstående (Scheff 1997). Den kriminella gruppen blev ingruppen vars medlemmar
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Liam identifierade sig med genom symboler för grupptillhörighet som delade ”brott”, delade

”risker”, delade åsikter, delade mål, delad glädje och delad sorg (Collins 2004). Men i takt

med att de sociala banden började innehålla ”misstänksamhet och meningsskiljaktigheter”

över målet med deras gemenskap, nämligen pengar, så gick det sociala bandet över till att bli

osäkert (Scheff 1997). Plötsligt uppstod utanförskapskänslan och solidariteten övergick i

fientlighet (ibid.).

Det största brott som Liam deltog i var den s.k. ”930-miljonerskuppen” eller ”Rånet

mot Gotabanken 1990” – ett tillslag mot en värdetransport som resulterade i 930 miljoner

svenska kronor i statsobligationer. Dagen efter rubricerades händelsen i media som det största

rånet genom tiderna i Sverige, berättar Liam. Då var han tjugo år gammal. Liam trodde

inledningsvis att, ”Jag hade lyckats med ’drömkuppen’ – målet med mitt kriminella liv. …

Nu var jag fri.” (Norberg 2005:138). Men när Liam en tid senare blev påmind om sin

mormor, började han tveka på den livsväg han valt. ”Något, djupt inom mig, sa att det liv jag

hade levt kanske inte hade varit det rätta.” (Norberg 2005:141). Möjligen berodde Liams

plötsliga tvivel på det säkra sociala band han hade haft med sin mormor. Mormor hade varit

den mest betydelsefulla signifikanta andre och en representant för kärleken, som Liam

speglat sig i och kopplat en positiv självbild till (Cooley 1933; Mark 1998; Mead 1976). Det

uppstod en vilja att behandla mormor som mormor behandlade Liam – en reciprocitet

(Stayton et al. 1971). Rånet resulterade således i dåligt samvete gentemot mormor – en skuld

över att inte ha gjort ”rätt” i förhållande till det mormor representerade, nämligen ”det goda”

(innefattandes trygghet och välvilja) (Cooley 1933; Scheff 1997). Men eftersom Liams

samvete i övrigt huvudsakligen formats genom förenandet av ”rätt” med ”det onda”

(innefattandes utanförskap), så var påminnelsen om mormors godhet sannolikt inte tillräcklig

för att Liams skulle avsluta den kriminella livsvägen.

Till sin förskräckelse upptäcker Liam och hans vänner när de kommer tillbaka till

Sverige, att värdepapperna från 930-miljonerskuppen har hunnit spärras internationellt och

därför inte går att sälja. Liam beskriver vad det hade för effekt på hans föreställning om den

kriminella livsstilen.

Citat 3:

Jag försökte hålla skenet uppe, men kände att hela mitt liv började bli
destruktivt och våldsamt. Jag tyckte att min inre värld hade börjat orenas, att
jag hade överskridit en gräns till något som inte ville mig gott. Det var en
känsla som jag inte kunde minnas från tidigare. (Norberg, 2005, sid. 147).
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… jag var på flykt utan att längre veta vem min fiende var. Eller fanns min
största fiende inom mig själv? (Norberg, 2005, sid. 161).

Känslan som Liam beskriver att han inte kände igen, i citatet ovan, kom sannolikt genom en

bedömning mot samvetet gentemot honom själv. Han bedömde inte längre ”det onda” som

rationellt, mentalt nödvändigt, harmoniskt och moraliskt, dvs. ”rätt”, utan ”det onda”

bedömdes nu som ”fel” (Cooley 1933). Efter att Liam trodde att han hade uppnått målet med

sitt kriminella liv, att han numera var fri från orättvisa och förtryck, kände han sannolikt inte

samma uppror som tidigare. Han hade tagit ut sin hämnd på fienden – samhället –

vuxenvärlden – genom det perfekta brottet. Men det perfekta brottet hade inte lett till det ”det

goda” som Liam trodde att det skulle göra – till det förlovade landet där lyckan var gjord för

all framtid, utan det perfekta brottet hade i stället lett det ”det onda” – fortsatt kriminalitet

utan mål och istället under mer eller mindre tvång, då han var tvungen att försörja sig.

Liam hade vid det här laget hunnit fylla tjugoett år och pengarna höll på att ta slut,

därför bestämde han sig för att göra ett nytt tillslag mot en värdetransport i Göteborg.

Tillslaget misslyckades oerhört. Liam var nära att både ta en annans liv och mista sitt eget, då

han fick en yxa i huvudet och sköt tillbaka i självförsvar. Efter händelsen var Liam väldigt

ångerfull.

Citat 4:

Det som hade hänt var inte bara en misslyckad kupp, det var en gränslös
katastrof. --- Så här kan det inte fortsätta, tänkte jag, det måste bli ett slut på
kriminaliteten. Istället för att vara på väg mot toppen hade jag nu nått den
lägsta punkten hittills i mitt liv. --- Kriminell rimmade inte längre på rebell. -
-- Tankarna rusade runt i mitt inre. Jag måste välja sida, jag kunde inte
fortsätta att leva i lögnen. (Norberg, 2005, sid. 157-159).

Citatet ovan vittnar om att den kriminella aktiviteten nu verkade uttömmande på Liams

emotionella energi, vilket reducerade hans personliga engagemang och gav upphov till

motstånd (Collins 2004; Cooley 1933; Scheff 1997). Liam hade inte längre en önskan om att

vara en rebell – en oliktänkande. Förut hade rollen som rebell representerat ”det onda” som

var ”rätt”, och Liam hade upplevt kontroll och makt i den rollen (Collins 2004; Cooley 1933).

Men nu representerade rollen som rebell ”det onda” som var ”fel”, och Liam upplevde i

stället kontrollförlust och maktlöshet i den rollen (ibid.). Liam berättar att han funderade på

om det var Gud som hade räddat honom och gett honom en allra sista chans, för att få honom

att skärpa sig (uppträda ansvarsfullt). I samband med detta berättar Liam att han tappade

livslusten och ifrågasatte meningen med livet.
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Citat 5:

Jag måste hitta kärleken igen, kärleken till livet. Jag måste finna mina riktiga
drömmar, inte de som handlar om pengar, utan de som kan ge mitt liv ett
annat innehåll. … Till slut kommer jag fram till något som liknar ett svar:
jag vill fortsätta leva och jag vill fortsätta filma. Kanske kan filmen förlösa
mig på samma sätt som när en konstnär får utlopp för sina känslor när han
målar? --- Det hade ju gått ett antal år sedan min roll i filmen
Stockholmsnatt, men jag kom fortfarande ihåg den känsla som hade fyllt
mig under projektet. (Norberg, 2005, sid. 161-163).

I citatet ovan belyses hur ”kärleken” skulle komma ur ett liv med nytt innehåll via filmandet,

ett liv vari Liam kunde få ”utlopp för sina känslor”. Han ville inte längre använda våldet som

säkerhetsventil. Eftersom filmandet hade fyllt honom med en positiv känsla och sannolikt

med emotionell energi, var det av den anledningen som Liam sökte sig till det igen (Collins

2004). Möjligtvis kunde filmen på så vis ge hans liv ett innehåll och en mening, resonerade

han.

Liam började en kurs i manus och dramaturgi i Stockholm och en gammal vän från

Kungsantiden började i samma klass. De två fick snart stora idéer om att göra en långfilm

tillsammans, berättar Liam. Till slut började Liam och hans vän producera filmen ”Sökarna”.

När filmen slutligen hade galapremiär kändes det underbart, berättar Liam. Men, ”Något

fattades visserligen fortfarande i mitt inre, det kände jag tydligt. Jag saknade en känsla av

frid, av inre harmoni. Men jag var på väg, även om det andliga sökandet fanns kvar som en

ständig längtan i mitt hjärta.” (Norberg 2005:177). ”Det andliga sökandet” beskrev Liam

tidigare som ”vägen till kärleken”. Således var det möjligen kärlek som Liam saknade –

kärlek i ”ideala” personliga relationer och inom säkra sociala band (Mark 1998; Scheff 1997;

Winnicott 1998). Enligt Scheff (1997) är ”harmoni” ett tillstånd som infinner sig inom säkra

sociala band.

5.3.3 Avståndstagande från kriminalitet

När Liam och hans nya vän Ray från filmen ”Sökarna” bestämmer sig för att åka på en

semesterresa, så blir Liam arresterad av polisen i säkerhetskontrollen. De kör honom till

häktet i Göteborg. Där häktas Liam för första gången i sitt liv för det misslyckade rånförsöket

i Göteborg två år tidigare. För det brottet fick han fem och ett halvt års fängelse. Sedan häktas

Liam igen för 930-miljonerskuppen och får ytterliga fem års fängelse. Efter nästan sex år på

riksanstalten Hall friges Liam i november år 1999, trettio år gammal. Under tiden i fängelset

hade Liam bett om Guds förlåtelse och överlämnat sitt liv i Jesu händer. Det var efter att
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frälsningsarmén hade besökt fängelset en jul och delat ut små fickbiblar i julklapp, som

Liams intresse väcktes då han kom att tänka på sin troende mormor som hade spelat

instrument i Frälsningsarmén. Han började studerade Bibeln grundligt och till slut bestämde

han sig för att be till Gud.

Citat 1:

Jag bad om räddning om att bli fri från ondskans grepp, att bli fri från all
min synd, all min skam och alla mina felsteg --- när jag till slut lägger mig
på britsen för att försöka sova efter att gråtit ut min ångest och längtan,
inträffar något förunderligt. Hela min kropp fylls av en märklig känsla av
frid, så stor att jag känner att någonstans är jag älskad för den jag är trots allt
jag har gjort mig skyldig till. Jag gråter igen, befriande tårar den här gången.
Det känns som att jag vilar i en stor hand av trygghet --- Genom tron kan du
hitta ditt eget inre av ljus och kärlek. Det ljus och den kärlek som har makt
att förändra liv. --- På ett skitigt cellgolv på Kronobergshäktet fick jag ta
emot svaret på mänsklighetens största fråga och mysterium om vad som var
meningen med vårt liv och vår existens: Att försonas med Gud genom hans
son. (Norberg, 2005, sid. 17-18).

Citatet ovan belyser hur mötet med Gud innebar att Liams dåliga samvete ersattes med en

känsla av inre harmoni – en harmoni han länge fattats. Nu kände Liam att någon älskade

honom för hela hans ”jag” (Mark 1998). Utifrån Scheff (1997) och Winnicott (1998) kan man

tolka det som att Liam fann ett säkert socialt band till Gud, följt av en trygghet inom sig själv.

Genom hoppet och kärleken fann Liam den frihet han längtat efter sedan barndomen.

I Liams fall har den förändrade självbilden inneburit att han idag tonar ner allvaret i de

problem han upplevde gentemot sina föräldrar (och andra vuxna) som ung, och i stället

framhåller egna ”brister och fel” som bidragande faktorer till det uppror som växte och

slutligen resulterade i kriminalitet och fängelsestraff (Mark 1998). Förmodligen är detta inte

enbart en konsekvens av Liams personliga vilja till att förändra sitt liv, utan även en

konsekvens av Liams och hans föräldrars nya, säkra sociala band genom den försoning som

skedde dem emellan under tiden Liam satt inspärrad (Scheff 1997; Stayton et al 1971). Idag

har Liams ”jag” accepterat den här livsberättelsen och identifierat sig med den, vilket är en

del av en hållning som Liams ”jag” numera handlar utifrån (Mark 1998). Idag känner han att

han handlar ”rätt” i enlighet med kristendomen och sina föräldrars moral (Cooley 1933). I

tidigare forskning har man funnit att ett avståndstagande från kriminalitet ofta innebär en

(omedveten) subjektiv rekonstruktion av individens jag och en identitetsomvandling, under

förutsättning att den rådande kontexten erbjuder bl.a. socialt stöd (Sampson & Laub 2005).
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6. Slutdiskussion
Syftet med denna studie var att undersöka berättelser, presenterade i en självbiografi författad

av en före detta kriminell person, med utgångspunkt i socialpsykologisk och interaktionistisk

teori. Avsikten var att studera resonemang och motiv i berättelserna beträffande personens

relationer med andra närstående (”de signifikanta andra”) under barndomen. Ändamålet med

det var att undersöka om och hur dessa relationer påverkat personens jag, val och handlande i

olika kontexter (”den generaliserade andre”) genom den psykosociala utvecklingen, samt vad

relationerna hade haft för betydelse för personens sociala kontroll och rättfärdigande av sitt

beteende. Materialet tolkades utifrån ett naturalistiskt perspektiv och fokus låg således på

innehållet. Analysmodellen bestod dels av diskurpsykologi för att förmå undersöka

självbilder och jagkonstitution, dels av en innehållsanalys för att få svar på det berättade i sin

kontext. Slutsatserna framställdes genom att empirin knöts samman med utvald teori,

grundad i socialpsykologi och interaktionism. I detta avsnitt följer en sammanfattning av

analysens slutsatser kopplat till studiens frågeställningar. Avslutningsvis resonerar jag kring

framtida implikationer för det sociala arbetets praktik, kring frågeställningar för framtida

forskning inom det aktuella fältet, samt kring hur prövandet av utvald teori fungerade på det

självbiografiska materialet.

I självbiografin ”Liam” av Liam Norberg (2005) berättar Liam inte särskilt mycket om sin

relation till mamman, men det samspel som belyses framstår som dysfunktionellt. Det sociala

bandet verkar således ha varit osäkert och instabilt (Asplund 1987; Scheff 1997). Liam

redogör desto mer för sin relation till pappan. Deras sociala band tycks ha varit osäkert och

instabilt under större delen av Liams barndom, kännetecknat av ”isolering” (Asplund 1987;

Scheff 1997). Vad gäller utanför hemmet och i skolan, redogör Liam specifikt för relationen

mellan honom och en lärare vid namn Bomben samt en lärare vid namn Åke. Det sociala

bandet mellan Liam och Bomben tycks ha varit osäkert och instabilt, kännetecknat av

”uppslukning”, medan det sociala bandet mellan Liam och Åke tycks ha varit säkert och

stabilt, kännetecknat av ”harmonisering” och bekräftelse. Åke blev dock avskedad och i och

med det upplevde Liam en förlust av en ”ideal” personlig relation (Mark 1998). I fråga om

relationen till sina morföräldrar berättar Liam en hel del. Deras sociala band tycks ha varit

säkert och stabilt, präglat av ”harmonisering” och trygghet (Asplund 1987; Scheff 1997).

Liam beskriver särskilt hur relationen till mormor kännetecknades av ömsesidig kärlek och

reciprocitet (Stayton et al. 1971). När Liam var arton år gammal dog plötsligt hans mormor,
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vilket innebar en traumatisk förlust av Liams mest signifikanta andre (Mead 1976) – mest

”ideala” personliga relation (Mark 1998).

Resonemang kring olika medel för hämnd och vägar till harmoni, aktiverades inom

Liam framförallt i kontexten med relationen till föräldrarna – särskilt pappan. Det tycks ha

varit deras osäkra och instabila sociala band, som aktiverade dessa resonemang (Scheff

1997). Deras dysfunktionella samspel präglades av ömsesidig oförståelse och avvisande,

vilket genererade känslor av skam, maktlöshet och kontrollförlust hos Liam (Asplund 1987;

Collins 2004; Cooley 1933; Scheff 1997). Pappans disciplinerande upplevdes tvingande och

möttes av en ovilja hos Liam, då relationen saknade reciprocitet (Collins 2004; Scheff 1997;

Stayton et al. 1971). Liam kände sig inte som en medlem av familjen, utan den kontexten

tömde honom på emotionell energi och genererade motstånd (Collins 2004; Cooley 1933).

Genom denna process aktiverades Liams första önskan om hämnd gentemot vuxenvärldens

förtryck samt längtan efter kärlek och acceptans i andra sammanhang.

På grund av det övervägande dysfunktionella sociala samspelet Liam hade till ”de

signifikanta andra” vuxna under sin barndom, internaliserade Liam dessa vuxnas negativa

attityder gentemot honom som en del av självet - ”den generaliserade andre” (Mead 1976).

Liam kände sig som ett otyglat barn med fel och brister som var i vägen, vilket genererade ett

rebelliskt beteende (Cooley 1933; Mead 1976). Liam omvandlade nämligen skamkänslan till

ilska gentemot vuxenvärlden, som blev ansvarig för den orättvisa behandling Liam kände att

han fått utstå (Cooley 1933; Scheff 1997). Vuxenvärlden kom sedermera att generaliseras och

refereras till som samhället i stort, genom processen vari Liam kom att uppleva en

självbevarande krets av utanförskapskänslor (Scheff 1997). Ilskan skyddade Liams ”själv”

mot skammen och de internaliserade negativa attityderna, men i själva verket hade skammen

påverkar Liams ”själv” och sociala kontroll negativt (Cooley 1933; Mark 1999; Scheff 1997).

I sin ungdom fann Liam acceptans och en väg till hämnd (rättvisa) genom punken och

anarkin, det andliga sökandet, graffitin och hiphopen. Dessa kontexter innefattade olika

symboler för grupptillhörighet, vilket genererade känslor av stolthet och kontroll samt gav

upphov till en positiv självbild (Collins 2004; Mark 1999; Scheff 1997). Det aktiverade motiv

i form av lojalitet till; välvilja mot och anslutning till seder hos medlemmar av den egna

gruppen (reciprocitet) (Cooley 1933; Stayton et al. 1971). Genom det andliga sökandet

började Liam identifiera sig som ”ond”, vilket aktiverade motiv i form av att hans handlande

var ”rätt”, medan den orättvisa vuxenvärldens handlande var ”fel” (Cooley 1933). Genom

graffitin och hiphopen skapades en gemensam attityd som byggde vidare på vad Liam redan

funnit svar på gällande ”rätt” och ”fel” (ibid.). Den gemensamma attityden skyddade Liams
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”själv” och aktiverade motiv som rättfärdigade gemenskapens begynnande kriminella

handlingar (Mark 1999; Scheff 1997). När Liam senare i ungdomen fann en gemenskap inom

taekwondon och filmen, och en stolthet i rollen som svensk mästare och skådespelare,

upplevde han inte samma önskan om hämnd som tidigare. Han kände inte samma ilska

längre, eftersom han genom spegeljaget nu erhöll en bättre självkänsla och självuppfattning,

tack vare stoltheten som de nya kontexterna genererade (Cooley 1933).

När Liams mormor plötsligt dör upplever han en förlust av trygghet och kontroll. Han

upplever även skuldkänslor inför att inte ha uppvisat tillräckligt med reciprocitet gentemot sin

mormor (Stayton et al. 1971). Livet känns återigen orättvist, men nu även meningslöst och

han känner en oerhörd hjälplöshet. Händelsen genererar destruktivitet, likgiltighet och nya

motiv till hämnd mot orättvisa och förtryck. Processen leder till den allvarliga initieringen av

kriminell aktivitet. Den kriminella handlingen förväntas leda till erkännande och lycka, men

när det misslyckas skapas i stället motiv till att ta avstånd från det kriminella livet. Liam

upplever nu kontrollförlust i rollen som rebell och att vara ”ond” känns inte längre ”rätt”,

utan ”fel” (Collins 2004; Cooley 1933). Liam tappar livslusten, men när han kommer att

tänka på stoltheten i livet som skådespelare aktiveras motiv till att söka sig till filmen igen.

Genom filmen upplever Liam att livet återfår sin mening, men han saknar fortfarande kärlek i

sitt liv – kärlek uti ”ideala” personliga relationer av säkra sociala band (Mark 1999; Scheff

1997).

Efter att Liam hamnat i fängelse för ett par av sina begångna brott, finner han ett säkert

socialt band till Gud och (efter försoning) till föräldrarna (Scheff 1997). Liam känner

trygghet, kärlek och harmoni i sitt liv igen. Det har positiv inverkan på hans ”själv” och

genererar motiv till att vilja handla ”rätt” i enlighet med den gruppen – Gud och föräldrarna

(Cooley 1933; Mead 1976; Stayton et al. 1971). Den nya kontexten gör att Liams skamkänsla

reduceras och att han fylls med emotionell energi, vilket genererar en upplevelse av social

kontroll – intern sådan (Collins 2004; Scheff 1997; Winnicott 1998).

Eftersom studien fokuserade på ett specifikt fall, så kan resultaten inte generaliseras. Dock

kan några gemensamma teman lyftas fram i själva utvecklingsberättelsen (story line), vilka

kan ses som en typ av inre generaliseringar. Dessa gemensamma teman är ”frihet från

orättvisa och förtryck”, ”önskan om hämnd och erkännande”, ”längtan efter kärlek och

acceptans” samt ”frågan om ’rätt’ och ’fel’”. Dessa teman tycks härstamma från kontexter

innefattandes maktlöshet, kontrollförlust, hjälplöshet och skam – tillstånd som verkar ha lett

till olika emotionella och beteendemässiga problem. Denna process förefaller ha haft negativ
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inverkan på Liams sociala kontroll och sociala samvete, och således gett upphov till

kriminellt beteende. Eftersom jag inte ha analyserat Liam utan Liams subjektiva berättelser,

så får Liam betraktas som en typ i sin livsberättelse.

En styrka med den aktuella studiens djupgående analys av en subjektiv skildring mot

respektive från kriminalitet, är att den belyser olika mekanismer och processer av betydelse

för kriminellt beteende. Jag vill påstå att kunskap kring detta kan vara av oerhörd vikt för det

sociala arbetets praktik i de fall då man efterfrågar insatser i syfte att aktivera mekanismer

och generera processer i riktning mot ett ansvarsfullt beteende – ett beteende som verkar

komma ur förmågan till intern kontroll. Den här studien vill således uppmana till fler studier

med ett livscykelperspektiv på kriminalitet, vari man beaktar mekanismer och processer som

påverkar individens vilja och sociala kontroll i olika riktning. Precis som Blom och Morén

(2003) samt Sampson och Laub (2005) menar jag att förändringsprocessens möjliggörande är

beroende av klientens vilja, vilken tycks styras av gentemot vilken grupp klienten vill handla

”rätt” respektive ”fel” utifrån det sociala samvetet. Om klienten upplever grupptillhörighet

med socialarbetaren, ökar troligtvis chanserna för goda resultat. Den här studien vill således

även uppmana till fler studier på det sociala samvetets påverkan (omedveten som medveten –

rationell som irrationell) på kriminellt beteende.

Något som kan betraktas som en svaghet gällande de aktuella studieresultaten, är dess

beroende av det framställda relationella och kontextuella sammanhanget. Låt mig

exemplifiera. Liam beskriver hur hans första inbrott medförde en euforisk känsla som ett

resultat av spänningen och risken i att eventuellt bli tagen av polisen. Till detta drog jag en

slutsats, som var beroende av just det framställda relationella och kontextuella

sammanhanget, dvs. att Liam verkade uppleva social kontroll, stolthet och gemenskap i

”brottskontexten”, till skillnad från bl.a. kontexten hemma. Men utvecklingspsykologiska

förklaringar på Liams eufori över brottet skulle kunna vara impulsivitet, bristande kunskaper

om framtida konsekvenser eller umgänget med brottsliga vänner (Sampson & Laub 2005).

Sociologiska förklaringar skulle kunna vara uppväxten i förorten, bristen på pengar eller låg

social klass. Sampson och Laub (1994) har hävdat att det är först när individens sociala

kontroll påverkats negativt genom det relationella, som andra negativa strukturella och

kontextuella faktorer får effekt. Vad gäller utvecklingspsykologiska och andra individuella

förklaringar har Sampson och Laub (2005) ingen alternativ förklaring, utan menar att sådana

faktorer alltid påverkar det kriminella beteendet mer eller mindre, oberoende av andra

förhållanden. Den aktuella studien har varken tagit hänsyn till utvecklingspsykologiska,

sociologiska eller några andra förklaringar på Liams psykosociala utveckling. Man skulle
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således kunna uttrycka det som att studien endast funnit det den letat efter, och sålunda

ingenting annat. Tillvägagångssättet har på det sättet haft konsekvenser på vad som empiriskt

undersökts och besvarats. Vad gäller prövandet av socialpsykologisk och interaktionistisk

teori på det självbiografiska materialet, vill jag påstå att det fungerade utmärkt.

Tillvägagångssättet resulterade i logiska slutsatser som gav tillfredsställande svar på

studiesyftet. Genom användandet av teorier som behandlar sociala fenomen samt dess

påverkan på individens jag, kunde ett slags ”dubbelanalys” göras. De sociala fenomen som

Liam beskrev tolkades nämligen i relation till de jaguppfattningar han gav uttryck för i dessa

kontexter, och häri uppträdde mönster av olika processer och mekanismer (motiv och

individuell vilja) mot eller bort från något/någon. Möjligtvis har den aktuella studien på så

sätt bidragit med kriminologisk teoriutveckling i något hänseende, vad gäller dynamisk

relationell och kontextuell påverkan på individens sociala jag, samvete, kontroll, vilja och

beteende. Tillvägagångssättets kvantitativa tillämpbarhet får man dock ingen kunskap om,

utan endast dess kvalitativa tillämpbarhet. Enligt Sampson och Laub (2005) skulle olika

kriminologiska teoribildningar tjäna på att smälta samman i en omfattande konceptualisering

av kriminellt beteende som socialt framväxande. Detta kan sägas gälla även inom en och

samma teoribildning. I den aktuella studien visade det sig vara fruktsamt att kombinera

flertalet teorier som i viss mån liknade varandra, men varav samtliga bidrog med olika delar,

vilka gemensamt bildade en bättre helhet att analysera empirin mot. Teorierna gemensamt

bildade följaktligen ett analysredskap, som bidrog med en bättre helhetsförståelse av det

studerade.
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