
                                                         

”... jag gör inte det här längre, för jag är en bra kille”

unga män som tagit sig ur missbruk och kriminalitet – 
en intervjustudie om maskulinitetsskapande 

                                               

                                                                                Klara Goedecke
  

                                                         Centrum för Genusvetenskap
                                                                       Uppsala universitet

Masteruppsats VT 2009
                                                       

Handledare: Denise Malmberg
                                                             Bihandledare: Henrik Berg



Abstract
In this master thesis a category of men otherwise often taken for granted is examined: non-

criminal, non-violent men. With the help of in-depth interviews with young men who have 

previously lived a life with drugs and criminal behaviour, I examine the young men's identity 

and masculinity projects. To do this, I use theories by researchers R.W. Connell and Michael 

S.  Kimmel,  among  others.  It  turns  out  that  the  young  men  use  othering,  distancing  and 

dichotomization  in  their  identity  projects,  and  that  they  work  very  hard  to  build  a  new 

masculinity, constructed as totally separated from their former one. They also work very hard 

to  dichotomize  their  identities,  separated  in  now/then,  followed  by  dichotomies  such  as 

pure/impure,  honest/criminal,  good/bad,  deep/shallow and communicative/closed-off. Their 

present  masculinity  projects  must  be  seen  in  a  context  of  what  can  be  called  a  regional 

Swedish masculinity, where equality, fatherhood, communication and respect for women are 

central features. I claim that the young men in their masculinity projects work exceptionally 

hard to reach this kind of masculinity, and that they, in their struggle to do this use discourses 

of embodiment, class, (dis)ability, sex, and authenticity.    
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1 Inledning

Maskulinitet har i forskningen ofta kopplats ihop med kriminalitet och våldsutövande på så 

sätt att dessa praktiker kan ses som delar i en maskulinitetsskapande process.1 Det är lätt att 

fokusera på det spektakulära maskulinitetsskapande som brottsligt beteende utgör, men risken 

är stor att man då missar de män som utgör normen, som inte är kriminella. Hur skapar man 

maskulinitet i frånvaro av så manlighetskonnoterade företeelser som våld och kriminalitet? 

Att synliggöra icke-våldsamhet och icke-kriminalitet och dessas maskulinitetsaspekter ser jag 

som  betydelsefullt  eftersom  den  stora  merparten  av  de  män  som  ägnar  sig  åt 

maskulinitetsskapande inte själva begår några brott eller  är våldsamma. Problemet  när det 

gäller att studera normenligt beteende är dock att det kan vara svårt att få syn på, just eftersom 

det är vanligt och taget för givet.

Vissa  perioder  av  våra  liv  präglas  mer  än  andra  av  ett  intensivt  arbete  med 

identitetsskapande.  Exempel  på  dessa  är  tider  som  karakteriseras  av  omvälvningar, 

förändringar när det gäller  identifikationer och (grupp)tillhörigheter.  I  denna undersökning 

intervjuas  unga  män  som  tidigare  levt  som  kriminella  och  missbrukare,  och  ämnet  för 

intervjuerna är förändringen som ägt rum i deras liv. Jag vill i denna undersökning synliggöra, 

teoretisera  kring  och  problematisera  mina  informanters  tal  om  det  egna  identitets-  och 

maskulinitetsskapandet, som i arbetet med att vara icke-kriminella aktualiseras och blir mer 

påtagligt. Att fokusera på deras förändring möjliggör för mig att få syn på Det Normala på ett 

sätt som kanske annars inte hade varit möjligt. 

Att studera män som aktivt konstruerar en normenlig identitet kan ses i relation till den 

normkritik som efterfrågats inom genusforskningen och i det allmänna samtalet. Att studera 

denna typ  av maskulinitetsskapande  leder till  fördjupade insikter om vad som räknas som 

normalt, idealt och förkastligt och kan leda till ökad problematisering av kategoriseringar som 

dessa.

1.1 Syfte

Denna studie är en undersökning om identitetsskapande och maskulinitetsskapande processer 

hos unga män som tagit sig ur ett liv med missbruk och kriminalitet. Jag undersöker hur de 

1 R.W. Connell Gender & Power: Society, the Person and  Sexual Politics (Cambridge: Polity Press 1987) sid. 
184; R.W. Connell Maskuliniteter (Göteborg: Daidalos AB 1996) sid. 107f; Jeff Hearn The Violences of men 
(London: Sage 1998); James W. Messerschmidt Masculinities and Crime (Maryland: Rowman & Littlefield 
Publishers Inc. 1993); James W. Messerschmidt Nine Lives (Boulder & Oxford: Westview Press 2000); James 
W. Messerschmidt Flesh and Blood (Maryland: Rowman & Littlefield publishers Inc. 2004).
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unga männen förhåller sig till sig själva och sitt förflutna. Deras förändringsarbete diskuteras 

och problematiseras i ljuset av teorier om maskulinitets- och identitetsskapande. Hur påverkas 

informanternas maskulinitetsskapande i förändringen? För att besvara denna fråga använder 

jag följande underfrågeställningar:

Hur ser informanterna på sig själva och sin utveckling? 

Hur skapar de maskulinitet?  

Hur förhåller informanterna sig till Det Andra, vilka former tar det och vilken roll 

har Det Andra i informanternas arbete med att skapa identitet?

1.2 Teoretiska utgångspunkter

Teoretiskt  huvudfokus  i  undersökningen  är  maskulinitetsteorier  och  teorier  om 

identitetsskapande. Dessutom används teorier om tal och bekännelser. 

Jag har en problematiserande inställning till kön, som ska förstås som något man gör 

snarare än något man är, ett görande som omgärdas av sega diskursiva system men som hela 

tiden förhandlas.  Inom genusvetenskapen har det socialkonstruktivistiska synsättet  använts 

mycket och öppnat för problematiserande diskussioner om kön. Samtidigt har kritik riktats 

mot socialkonstruktivister - de påstås avlägsna sig i otillbörligt hög grad från kroppen så att 

resonemangen  blir  alltför  abstrakta.  Enligt  kritikerna  kan  kön  inte  reduceras  till  ett 

sinnestillstånd eller en diskursiv position, utan måste också ses som en kroppslig position. 

Flera  teoretiker  har  efter  Simone  de  Beauvoirs  Det  andra  könet  sökt  överbrygga 

dikotoma synsätt på kropp och själ, natur och kultur och kön och genus.2 Man har menat att 

feminister  genom  att  ansluta  sig  till  dessa  polära  synsätt  reproducerar  de  synsätt  som 

förknippar  kvinnan  med  natur,  kropp  och  mörker  och  mannen  med  kultur,  själ/ande  och 

upplysthet.3 Genusbegreppet (som del av dikotomin genus/kön) har, enligt dessa teoretiker, 

spelat ut sin roll. Istället använder man de Beauvoirs syn på kroppen som en situation, inte 

som bestående av två diametralt  olika delar.4 I  de Beauvoirs  och efterföljaren Toril  Mois 

2 Simone de Beauvoir Det andra könet (Stockholm: Norstedts 2006); Toril Moi What is a woman? (Oxford & 
New York: Oxford University Press 1999).
3 Moi 1999 sid. 5ff.
4 Beauvoir 2006 sid. 69; Sara Ahmed diskuterar dessutom om själva begreppet ”kroppen” i sig är alltför abstrakt. 
Kanske måste diskussioner om kropp alltid handla om ”min kropp” - eftersom begreppet kroppen leder till 
universalistiska anspråk på att kunna tala för andra kroppar än den egna. Ahmed menar att vår förståelse av dessa 
fenomen i någon mening alltid måste utgå från vår egen kropp, men att vi måste finna sätt att diskutera andra 
kroppar och förkroppsligande i allmänhet utifrån den levda erfarenheten av att ha en kropp, något som alltid 
utgår från vår egen erfarenhet av förkroppsligande. Se Sara Ahmed Strange Encounters. Embodied Others in  
Post-Coloniality (London: Routledge 2000) sid. 46f. 
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teorier blir kroppen oupplösligen sammankopplad med sociala identiteter och maktstrukturer.5 

Kroppen är vårt ofrånkomliga perspektiv, vår situation, och utgör förutsättningen för att vi ska 

kunna ha ett perspektiv överhuvudtaget.6 Detta innebär inte att kroppen determinerar oss till 

vissa sociala positioner, men inte heller att vi kan bortse från kroppens betydelse. Jag menar 

att detta synsätt är mycket fruktbart, särskilt eftersom fokus på kroppen också öppnar för en 

diskussion av kroppars rumsliga aspekter, hur kroppar rör sig och förhåller sig till olika rum 

och  omgivningar,  samt  till  andra  kroppar,  som  också  befinner  sig  i  rummet.  I  denna 

undersökning används forskning om kropp, gränser och rumslighet och Mary Douglas, Robyn 

Longhurst och Sara Ahmed är några av de teoretiker som tillämpas. 

Douglas teorier handlar om svårkategoriserade företeelser som ses som överskridande 

stabila positioner. Dessa rubriceras ofta som smutsiga och farliga, just på grund av att de är 

svårkategoriserade.7 Hon  menar  att  sådana  företeelser  utgör  hot  mot  en  världsbild  där 

stabilitet,  varande,  och  klara  gränser  är  centrala.  Processer,  rörelser  och  oklarheter  blir 

suspekta och tilldelas status som farliga eller smutsiga. Douglas teorier är användbara i min 

undersökning, som till stor del handlar om förändringar och överskridanden. 

Longhurst skriver om kroppens geografi. Hon talar om läckande kroppar som flödar ut 

i rummet, och de relationer vi har med våra flöden, våra läckage och våra kroppar.8 Longhurst 

menar att kroppar konstrueras som stabila, solida och oföränderliga, men att detta inte är hela 

sanningen om kroppen, vilken, enligt Longhurst, måste ses som föränderlig, läckande, och 

som kräver kontroll  för att  bli  »rumsren«. Kopplat  till  detta är kroppsliga gränser, som är 

något som kan ses i relation till kön. Longhurst menar att manliga (normenliga) kroppar ses 

som solida,  fasta,  skarpt  avgränsade,  medan  kvinnliga  kroppar  konstrueras  som läckande, 

svårkontrollerade och gränslösa, något som också påverkar dessa kroppars relation med olika 

rum.9 

Ahmed skriver om »främlingen«. Hon menar att skapandet av främlingar hänger ihop 

med  skapande  av  kategorier  –  till  exempel  »vi«  och  »de«  –  och  med  konstruktioner  av 

rummet, av vad det är att »höra hemma«, vilka som gör det och vilka som inte gör det. Ahmed 

bestrider också tesen att alla människor är främlingar när de är i en annan kontext än deras 

egen,  utan  hävdar  att  det  är  centralt  att  ”some  others  are  designated  stranger  than  other 

others”10. Främlingen skapas, enligt Ahmed, i förhållande till det hemmahörande, och detta 

5 Moi 1999 sid. 68f.
6 Beauvoir 2006 sid. 67. 
7 Mary Douglas Renhet och fara (Nora: Nya Doxa 1997) sid. 138.
8 Robyn Longhurst Bodies: exploring fluid boundaries (London: Routledge, 2001).
9 Longhurst 2001 sid. 23.
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kräver  en  närhet  och  ett  möte  mellan  dessa,  inte  det  avstånd  man  kanske  tror.11 

Främlingsskapande sker på många olika sätt  samtidigt,  i  en process där  många maktaxlar 

såsom kön, ras, och klass har betydelse. Parallellt med detta sker identitetsskapande, i det att 

ett »vi«-skapande förutsätter och konstrueras mot ett »de«.

Dessa  olika  synsätt  på  kropp  och  rum  kan  sammankopplas  med  teorier  om 

intersektionalitet.  Intersektionalitet  handlar  om  att  synliggöra  olika  maktstrukturer  och 

kategoriseringar  och  deras  interaktion.12 Här  studerar  man  hur  maktaxlarna  samverkar, 

påverkar varandra och blir en del av en persons positionering.13 Kroppen genomkorsas av en 

mängd sådana maktaxlar. Vissa kroppar är gamla, vissa är ljushyade, vissa har penis och vissa 

är  märkta  av  hårt  arbete.  Alla  dessa  sorteringsinstrument  är  diskursivt  definierade  som 

varande relevanta i olika sammanhang. Kropparna är situerade i olika kontexter där vissa av 

deras egenskaper ges företräde och ses som relevanta. Studiet av kroppsligheter måste enligt 

mig  vara intersektionellt,  eftersom kroppar  aldrig  bara är  kvinnliga,  manliga,  svarta  eller 

funktionshindrade.

 

1.2.1 Maskulinitetsteori

Maskuliniteter  och  manlighet  har  länge  varit  så  oproblematiserade  och  normenliga  att  de 

blivit osynliga inom genusvetenskapen. Kvinnor och femininiteter har analyserats i detalj men 

framställts som undantag, som Det Andra i förhållande till män och maskuliniteter. Jag anser 

att  det  är  av  högsta  vikt  att  synliggöra  det  normativa,  osynliga,  både  när  det  gäller 

maskulinitet och när det gäller andra typer av normenligt beteende. Synliggörandet av män 

och maskuliniteter vilar på den problematiserande inställning till kön som präglade både den 

tidiga  kvinnorörelsen  och  kvinnoforskningen.  Maskulinitetsforskning  bygger  alltså  på  en 

kritik  av  den  rådande  könsmaktsordningen  och  kan  ses  som en  efterföljare  till  –  och  ett 

resultat av – feministisk kritik och forskning.   

R.W. Connell menar i sin teori om maskuliniteters organisation att maskulinitet kan 

delas  upp  i  tre  huvudgrupper:  hegemonisk,  deltagande  och  underordnad.  Hegemonisk 

10 Ahmed 2000 sid. 6. Detta innebär också att vissa så att säga är less other than other others, och dessa är de 
hemmahörande, som oavsett om de befinner sig i sitt eget område eller ett obekant, sammanfaller med »vi«:et. 
Ahmed menar här att den hemmahörande kan sammankopplas med en omärkt kropp, en vit, manlig, och 
heterosexuell medelklasskropp. Ahmed 2000 sid. 46. 
11 Ahmed 2000 sid. 12.
12 Nina Lykke “Intersektionalitet – ett användbart begrepp för genusforskningen” ur Kvinnovetenskaplig tidskrift  
nr. 1 2003.
13 Nina Lykke talar här om hur maktaxlar intra-agerar: “en växelverkan mellan icke avgränsade fenomen som 
genomtränger varandra och som transformerar varandra under samspelet”. Nina Lykke “Nya perspektiv på 
Intersektionalitet. Problem och möjligheter” ur Kvinnovetenskaplig tidskrift nr. 2-3 2005 sid. 8.
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maskulinitet är  ”[...] det  för  tillfället  accepterade  svaret  på  frågan  om  patriarkatets 

legitimitet”14,  den maskulinitet  som vid ett  givet tillfälle framstår  som den ideala  och den 

normativa, och som alla andra maskuliniteter och femininiteter måste förhålla sig till.  Den 

hegemoniska  maskuliniteten  representerar  en  diskursiv  gräns;  med  den  som  måttstock 

konstrueras  vad  som  uppfattas  som  verkligheten,  vad  som  får  sägas  och  vad  som 

överhuvudtaget är relevant. Connell betonar att ingen person kan uppnå eller förkroppsliga 

den  hegemoniska  maskuliniteten.  Den  kan  tillskrivas  personer  utan  reell  makt,  såsom 

filmhjältar,  och  personer  med  makt  behöver  inte  ses  som  i  besittning  av  hegemonisk 

maskulinitet. Viktigt att notera är att den hegemoniska maskuliniteten är en konstruktion, en 

bild, en diskursivt styrd uppfattning, inte en person eller en statisk »manstyp«. Den bygger på 

relationer mellan  människor  och  är  i  ständig  förändring  tillsammans  med  de 

normförhandlingar som människor oavlåtligt för. Den hegemoniska maskuliniteten definieras 

ofta  utifrån  vad  den  inte  är.  På  så  sätt  skapas  en  dikotomi  mellan  en  acceptabel,  ideal 

maskulinitet och en förkastlig maskulinitet. 

Alla  möjliga  icke  acceptabla  egenskaper  konnoteras  med  den  hegemoniska 

maskulinitetens motpol,  underordnad maskulinitet.  Ofta ses underordnad maskulinitet  som 

konnoterad med femininitet, men man kan snarare säga att alla de egenskaper som förkastas  i 

konstruktionen  av  hegemonisk  maskulinitet  på  ett  diffust  sätt  tillskrivs  femininitet,  och 

därmed  ses  som  dåliga.  Connell  exemplifierar  med  homosexuella  män  som  tillskrivna 

underordnad maskulinitet och tilldelade femininitet. 

De flesta män kan idag dock inte hänföras till någon av dessa kategorier, särskilt inte 

den hegemoniska,  eftersom denna position ju  aldrig kan uppnås. Många av dessa män får 

ändå  del  av  det  som  Connell  kallar  ”den  patriarkaliska  utdelningen”15,  de  fördelar  som 

tillkommer  vissa  (främst  män)  i  ett  patriarkat.  Fördelarna  kan  vara  i  form  av  större 

rörelsefrihet i det offentliga rummet, högre lön, bättre karriärmöjligheter och så vidare. Dessa 

män kan i sitt vardagsliv kompromissa och interagera med kvinnor; de kanske inte känner sig 

mäktiga, men de förkastar inte den hegemoniska maskuliniteten utan strävar mot den. Denna 

position kallar Connell deltagande maskulinitet.16 

Marginalisering  och  auktorisering  kan  ske  med  alla  dessa  maskulinitetstyper.17 

Connells exempel på detta är en svart idrottsstjärna som auktoriseras genom sin stjärnstatus, 

trots att en svart hudfärg för andra män medför marginalisering. Idrottsstjärnans status färgar 
14 Connell 1996 sid. 101.
15 Connell 1996 sid. 103.
16 ”Delaktig maskulinitet” benämns av många svenska forskare ”förhandlande maskulinitet”. ”Delaktig” är dock 
den term som används i den svenska översättningen av Masculinities från 1996.
17 Connell 1996 sid. 105.
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inte av sig på övriga svarta maskuliniteter. Här ser vi Connells intersektionella ansats – många 

faktorer,  utom kön,  kan ha betydelse  för vårt  identitetsbygge och andras syn  på oss.  För 

Connell är genus ”social praktik som hela tiden refererar till kroppar och det kroppar gör”18. 

Connell menar att kroppen har en agens, är verksam i en persons ”genusprojekt”19, och inte 

fungerar  som en  tabula  rasa,  ett  oskrivet  blad  som präglas  av  samhällets  förväntningar. 

Termen  ”genusprojekt”  är  talande,  för  Connell  menar  att  det  rör  sig  om en  komplicerad 

process, inte ett tillstånd, där vi skapar våra könade jag i en kontext, rumsligt och historiskt 

föränderlig, och ständigt tvingas förhålla oss till  olika kulturella, kroppsliga och diskursiva 

faktorer. 

Connells teori har varit mycket inflytelserik men har också utsatts för en hel del kritik. 

Teorin  har  ansetts  vara  både  för  strukturalistisk  –  de  olika  positionerna  har  tolkats  som 

»typer« – och för lös i konturerna. Maskulinitetsforskaren Jeff Hearn menar till exempel att 

begreppet hegemonisk maskulinitet  borde bytas ut mot ”mäns hegemoni”20 för att  bli  mer 

användbart och för att synliggöra de faktiska männen som står bakom många av de problem 

som förknippas med manlighet.21 

Connell och James W. Messerschmidt menar i en gemensam artikel att maskuliniteter 

kan urskiljas på tre nivåer  – globala,  regionala  och lokala.22 Dessa nivåer  interagerar  och 

påverkar varandra. Makt eller auktoritet kan inte sägas flöda från en global, övergripande nivå 

via en regional till en lokal, enligt en enkel hierarkisk modell.23 Connell och Messerschmidt 

betonar att sambanden mellan dessa tre nivåer är komplexa och att de inte bör reduceras till 

statiska positioner, men att både skillnader, likheter och förhandlingar mellan dessa tre nivåer 

kan urskiljas. 

Jag  menar  att  en  intersektionell  ansats  när  det  gäller  studiet  av  maskuliniteter  är 

nödvändig. Maskulinitetsbegreppet förlorar utan sitt samspel med andra maktaxlar hela sin 

innebörd och blir meningslöst. Maskulinitetsskapande, liksom andra sätt att positionera sig, 

sker alltid i samspel med och beroende av den egna och andras kroppar, liksom diskursiva 

uppfattningar om dessa kroppar. 

18 Connell 1996 sid. 96.
19 Connell 1996 sid. 96.
20 Jeff Hearn ”From Hegemonic Masculinity to the Hegemony of Men”, ur Feminist Theory vol. 5 nr. 1 2004 sid. 
59; min översättning. 
21 Hearn 2004 sid. 63.
22 R.W. Connell & James W. Messerschmidt ”Hegemonic Masculinity – Rethinking the Concept” ur Gender & 
Society vol. 19 nr. 6 2005 sid. 850.
23 Connell & Messerschmidt 2005 sid. 850.
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Maskulinitetsforskaren och kriminologen James W. Messerschmidt har i sin forskning 

undersökt  kopplingarna  mellan  kriminalitet  och  maskulinitetsskapande.24 Han  är  mycket 

influerad  av  Connell  och  baserar  sin  forskning  på  Connells  teori  om  maskuliniteters 

organisation. Messerschmidt använder sig av ”structured action theory”25, vilket innebär att 

han ser skapande av kön i ljuset av strukturer som möjliggör och begränsar våra handlingar. 

Kriminalitet blir en del av de strukturellt definierade maskulinitetsskapande handlingar som 

står till buds för vissa personer under vissa förhållanden. Messerschmidt menar dessutom att 

olika  typer  av  maskulinitetsskapande  –  i  förhållande  till  exempelvis  ras  och  klass  –  kan 

kopplas  till  olika  typer  av  kriminella  handlingar.26 I  senare  forskning  tar  Messerschmidt 

dessutom upp kroppens roll i maskulinitetsskapande och kriminalitet. Här menar han att de 

unga männens kroppsliga situation är central i deras identitetsskapande. Till exempel ses en 

kort och tunn kroppsbyggnad i killarnas kontext som omanlig och oattraktiv, vilket leder till 

en social situation där vissa maskulinitetsresurser, till exempel ett lyckat sportutövande, inte 

är tillgängliga.27 Våld – även sexuellt – kan då bli den enda resurs man har att tillgå.

Michael S. Kimmels teori om maskulinitet som rädsla, homofobi och skam bygger på 

psykologerna Robert Brannons och Joseph Plecks teorier om maskulinitet, samtidigt som den 

kan kopplas till Connells teorier om hegemonisk maskulinitet.28 Kimmel hävdar att män idag 

lever i ett tillstånd av skam, rädsla och homofobi. Detta grundar han bland annat på att den 

hegemoniska  maskuliniteten  i  mångt  och  mycket  definieras  av  vad  den  inte är,  och  att 

personer  som  aspirerar  på  att  uppnå  hegemonisk  maskulinitet  ständigt  måste  förkasta 

oacceptabla egenskaper för att inte uppfattas som ickemaskulina. Oacceptabla egenskaper och 

känslor  måste  förtryckas,  och  den  balansgång  detta  innebär  leder  till  ständig  rädsla  att 

misslyckas med maskulinitetsprojektet. ”What we call masculinity is often a hedge against 

being  revealed  as  a  fraud  [...]”29,  skriver  Kimmel  och  betonar  den  känsla  av  bluff  som 

omgärdar dessa mäns maskulinitetsprojekt – eftersom de bär på en rädsla att misslyckas har 

de  per  definition  redan  gjort  just  detta,  då  själva  rädslan  är  oförenlig  med  traditionell 

maskulinitet. Detta leder i sin tur till känslor av skam, eftersom man inte lyckas leva upp till 

24 Messerschmidt 1993; Messerschmidt 2004; Messerschmidt 2000.
25 Messerschmidt 2004 sid. 35ff.
26 Messerschmidt 1993 sid. 84.
27 Messerschmidt 2004 sid. 109.
28 Michael S. Kimmel Manhood in America (New York: Oxford University Press 2006) (andra utgåvan) sid. 186 
ff; Michael S. Kimmel ”Masculinity as Homophobia” ur Towards a new psychology of gender Mary M. Gergen 
& Sara N. Davis (red.) (New York: Routledge 1997) sid. 228. Även sociologen Victor Jeleniewski Seidler har 
skrivit om maskulinitetsskapande som genomsyrat av rädslan att falla och att misslyckas. Se Victor Jeleniewski 
Seidler “Men, bodies and identities” ur Bending Bodies Søren Ervø & Thomas Johansson (red.) (Hants, 
Burlington: Ashgate Publishing 2003) sid. 80.
29 Kimmel 1997 sid. 233.
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en acceptabel maskulinitet. Men inför vem upprätthålls denna bild? Kimmel menar att män 

mäter sig mot andra män, att denna kamp äger rum i en homosocial kontext. Andra forskare 

delar uppfattningen att  maskulinitet  konstrueras inför andra män:  ”the all-male patriarchal 

subculture is one of the most important agents of socialization”30 skriver forskarna Walter S. 

DeKeseredy och Martin D. Schwartz i Handbook of Studies on Men and Masculinities.

»Översatt«  till  Connells  terminologi  skulle  man kunna säga att  männen i  Kimmels 

teori  förkastar  drag associerade med underordnad maskulinitet  för  att  i  högre grad kunna 

aspirera på en hegemonisk eller åtminstone accepterad maskulinitet,  och att detta leder till 

ständig rädsla och prestationsångest. 

Flera  problem kan  påpekas  i  samband  med  Kimmels  teori.  Den är  baserad  på  en 

amerikansk  historisk  kontext,  närmare  bestämt  slutet  av  1800-talet,  då  enligt  Kimmel 

”[m]arketplace  [m]anhood”31 uppstod,  en  maskulinitet  som konstruerades  gentemot  andra 

män och inte gentemot familjen. Det var vid denna tid, menar Kimmel, som amerikanska män 

började  ägna  sig  åt  »affärer«  istället  för  åt  jordbruk  eller  hantverk,  vilka  båda  var 

verksamheter  baserade  i  eller  i  närheten  av  hemmet.  »Affärerna«  gjordes  istället  upp  i 

städerna, fjärran från familjen men framför allt från kvinnor, i en miljö präglad av stress och 

vinstintresse där den ekonomiska vinningen genom lyckade placeringar var det viktiga.32 Den 

från  början  klart  avgränsade  gruppen  ”marketplace  manhood” blir  lösare  och  lösare  i 

konturerna, och Kimmels tilltal blir snart ett odefinierat ”män”. Vilka män syftar Kimmel på? 

Män i allmänhet? Amerikanska män? Vita män? Kimmel förhåller sig inte till andra faktorer 

som präglar mäns liv, exempelvis ras, klass, funktionalitet och ålder, vilket måste ses som en 

stor brist.

Jag menar att Kimmels teori rimligtvis bara kan gälla de män som faktiskt aspirerar på 

att  delta  och  lyckas  med  det  hegemoniska  projektet.  Alla  maskuliniteter  behöver,  som 

nämndes ovan, inte aspirera på hegemonisk maskulinitet utan kan mycket väl förkasta den, 

det viktiga är att de tvingas förhålla sig till den. Enligt min mening uppbär de män Kimmel 

teoretiserar kring deltagande maskulinitet. 

Kimmel, Connell och Messerschmidt utgör, tillsammans med Jeff Hearn (se nedan) 

inflytelserika  teoretiker  inom mansforskningsfältet.  Deras  teorier  handlar  ofta  om samma 

saker  men  deras  förståelse  av  dessa  är  ofta  väldigt  olika.  Det  kan  röra  sig  om  olika 

30 Walter S. DeKeseredy & Martin D. Schwartz ”Masculinities and Interpersonal violence” ur Handbook of  
Studies on Men and Masculinities Michael S. Kimmel, Jeff Hearn &  R.W. Connell (red.) (Thousand Oaks CA: 
Sage 2005) sid. 356.
31 Kimmel 1997 sid. 227.
32 Kimmel 1997 sid. 227f.
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begreppsanvändning men också om djupa klyftor i själva grundförståelsen av vad som är kön. 

Detta medför att dessa teorier kan vara svåra att använda tillsammans med varandra.      

Delar  av  Connells,  Messerschmidts  och  Kimmels  teorier  är  användbara  i  min 

undersökning eftersom den handlar om maskulinitetsskapande. Jag förhåller mig kritisk till 

delar  av deras  teorier  men andra delar  finner  jag både användbara och relevanta  för  min 

undersökning.  Messerschmidts  och  Connells  tankar  om  kroppsligheter  använder  jag  i 

diskussionen  om  våldsutövandets  och  kriminalitetens  olika  kroppsliga  implikationer,  och 

Connells förståelse av maskuliniteters organisation och hur de skapas utgör uppsatsens grund. 

Kimmels teori om maskulinitetsskapandet som genomsyrat av rädsla och förkastande av det 

som inte passar in blir aktuell i diskussionen om mina informanters skapande av maskulinitet. 

Även Kimmels  diskussion om maskulinitetsskapandets  mekanismer,  till  exempel  negering 

(som också nämns av Connell) är relevant för min undersökning.33  

Maskulinitet  skapas  alltid  relationellt,  i  samspel  med  exempelvis  femininiteter  och 

andra  maskuliniteter,  men  genomsyras  också  av  andra  maktordningar  och  kroppsliga 

möjligheter och strävanden. Min förståelse av hegemonisk maskulinitet är att  det rör sig om 

en  strävan  mot  en  konstruerad  position.  Den  hegemoniska  maskuliniteten  är  en  social, 

kulturell och kroppslig konstruktion. Flera hegemoniska maskuliniteter kan samexistera vid 

ett givet ögonblick, men detta sker då i olika kontexter, i olika normsystem. Som regel är dock 

en  normerande  hegemonisk  maskulinitet,  på  en  övergripande  nivå,  urskiljbar.  Den 

hegemoniska  maskuliniteten  kan  inte  uppnås,  utan  yttrar  sig  på  ett  konkret  plan  som en 

strävan, en strävan som ofta genomsyras av rädsla för att inte räcka till,  och av skam och 

avståndstagande gentemot det som utgör maskulinitetsskapandets Andra. 

1.2.2 Makt och tal

I  diskussioner  om  maskulinitet  och  kön  är  makt  ett  centralt  begrepp.  I  olika 

maskulinitetsteorier  finns  olika  förståelser  av  makt,  något  som också är  märkbart  när  det 

gäller teorierna ovan.   

Filosofen Michel Foucault talar om ett tidigmodernt kristet diskursskapande om könet, 

där man ska ”omsätta könet i tal”34 och ”göra sin åtrå, hela sin åtrå, till tal”35. Den diskurs som 

gör  gällande  att  den viktorianska  tystnaden  när  det  gäller  könet  och  sexualiteten  måste 

motverkas genom ett vidlyftigt och föregivet subversivt tal om könet är en del av denna kultur 

33 Kimmel 1997 sid. 229ff.
34 Michel Foucault Sexualitetens Historia Band I: Viljan att veta (Göteborg: Daidalos 2002) sid. 46.
35 Foucault 2002 sid. 46.
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av tal. Diskretioner och tystnader blir en del av talet om könet och en del av denna kultur. 

Foucault nämner den katolska kyrkan men senare även läkarvetenskapen och psykologin och 

mentalvården som aktörer i ett ”stort, mångskiftande påbud”36, där talet och sexualiteten står i 

centrum. Makt och kontroll är för Foucault centrala aspekter i denna utveckling.37 Foucaults 

maktbegrepp ska inte förstås som en förtryckande inflytande som utövas uppifrån på utsatta 

undersåtar, utan som ett nät av relationell makt, tätt sammanlänkad med njutning. Denna makt 

är mycket närvarande; den undersöker ingående, ”den kräver ett utbyte av diskurser i form av 

frågor  som  pressar  fram  bekännelser”38.  Foucault  betonar  maktens  produktiva  sida,  dess 

mångsidighet och flexibilitet. Makten opererar, enligt honom, inte genom straff utan genom 

kontroll, och med normalisering och inte med lag.39 Makten är relationell, den finns i varje 

situation,  uppstår  överallt  och är  ständigt  rörlig,  fluktuerande.  I  varje  vardaglig  och icke-

vardaglig situation finns makten, och med den finns alltid en motmakt. 

Tal konstrueras  alltså  som  frigörande,  tystnad  som  förtryckande.  Detta  sker  i  ett 

maktförhållande  –  Foucault  menar  att  bekännelsen  sker  inför  en  krävande  instans,  som 

bedömer, förstår, hanterar det sagda. I utbyte skall den bekännande få förståelse, förlåtelse, 

uppmärksamhet,  oskyldigförklaring.40 Makten  ligger  hos  den  tysta,  lyssnande  parten. 

Bekännelsen som diskurs har spritts, utvidgats från att handla om sexualiteten till att omfatta 

allt möjligt, exempelvis brottslighet och sjukvård. Bekännelsen, talet om något som inträffat, 

konstruerar det inträffade, analyserar, diagnostiserar det. 

Kritik har riktats mot Foucault från feministiskt håll samtidigt som hans teorier blivit 

mycket  inflytelserika.  Hans  flytande  maktbegrepp  anses  omöjliggöra  en  förståelse  av 

könsrelationer som strukturella, vilket medför att kvinnoförtryck osynliggörs. Samma aspekt 

har  dock  också  setts  som  en  tillgång,  eftersom  ett  flytande  maktbegrepp  skapar  en 

förändringspotential  och  omöjliggör  en  kvinnlig  evig  offerposition.41 Makt/motmakt-

begreppet är alltså problematiskt, inte minst i relation till kön. 

 En  Foucaultinspirerad  teoretiker  som används  är  historikern  Sara  Edenhiem,  som 

utifrån Foucaults och Judith Butlers teorier problematiserar skapandet av historiska subjekt 

och enhetliga kategorier. Edenheim skriver bland annat om vikten av ett dekonstruerande och 

36 Foucault 2002 sid. 56.
37 Foucaults förståelse av makt kan enligt Margaretha Järvinen delas upp i tre: makt/disciplinering, 
makt/motmakt och produktiv makt. I denna studie ser jag makt som relationellt, och något som ständigt 
produceras, även i vardagliga situationer. Min maktsyn ligger nära Foucaults makt/motmaktbegrepp. Se 
Margaretha Järvinen ”Foucault-a-go-go – om konstruktivistisk könsforskning” ur Seklernas Sex Åsa Bergenheim 
& Lena Lennerhed (Stockholm: Carlsson 1997) sid. 68f.
38 Foucault 2002 sid. 65.
39 Foucault 2002 sid. 101.
40 Foucault 2002 sid. 79.
41 Järvinen 1997 sid. 59f.
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problematiserande förhållningssätt till historiska händelser och skeenden.42 Hennes tankar om 

detta dyker upp vidare i analysen.           

Foucaults  förståelse  av  makt  och  dess  samband  med  tal  blir  i  min  studie  mycket 

användbart, inte bara på grund av att materialet till denna studie består av transkriberat tal, 

utan också för att  hans synsätt  på tal  som kopplat  till  makt  och (själv)kontroll  används i 

analysen. 

1.3 Material och  metod

Jag  använder  mig  av  semistrukturerade  djupintervjuer  som  materialinsamlingsmetod. 

Eftersom jag vill undersöka unga män med erfarenhet av en stor förändring är djupintervjuer 

en  lämplig  metod.  Vi  kan  då  samtala  kring  identitetskonstruktioner  och  förhandlingar, 

förhållningssätt  och  åsikter  om  den  egna  personliga  utvecklingen.  Semistrukturerade 

intervjuer  fungerar  bra  när  man  som intervjuare  vill  följa  en  viss  tanke,  tala  kring  vissa 

frågeställningar men inte låta sig låsas av ett alltför strukturerat frågeformulär.43 Intervjuerna 

analyseras sedan med utgångspunkt i det teoretiska ramverk som presenterats ovan. 

Materialet består av fem djupintervjuer samt en pilotintervju, vilka alla transkriberats 

verbatim.44 Ljudupptagningarna och transkriptionerna är i min ägo. 

1.3.1 Materialinsamling

För att kunna undersöka omställningar mellan ett kriminellt och icke-kriminellt liv i enlighet 

med syftet var det lämpligt att intervjua unga män med erfarenhet av båda dessa positioner. 

Intervjuerna  har  gjorts  med  män,  engagerade  i  en  organisation  för  avhoppade kriminella. 

Organisationen har lokalavdelningar över hela landet, och intervjuerna skedde i tre städer i 

Mälardalsområdet. Lokalföreningarnas lokaler användes för intervjuerna, som tog mellan 30 
42 Sara Edenheim ”När våldet blir en del av jaget” ur Kvinnor och våld: en mångtydig kulturhistoria Eva 
Österberg & Marie Lindstedt (red.) (Lund: Nordic Academic press 2005) Kallas hädanefter Edenheim 2005b.
43 I intervjuarbetet  användes Jan Trosts Kvalitativa Intervjuer (Lund: Studentlitteratur 1997) (andra utgåvan) 
samt Margery B. Franklins ”Making Sense – Interviewing and Narrative Representation” ur Towards a new 
psychology of gender Mary M. Gergen & Sara N. Davis (red.) (New York: Routledge 1997). Dessa forskare har 
olika uppfattningar om vad en semistrukturerad djupintervju är, och använder olika termer för att beskriva 
liknande företeelser. Exempelvis använder Jan Trost istället för “strukturering” termen “standardisering”. Enligt 
Trosts synsätt har min semistrukturerade intervjumetod alltså en låg grad av standardisering. Mitt val av termen 
“semistrukturerade djupintervjuer” har gjorts av läsbarhetsskäl och vilken betydelse jag lägger i denna term 
framgår förhoppningsvis ovan. Se Trost 1997 sid. 19.
44 Pilotintervjun fungerade som en försöksintervju, efter vilken undersökningens syfte och intervjumetoden 
delvis omformades. I analysen används alla intervjuer, även pilotintervjun. De fem sista intervjuerna har dock 
samma inriktning och är således mer användbara i relation till undersökningens syfte. Trost menar att det inte 
finns några principiella hinder till att användbara avsnitt av pilotintervjuer används. Trost 1997 sid. 110.
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och 60 minuter.  Materialinsamlingen ägde rum i april  och maj  2008 och en pilotintervju 

gjordes i januari.   

Den första kontakten togs via telefon, utom i ett fall där jag besökte organisationen. 

Telefonnumren  gick  till  lokalavdelningarnas  ordförande  och  jag  hittade  dem  på 

organisationens hemsida. Ordförandena tillfrågades sedan om de kunde fråga medlemmarna 

om någon av dem skulle kunna tänka sig att bli intervjuad. Jag presenterade mig som student 

vid Uppsala  universitet  och  på frågor  om vad studien  skulle  handla  om berättade  jag att 

huvudfokus för undersökningen var förändringen i de unga männens liv. Jag uppfattade att 

personerna jag talade med – ordföranden såväl som medlemmarna – förstod utmärkt väl vad 

jag  menade  när  jag  talade  om  förändringen,  något  som  inte  är  överraskande  då  denna 

förändring är en av organisationens huvudfokus.

Jag  förklarade  att  intervjun  var  frivillig  och  att  den  när  som  helst  skulle  kunna 

avbrytas. Informanterna fick också veta att deras namn och de personuppgifter de lämnat inte 

skulle publiceras eller anges, samt att jag inte skulle lämna ifrån mig materialet. Jag betecknar 

av anonymitetsskäl intervjuerna med siffror. Efter diskussioner med informanterna beslöt jag 

också att inte offentliggöra namnet på den organisation de tillhörde. 

1.3.1.1 Informanterna

Informanterna är, vid tiden för intervjuerna, mellan 20 och 33 år gamla och definierar sig som 

män och  heterosexuella.  Samtliga informanters  liv har varit  präglade av kriminalitet  samt 

drogmissbruk i olika grad.45 Några har spenderat avsevärd tid i fängelse och de flesta har varit 

på olika behandlingshem och institutioner. Samtliga säger sig ha tagit sig ur sin kriminella 

tillvaro och ser sig nu som drogfria, nyktra och icke-kriminella. De har varit drogfria i mellan 

10 månader och 5 år. I de flesta fall sammanfaller tiden för drogfrihet på ett ungefär med tiden 

de avhållit sig från kriminella handlingar. 

45 Ordet ”missbruk” kan behöva definieras, eftersom det ofta används utifrån otydliga kriterier. Exempelvis finns 
en diskrepans mellan sociologiska och psykologiska förståelser av begreppet. I denna undersökning blir denna 
diskussion inte så relevant, utan informanternas egen definition av sig själva som (före detta) missbrukare är det 
centrala. Eva Johnsson, Leili Laanemets & Kerstin Svensson ”Inledning” ur Narkotikamissbruk Eva Johnsson, 
Leili Laanemets & Kerstin Svensson (red.) (Lund: Studentlitteratur 2000) sid. 11.
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1.3.2 Intervjuerna

Intervjuarbetet tog sin utgångspunkt i texter om kvalitativa intervjuer skrivna av Jan Trost och 

Margery B. Franklin.46 Djupintervjun som forskningsmetod är, som tidigare nämnts, lämplig 

för  undersökningar  gällande  identitetsskapande  och  självbild,  samtidigt  som problem och 

nackdelar finns. Relationen mellan intervjuare och informant samt den kunskap som uppstår i 

mötet dem emellan är centrala frågor man som intervjuare måste ta hänsyn till.     

Samtalet  förstås  i  denna  studie  som  kunskapsproduktion  –  det  finns  inte  fakta  i 

informantens  hjärna,  redo  att  avtäckas,  utan  kunskapen  produceras  i  det  möte 

intervjusituationen  utgör.47 Psykologiprofessorn  Margery  B.  Franklin  menar  att  kvalitativa 

forskningsintervjuer  kan  ses  på  tre  olika  sätt.  Hon  talar  om  ”the  information  extracting 

model”, ”shared understanding model” och ”discourse model”.48 I likhet med Franklin själv 

använder jag mig av en blandning av den andra och tredje modellen. Enligt Franklin utmärks 

den andra modellen av att vara semistrukturerad, så att möjlighet finns att följa de teman som 

uppstår under intervjun. Intervjuaren kan under intervjun sträva efter klarhet genom att ställa 

följdfrågor  och  kanske  även  göra  preliminära  tolkningar  av  det  informanten  sagt,  så  att 

informanten själv kan få tillgång till de tolkningar som görs, och också kan säga emot dessa. I 

den tredje modellen, ”the discourse model”, ses intervjun som interaktion mellan intervjuare 

och informant(er)  där  båda  påverkar  utgången och där  språket  spelar  en  aktiv  roll.  Makt 

genomsyrar också mötet mellan parterna: ”The distribution of power, established in part prior 

to the interview […], and in part during it, will affect what is said and how. Most important 

[…], meaning is formed, not merely expressed or reported”49. Detta ligger nära min förståelse 

av vad en intervju är.

Den vetenskapliga kvalitativa intervjun kan också ses i ljuset av Foucaults påståenden 

om bekännelsen. Den lyssnande – forskaren – blir experten, den som ska motta bekännelsen, 

behandla den och förvandla den till en frigörande sanning.50 Precis som Foucault säger, finns 

en  maktdimension  i  denna  situation.  Samtidigt  gäller  det  att  hålla  Foucaults  dialektiska 

förståelse  av makt  i  minnet  –  den  lyssnande  förtrycker  inte  den  bekännande parten,  utan 

makten i denna relation är lika skiftande och fluktuerande som annorstädes. Många maktaxlar 

som påverkar resten av samhället är dock relevanta även i intervjusituationen.51 Min position, 

där  jag  uppfattas  vara  en  ung vit  kvinna,  utan  synliga  funktionsnedsättningar  och  nästan 
46 Trost 1997; Franklin 1997.
47 Trost 1997 sid. 24, 28.
48 Franklin 1997 sid. 102ff.
49 Franklin 1997 sid. 104.
50 Foucault 2002 sid. 82f.
51 Intervjusituationen ska således också förstås intersektionellt.
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jämnårig  med  de  intervjuade  påverkar  naturligtvis  intervjusituationen  och  den  relation  vi 

skapar.52 

I mötet mellan forskare och informant uppstår kunskap som kan vara till nytta, inte 

bara för mig som forskare, utan förhoppningsvis även för informanten. Här ansluter jag mig 

till Franklins ”shared understandning model” – tolkningen görs till viss del tillsammans med 

informanten.  Tillsammans  skapar  intervjuare  och  informant  kunskap,  kunskap  situerad  i 

intervjusituationen,  vilken  som  tidigare  nämnts  måste  problematiseras  med  avseende  på 

maktrelationer. Detta gäller både den maktrelation som uppstår under själva intervjun och det 

maktutövande som kunskapsproduktion är och som pågår både under intervjun och efteråt, 

under analysarbetet.     

Jag  väljer  alltså  att  använda  mig  av  semistrukturerade  djupintervjuer.53 Trost 

presenterar i sin bok en intervjumetod som går ut på att få informanten att visa ett nätverk 

eller  en  familj  grafiskt,  genom  att  informanten  uppmanas  skriva  ner  alla  medlemmar  i 

familjen  eller  nätverket  på  lappar  som sedan  placeras  ut  på  ett  pappersark.54 Nätverkets 

utseende och förändringar över tid åskådliggörs då på ett tydligt sätt för intervjuaren, genom 

att lapparna kan flyttas. Istället för att be informanterna skriva ner medlemmar i sina nätverk 

för mig, ber jag dem skriva ner sina personliga egenskaper. Jag hoppas därigenom kunna få en 

bild av hur de konstruerar och uppfattar sig själva och även i viss mån hur de uppfattar sin 

omgivning och sina vänner, samt hur och om de uppfattar att dessa har förändrats över tid.   

Informantens livshistoria, som jag bad dem kort berätta i början av varje intervju, samt 

de egenskaper  de sade sig  ha fick styra  samtalet.  Informanten  ombads  tänka  igenom och 

skriva ned sina egenskaper på ett papper – en uppgift som visade sig vara svår för många och 

krävde mycket  eftertanke.  Sedan ombads  informanten  skriva samtliga  egenskaper  på små 

lappar som sedan skulle placeras ut på ett pappersark, för att visa hur han uppfattade dessa 

egenskaper.  Uppgiften  var  mycket  fritt  formulerad,  och  tedde  sig  för  de  flesta  av 

informanterna svår att greppa till en början. De flesta satte de egenskaper de uppfattade som 

centrala antingen i mitten eller högst upp på papperet. Eftersom egenskapen och placeringen 

52 Monica Skrinjar skriver om problematik hon mött i sitt intervjuarbete. Trots att jag vid tiden för intervjuerna 
inte tagit del av hennes artikel ”Forskare eller ʼbabeʼ?” är den problematik med könade relationer i 
intervjusammanhang hon beskriver i artikeln något jag verkligen förhöll mig till under intervjuarbetet. Skrinjar 
skriver om etiska dilemman som kan uppstå i intervjusituationen och heteronormativa antaganden som kan leda 
till att en kvinnlig intervjuares intresse och totala uppmärksamhet mot informanten kan tolkas som en del av en 
sexuellt tillgänglig femininitet. Även om jag inte direkt trodde att något sådant skulle hända, förhöll jag mig 
aktivt till möjligheten och använde flera medvetna (och omedvetna) strategier för att skapa intervjusituationen – 
och mig själv – som icke-sexuellt laddade. Se Monica Skrinjar ”Forskare eller ʼbabeʼ?” ur Femininiteter,  
Maskuliniteter och Kriminologi Ingrid Lander, Tove Pettersson & Eva Tiby (red.) (Lund: Studentlitteratur 2003). 
53 Franklin 1997 sid. 103.
54 Trost 1997 sid. 60ff.
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av den diskuterades efteråt, blev placeringen tydlig för mig, trots att alla uppfattade uppgiften 

lite olika. Efter detta ombads informanten göra samma sak med de egenskaper han uppfattar 

sig  ha  haft  innan  förändringen,  alltså  medan  han  fortfarande  var  kriminell  och/eller 

missbrukare.  För många verkade denna uppgift  vara mycket  lättare.  En informant  beskrev 

orsaken till detta så här: ”det här är ju saker jag har gått igenom gång på gång på gång och 

jobbat  med  väldigt  hårt  under  min  [...]  behandling”55.  Diskussionen  rörde  inte  explicit 

maskulinitet,  diskurser,  identitetsskapande  eller  genus.  Termer  som dessa  menar  jag  kan 

hänföras till en akademikerjargong som skulle kunna te sig främmande för informanterna. Att 

resonera om saker som dessa utan att de ovan nämnda orden nämns visade sig vara både lätt 

och svårt. På närmare frågor om ”grabbighet”, som var ett ord som flera av dem använde, blev 

det  i  vissa  fall  helt  tyst  och i  något  fall  yttrades  ett  tveksamt  ”jag  vet  inte...”.  Samtidigt 

upplevde jag att diskussionen på omvägar,  »sidledes«, rörde sig in på flera områden som vi 

inte hade kunnat närma oss rakt framifrån.56 

Flera av informanterna har ju, som tidigare nämnts, gått i terapi och i olika typer av 

behandling, där det kriminella livet  och den egna identiteten tycks ha genomgåtts  i detalj. 

Flera av dem säger sig också ha blivit  intervjuade för olika forskningsprojekt tidigare.  Ett 

problem  som  påtalas  i  liknande  situationer,  är  det  att  informanterna  skulle  vara 

»sönderintervjuade«, att de har färdiga svar som de sedan upprepar. Franklin menar här att det 

är viktigt att betona att berättelsen givetvis förändras beroende på vem som frågar och hur, 

men  att  den  i  stora  drag  ändå  är  oförändrad.  Hon  hävdar  vidare  att  dessa  på  förhand 

konstruerade berättelser, trots att de är ”prepared for public consumption”57 inte nödvändigtvis 

är mindre genuina. Jag menar dessutom att denna inställning, trots att farhågorna på vissa sätt 

kan ses som befogade, härrör ur en intervjutradition där informanten och hans/hennes kunskap 

ses som något som ska avtäckas, och som sedan objektivt ska förmedlas av forskaren. Att 

någon annan skulle ha frågat om samma saker tidigare, skulle enligt detta synsätt leda till att 

informationen  kontaminerats  och  blivit  mindre  objektiv.  Eftersom  jag  inte  delar  denna 

kunskapssyn och syn på intervjun som forskningsredskap blir  detta  inte  ett  stort  problem. 

Dessutom menar flera av informanterna – lätt förvånade och roade – att mitt intervjuupplägg 

inte liknar något de tidigare varit med om. 

Själva omnämnandet är i en undersökning som denna problematiskt. Att nämna något 

vid namn och teoretisera kring det är att riskera att reproducera stereotyper och rekonstituera 

55 Ur Intervju 3.
56 Trost menar att man i viss mån måste anpassa sig till det man uppfattar vara informantens situation och 
språkbruk, samtidigt som man inte ska förställa sig eller försöka smälta in. Trost 1997 sid. 80. 
57 Franklin 1997 sid. 107.
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exempelvis  kriminalitet  och  våld  som  kopplat  till  män.  Naturligtvis  är  detta  djupt 

problematiskt. Gayatro Spivak kallar benämnandet ”an enabling violation”, en möjliggörande 

våldshandling.58 Våldshandlingen sker i definierandet, (re)konstruerandet av kategorier, men 

möjliggörandet  pågår  samtidigt,  eftersom  något  som inte  har  något  namn,  som  inte  kan 

definieras, har väldigt svårt att »vara« något överhuvudtaget. I denna undersökning är denna 

problematik  ständigt  närvarande.  Den pågår  under  urvalsprocessen  (då  jag  söker  ”män”), 

själva intervjuerna (då jag tillsammans med informanterna skapar kunskap genom samtal och 

det språk vi använder), transkriberingen (då jag formar informanternas utsagor med min text) 

och analysen (då jag skapar ny kunskap och tolkar informanterna och därmed skapar dem som 

varande  på  vissa  sätt  men  inte  på  andra).  Intervjun  är,  som  vi  ser,  i  sig  komplex.  Jag 

återkommer därför till denna senare i uppsatsen.

1.3.3 Uppsatsens disposition 

I de närmast följande två kapitlen varvas materialpresentation med analys. Jag börjar med att 

gå igenom informanternas utsagor när det gäller förändringen, relationen med självet och med 

andra människor. Efter detta kommer informanternas tal om våld och våldsutövande att tas 

upp.  Kapitel  4  och  5  fungerar  som  renodlade  analysavsnitt.  I  kapitel  4  diskuterar  jag 

kroppsligheter och gränser och kopplar informanternas utsagor till  en del av det teoretiska 

ramverk  som  kan  ses  ovan.  I  kapitel  5  återvänder  jag  till  diskussionen  om 

identitetskonstruktioner och tal, och materialet problematiseras ytterligare med avseende på 

maskulinitet.  Det  avslutande  kapitlet  återkopplar  till  syfte  och  frågeställningar,  och  dessa 

besvaras  med  utgångspunkt  i  den  diskussion  som förts  tidigare  i  uppsatsen.  Direkta  citat 

omgärdas av ” ” eller så är de blockcitat. Tecknen » « används i samband med vad jag anser 

vara icke vedertagna, ibland talspråkliga termer.

58 Gayatri Spivak ”Can the subaltern speak?” ur Marxism and the interpretation of culture Nelsson & Crossberg 
(red.) (University of Illonois 1988) citerad i Edenheim 2005b sid. 322. 
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2 Förändringen, självet och relationer med andra

I  detta  kapitel  presenteras  den del  av materialet  som jag uppfattar  är  explicit  kopplat  till 

informanternas  självuppfattning.  Även  tal  om  vänner  och  vänskapsförhållanden  samt 

andrafiering59 ingår här, eftersom jag ser identitet som skapat i olika kontexter, i relation med 

andra människor och faktorer, inte minst de man tar avstånd från. 

2.1 Självet nu och då

Informanterna gör genomgående stor skillnad på sina egenskaper nu och då. De egenskaper 

de tillskriver sina nutida och sina dåvarande jag går i helt olika tonarter. Egenskaper  nu är 

exempelvis ”uthållig”, ”effektiv”, ”generös”, ”snäll”, ”envis”, ”trevlig”, ”ärlig”, ”impulsiv”, 

”känslig”, ”reko”, ”omogen”,  ”knäpp” samt ”rättvis” och ”rolig” (de sista två förekommer 

båda hos flera av informanterna). Egenskaper då är ”oansvarig”, ”tjuv”, ”elak”, ”aggressiv”, 

”våldsam”,  ”känslokall”,  ”egocentrerad”,  ”falsk”,  ”makt-  och  kontrollbehov”,  ”inåtvänd” 

samt ”manipulativ” och ”opålitlig” (de sista två förekommer båda hos flera av informanterna). 

Trenden är mycket tydlig – de egenskaper de inte längre säger sig ha är egenskaper de helt 

klart tycker är dåliga, medan de egenskaper de nu har går i mer positiva tonarter. Flera av 

informanterna menar också att de hela tiden haft de egenskaper de har nu, men att de tidigare 

inte kommit fram. Bilden de ger av sig själva är i många fall ganska svart-vit, onyanserad. Om 

detta så att säga är en »sann« eller »rättvisande« bild är svårt att säga, men detta är heller inte 

denna undersöknings syfte; talet om jaget står här i fokus. Jag uppfattar att informanterna vill 

skapa ett avstånd till det de beskriver som sina dåtida personligheter. Flera av informanterna 

verkar känna avsky inför sina gamla jag: ”var så långt från den människan, som du bara 

kan”60 uppmanar mig en informant eftertryckligt apropå den person han uppfattar sig ha varit. 

Informanterna verkar ansluta sig till två olika strategier när det gäller deras nutida och 

dåtida jag. Vissa ser det som att de hela tiden varit samma person, andra ser sig själva som två 

olika  personer,  med  två  olika  liv.  Jag  upplever  dock  att  alla  har  ett  starkt  behov  av  att 

distansera sig från den de uppfattar sig ha varit innan sin vändning. De som använder sig av 

den första strategin distanserar sig exempelvis som denna informant:

KG: men om du skulle förflytta dig då, några år tillbaka, [...] skulle du ta bort eller lägga till 
nån egenskap, skulle det bli en helt annan karta?

59 Att andrafiera något är att göra något till eller se något som Det Andra.
60 Ur Intervju 4; betoning i original.
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I: den är likadan, men som jag säger, jag levde inte upp till den, nu kanske jag lever upp till 
den, den där kartan det är vad jag vill vara 61

Här menar informanten att han är samma person nu som då, men att han då inte levde upp till 

den person han ville vara, något han upplever sig göra i nuläget. Det sker ett sammanflytande 

av ett idealjag – ”vad jag vill vara” och det nutida jaget – ”nu kanske jag lever upp till den”. 

Jag tolkar informantens utsaga som att han upplever sig vara mer sig själv nu än vad han varit 

innan. Han ser en kontinuitet i sin personlighet, men nu har han blivit vad han redan innan 

egentligen var. Nu kan han leva upp till sig själv. En annan informant har samma strategi som 

informanten ovan: 

KG: finns de här [de nutida egenskaperna] kvar?

I: nja... de där var överskjutna liksom

KG: vad menar du då?

I: de var de [nutida egenskaperna] som toppade min bild utåt, kanske

KG: så du menar att du var det här samtidigt som du var det här? [de nutida respektive dåtida 
egenskaperna]

I: ja, under [...] 62

Denna informant  menar  att  de  nutida  egenskaperna  fanns  även  i  dåtiden,  genom att  han 

försökte  upprätthålla  en  bild  av  sig  själv  som  präglad  av  de  nutida  egenskaperna.  De 

egenskaper han tidigare ville och låtsades ha, de nutida, har han nu på riktigt, han har blivit 

det han tidigare låtsades vara. Jag tolkar informantens svar som att de dåtida egenskaperna 

och  de  nutida  representerar  olika  skikt  av  hans  personlighet,  ”under”  respektive 

”överskjutna”. Det verkar också som att de olika skikten ses som olika autentiska – en bild av 

självet som varande på ett visst sätt upprätthålls, samtidigt som man egentligen är något annat. 

Detta är vanligt bland informanterna, särskilt i talet om droger. De anser sig ha varit falska 

och manipulativa, mycket på grund av drogerna och beroendet av dem. Jag tolkar informanten 

ovan som att han anser sig ha haft båda uppsättningarna egenskaper då, i olika skikt och i 

olika  grader  av  upplevd  ärlighet,  men  att  han  nu  anser  sig  ha  gjort  sig  av  med  då-

egenskaperna och nu bara »är sig själv«. De nutida egenskaperna är alltså för honom nu mer 

äkta  än  de  gamla,  medan  de  tidigare  fungerade  som  en  fasad.  Dessa  positivt  kodade 

egenskaper  har  alltså  gått  från att  vara  en fasad till  att  vara  de äkta.  Detta  är  något  som 

61 Ur Intervju 4.
62 Ur Intervju 6.
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bekräftas i annan forskning om missbruk; livet efter missbruket upplevs vara ”mer autentiskt 

än det tidigare”.63 

När  det  gäller  den  andra  strategin  så  tolkar  jag  det  som  att  den  går  ut  på  att 

informanterna ser sig själva som två olika personer, då och nu. Denna informant har varit 

drogfri och icke-kriminell i 10 månader vid tiden för intervjun:

KG: men om du tänker innan behandlingen då?

I: då fanns inget av det här [de nuvarande egenskaperna]

KG: ingenting?

I: då fanns inget av det här, då var det helt andra saker som jag hade som egenskaper 

[...]

KG: känner du dig som två olika personer?

I: jaja, verkligen. Det var ju som jag sa tidigare, ibland känner jag mig nyfödd. 

KG: du är 10 månader gammal då?

I: men jag kan också se det som en erfarenhet, jag ångrar inte en dag av det här livet. jag är en 
av få förunnat att leva två liv. och jag har levt ett liv, vilket inte var någonting för mig, kom jag 
på efter 13 år...  och nu när jag får påbörja ett nytt  liv, så känner jag att det som att det är 
mycket bättre... men visst är jag två olika personer. 64 

Informanten  ser sig verkligen  som två olika personer som levt  två olika liv.  Genom hela 

intervjun  använder  han  uttryck  som ”i  den  världen”65,  där  ”den”  betyder  den  kriminella 

världen  i  motsats  till  en  tänkt  hederlig  eller  »vanlig«  värld.  Hans  uppdelning  i  två  olika 

världar, i två olika jag, blir extra tydlig i användandet av metaforen om att vara nyfödd. Han 

har inte bara förändrat sitt liv, utan faktiskt fötts på nytt. Samtidigt finns en spänning i det att 

informanten talar om sig själv som ett ”jag” som levt ”två liv”. 

En annan informant menar, på liknande sätt, att hans tid som drogberoende gjort att 

han stannat av i sin psykiska mognadsprocess: ”att jag liksom stannade av i utvecklingen, att, 

visst jag fyller 25 år, men jag känner mig mer som 18 nu”66. Här blir tiden med drogerna en 

tidsmässig lucka, från vilken informanten återvänder först då han slutat knarka. Drogerna gör 

att tiden sätts ur spel, att mognadsprocessen tar en paus.67 Informanten har uppenbarligen en 
63 Eva Johnsson ”Narkotikamissbrukare, sociala band och vändpunkter” ur Narkotikamissbruk Eva Johnsson, 
Leili Laanemets & Kerstin Svensson (red.) (Lund: Studentlitteratur 2000) sid. 78. 
64 Ur Intervju 3.
65 Ur Intervju 3.
66 Ur Intervju 2.
67 Paralleller kan här ses till synsätt som finns på utvecklingsstörda personer som inte anses »vara« sin 
kronologiska ålder, utan »fortsätter vara barn«. I detta synsätt (och i informantens) är det tydligt att det finns en 
stark diskurs om hur man ska vara vid en viss ålder, där en linjär tidsuppfattning ingår – när tiden går kan vi bara 

22



uppfattning om »hur man är« när man är 25 respektive 18 – identiteten kopplas samman med 

kronologisk ålder. Han upplever inte att hans kronologiska ålder överensstämmer med hans 

upplevda  ålder,  vilket  leder  till  att  han  beskriver  sig  själv  som omogen:  ”jag är  nog lite 

omogen, det ska jag nog skriva här... nu är jag riktigt ärlig alltså...”68.      

De två informanterna ovan använder sig av en förändringsretorik som baserar sig på 

återfödelse och övergångar. För att verklig förändring ska ha ägt rum, måste ett radikalt brott 

med  »det gamla« till, något som kan manifesteras till exempel genom en övergång eller tal 

om en återfödelse. Sociologen Mats Hilte menar att behandling för missbruk kan ses som en 

övergång mellan olika identiteter, något som rimmar väl med informanternas uppfattning.69 

Metaforen om att återfödas är välkänd från olika myter och religiösa läror och är även en 

välkänd språklig vändning. Exempelvis diskuterar Douglas övergångstillstånd där man efter 

att ha befunnit sig i ett gränsland återföds in i sitt nya liv som en ny person.70 Informanternas 

uppfattning om sin egen transition ligger alltså väldigt nära olika förändringsdiskurser. 

Jag anser att det avståndsskapande, negerande, som informanterna ägnar sig åt är en 

viktig  del  i  identitetskonstruktionsprocessen.  Genom att  skapa  dikotomier  som bra/dåligt, 

hederlig/kriminell,  nykter/missbrukare  och  inte  minst  nu/då  kan  informanterna  konstruera 

identitet och samtidigt hålla avståndet till sådant som de inte tycker bör vara en del av deras 

nya liv. Att negera det som man enligt dikotoma modeller uppfattar vara Det Andra är ingen 

ovanlig strategi. Exempelvis är negerandet och förkastandet av det feminina en viktig del i 

skapandet av maskulinitet.71

2.2 Vänner

Ett tema för intervjuerna var informanternas vänner och vänskapsförhållanden. Vi behandlade 

detta i samband med talet om egenskaper nu och då och samtalet handlade mycket om vad 

vännerna anser/ansåg om informantens egenskaper. 

Vänner och vänskapsrelationer  då beskrivs som falska och ytliga.  Alla informanter 

menar att en central del i dåtidens vänskapsrelationer var knarket, att det var det man hade 

gemensamt. En informant uttrycker det så här: 

bli »äldre«, och »att bli äldre« är att uppleva vissa saker men inte andra, samt att utvecklas (mogna) i mötet med 
dessa.
68 Ur Intervju 2.
69 Mats Hilte ”Missbrukande kvinnors narrativ om olika behandlingsdiskurser” ur Narkotikamissbruk 
Eva Johnsson , Leili Laanemets & Kerstin Svensson (red.) (Lund: Studentlitteratur 2000) sid. 88.
70 Douglas 1997 sid. 138. 
71 Kimmel 1997 sid. 229ff.

23



det  där  är  egentligen  falskt,  i  det  livet,  visst  man är  bra  polare,  som hjälper  varann,  men 
egentligen - det enda man har gemensamt, ytterst få så är det riktig vänskap, det är några som 
jag växte upp med som var likadana som jag, där var det verkligen kompisar, vi var vänner... 
sen finns det så många andra, det var så ytligt, det enda man hade gemensamt det var de jävla 
drogerna... nu till exempel, det ser jag nu när jag blivit drogfri, att jag saknar ingen utav de 
där... jag intalade mig själv att de var mina polare, brorsorna, jag kan ju inte bara svika mina 
kompisar, och sluta knarka, det här är de enda jag känner... 72

Här ser vi hur informanten ser tillbaka på sina vänskapsrelationer och inser att han inte saknar 

dem, att det inte rörde sig om ”riktig vänskap”. Att sluta knarka blir, som en följd av att det 

var knarket som var det gemensamma, ett svek mot ”brorsorna”.73 En annan informant menar 

att  hans  dåtida  personlighetsdrag,  opålitlighet,  tillsammans  med  drogerna  omöjliggjorde 

vänskap:

[...] man hade inga kompisar, ytliga kompisar, hade inga vänner, liksom vänner,  hur skulle 
man kunna ha det om man är opålitlig, och vart det att man var vän med någon, det gick ju inte 
så länge, då kom ju drogerna emellan, hände det nånting  74

Denna åsikt delas av en annan informant: 

[...] men mot slutet av mitt missbruk så var jag ju helt själv, jag hade ju inga kompisar kvar... 
på grund av min våldsamhet, mitt makt- och kontrollbehov och min opålitlighet [...] till slut 
bryr man sig bara om drogen, man skiter i sina vänner 75

Genomgående ses de dåtida vänskaperna som falska och ytliga. De var baserade på droger 

och  på  känslor  av  lojalitet  mot  gruppen  ”som  håller  ihop  i  vått  och  torrt”76.  Nu,  när 

informanterna tagit sig ur missbruket, umgås de inte med sina gamla vänner och lojaliteten de 

känt beskrivs som falsk. Eftersom vänskapsrelationerna då byggde på droger och på känslor 

av lojalitet (som informanterna som sagt nu tycker är falska) finns det inte mycket kvar. ”[D]e 

umgås inte med någon om de inte kan få ut nånting av det”77 säger en informant apropå gamla 
72 Ur Intervju 2. 
73 Användandet av ordet ”brorsor” är intressant i det att det kan kopplas till familj och familjeband såväl som till 
manlig homosocialitet. Manliga homosociala grupper är väl beforskade och kan sättas i samband exempelvis 
med Kimmels påstående att maskulinitet är något som skapas inför och tillsammans med andra män, som är de 
enda vars omdöme värderas.  Intressant är också familje- och blodsbandkonnotationerna  som finns i ordet 
”brorsor”. Jag menar att användandet av ordet är ett sätt att markera relationernas »äkthet«, djup och lojalitet 
(som informanterna ju i nuläget ser som falsk). Detta är en del i en diskurs om blodsbanden som villkor för 
»äkta« medlemskap i olika grupper, bland annat när det gäller band till nationen. Se Kimmel 1997 sid. 231f samt 
Katarina Mattsson “Diskrimineringens andra ansikte – svenskhet och ʼdet vita västerländskaʼ” ur Bortom vi och 
dom. Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering Paulina de los Reyes & Masoud 
Kamali (red.) SUO 2005: 41 (Stockholm: Fritzes 2005).  
74 Ur Intervju 4.
75 Ur Intervju 3.
76 Ur Intervju 3.
77 Ur Intervju 3.
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vänner som är kvar i missbruket. ”[J]ag har ingenting som de vill ha... och de har ingenting 

som jag vill ha”78. Gamla vänner beskrivs vidare som en risk – att umgås med dem skulle 

kunna äventyra informantens drogfrihet. 

Vissa vänner har informanterna dock kvar. Dessa beskrivs ofta som barndomsvänner, 

”några som jag växte upp med” som bygger på en lång, gemensam och delad historia och är 

exempel på ”riktig vänskap”79, som inte enbart byggde på drogerna. Vissa av informanterna 

har också vänner kvar från den tiden som själva blivit drogfria. ”[N]är ni är påverkade vill jag 

inte ha nåt med er att göra, det är jag tydlig med”80 säger en informant. Informanten villkorar 

här vänskapen – det som krävs är att vännerna håller sig opåverkade i hans närhet. 

Vänskap nu beskrivs av alla informanter som »mer äkta«. Många lägger stor vikt vid 

vännerna i organisationen och tillmäter dem stor betydelse i arbetet med att förhindra återfall. 

Den  gemensamma  nämnaren  verkar  nu  vara  avhållsamheten  från  knark  och  kriminella 

handlingar, och inte som innan bara knarket: 

[...] mina nya vänner, det är hederliga människor, som inte begår brott 81

KG: vad upplever du att du har gemensamt med dina vänner idag?

I: på ett sätt finns väl knarket med, men nu är det ju tvärtom, att inte använda knarket 82

Jag uppfattar att informanterna ser sina vänskapsrelationer nu som mer autentiska än innan. 

De ser sina vänskapsförhållanden som genomsyrade av en äkthet som bygger på förståelse, 

ömsesidighet  och  lojalitet,  tillit,  jämlikhet  i  relationen  och  att  prata  om  problem  och 

”mående”83.  Detta  kontrasteras  mot  den  oäkthet  som  tidigare  sägs  ha  genomsyrat 

informanternas  vänskapsrelationer,  som byggde på att  »få  ut  nåt« av den andra.  Flera  av 

informanterna omtalar sig själva som avstängda eller instängda, blockerade, under sin tid som 

missbrukare. Empati, förståelse och kommunikation verkar vara saker som de upptäckt sedan 

de blivit drogfria. En ny förmåga till medkänsla, som att bli rörd av exempelvis TV-program, 

att gråta, talar en informant om. Detta upplevs vara positivt, exempelvis hos denna informant: 

”[...] och framförallt viktigt tror jag, att man är lite medmänsklig”84. Vänskapsrelationerna nu 

verkar bygga på prat, skratt och delade känslor: 

78 Ur Intervju 3.
79 Ur Intervju 2.
80 Ur Intervju 6.
81 Ur Intervju 5.
82 Ur Intervju 4; min kursivering.
83 ”Mående” var en term flera av informanterna använde angående sitt allmäntillstånd.
84 Ur Intervju 2.
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vänskap.. det är nåt man ska kunna ha, det ska inte vara mer den ena än den andra, det ska vara 
ömsesidigt, nånstans så ska det va, man ska lita på varandra, man ska värna om varandra, man 
ska kunna vara från varandra också, och ändå känna att det är inget konstigt med det 85

vi brukar skratta rätt mycket, jag och mina kompisar, skratt är viktigt 86

det är mer sunt nu... det är mera schyst... man umgås på lika villkor [...] man har ju kunnat 
umgås och så också tidigare, har jag kunnat gjort, men absolut inte på den här nivån, nu är det 
ju schyst och det är från båda håll... det är inga krav så... det kanske inte låter som värsta grejen 
men det är verkligen en helomvändning i umgänget... det är nåt helt annat, det är tvärschyst, 
skitnice... 87

 Några av informanterna menar att kompisar hade stor betydelse för hur de först blev 

kriminella och började missbruka: 

då träffade man så många andra som var struliga också... och sen har det bara gått åt pipan helt 
enkelt 88

ja men vi var ju där tillsammans på grund av drogerna, trots att vi var bra vänner från början, 
så när de flesta mådde dåligt, då blev relationen dålig, så vi påverkade varandra negativt 89 

Flera av informanterna berättar om sina dåtida vänner som bestående huvudsakligen av män – 

”brorsorna”90 – där lojalitet och sammanhållning var centrala, åtminstone innan missbruket 

tog över. I  homosociala  grupperingar,  till  exempel  i  så kallade gäng, skapas identitet  och 

maskulinitet både inför medlemmar och andra människor, vilka man vill inge respekt.91 Alla 

informanterna i mitt material kan inte sägas ha ingått i ett gäng – ingen av dem använder till 

exempel ordet ”gäng” – men flera av dem talar om relativt stabila grupperingar, bestående av 

”brorsor”, som de ingått i under sin tid som kriminella. Dessa grupper verkar, enligt deras 

utsagor, ha ägnat sig åt både missbruk och kriminalitet  tillsammans, såväl som andra, mer 

85 Ur Intervju 4.
86 Ur Intervju 3.
87 Ur Intervju 2.
88 Ur Intervju 2.
89 Ur Intervju 5.
90 Ur Intervju 2 .
91 Observera att termen ”gäng” är mycket omdebatterad i såväl kriminologisk som sociologisk forskning. Bland 
annat medverkar stereotypa mediala föreställningar om vad som definierar ett gäng till att begreppet måste ses 
som problematiskt. Jag menar att ett problematiserande synsätt på homosociala kriminella grupperingar är 
nödvändigt för att inte fastna i stereotypa resonemang, men att studiet av nätverk bestående av unga och 
kriminella män kan ha mycket att ge studiet av maskuliniteter. I Inger-Lise Lien ”The concept of honour, conflict 
and violent behaviour among youths in Oslo” ur The Eurogang Paradox Malcolm W. Klein et al. (red.) 
(Dordrecht: Kluwer Academic Press 2001) berättas om gängsituationen i Oslo. Lien menar att heder och respekt 
är centrala faktorer när det gäller gängbråk. Om en flickvän till en av medlemmarna förolämpas, måste 
medlemmens heder exempelvis försvaras. Lien 2001 sid. 169. Se Kimmel 1997 sid. 231f angående homosociala 
grupper där identitet skapas inför andra.    
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reguljära aktiviteter. Av denna anledning menar jag att en del av den forskning som finns om 

homosociala kriminella nätverk kan tillämpas även på mitt material. Nätverken blir arenor för 

identitetsskapande  och  maskulinitetsskapande.92 Annan  forskning  om  överträdelser  och 

kriminalitet  i  grupp  (gängforskning)  betonar  också  vikten  av  att  vissa  handlingar  utförs 

tillsammans  med  andra,  inför  och  med  dem.93 På  så  sätt  blir  vissa  handlingar,  däribland 

våldsutövande,  ett  performativt  sätt  att  skapa  identitet.  Troligen  har  även  informanternas 

tidigare vänskapsrelationer  fungerat  identitets-  och maskulinitetsskapande på ungefär  detta 

sätt, men hur fungerar de idag? Denna diskussion återkommer i analysen. 

2.3 »Svensson« och »knarkaren«

I arbetet med att positionera sig blir attityder, både de egna och andras, centrala. Hur uppfattar 

man andra och vilken attityd uppfattar man att andra har gentemot en själv? Informanterna 

tillfrågades alla om hur de trodde att »vanliga svenssons« ser på kriminella och missbrukare.94 

Sedan vände jag på frågan – vem såg de själva ner på eller  stördes av under sin tid som 

missbrukare och kriminella? 

Flera  informanter  menar  att  »folk«  nu  har  en  bättre  och  mer  förstående  attityd 

gentemot  knarkare  än  förut.95 Samtidigt  menar  de  att  många  är  rädda  för  knarkare  och 

kriminella, och därför tar avstånd från dem. Vissa menar vidare att knarkare, ”pundare” ses 

som opålitliga och förknippas med hemlöshet, sjabbighet och langning av narkotika.

Till kriminella (som inte primärt är knarkare) menar vissa att det finns en annan attityd. 

Kriminella  som  framstår  som  lyckade  med  mycket  pengar  och  status,  ”snyggaste  tjejen 

bredvid  sig”96 och  dyra  bilar  kan  fungera  som  förebilder  för  många  unga,  menar 

informanterna.  

[...] 15-, 16-, 17- [åringar], och så tar du förorten, och så tar du där vid centrum till exempel 
och där står Pelle med sin Mercajeep, fetaste fälgarna, folk står där och pratar med honom, 
-tjena läget? -jag kom precis hem från Thailand... och så går ungdomarna förbi, killen som alla 

92 Klara Goedecke I Dåligt Sällskap. Om rädsla och maskulinitet i kriminella grupperingar (opublicerad C-
uppsats, 2006) tillgänglig på http://www.gender.uu.se/node135 sid. 29.
93 Karen Franklin ”Enacting Masculinity: Antigay Violence and Group Rape as Participatory Theater” ur 
Sexuality Research & Social Policy vol.1 nr. 2 2004.
94 ”svensson” står här för ”(vard.) om (tänkt) person som representerar den typiske [...] genomsnittlige svensken” 
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 2008-12-03 Naturligtvis finns stor problematik i att rubricera människor som 
svenssons – vad är typiskt, och vad är en genomsnittlig svensk? Jag använder begreppet just på grund av den 
flytande karaktär det har, så att informanterna själva får definiera vem eller vad som är svensson. En informant 
blir vid användandet riktigt upprörd, eftersom han menar att det är en förenkling och att svensson bara är en 
tankekonstruktion unga personer definierar sig emot, och som inte finns.
95 När ”nu” respektive ”förut” ska ha varit definieras aldrig av informanterna.
96 Ur Intervju 4.
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pratar om, står mitt i centrum med fetaste bilen, och alla vet att han är kriminell... och det är 
där man växer upp, det är där man gör många av sina val om vad man ska göra i livet... 97

Bilar  är,  intressant  nog,  något  som  nästan  alla  informanter  nämner,  antingen  apropå 

statussymboler, som ovan, eller som frestelser. Bilar, datorer och pengar ses som stjäl- och 

säljbara saker, som de tidigare stulit, kört omkring i och/eller sålt, och som de nu måste avstå 

från. Flera av informanterna talar också om hur de, som i citatet ovan, sett upp till personer i 

den organiserade brottsligheten, främst framgångsrika kriminella samt olika former av gäng i 

”skinnvästar”98.  Centralt  här  är  också  bilen  och  pengarna,  som antas  medfölja  ett  lyckat 

medlemskap i ett gäng.   

I nuläget är informanternas attityd till kriminella handlingar, föga förvånande, en helt 

annan: 

[...] för idag vet jag ju hur det slutar [...] man tyckte det var skitcoolt, så ville man leva, men 
idag vet man ju, det där var ju bara ytligt, pengarna och bilen, innerst inne tror inte jag de 
mådde så bra 99

Själva verkar informanterna förut ha sett ner på eller störts av myndighetspersoner som 

polisen, lärare och anställda på socialtjänsten, liksom vanliga »svenssons« men också andra 

kriminella och missbrukare. Flera menar att polisen och socialtjänsten var de som störde deras 

missbruk  och  de  enda  som  kunde  införa  sanktioner.  Lärare  lade  sig  också  i,  och  var 

följaktligen avskydda. Att ta avstånd från »svenssons«, som många säger sig ha gjort, verkar 

ha baserats  på uppfattningar  om skillnader  i  livsstil  och i  prioriteringar  och motvilja  mot 

»svenssons« föregivet fyrkantiga och trista liv.

»Knarkaren« eller pundaren är en figur många av informanterna också säger sig ha 

tagit  avstånd från under sin tid som kriminella och missbrukare.  »Knarkaren« är den som 

missbrukar  »på  riktigt«,  en  person  som använder  sprutor  eller  kanske  bor  på  gatan.  En 

informant menar att man, så länge man kan se någon som är värre däran än en själv, inte ser 

sig själv som »knarkaren«: 

men sen försökte man ju alltid se ner på dem som knarkade mer... till exempel de som hängde 
på Plattan, vilka jävla knarkare liksom100 

97 Ur Intervju 4.
98 Ur Intervju 2.
99 Ur Intervju 5.
100 Ur Intervju 3; ”plattan” är Sergels torg i centrala Stockholm.
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Tydligt är att man sett ner på den som upplevts vara värre. En informant berättar om hur han 

tagit avstånd från andra kriminella, som begått andra typer av brott, ”för att man ska tycka att 

man  [själv]  är  okej”101.  Flera  informanter  talar  om sin  avsky  inför  ”kvinnomisshandlare, 

pedofiler, våldtäktsmän”102, en avsky som verkar ha funnits både då och nu.  

Jag  menar  att  »knarkaren«  och  ”kvinnomisshandlare,  pedofiler,  våldtäktsmän” 

fungerar som Det Andra för informanterna, som tar avstånd från dessa figurer i bygget av den 

egna  självbilden.  För  att  upprätthålla  en  självbild  som varandes  ”okej”,  andrafieras  vissa 

personer, vars handlingar eller egenskaper inte ses som acceptabla. Av informanternas utsagor 

förstår jag det som att dessa figurer ligger nära den egna positionen – kanske har man suttit i 

samma fängelse eller köpt knark av samma langare  – vilket gör behovet av distansering så 

mycket större.  

Bilen verkar för informanterna fungera som en symbol för vad framgång utgörs av i en 

kriminell kontext. Bilar och teknik i allmänhet ses ofta som maskulint kodade företeelser.103 

Jag menar  att  denna koppling  är  relevant  även här  och att  bilen,  tillsammans  med andra 

attribut: pengar, status och ”snyggaste tjejen”, för informanterna fungerar som symboler för 

ett  lyckat,  kriminellt  maskulinitetsskapande.  Detta  maskulinitetsskapande  rubriceras  nu av 

informanterna  som  ”ytligt”.  Den  lyckade  kriminelle,  ”kvinnomisshandlare,  pedofiler, 

våldtäktsmän” och »knarkaren« blir några av informanternas Andra.104

2.4 ”Vändningen”105

Informanternas före/efter-perspektiv på sig själva har diskuterats ovan. Skillnader mellan nu 

och då i informanternas liv är uppenbarligen stora, men hur ser de på själva förändringen? I 

detta avsnitt fokuserar jag på informanternas upplevelse av sin egen vändpunkt. 

Många informanter talar om hur de i vändningen plötsligt såg sitt liv i ett annat ljus. 

För flera verkar den avgörande punkten ha nåtts i samband med livsavgörande händelser – 

vänners död, allvarliga olyckor där de själva nästan omkommit, överdoser, fängelsestraff eller 

liknande. En av informanterna berättar att han tog sitt beslut i samband med att han fick en 

101 Ur Intervju 4.
102 Ur Intervju 6.
103 Ulf Mellström ”Technology and Masculinity: Men and their Machines” ur  Among men Søren Ervø & 
Thomas Johansson (red.) Hants, Burlington: Ashgate Publishing 2003 sid. 165.
104 Mer om knarkaren som Det Andra ses både i närmast följande kapitel nedan (2.1.3) och i kapitel 4.
105 Begreppet ”vändningen” användes av en av informanterna apropå tillfället då förändringen ägde rum.  Jag 
använder det här i denna betydelse. I annan forskning används ibland istället ”vändpunkt”, en ”biografisk 
hållpunkt […] då individen har […] valt en ny riktning i livet” Johnsson 2000 sid. 78.
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dotter. Här berättar en av informanterna om hur hans liv eskalerat så att saker ställdes på sin 

spets:

tre  av mina polare  dog av överdoser  samma tid  där.  folk sköt,  skjuter  på varann,  det  var 
mycket gangsterfasoner, det var, det blir sånt, ju äldre man blir, desto hårdare klimat blir det 
[...] jag vart själv utkörd i skogen, jag vart anklagad för att ha gjort en massa skit, misshandlad 
i flera timmar [...] hotad med pistol, tryckte upp den i munnen, slog i huvet, skulle dra mig 
efter bilen med rep och grejer, det var helt sjukt, det var helt sjukt... […] så såna här saker 
börja hända och det är inte min grej, jag är inte en sån kille, så vändningen kom väl i krokarna 
då... jag körde av vägen med min styvfarsas lastbil... och då började jag också -vad fan håller 
jag på med? 106

Händelser oförenliga med en viss identitet  – ”jag är inte  en sån kille”  – leder här till  att 

informanten ställer sig frågan ”vad fan håller jag på med?”. Intressant är blandningen mellan 

att  vara något och att saker  händer. Det informanten  gör kolliderar plötsligt  med vad han 

upplever sig vara, och detta blir obegripligt: ”det var helt sjukt, det var helt sjukt...”

En annan informant berättar om hur han, i sin vändning ”kom på [s]ig själv” med att 

personifiera en figur han tidigare tagit avstånd från – »knarkaren«.

jag kom på mig själv, när jag gjorde min vändning så bodde jag i en källarskrubb, hade inga 
vänner kvar, jag höll på med sprutor och kom på mig själv att jag satt och klagade på pundarna 
på plattan […] [då] såg jag mig själv i perspektiv. att jag höll på att knarka ihjäl mig... så då 
vände det... jag bara, shit här sitter jag och klagar och ser ner på folk som är i precis samma 
sits som jag, har ingenstans att bo och det enda som har nåt värde, det är knarket... 107

Även här kan en kollision mellan att vara och att göra iakttagas. Informanten upplever sig 

först som skild från »knarkaren«, men i vändningen inser han att det han gör, hans beteende, 

leder  till  att  han  är  någon  han  inte  vill  vara.  I  vändningen  personifierar  han  sin  Andre, 

»knarkaren«. 

Informanten som blivit pappa hävdar att man måste ”nå sin botten” för att kunna göra 

en vändning:

[...] vissa säger så här, de är på ett ställe där de inte pallar, de pallar de pallar inte mer [sic], jag 
var också i det tillståndet, men jag hade kunnat gröta mig kvar i det där ändå, det hade jag ju 
pallat på det sättet, men som tur var fick jag en sak som... lite tidigare,  man måste nå sin 
botten, och jag kanske höjde min botten genom att få henne [dottern] 108

Informanten menar här att han själv inte nått sin botten vid tiden för sin vändning, men att 

föräldraskapet gjorde att situationen, som till dess varit acceptabel, inte längre var det. 
106 Ur Intervju 2.
107 Ur Intervju 3. Att hålla på med sprutor verkar för de flesta av informanterna vara det absolut värsta de kan 
tänka sig. Många har trots detta ägnat sig åt missbruk med sprutor.
108 Ur Intervju 4.
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Vändningen  kommer  i  intervjuerna  till  uttryck  på  flera  olika  sätt.  Vi  ser  den  i 

informanternas  uppräkning  av  sina  egenskaper,  där  vändningen  kan  sägas  ha  skett  då  de 

tidigare egenskaperna gav plats åt de nya, eller då de nya kom helt till sin rätt, efter att ha varit 

”överskjutna”109. För informanterna verkar denna process inte på något sätt ha varit enkel, 

utan är ett resultat av ett intensivt och plågsamt arbete med identiteter och beteenden. För alla 

informanter har vändningen också inbegripit att sluta med droger, att tända av från dem och 

sedan inte börja igen, något som genomgående beskrivs som oerhört svårt: ”jag tände av från 

heroin, det var det jobbigaste jag har gjort i hela mitt liv...”110 säger en informant apropå detta. 

Flera av informanterna har, som tidigare nämnts, varit på behandlingar och gått (eller 

går fortfarande) i terapi. Under dessa behandlingar har säkert mycket av det identitetsarbete 

som kommer till uttryck under intervjuerna gjorts. Detta blir mycket tydligt när en informant 

ska skriva ner sina tidigare egenskaper: 

KG: det såg mycket lättare ut

I: ja, det här är ju saker jag har gått igenom gång på gång på gång och jobbat med väldigt hårt  
under  mina nio månader  i  behandling...  och jobbat  väldigt  ingående  med och sett  på mig 
själv... 111

Här har vändningsarbetet skett under nio månaders behandling, som ägt rum på annan ort. En 

annan informant menar att han, efter sin behandling kom tillbaka ”till verkligheten från uppe i 

Norrland  där  jag  var”112.  Informanterna  reser  bort,  kommer  tillbaka  och  är  förändrade. 

Rörelsen  i  rummet  upplevs  korrelera  med  en  inre  förändring.  Informanten  ovan  menar 

metaforiskt att han varit utanför verkligheten under sin behandling, något som rimmar väl 

med  hur  övergången  förstås  som  en  återfödelse,  en  passage  mellan  två  olika  liv.113 

Naturligtvis fortgår förändringsarbetet även efter behandlingen; många informanter betonar 

att drogfrihet och hederlighet är färskvaror, som måste arbetas med varje dag. Arbete med den 

egna personen och identiteten sker nog för de flesta människor på detta sätt, fortlöpande och 

dagligen, men det kan inte råda något tvivel om att informanternas arbete sker på ett ovanligt 

påtagligt sätt.114 

109 Ur Intervju 6.
110 Ur Intervju 1.
111 Ur Intervju 3.
112 Ur Intervju 4; min kursivering. 
113 Detta kan kopplas till den informant som menade att tiden stått still under hans drogmissbruk. Hos båda 
informanterna ses drogberoendet som en lucka, som sker utanför verkligheten och till och med tiden.
114 Att identiteter ständigt förhandlas, precis som exempelvis genus/kön, råder det inget tvivel om i kretsar där 
genusskapande praktiker betonas. Exempel kan hittas exempelvis hos Connell: ”Praktiken skapar världen” 
Connell 1996 sid. 93. Att mina informanters identitetsarbete är så påtagligt är ju, som nämndes i inledningen, en 
av anledningarna till att jag valt just dem till denna studie. 
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I samband med förändringen verkar flera av informanterna ha bytt miljö, flyttat. Tre 

personer bor kvar i sin uppväxtstad, de andra tre har bytt bostadsort. De som bor kvar i sin 

uppväxtstad  har  alla  spenderat  tid  i  ett  fängelse  eller  på  ett  behandlingshem  utanför  sin 

hemort. För de andra tre, som flyttat, verkar flytten ha haft stor betydelse i arbetet med att 

avhålla sig från droger, genom att den lett till att de kommit iväg från en destruktiv miljö – 

fysisk  såväl  som social,  i  och med  att  de lämnar  både  sin  ort  och sina  vänner.  Flera  av 

informanterna berättar om det ingenmansland de befunnit sig i då de slutat, och vilken tur de 

haft  som  hamnat  i  den  organisation  genom  vilken  jag  träffat  dem,  där  de  fått  vänner, 

sysselsättning och förståelse. 

2.5 Syntes

I avsnittet ovan har jag presenterat informanternas utsagor på temana självet, vänner, attityder 

och ”vändningen”.

Dikotomin mellan nu och då var mycket närvarande under intervjuerna. I studiet av 

förändringsarbetet blir dessa ord ofrånkomliga, men jag vill förhålla mig mycket skeptisk till 

denna dikotomisering av tiden. Trots att uppdelningen i före och efter är en del av vad denna 

studie bygger på vill jag betona att min syn på förändringen är att den är processuell och att 

det inte finns något stabilt ”nu” eller ”då”.115 Jag menar att  informanterna  skapar dikotomin 

nu och då som en del av sitt förändringsarbete, som ett sätt att skapa avstånd mellan den de 

upplever sig ha varit och den de vill vara/är. De skapar alltså stabila positioner, tidmässigt 

avgränsade med hjälp av dikotomin nu/då men ser sig inte som i rörelse eller i en process. 

Precis  som  Douglas  skriver,  finns  ett  motstånd  mot  rörelsen  och  överskridandet,  vilka 

uppfattas som suspekta:

Fara ligger i övergångstillstånd, helt enkelt därför att övergången utgör vare sig det föregående 
eller det efterföljande tillståndet utan är odefinierbar. Den person som måste passera från det 
ena till det andra befinner sig själv i fara och alstrar fara för andra. Faran hålls under kontroll 
av ritualer som just skiljer personen i fråga från hans förutvarande status, isolerar honom för en 
tid och därefter offentligt tillkännager hans inträde i sitt [sic] nya status. 116

Douglas  forskning  om renhet  som kopplat  till  stabilitet  och  om fara  som kopplat  till  en 

instabil position kan relateras till mitt material på många sätt. Paralleller kan också ses med 
115 Dikotomin nu/då skapades dessutom i hög grad under intervjuerna, genom det sätt jag lagt upp intervjuerna. 
Detta är förvisso ett problem, men jag anser att denna dikotomi hos informanterna och i organisationen var så 
stark att mitt val av intervjuupplägg inte kan sägas vara avgörande för hur informanterna uppfattar sin 
förändring.
116 Douglas 1997 sid. 137f.
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Hiltes  förståelse  av  identitetsskapandets  betydelse  under  en  behandling  för  missbruk: 

”Behandlingen  blir  [...]  en  ritualiserad  passage  mellan  olika  identiteter,  där  den  gamla 

missbrukaridentiteten byts ut mot en ny”117. I vändningen, passagen, befinner man sig i ett 

ingenmansland,  man är i rörelse, utan en klar position. Douglas skriver om hur före detta 

fångar,  trots  att  de  avtjänat  sitt  straff,  kan  ha  svårt  att  släppas  in  i  ”det  vanliga 

samhällssystemet”118, något som rimmar väl med informanternas upplevelse av organisationen 

som »fristad«, där de kan finna vänner och förståelse för sina erfarenheter. 

Dikotomiserandet  blir  en  av  de  centrala  teknikerna  i  att  skapa  identitet,  och  detta 

dikotomiserande utförs främst genom negerande. Man positionerar sig alltså både genom att 

positionera sig som varande något och genom att betona vad man  inte är. Dessa kategorier 

skapas  genom avståndsskapande,  andrafiering,  gentemot  vad  som  upplevs  vara  icke 

önskvärda egenskaper. 

Ahmeds  teorier  om  främlingen  är  relevanta  i  diskussionen  om  avståndsskapande. 

Främlingen  konstrueras  i  mötet  och  är  snarare  en  relation  än  en person,  och  konstrueras 

utifrån ett ständigt fluktuerande »vi« och »de«.119 Det är svårt att säga vem som skulle vara 

främlingen i en svensk kontext, eller om man ens kan tala om en svensk kontext, men jag vill 

hävda att det som informanterna representerat – den kriminelle, knarkaren, den unge killen, 

den våldsamme – av många skulle ses som något mycket främmande och skrämmande, och 

att  de  kan  räknas  till  kategorin  ”stranger  than  other  others”120.  Att  utifrån  detta  säga  att 

informanterna »är« eller »har varit« Ahmeds främling kan tyckas förenklat, men jag menar 

ändå att informanternas situation kan analyseras utifrån Ahmeds tankar.

I  Ahmeds  text  är  »vi«:et  som konstruerar  främlingen  organiserat  kring  rasifierade, 

könade och klassmässiga hegemoniska kategorier -  »vi« uppbär en maskulinitet där vithet, 

ekonomiskt  oberoende,  »hemmahörande«  i  »vårt«  område  och  respektabilitet  är  centrala. 

Främlingen blir då dessa diskursers Andra – han är icke-vit, »hör inte hemma«, och tillhör en 

lägre  och  mindre  respektabel  klass.  Intressant  är  att  Ahmeds  främling  inte  är  Det  Andra 

såtillvida  att  den uppbär  femininitet,  maskulinitetens  Andra.  Istället  menar  Ahmed  att  ett 

maskulint »vi« ska försvara värnlösa och oskyldiga personer (kvinnor, gamla och barn) mot 

en likaså maskulin främling, som konstrueras som ett yttre hot. Detta kan sammankopplas 

117 Hilte 2000 sid. 88.
118 Douglas 1997 sid. 139.
119 Ahmed 2000 kap. 1.
120 Ahmed 2000 sid. 6.
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med en vanlig diskurs om nationens försvarande,  där män ska försvara nationen och dess 

inventarier (läs kvinnor och barn) mot andra män.121 

 Informanterna kan sägas ha befunnit sig i båda positionerna, både främlingen och den 

hemmahörande, något som syns i informanternas uppräkning av de egenskaper de säger sig ha 

haft och har nu. De dåvarande egenskaperna är starkt negativt laddade, medan de nuvarande 

har  en  mer  positiv  klang.  Vem är  det  då  informanterna  tar  avstånd från?  Som vi  sett  är 

»knarkaren« en sådan figur, likaså den som är till  exempel oansvarig, opålitlig,  aggressiv, 

våldsam, manipulativ, känslokall och elak. Det är, som jag ser det, inte ovanligt att ta avstånd 

från dessa egenskaper; de är allmänt sedda som negativa, men det intressanta i informanternas 

situation är att de erkänner sig själva ha varit dessa förkastliga saker. De skapar gemensamt 

»den kriminelle«  och »knarkaren« och berättar,  i  sitt  avståndstagande,  vad som utmärker 

denna figur. Den ärlige,  hemmahörande mannen skapas, som tidigare nämnts,  till  stor del 

genom berättelsen om vad han inte är, alltså genom negationer. Det framgår till exempel klart 

att  den  ärlige,  hemmahörande  mannen  inte är  oansvarig,  opålitlig,  aggressiv,  våldsam, 

manipulativ, känslokall och elak, utan är ansvarstagande, pålitlig, fridsam, icke manipulativ, 

känslig och snäll. Dessutom är han rättvis, rolig, ärlig, reko, generös, envis och trevlig.122

Jag vill  hävda att  informanterna i mitt  material  positionerar  sig på så sätt  att deras 

tidigare jag, det missbrukande kriminella jaget med massor av icke önskvärda egenskaper, blir 

deras nuvarande jags främling. Detta är en del av de strategier som syftar till att  skilja de 

båda jagen åt, och att sky överskridandet och rörelsen genom att skapa en skarp tidsmässig 

gräns för att tydliggöra och begränsa förändringsprocessen de genomgått.

Avståndsskapandet är tydligt på många sätt. Som framgått skapas ett nytt jag, med nya 

(eller mer äkta) egenskaper, nya vänner och på en ny plats, och det gamla jaget förkastas 

samtidigt som de kriminella handlingarna. Här blir kopplingarna mellan att vara och att göra 

återigen  intressanta.  Informanterna  vill  uppenbarligen  skapa  avstånd  till  vissa handlingar 

genom att  ändra sitt  sätt  att  vara.  En viss identitet  likställs  med vissa handlingar,  och en 

person som inte uppbär denna identitet, utför inte heller handlingarna. 

121 Joane Nagel “Nation” ur Handbook of studies on men & masculinities Michael S. Kimmel; Jeff Hearn; R.W. 
Connell (red.) (Thousand Oaks CA: Sage 2005) sid. 404f.
122 Se uppräknade egenskaper i kapitel 2.1.
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3 Våld och missbruk

I detta kapitel går jag igenom olika aspekter av informanternas tal om våld och missbruk. Jag 

delar upp kapitlet i informanternas tal om det egna våldsutövandet, våld som maktutövande, 

informanternas tal om att utsättas för andras våld samt deras tal om missbruk. Våld diskuteras 

vidare i kapitel 4, då i samband med gränser.

3.1 Våldsutövande

Alla informanter talar om sig själva som våldsutövande. Det talas om hot, misshandel och 

skottlossning.  Hos alla  informanter  är  ”våldsam” en egenskap som fanns  då,  alltså  innan 

vändningen, och våld är något man nu tar starkt avstånd från. 

Talet  om  våldsutövande  spänner  över  ett  brett  spektrum.  Ibland  nämns  det  i 

förbigående – ”vi satt i häktet, vi begick våldsbrott, det blev tuffare och tuffare för varje år 

som gick”123 – och ibland är våldet föremål för en hel redogörelse: 

alltså jag slog ju folk hela tiden... om jag visste att han hade droger hemma kunde jag gå upp 
till honom med ett basebollträ och slå han lite på kroppen först för att visa att du ska inte sitta 
på droger hemma utan ge mig hälften i alla fall 124

Någon berättar att han ville göra lumpen för att få tag på vapen. De allra flesta talar, som 

tidigare  nämnts,  om hur  relationen  med  vänner  efter  ett  tag  fylls  av  svek,  hot  och  även 

våldsutövande, som i fallet med basebollträet ovan: ”till slut bryr man sig bara om drogen, 

man skiter i sina vänner, till slut var det jag som gick hem till mina kompisar och hämtade 

deras grejer...”125. 

Genomgående  är  talet  om våld,  som tidigare  nämnts,  tydligt  situerat  i  dåtid.  Man 

kontrasterar sig mot detta genom att betona att man nu aldrig skulle slå någon:

jag intalar mig ofta, att om det blir nåt jidder, det händer ju fortfarande, att det blir tjafs på 
stan...  då tänker jag … nu går jag härifrån,  istället för att stanna kvar och börja fäkta med 
nävarna... jag gör inte det här längre, för jag är en bra kille, jag är en reko snubbe 126

Här ser vi hur en nutida identitet krockar med handlingar som upplevs vara oförenliga med 

denna identitet: ”jag gör inte det här längre, för jag är en bra kille, jag är en reko snubbe«”. 
123 Ur Intervju 5.
124 Ur Intervju 3.
125 Ur Intervju 3.
126 Ur Intervju 3; ”jidder” betyder ungefär bråk, trubbel eller tjafs.
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En reko snubbe/bra kille utövar alltså inte våld, och utgör heller inget hot om våld. Observera 

att informanten inte påstår sig ha förlorat förmågan att utöva våld, utan att han aktivt måste 

intala sig att avstå, eftersom han nu är  ”en bra kille”,  ”en reko snubbe”. Här är det inte 

praktiken som formar  identiteten,  utan identiteten  som ska forma handlingarna  genom att 

informanten måste (avstå från att) handla på ett visst sätt för att kunna ha en viss identitet.  

Men  vem  kan  egentligen  utöva  våld?  När  det  gäller  attityder  till  kvinnors 

våldsutövande säger en av informanterna så här:

I: de flesta killar skulle bara skratta om det kom in en tjej med ett basebollträ

KG: varför tror du det är så?

I: det skulle aldrig accepteras. då skulle det va en bra galen tjej alltså... 127

Informantens uppfattning om förväntningar ”de flesta killar” har när det gäller våldsutövande 

handlar om att en kvinna som utövar våld skulle mötas med löje, inte med fruktan. Vidare kan 

man anta att hon är galen. Våldsutövande kvinnor är något så absurt att det blir obegripligt – 

det krockar med uppfattningar  om vem som kan utöva våld,  och som kan utgöra ett  hot. 

Antingen måste det röra sig om ett skämt, eller så är kvinnan vansinnig.

Det finns mycket forskning om våld och våldsutövande, bland annat om våldsutövande 

som  maskulinitetsskapande  praktik.  DeKeseredy  &  Schwartz  berättar  om  hur  mäns 

våldsutövande  är  så  spritt  att  ett  synsätt  på  våldsutövande  män  som  undantag  blir  helt 

orimligt. Mäns våld utövas både direkt mot kvinnor och mot andra män men sker också på 

såväl statliga,  mellanstatliga,  globala och lokala nivåer.  Det kan dessutom återfinnas inom 

ramarna för sport, krig, vetenskap och utövas på en mängd sätt,  indirekt såväl som direkt, 

exempelvis  genom fysiskt,  psykiskt och sexuellt  våld samt hot om våld.128 Kapaciteten att 

utöva våld är enligt denna forskning central i skapandet av kön – kvinnor (och kvinnokroppar) 

konstrueras  som  icke-kapabla  till  våldsutövande  och  män  (manskroppar)  som  kapabla, 

samtidigt som våldsutövandet (eller hotet om det) i sig kan sägas skapa manligheten. Forskare 

som Messerschmidt, Keith Pringle, Connell och Hearn menar också att våldsutövande är ett 

sätt att skapa maskulinitet.129 Hearn undersöker i sin bok The Violences of Men inte bara mäns 

127 Ur Intervju 3.
128 DeKeseredy & Schwartz 2005 sid. 354f. Forskaren Eva Lundgren definierar våld som ett kontinuum som 
sträcker sig från fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och sexuellt våld till hot om våld. Enligt hennes undersökning om 
svenska kvinnors erfarenheter av våld har 46 % av kvinnorna blivit utsatta för våld efter sin 15-årsdag. Eva 
Lundgren et al. Slagen Dam (Umeå: Brottsoffermyndigheten 2001).  
129 Messerschmidt 1993, 2000, 2004; Hearn 1994; Connell 1987, 1996 samt Keith Pringle Men, Masculinities  
and Social Welfare (London: UCL Press 1995) sid. 178f.
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våldsutövande mot kvinnor de lever med, utan fokuserar också på dessa mäns tal om sitt eget 

våld.   

I informanternas liv blir utövandet av våld ännu en manifestation av den förändring de 

genomgått.  Tidigare  har  de  varit  inblandade  i  våldsutövande,  både  det  egna  och  andras. 

Informanterna positionerar alltså sig som icke-våldsutövande nu, men våldsutövande då. Det 

finns här tydliga paralleller till männen i Hearns studie, som skapar sitt våldsutövande som 

skilt från dem själva. Informanterna placerar våldet i en tydlig dåtid, skild från nuet och det 

nuvarande jaget. Informanternas attityder till kvinnors våldsutövande är, föga förvånande, en 

syn  där  kvinnligt  våldsutövande  är  obegripligt  och  absurt  och  definitivt  inte  hotfullt.  En 

kvinna kan aldrig göra anspråk på det våldskapital  som (vissa) män har.  Jag uppfattar  att 

informanterna här ansluter sig till en tanketradition där våld förknippas med manlighet. Deras 

eget våldsutövande ses inte alls som lika obegripligt som kvinnors, men så positionerar de sig 

också som män (snubbar och killar är manliga personer). Trots detta avstår de i nuläget från 

att  utöva  våld  trots  att  de  är  män  och  gör  anspråk  på  maskulinitet.  Våldsutövandet  blir, 

tillsammans med negativa karaktärsdrag och gamla vänner, något som informanterna måste ta 

avstånd från för att kunna upprätthålla ett nytt, förändrat jag, helt skilt från det gamla. 

  

3.1.1 Våld och maktutövande

I flera samtal om våld talas det om våldsutövande som strategi för att få makt och kontroll. En 

informant uttrycker sig så här:

så jag slogs liksom, ja... ville få min respekt genom att slå andra […] genom att slå sönder alla 
andra liksom, det fick jag, för att alla var rädda för mig. Det var inte så många som kunde 
jiddra med mig på nåt sätt 130 

Här blir våldet ett medel för att nå respekt. Att inge rädsla blir ett sätt att undgå utmaningar, 

och att slippa pröva sin maskulinitet.131 En annan informant uttrycker sig sålunda:

[det krävs] en viss fysisk kapacitet, att kunna utöva våld liksom, att ta det man vill ha, att folk 
håller käften när man gör det 132

Här länkas en viss kroppslighet samman med förmåga att utöva makt. Kroppens kapacitet att 

utöva våld blir ett maktmedel, en valuta att ta till i kamp om prestige och status. Kroppen som 

130 Ur Intervju 1.
131 För mer om att inge fruktan som ett sätt att bygga maskulinitet, se Goedecke 2006. 
132 Ur Intervju 3.
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är i  besittning  av denna kapacitet  är  tydligt  könad och funktionaliserad.  Informanten som 

citerades i föregående kapitel menar att vålds- och maktutövande blir betydligt svårare om 

man exempelvis är tjej eller rullstolsburen – kapaciteten att utöva våld hos personer med en 

funktionsnedsättning  eller  som är  kvinnor  förväntas  vara  lägre.  Makt  blir  ett  resultat  av 

omgivningens och omgivande personers uppfattningar om  vem som har kapacitet att utöva 

våld,  vem man  inte  ska  »ge  sig  på«.  Andra  personers  kapacitet  ses  då  som underordnad 

informantens,  och  våld,  sett  som ett  test  av  detta,  blir  inte  nödvändigt.  Informanten  som 

citeras nedan var i färd med att berätta om sina dåvarande egenskaper:

I: då kommer det här på topp alltså, våldsam, makt och kontroll, det var väldigt viktigt för mig, 
att visa vem som bestämmer

KG: inför?

I: inför alla, och sen inför mig... och sen det här med makt och kontroll, att veta vart jag har 
alla, fast ingen vet vart de har mig, och där kommer ju opålitligheten in

KG: som ett maktmedel då eller?

I: ja... eller som, ja som ett maktmedel, att jag tar det jag vill ha och jag, allt tillhör mig liksom 
133

Här  verkar  informantens  dåtida  personlighetsdrag  (våldsam,  makt-  och  kontrollbehov, 

opålitlig) samverka i hans kamp för en position. Han menar att det var viktigt att ”visa vem 

som bestämmer” både inför andra och inför sig själv. Här ser vi hur maktutövandet blir en del 

i ett skapande av en självbild, i identitetskonstruktionen, och hur detta maktutövande kopplas 

ihop med våldsutövande, ägande (”allt tillhör mig”), och opålitlighet (”att veta vart jag har 

alla, fast ingen vet vart de har mig”). 

Både makt och våld har i forskningen kopplats ihop med maskulinitetsskapande. Att 

skapa  rädsla  för  det  egna  jaget  hos  andra  kan  också  ses  som  signifikativt  för 

maskulinitetsskapande.134 Hos  informanten  ovan  ser  vi  dessutom hur  han  kämpar  för  att 

positionera sig såväl inför sig själv som inför andra. 

Maskulinitetsskapande kan alltså ske i samband med makt- och våldsutövande, men 

inte allas våld. Själva våldsutövandet är inte alltid det centrala, utan uppfattningar om vilka 

kroppar som kan utöva våld kan vara minst lika viktiga, eftersom vissa kroppar inte ses som 

kapabla att göra detta. Ibland verkar det räcka med att kunna göra intryck av att kunna utöva 

133 Ur Intervju 3.
134 Goedecke 2006; Maria Wendt Höjer Rädslans Politik. Våld och Sexualitet I den svenska demokratin (Malmö: 
Liber AB 2002). 
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våld; våldsutövandet i sig är inte alltid nödvändigt.135 Det fungerar som ett kapital i kampen 

om status,  men  den  funktionella  manskroppen  (som är  kapabel  att  utöva  våld)  kan  i  sig 

fungera  som  substitut.  Hearn  menar  att  ”[m]en's  bodies  become  a  form of  capital,  part 

physical,  part  cultural,  in  their  performance  or  potential  performance of  violence.”136 Att 

upprätthålla illusionen om våldsbenägenhet blir ett sätt att undvika hot mot den egna personen 

och kroppen. Våldet är en prövningssituation, och att undvika själva våldsutövandet genom 

att  inge motståndare en rädsla för den egna kapaciteten blir  ett  sätt  att  med minimal  risk 

förstärka sin position.

3.1.2 Utsatthet för våld

Samtidigt som flera av informanterna talar om sig själva då som våldsutövande, kommer även 

berättelser  om att  ha  fallit  offer  för  våld  upp.  Detta  är  i  sig  intressant,  eftersom mycket 

forskning  visar  att  offerskap  och  rädsla  inför  våld  konnoteras  med  femininitet,  medan 

utövande och kontroll över våld ses som konstitutivt för maskulinitetsskapande.137 Att då tala 

om  sig  själv  som  offer  för  våld  är  intressant  på  grund  av  att  det  strider  mot  gängse 

maskulinitetsskapande strategier.

Flera av informanterna berättar trots detta om erfarenheter av att utsättas för andras 

våld.  Ibland  nämns  det  i  förbigående,  och  ibland  blir  det  föremål  för  en  detaljerad 

beskrivning. I samband med frågan om attityder gentemot polisen svarar en informant så här:

I: nej annars, som snuten, nej jag gnäller inte så mycket på dem, det gjorde jag förut

KG: det var så?

I: mm, jag har haft väldigt mycket, jag har blivit skjuten av dem och jag har blivit slagen av 
dem, det finns mycket fel att rikta på där 138

En annan informant menar att polisvåld är resultatet av att vara motsträvig:

då kan jag bara hålla käften istället för att börja käfta emot och veva och slå, det har hänt det 
också, men jag har lärt mig att de [polisen] ger mig bara stryk och slänger in mig i en cell och 
så får jag sitta där tills jag har lugnat ner mig 139

135 Att ge intryck av att kunna utöva våld skulle, enligt Lundgrens förståelse av våld som ett kontinuum, kunna 
förstås som våldsutövande i sig. Se Lundgren 2001. 
136 Jeff Hearn ”Searching for the body: Making Connections between Health, Bodies and Men's Violence” ur 
Bending Bodies Søren Ervø & Thomas Johansson (red.) (Hants, Burlington: Ashgate Publishing 2003) sid. 182 
min kursivering.
137 Se exempelvis Wendt Höjer 2002; Hearn 1998 och Pringle 1995.
138 Ur Intervju 4.
139 Ur Intervju 3.
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Denna informant citerades ovan angående sin vändning (kap. 2.4) och berättade om hur han 

blivit misshandlad av ett kriminellt MC-gäng:

 
jag vart själv utkörd i skogen [...] misshandlad i flera timmar [...] hotad med pistol, tryckte upp 
den i munnen, slog i huvet, skulle dra mig efter bilen med rep och grejer 140

En informant tillägger i en berättelse om det egna våldsutövandet ”jag har fått min del också”, 

kanske som ett försvar för handlingar han inte längre kan stå för. 

Ingen av  informanterna  passar  in  i  vad som inom kriminologin  brukar  kallas  ”det 

idealiska offret”141. Det idealiska offret är en diskursiv konstruktion som exempelvis i medier 

ställs  mot  förövaren.  Ju  närmare  offret  kommer  det  idealiska  offret-positionen,  desto 

skyldigare  framstår  förövaren,  och  vice  versa.  Inom  kriminologin  talar  man  om  att  ett 

idealiskt offer tillskrivs oskyldighet. Det är femininiserat, infantiliserat, svagt, i underläge på 

alla möjliga sätt. Ett exempel på ett idealiskt offer är barnet, som tillskrivs stor oskyldighet, 

och fungerar som det mest skyddsvärda.142 Maskulinitet  och offerposition går enligt denna 

logik  inte  ihop  eftersom  offerpositionen  är  villkorad  på  olika  sätt,  enligt  kriterier  som 

informanterna  inte  kan  sägas  leva  upp  till.  Män  har  mycket  svårt  att  uppnå  offerstatus. 

Offerskap konnoteras alltså inte med en maskulin position, och man kan därför fråga sig hur 

man ska se informanternas beredvilliga berättelser om sig själva som offer för andras våld. Är 

talet om det egna offerskapet ett sätt att positionera sig som oskyldig, att försvara det egna 

våldsutövandet, eller är det en del i informanternas förändringsarbete, genom att de genom att 

berätta om det egna offerskapet kan ta avstånd från ett gammalt liv, fyllt av våldsutövande i 

olika former? Jag menar att det brott mot ett traditionellt maskulinitetsskapande som talet om 

offerskap utgör är mycket intressant och av stor vikt, och detta kommer att diskuteras vidare i 

uppsatsens analysdel.        

3.2 Missbruk och kontroll

Alla informanter har missbrukat olika typer av droger, både narkotika och alkohol. Vid tiden 

för  intervjuerna  var  de  alla  nyktra  (icke-missbrukande)  men  för  många  av  dem  verkar 

beroendet i högsta grad vara levande trots att de inte missbrukat på länge. Det är, som flera av 

140 Ur Intervju 2.
141 Nils Christie “Det idealiska offret” ur Det motspänstiga offret Malin Åkerström & Ingrid Sahlin (red.) (Lund: 
Studentlitteratur 2001) sid. 47.
142 Ahmed  2000 sid. 35.
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dem säger, en daglig kamp. De har, som tidigare nämnts, varit nyktra i mellan tio månader 

och fem år, och icke-kriminella under samma tidsrymd. 

De  flesta  av  informanterna  besöker  regelbundet  organisationer  som  Anonyma 

Alkoholister  och  Anonyma  Narkomaner,  samt  har  gått  i  behandling  för  bland  annat  sitt 

missbruk.  Flera av informanterna talar om fysiska förändringar sedan de blivit nyktra.143 En 

informant berättar om hur han upplevde att lukt- och smaksinne kom tillbaka efter att han 

varit drogfri ett tag. Tidigare hade han varit ”helt blockerad”144. Informantens relation med sin 

omgivning är förändrad genom att han nu upplever att han kan lukta och smaka på den på ett 

sätt som tidigare varit omöjligt. 

Informanterna talar om sig själva som nyktra drogmissbrukare. Någon berättar om att 

ta  droger,  i  detta  fall  heroin:  ”det  är  nånting  som  jag...  älskar  att  göra”145.  Notera  här 

användandet av presens – inte imperfekt. Han är beroende, men själva missbruket skedde då. 

Han är något, men gör det inte. Man brukar tala om att en person som en gång varit beroende, 

alltid är det. Ett exempel är begreppet nykter alkoholist – man slutar inte att vara alkoholist 

bara för att missbruket upphör.146 För informanten blir det så att ett upprepat handlande – 

själva knarkandet –  resulterar  i en identitet – knarkaren – som efter att handlandet upphört 

ändå finns kvar. På samma sätt verkar informanterna resonera. De är beroende, men gör inte 

längre. Detta blir intressant när man betänker att så många av dem kopplar ihop sitt missbruk 

med sin övriga kriminalitet. De gör inga kriminella handlingar, men flera av dem talar om att 

avhålla sig från att exempelvis stjäla på samma sätt som de talar om att avhålla sig från att 

knarka: 

ja, man får akta sig, va på sin vakt så... det gäller ju allting... det drar igång... tänk att som jag 
ser en fet Ferrari, eller en fet Merca, det kommer ju direkt tankar om hur jag ska kunna fixa 
pengar till den här Mercan, eller den här feta plasmateven...147

Många av informanterna talar, apropå missbruket, om vikten av att hålla saker och ting ”på 

plats”, så att de inte »åker dit« igen. Det gäller att ha full kontroll på sitt beteende men även 

sina karaktärsdrag hela tiden:  

143 Den rent medicinska sidan av ett missbruk är något som i studiet av frågor rörande missbruk är av stor vikt. I 
denna undersökning ligger fokus inte på denna aspekt, men jag vill betona att detta inte innebär att jag anser den 
vara oviktig. Således kan man förvänta sig att betydligt fler fysiska förändringar än den ovan nämnda 
förbättringen av luktsinnet har förekommit för informanterna.     
144 Ur Intervju 2.
145 Ur Intervju 1.
146 Se exempelvis Anonyma alkoholisters hemsida: http://www.aa.se/pages/AlkoholismOchAlkoholister?
page=AlkoholismOchAlkoholister&id=41150&start=3 och Anonyma Narkomaners inledande guide: 
http://www.na.org/ips/sw/SW1200.pdf sid. 7 Båda sidor besökta senast 2008-12-11.
147 Ur Intervju 2.
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skulle jag gå in i det här igen och kanske dagligen vara lite manipulativ, kanske och försöka ha 
makt och kontroll på allting och saker och ting skulle handla om mig, då skulle opålitligheten 
komma upp och sen skulle jag börja vara osammanhängande, och då skulle inte drogen vara 
långt bort […] det gäller att hålla allt på... plats 148

Här förknippas drogmissbruket så starkt med den förkastade personligheten att ett moraliskt 

snedsteg – in i exempelvis ett manipulativt beteende – kan resultera i ett återfall i knarkandet. 

Att missbruka kopplas ihop med andra kriminella handlingar och med gamla karaktärsdrag. 

För informanterna verkar dessa tre faktorer vara svåra att skilja på, det ena kan leda till det 

andra.  

”[D]rogsug kommer hela tiden fortfarande [...] det drar ju i kroppen på en. Man går 

igång liksom”149, säger en av informanterna som betonar det kroppsliga beroendet. Här är det 

kroppen som vill knarka, det centrala är inte att avstå från att stjäla saker eller vara på ett visst 

sätt (se informanten ovan). För att man inte ska knarka måste kroppen kontrolleras. Beroendet 

och risken placeras,  som synes,  på olika ställen av olika informanter.  Samtliga  menar  att 

kontroll är vitalt för att avståndet till knarket ska bibehållas, men kontrollen måste utövas på 

olika  sätt,  eftersom  riskerna  uppfattas  vara  på  olika  ställen  (karaktärsdrag,  kriminella 

beteenden och kroppen). Är detta även ett uttryck för att informanterna uppfattar knarket i sig 

på olika sätt? Min undersökning fokuserar inte explicit på detta men jag återvänder senare i 

undersökningen till knarkets roll.   

3.3 Syntes

Tal om våld i intervjuerna är som synes mångfacetterat. Sociologen och mansforskaren Jeff 

Hearn har intervjuat  män som gjort  sig skyldiga  till  misshandel  av flickvänner,  fruar och 

andra kvinnor, och menar att intervjusituationens tal om våld kan vara komplext: ”Talking 

about  violence  might  involve defensiveness,  diversion,  denial,  as  well  as directness,  even 

bragging”150. Hearn vill dessutom se både talet om våldsutövande och själva våldsutövandet 

som en materiell/diskursiv praktik, vilket innebär att talet inte kan reduceras till exempelvis 

en representation av våldet, utan måste ses som en (maskulinitetskapande) praktik i sig.151  
148 Ur Intervju 3.
149 Ur Intervju 2.
150 Hearn 1998 sid. 60. 
151 Hearn menar att det finns olika sätt att se tal om våldsutövande. Dels kan man se både talet och våldet som 
beteenden, dels kan man se våldet som beteende och talet som en representation av beteendet. Vidare kan man se 
talet om våld som en text, med språk som är aktivt och som konstruerande våldet och slutligen kan man se våld 
och tal som materiella/diskursiva praktiker. Hearn själv verkar alltså luta åt det sistnämnda synsättet. Han menar 
att det inte leder till att man förenklar relationer mellan tal och våldsutövande, men inte heller abstraherar så 
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Informanternas  tal  om våld  är  varierande  när  det  gäller  mängd,  detaljrikedom och 

tonfall. Under merparten av intervjuerna kom frågan om våld och våldsutövande upp, men i 

olika  grad.  Hearn  beskriver  hur  tal  och  icke-tal  om  våld  i  sig  kan  vara  en  del  av 

maskulinitetsskapande praktiker och hur dessa praktiker används i det positioneringsarbete 

som exempelvis en intervju kan utgöra. Han menar vidare att män när det gäller tal om våld 

ofta förminskar våldet, beskriver det i passiv form (»det bara hände«) eller placerar skulden 

hos någon annan, ofta offret eller mannens sjukdom/påverkade personlighet/»inre monster« 

etc. Dessa strategier märks även i mitt material. Informanterna placerar våldet i dåtid, och kan 

på så sätt ta avstånd från det. Våldet hör till det gamla jaget, till de förkastade personligheter 

som informanterna nu positionerar sig emot. 

För att inte utöva våld, utföra kriminella handlingar eller missbruka, krävs kontroll. 

Informanterna placerar problemet – beroendet och tendenserna att falla in i gamla vanor – på 

olika ställen, men hanteringen av dessa problem blir en del av identitetsarbetet informanterna 

ägnar sig åt. Genom att ta avstånd från olika företeelser, kontrollera och hantera dem, kan 

informanterna skapa sina nya jag som skilda från de gamla. 

Spänningar uppstår  naturligtvis  i  denna svåra process.  Strategierna varierar,  som vi 

sett, mellan olika tillfällen och när det gäller olika problem. Till exempel blir drogerna något 

som informanterna  dagligen tar  avstånd  från  –  ”drogfrihet  är  en  färskvara”  –  medan  de 

kriminella och våldsamma handlingarna ses som uttryck för en gammal identitet, den identitet 

som  informanterna  efter  vändningen  tar  avstånd  från  och  inte  längre  säger  sig  ha. 

Distanseringen sker alltså på olika sätt när det gäller olika beteenden. Likaså finns spänningar 

när det gäller att vara och att göra för informanterna. Man är inte längre kriminell, baserat på 

att man inte längre  gör  vissa saker, men man  är  fortfarande missbrukare, trots att man inte 

längre faktiskt missbrukar. Identiteterna »hederlig« och »nykter/drogfri« konstrueras alltså på 

olika sätt, utifrån olika kriterier.  Detta är intressant när det gäller missbruket, och är också 

diskutabelt, särskilt i ljuset av de teoretiker som menar att identiteter består av ett görande, ett 

performativt handlande, och inte är något som  är. Exempelvis menar Judith Butler att kön 

görs genom  ständiga  imitationer,  imitationer  som  saknar  original,  och  att 

förändringspotentialen när det gäller exempelvis identiteter baserade på kön eller sexualitet 

finns i just imitationen,  parodin och förvanskandet av normenliga praktiker.152 Enligt  detta 

synsätt skapar vi identiteter  baserat på görande, på praktiker, samtidigt som vi konstruerar 

dessa identiteter  som fasta och oföränderliga.  Spänningarna i informanternas uppfattningar 

mycket att våldets högst materiella aspekter förtigs. Hearn 1998 sid. 61f.
152 Judith Butler ”Subversiv performativitet” ur Könet brinner! Tiina Rosenberg (red.) (Stockholm: Natur & 
Kultur 2005) sid. 91-93. 
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om  identitet  baserad  på  varande  respektive  görande  är  intressanta  i  ljuset  av  detta.  Jag 

uppfattar att det som är gemensamt är kontrollen och avståndsskapandet gentemot det som 

inte upplevs passa in. 
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4 Kroppen

Detta kapitel rör kroppen, kroppsliga processer, skeenden och konstruktioner av vad som är 

kropp och var kroppen börjar och slutar. Diskussionen förs inledningsvis på en teoretisk nivå 

men återvänder sedan till informanterna och materialet. Jag börjar med att teoretisera kring 

kroppslighet i förhållande till gränser, där dessa företeelser problematiseras i relation till våld. 

Sedan behandlas helhet och informanternas relation till gränser och gränsdragningar.

För att över huvud taget kunna existera i den gängse betydelsen, måste kroppen kunna 

skiljas  från omgivningen,  den  måste  ha  en gräns  mot  det  som  inte  är  kropp.  Gränsen är 

nödvändig om man ska kunna uppfatta något som kropp och något annat som omgivning, och 

relationen mellan kroppen och rummet,  glappet dem emellan,  blir ett  villkor för såväl vår 

existens i sig, som för all kunskapsproduktion.153 Samtidigt är denna gränsdragning något som 

bör problematiseras. Olika kroppar med olika egenskaper, kapaciteter  och utseenden finns, 

och dessa kroppar (och deras relation med omgivningen) konstrueras som olika utifrån vissa 

diskursiva kriterier, exempelvis gränser och gränsskapande.

Kroppar och kroppsliga skeenden var inte ett av de uttalade temana för intervjuerna, 

men  under  analysens  gång  framstod  detta  ämne  som  mer  och  mer  relevant.   Utifrån 

informanternas  utsagor  ska  jag  diskutera  kroppens  betydelse  i  deras  identitets-  och 

maskulinitetsskapande.      

4.1 Våld och läckage154

Våld är något som med nödvändighet rör kropp och kroppslighet. Våldet utövas med och av 

kroppen, och i våldsutövandet ställs saker som gränser och närhet på sin spets. Ahmed talar 

om huden som ”the border that feels”155. Huden förstås här som en gräns mellan jaget och allt 

Annat, men en kännande sådan, som kan ta i olika saker på olika sätt. Att vidröra någon eller 

något, blir alltid ett uttryck för differentiering gentemot detta Andra, eftersom jaget bara kan 

ta i något som inte är jaget, och dessutom tar i olika saker och kroppar på olika sätt.156 I 

vidrörandet skapas och överskrids gränser, något som direkt eller indirekt oftast involverar 
153 Lisa Folkmarson Käll ”A being of two leaves – on the founding significance of the lived body” ur Body 
Claims Janne Bromseth, Lisa Folkmarson Käll & Katarina Mattsson (red.) (Uppsala: Uppsala universitet, Centre 
for Gender Research 2009) sid. 112, 118.
154 Detta kapitel bygger på en essä jag skrivit tidigare. Tack Lisa Folkmarsson Käll för kommentarer!
155 Ahmed 2000 sid. 45.
156 Självklart kan jaget också röra vid sig själv, exempelvis kan de flesta använda sina händer för att klia, kamma, 
och vidröra andra delar av sina kroppar. Se Folkmarson Käll 2009 för en diskussion om hur detta blir ett uttryck 
för förkroppsligandets dubbelhet genom att kroppen samtidigt är i och utanför sig själv.  
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huden. Huden kan ses som ett etui för kroppen, eller som kroppens yttre gräns. Men dessa 

gränser är inte klart definierade,  utan konstrueras och förhandlas i vad Ahmed kallar  ”the 

economies of touch”157. 

Allt detta blir relevant när man exempelvis talar om våld. I våldsutövande sker denna 

differentiering,  närhet  uppstår,  kanske  mellan  parter  som  tidigare  inte  (fysiskt)  vidrört 

varandra.  Man  skapar  varandra  som  olika,  som  motståndare  eller  med  skilda  intressen. 

Gränsen kommer till i våldsutövandet. Huden, ”the border that feels”158, vidrörs indirekt eller 

direkt, och gränsen testas med sinnesintryck som följd. Smärta, njutning, känsla av styrka, 

kontroll  eller  av  ickekontroll  är  exempel  på  känslor  som  skulle  kunna  förekomma  i  en 

våldssituation, mer eller mindre medvetet. Våldet kan också resultera i ett gränsöverskridande 

på så sätt att huden faktiskt går sönder, gränsen överskrids, och blod blandas med blod. 

Våldets överskridande potential speciellt när det gäller blandade kroppsvätskor är, som 

jag ser det, intressant. Den läckande kroppen är ett begrepp som många genusteoretiker och 

kulturgeografer  skrivit  om.  I  Longhursts  Bodies:  exploring  fluid  boundaries diskuteras 

kroppslighet, det fasta och det flytande.159 Longhurst menar att femininitet konnoteras med en 

läckande, okontrollerad kropp, medan kontroll och soliditet förknippas med maskulinitet. Den 

läckande  kroppen  är  en  kropp  utan  kontroll  över  sina  gränser,  utan  möjlighet  till  klar 

differentiering gentemot omgivning eller allt det som är inte är jaget. Kvinnor menstruerar, 

ammar,  föder  barn,  de är  kort  sagt  läckande på så  sätt  att  deras gränser konstrueras  som 

oklara. Feminister har riktat skarp kritik mot konstruktionen av den kvinnliga gränslösheten, 

bland annat  när  det  gäller  kvinnans rätt  att  bestämma över  sin egen kropp när  det  gäller 

exempelvis  abort  eller  att  vara  fysiskt  tillgänglig.  Maskulinitetskonstruktioner  har  i  detta 

sammanhang, som så ofta, varit så normenliga att de blivit osynliga, menar Longhurst. Att 

röra sig i rummet med en form av kroppsligt och kulturellt kapital – att kunna kontrollera sina 

gränser, där »vi« skapas i rörelsen genom rummet, i vidrörandet av omgivningen och Andras 

kroppar  –  blir  könat,  i  det  att  denna  typ  av  relation  till  omgivningen  fungerar 

maskulinitetsskapande.160 Ahmed använder begreppet ”street wise”161 angående denna typ av 

relation  till  omgivningen  och  menar  att  gränserna  skapas  i  vidrörandet  av  kropp  och 

omgivning,  vilka  kan konstrueras  antingen som två  helt  avskilda  enheter  eller  flyta  ihop, 

beroende på graden av kontroll över gränserna. Longhursts studie handlar bland annat om hur 

männen  i  hennes  material  skyr  blandning  av  kroppsvätskor  med  andra  män,  något  som 
157 Ahmed 2000 sid. 49; kursiv i originalet.
158 Ahmed 2000 sid. 45.
159 Longhurst 2001.  
160 Ahmed 2000 sid. 34.
161 Ahmed 2000 sid. 33.
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Longhurst  ser  som kopplat  till  avståndstagande  från homosexualitet  och femininisering.162 

Denna risk är  som vi  sett  närvarande också i  en våldssituation,  där risken för läckage är 

överhängande.  

Våldets  gränsöverskridande potential  leder till  en intressant  dubbelhet.  Å ena sidan 

skapas maskulinitet i våldsutövandet, å andra sidan är läckage, som våld mycket väl kan ge 

upphov till, något som konnoteras med femininitet.163 Man riskerar alltså en hel del när man 

strävar  efter  maskulinitet  genom  att  utöva  våld.  Risken  är  att  okontrollerat  läckage 

uppkommer, att kroppen mister sin exklusivitet, sin avskildhet från omgivningen. Att flyta ut i 

rummet är förknippat inte bara med rent fysisk fara, till exempel förblödning, utan också med 

en förlust av individualitet, av maskulinitet.

Enligt  Ahmed  och  Longhurst  fungerar  gränsskapande  olika  beroende  på  många 

faktorer. I Longhursts studie är blandning av kroppsvätskor ett hot mot ett heterosexuellt och 

normenligt  maskulinitetsskapande.164 Våldsutövande  verkar  hos  mina  informanter,  och  i 

annan forskning om våld, inte fungera på motsvarande sätt, trots att risken för blandning av 

kroppsvätskor  och läckage  måste  ses  som överhängande.  Våldet  fungerar  snarare  som en 

maskulinitetsskapande prövningssituation, där misslyckandet (läckaget) är en förutsättning för 

den maskulinitetsskapande potentialen – ju större risken är, desto större är också vinsten. Jag 

menar  dessutom  att  maskulinitetsskapande  kräver  risktaganden  såsom  våldets  risk  för 

läckage;  ständiga  prövningar  är  obligatoriska  för  att  femininisering  ska  kunna  hållas  på 

avstånd. Man begär prövningen, risken, utsattheten, eftersom den också innebär en möjlighet 

till vinst och manlighet.

 

4.2 Gränser, helhet och renhet

Informanternas relation till sina egna kroppar när det gäller missbruket är, som vi sett, präglad 

av kontroll över kroppen och dess impulser och behov. I detta resonemang förutsätts kroppen 

vara  något  som ”man”  kan  kontrollera,  och ”kroppen”  påstås  ha  sina  egna  impulser  och 

behov, som ”man” inte nödvändigtvis delar. Det sker alltså en tudelning mellan kropp och 

något annat, en kontrollerande instans, ”man”.

162 Longhurst 2001 sid. 81f.
163 Allt läckage kan inte ses som konnoterat med femininitet. Jag menar att kontroll är centralt när det gäller 
läckage – ses läckaget som kontrollerat eller behärskat, kan det ses som acceptabelt, även för en man. Ett 
exempel är ejakulationen som ses som en stark markör för maskulinitet. Men ejakulationen ska, för att fungera 
på detta sätt, ske under de rätta omständigheterna, till exempel i en kvinna. På samma sätt kan man skilja på att 
spotta och att dregla – det ena är en aktiv, kontrollerad handling och är som sådan betydligt mer accepterad än 
dreglande, som ses som okontrollerat och äckligt. 
164 Longhurst 2001 sid. 72f.
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En dualistisk syn på kroppen är ingenting ovanligt och jag menar att informanterna 

ansluter sig till detta synsätt, där kropp, materia och natur skiljs från ande, intellekt, hjärna 

och kultur. Denna dualism förekommer i informanternas tal om kontroll – oavsett om det är 

kropp,  impulser  eller  beteenden  som  ska  kontrolleras.  Talet  om  att  kontrollera  dessa 

företeelser förutsätter ju att det någonstans finns något (”man”) som kan kontrollera något 

annat. En del av jaget ska utöva kontroll över en annan. Även om gränsen mellan vad som ska 

kontrollera  och vad som ska kontrolleras  är  flytande,  menar  jag att  informanterna  gör  en 

gränssättning mellan en kontrollerande och en kontrollerad instans.

Diskussionen om gränser blir relevant när man diskuterar den påverkade kroppen. Jag 

menar att det finns en spänning i hur informanterna ser på sig själva och sina kroppar just när 

det gäller knark – kroppen (och jaget) ses som ”hela” och ”autentiska”  utan knark, men en 

beroende kropp har behov av knarket – den kan ses som inkomplett  utan det.  Spänningar 

finns alltså mellan synsättet på kroppen som hel  utan knark och synen på kroppen som hel 

med knark. I skapandet av ett beroende kan man säga att  gränserna förhandlas genom att vad 

som  uppfattas  vara  kroppen  utvidgas  –  knarket  inkorporeras  i  kroppen,  det  blir  en 

förutsättning för att den ska kunna fungera.165 När missbruket upphör finns beroendet kvar, 

men uppfattningen om vad som ingår i  kroppen förändras; knark blir inte längre en  del av 

kroppen utan vilken man inte fungerar, utan blir snarare ett  hot mot kroppen, och ses som 

något utanför den. 

Man kan tala  om diskursivt  formade definitioner  av vad som ska ingå i  »den hela 

kroppen«.166 De normer som omgärdar vad en kropp är, vad den ska förstås som och hur den 

ska se ut påverkar hur vi ser på kroppar i vår omgivning.167 Dessa normer bygger bland annat 

på föreställningar om ras, kön, klass, ålder, sexualitet och funktionalitet. »Den hela kroppen« 

syftar till vad som konstrueras som en fullt funktionell kropp, försedd med vissa attribut, med 

en klart urskiljbar gräns. Den hela kroppen är också en kropp som är under kontroll.168

Här  skulle  man  kunna  se  drogberoendet  som  en  förvärvad  funktionsnedsättning. 

Knarket blir upphovet till funktionsnedsättningen – själva drogberoendet uppstår inte förrän 

knark  tillförts  ett  antal  gånger  –  samtidigt  som  knarket  utgör  ett  hjälpmedel  som  ökar 

kroppens funktionalitet. Efter att drogmissbruket upphört konstrueras kroppen som hel (icke 

165 Naturligtvis är knark också en stor hälsofara och för många även en dödsorsak. Men medan missbruket pågår, 
kan knarket sägas vara en förutsättning för att den beroende kroppen ska kunna fungera. 
166 Denise Malmberg ”Body Normativity – Reading Representations of Disabled female Bodies” ur Body Claims 
Janne Bromseth, Lisa Folkmarson Käll & Katarina Mattsson (red.) (Uppsala: Uppsala universitet, Centre for 
Gender Research 2009) sid. 58.
167 Malmberg talar här om ”body-normativity”, kroppsnormativitet. Malmberg 2009 sid. 60.
168 Malmberg 2009 sid. 60.
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funktionsnedsatt)  utan tillförsel av droger. Drogernas roll visavi kroppen går alltså från att 

vara hot till  att vara hjälpmedel till  att vara hot igen, allteftersom relationen till  beroendet 

skiftar. På samma sätt inkorporeras olika saker i kroppen, innanför kroppens gränser. Knark 

blir ett villkor för helhet – under missbruket en del av helheten och efter missbruket något 

som måste hållas på avstånd för att helhet ska upprätthållas. Definitionen av helhet är alltså 

mycket relativ, allteftersom synen på vad som ska ingå i kroppen, vad som är innanför och 

utanför kroppens gräns, skiftar.169 

Även diskussionen om gränsöverskridanden blir relevant när det gäller informanternas 

relationer  till  knark.  Som  tidigare  nämnts  förknippas  gränsöverskridanden  med 

odefinierbarhet och fara.170 Så länge knarket konstrueras som något annat än kroppen, det vill 

säga innan och efter det aktiva missbruket, fungerar användandet av knark som en kränkning 

av kroppens gränser, i en kropp som inte är helt avgränsad från omgivningen. När däremot 

knarket konstrueras som en del av kroppen, leder intag av knark inte till att gränserna behöver 

förhandlas. »Den hela kroppen« kan omfatta och innefatta olika saker; vad som är en del av 

dess helhet är förhandlingsbart. Enligt Douglas är smuts ett hot, något som är på fel ställe.171 

Smutsen blir ett hot mot ordningen och renheten, mot klara gränser och kategoriseringar, och 

jag skulle vilja hävda att knarket i nuläget fungerar som smuts för informanterna. I det  nu 

informanterna  befinner  sig  i  –  där  knarket  definitivt  hänförs  till  »utanför  kroppen« – får 

knarket  rollen som hotet  mot  kroppens helhet,  det  som kan perforera  eller  penetrera  dess 

gränser och det som utgör smutsen som hotar kroppens renhet och helhet.

Gränser  och  kroppars  relation  med  omgivningen  kan  som tidigare  nämnts  sättas  i 

samband med kön, i  det  att  olika kroppar har olika relation till  omgivningen och därmed 

också till  sina  gränser  –  vissa kroppar  kan  vara  ”street  wise”.172 En väl  avgränsad kropp 

konnoteras med maskulinitet, och en kropp där gränserna konstrueras som förhandlingsbara 

konnoteras med femininitet.173 Longhurst menar att den traditionella sammankopplingen av 

maskulinitet  med fasthet,  soliditet  och renhet medför  att  kroppar för att  kunna kodas som 

maskulina  måste  uppfylla  dessa  kriterier  för  att  behålla  sin  maskulina  kodning  och  inte 

kopplas ihop med femininitet.

169 Folkmarson Käll diskuterar hur olika föremål kan bli ”incorporated into my embodied situation”, upplevas 
med en direkthet där glappet mellan »kropp« och »omgivning« försvinner, krymper eller förhandlas. Kroppens 
gräns, och därmed också definitionen av dess helhet, förhandlas från situation till situation. Folkmarson Käll 
2009 sid. 121.  
170 Douglas 1997 sid. 139.
171 Douglas 1997 sid. 55f.
172 Ahmed 2000 sid. 33.
173 Longhurst 2001 sid. 66.
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Informanternas  tal  om  sprutnarkomanen  som  det  värsta,  det  mest  tragiska  är  här 

intressant. Sprutnarkomanen kompromissar på ett väldigt påtagligt sätt sina gränser, i det att 

huden  inte  blir  avskiljande,  utan  ständigt  penetreras  och  perforeras  av  diverse  redskap. 

Sprutnarkomanens  gränser  kan  alltså  ses  som  oklara.  Rädslan  för  sprutnarkomani  är 

naturligtvis baserad på den riskfyllda situation denna typ av missbruk utgör rent hälsomässigt 

och i att det uppfattas som »sista stadiet« av ett missbruk, men sprutan kan också representera 

gränsernas förhandling och kroppens upplösning i rummet. 

Jag  menar  att  sprutnarkomanen  för  informanterna  fungerar  som  en  symbol  för 

gränsernas  upplösning  och  blandning  av  kroppsvätskor  mellan  män(niskor),  något  som 

Longhurst  menar  är  inkompatibelt  med  traditionellt  maskulinitetsskapande  eftersom  det 

kopplas ihop med otillbörlig närhet mellan män.174 Homofobi är en stor del av normenligt 

maskulinitetsskapande och rädslan för närhet mellan män är, som vi sett hos Kimmel, en vital 

del  av  en  strävan  mot  manlighet.175 Jag  vill  hävda  att  sprutnarkomanen  tilldelas  en 

femininiserad position och att denna femininisering bygger på sprutnarkomanens konsumtion 

av knark och knarkets överskridande av gränser.176 Sprutnarkomanen blir  femininiserad på 

grund av sin  gränslöshet,  men skapas  också som Det  Andra på  grund av själva  knarkets 

ställning som smuts. Om knark ses som destabiliserande smuts, som hotar kroppens helhet 

och  renhet,  blir  informanternas  avståndstagande  från  sprutnarkomanen  dels  ett 

174 Longhurst 2001 sid. 71ff.
175 Kimmel 1997 sid. 232f.
176 Intressant är också sprutnarkomanens relation med det offentliga rummet, där så kallade pundare eller A-
lagare (konnoterade med hemlöshet, missbruk, langning, sjukdomar och kriminalitet) ofta ses som icke 
önskvärda och som något som »myndigheterna« bör ta hand om, för att »vanligt folk« ska slippa ha kontakt med 
dem. Intressanta paralleller finns här med Sara Edenheims diskussion om den homosexuelles status som subjekt 
inför lagen. Edenheim menar att den homosexuelle i offentliga utredningar från mitten av 1900-talet på vissa sätt 
tilldelas subjektstatus, ses som möjlig och kan tilltalas och hållas ansvarig, men att detta yttrar sig genom att 
dessa subjekt, i likhet med heterosexuella subjekt, måste utöva självkontroll. Edenheim menar här att 
”självkontrollen  är ett krav för att en individ ska räknas som fullvärdig medborgare”, och att denna kontroll ska 
utövas inte minst i förhållande till det offentliga rummet, där medborgare löper risk att tvingas åse handlingar 
som sägs  ”uppväcka känslor av ovilja och avsmak”. Edenheim använder i sin avhandling Butlers begrepp 
”abjekt” och ”interpellation” och menar att den homosexuelle (mannen) under 1900-talet kan sägas ha frångått 
sin tidigare abjektstatus och istället blivit ett objekt inför lagen, där den homosexuelle ska  bli föremål för 
tolerans. De homosexuelle blir således ett objekt inför lagen, och hans enda möjliga position blir det kränkta 
offrets, något som Edenheim menar bidrar till att reproducera heterosexualitetens normativa position.  Jag menar 
att klara likheter finns mellan Edenheims diskussion om den homosexuelle som i sitt möte med det offentliga 
rummet måste utöva självkontroll för att alls kunna sägas existera i diskursen, (och ha tillträde till det offentliga 
rummet) och idén om »knarkaren« eller sprutnarkomanen som inte kan sägas vara en accepterad del av det 
offentliga rummet, och i likhet med den homosexuelle måste utöva självkontroll. »Knarkaren«  blir här abjektet, 
som måste hållas på avstånd. För att inte ”uppväcka känslor av ovilja och avsmak” hos »den vanliga 
medborgaren« måste knarkaren möjliggöras som subjekt, antingen genom att göra avbön genom att avstå från 
droger och sin nuvarande livsstil (utöva självkontroll), eller genom »myndigheternas« kontroll, vilka tilldelas 
ansvar för det offentliga rummet. Se Sara Edenheim Begärets Lagar (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings 
Bokförlag Symposion 2005) sid. 102, 152ff. Hädanefter hänvisad till som Edenheim 2005a. Även Ahmed gör 
kopplingar mellan rumsliga gränser och kroppsliga, där huden, ”the border that feels”, utgör en av de främsta 
skillnadsskapande markörerna. Ahmed 2000 sid. 45f.           
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avståndstagande från femininitet  (genom att  sprutnarkomanen ses som femininiserad i och 

med  oklart  gränsskapande),  dels  ett  avståndstagande  från  destabiliserande  smuts,  knark. 

Sprutnarkomanens  oklara  gränser  skapas  alltså  som  det  maskulinas  Andra.  Oavsett  om 

gränsöverskridandet förknippas med femininitet eller ses som odefinierbart och därför farligt 

– maskulint är det i alla fall inte. 

Informanterna ägnar sig alltså åt ett dubbelt avståndstagande.  De skyr femininiteten 

men också det odefinierbara tillstånd som kontakt med knark (smuts) skulle leda till. För att 

vakta sin maskulinitet måste de ta avstånd inte bara från femininitet, utan från all rörelse, allt 

överskridande.  Maskulinitet  konstrueras  som bekant  som en stabil  position,  och enligt  en 

dikotom  könsförståelses  logik  måste  all  rörelse  resultera  i  förlust  av  maskulinitet,  vilket 

automatiskt  konnoteras  med  femininitet.  Varje  rörelse,  varje  överskridande,  blir  ett  hot, 

eftersom femininitet och odefinierbarhet – vilket leder till femininitet – båda tillhör en stabil 

maskulinitets Andra.

4.3 Negeringar och gränsskapande

Informanterna förhåller sig, som jag visat på, i  mångt och mycket till  det de  inte är i sitt 

identitetsskapande. Enligt Ahmed står vi i ständig kontakt med främlingen, det främmande 

och Andra, eftersom den alltid utgör baksidan av Det Ena, och utsidan av insidan.177 På så sätt 

blir  gränsen  mellan  oss,  rummet  och  andra  kroppar  själva  villkoret  för  vår  existens.  För 

informanterna  är  Det  Andra  deras  gamla  jag,  som de  ständigt  måste  hålla  ifrån  sig  och 

differentiera sig mot och till vilket avståndet är viktigt att kontrollera. Jag menar att denna 

kontroll över avståndet upprätthålls genom att informanterna befinner sig väldigt nära det de 

andrafierar. Detta står i samklang med Ahmeds påstående om att det främmande aldrig är 

långt  bort,  utan  att  konstruktionen  av  främlingsskap  och  annanhet  snarare  förutsätter  en 

närhet.178  Differentiering gentemot Det Andra sker ju i vidrörandet. Genom att hålla sig nära 

gränsen (till  exempel  genom engagemanget  i  organisationen,  närheten  till  andra  i  samma 

situation och inte minst genom att ständigt kontrastera sig mot det som ligger på andra sidan 

gränsen – missbruket) måste informanterna hela tiden återskapa distansen till gränsen och det 

som är på andra sidan om den. Detta är nödvändigt eftersom vad som konstrueras som det 

gamla jaget konstituerar det nuvarande. Man håller sig nära gränsen till det förra jaget för att 

återskapa avståndet till det och därmed om och om igen omskapa det nya jaget. Det gäller att 

177 Ahmed 2000 sid. 45f.
178 Ahmed 2000 sid. 49.
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behålla gränsen i  minnet, ständigt närvarande. Detta syns till exempel hos den informant som 

apropå sina nya vänskapsrelationer sa: ”på ett sätt finns väl knarket med, men nu är det ju 

tvärtom, att  inte använda knarket”179. Informanten berättar om vad han har gemensamt med 

sina vänner då och nu. I båda fallen är det knarket – i ena fallet att ta det och i andra att låta 

bli att  ta det.  Knarket blir  här villkoret  för relationen,  och också för det nuvarande jagets 

existens. 

I enlighet med Sara Edenheim, som skriver om hur historiskt marginaliserade grupper 

(om)skapas genom sitt  förtryck,  på grund av sitt  förtryck,  vill  jag påstå att  informanterna 

begär knarket, inte bara i den uppenbara bemärkelsen att de är fysiskt och psykiskt beroende 

av det,  utan också på så  sätt  att  knarket,  och även kriminaliteten,  blir  villkoret  för deras 

existens så som den i nuläget ser ut, det vill säga icke-kriminell och drogfri.180 De skapar sig 

själva som definierade av sin historia, som historiska subjekt, vars baksidor ständigt måste 

återupplevas  och  hållas  i  minnet  för  att  deras  subjektsstatus  ska  upprätthållas.  Deras 

vänskaper och relationer har också knarket som kriterium, de definieras utifrån knarket och 

avhållsamheten från det. På så sätt måste mina informanter, liksom hos Edenheim, ständigt 

begära det de inte begär, hålla det nära vilket de vill hålla på avstånd. 

I kampen om avståndet till knarket, att inte knarka, finns det, enligt min mening, en 

stor rädsla. Misslyckas man med sitt avståndsskapande, förlorar man sin identitet (såväl som 

sin stabila maskulina position).  Rädslan hålls vid liv genom det ständiga avståndstagandet 

från Det Andra, och blir på så sätt också en del av villkoret för jaget. Rädslan blir, såsom 

varande en del i avståndsskapandet, konstitutiv, och att förlora rädslan är att förlora respekten 

för det hot som knark och kriminalitet utgör. För att skapa sig själv som hederlig och nykter 

krävs rädslan.  Den blir ett  kriterium, ett  villkor för jaget,  och för att  skapa sitt  jag måste 

informanterna alltså begära även rädslan. 

4.4 Kroppar och maskulinitet

Kroppen konstrueras i mitt material som skarpt avgränsad från omgivningen. Jag menar att 

denna gränsdragning  bör  problematiseras  eftersom den varken är  särskilt  klar  eller  stabil, 

179 Ur Intervju 4.
180 Edenheim menar att historiskt marginaliserade grupper, till exempel ”judar” och ”kvinnor” reproduceras med 
utgångspunkt i gångna oförrätter. Genom att ahistoriska linjer mellan nutida och historiska subjektspositioner 
dras, definieras nutidens kvinnor och judar utifrån historiska orättvisor. Offerskapet inför dessa blir ett villkor för 
subjektspositionerna i sig (som kvinna eller jude definieras man alltså av patriarkatet respektive antisemitism). 
För att överhuvudtaget kunna vara något, måste medlemmar i dessa grupper ständigt omskapa sig själva som 
förtryckta, begära de oförrätter som begåtts. Edenheim 2005b sid. 326.
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något som framkommit i  både materialet och annan forskning. Gränser kan i sig kopplas till 

skapande av kön, och våld och knark kan, som jag visat ovan sättas i samband med både 

gränsdragande och skapande av kön. 

När det gäller kroppens relation till  rummet, menar jag, i enlighet med Ahmed och 

Longhurst, att olika kroppars relationer med omgivningen, och vad som skapas som ”kropp” 

och  ”omgivning”  varierar.  Detta  framkommer  i  resonemanget  om  sprutnarkomanen,  om 

våldsutövande  och  gränsskapande.  Informanterna  skapar  avstånd  till  femininitet  och 

gränslöshet  på olika sätt,  men  det  är  tydligt  att  de har  ett  stort  behov av att  skapa detta 

avstånd, och att avståndet i sig förutsätter en avgränsad, solid och hanterbar (kontrollerbar) 

kropp. 

Rädslan för och andrafieringen av sprutnarkomanen har diskuterats ovan. Under sin tid 

som  missbrukare  –  och,  upplever  jag,  även  nu  –  tar  informanterna  starkt  avstånd  från 

sprutnarkomanen. Möjliga anledningar till detta har diskuterats. Intressant är dock den närhet 

de säger sig ha haft till sprutnarkomanen som Det Andra. Flera av informanterna säger sig i 

vändningen ha sett sig själva i nytt ljus och insett att de själva personifierade sin Andre – 

sprutnarkomanen. I vändningen inser informanterna att de har blivit någon de inte vill vara, 

att Det Ena sammanflyter med Det Andra. Mötet mellan Det Ena, självet, och Det Andra blir 

en kris  för  subjektet  och för dess  självuppfattning.  Vändningen blir  för  informanterna  ett 

tillfälle  då  de  ser  sig  i  spegeln,  och  samtidigt  som de  ser  sig  själva,  ser  Det  Andra.  I 

vändningen  upplöses  och  skapas  jaget  samtidigt,  i  det  att  informanten  personifierar  Det 

Andra, samtidigt som han i detta skeende ser en oacceptabel sammanblandning av sig själv 

(det ”själv” som i vändningen inte finns) och det han inte är, inte vill vara. 

Gränserna aktualiseras också när det gäller informanten som efter att han blivit drogfri 

kunde glädjas åt dofter och smaker på ett nytt sätt. Man skulle kunna hävda att han, i detta, 

skapade sig själv som gränslös i  förhållande till  rummet,  något som man hade kunnat tro 

skulle ses som negativt och femininiserande. Jag menar att detta är en del i att skapa sig själv 

som bejakande kontakt och kommunikation, något jag återkommer till nedan.   

När det gäller  våldsutövande och icke-våldsutövande anser jag att  våldets prövande 

mellan  seger/läckage  och maskulinitet/femininisering  är  centralt  i  maskulinitetsbygge  som 

sådant.  Enligt  Kimmel  lever  män  i  ständig  rädsla  för  att  avslöjas  med  att  brista  i  sitt 

maskulinitetsskapande, de måste ständigt återskapa avståndet till femininiteten och gör detta 

med känslor av rädsla, skam och homofobi. Jag menar att våldet är en prövningssituation där 

möjlighet ges att lyckas (om än preliminärt) med sitt maskulinitetsskapande, men där risken 

för att misslyckas är precis lika stor. Risktagandet är i sig maskulinitetsskapande; i att visa att 
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man inte räds en prövningssituation eftersom man är så säker på sin maskulinitet skapar man 

performativt maskulinitet, helt i enlighet med Kimmels teorier.

De män som inte utövar våld – exempelvis informanterna – prövar uppenbarligen inte 

sina gränser och sin maskulinitet på just detta sätt. Betyder detta att mina informanter är så 

säkra på sin maskulinitet att den inte behöver testas, eller är de kanske så säkra på att förlora 

att  de  inte  vill  testa,  eller  testar  de  den  kanske  på  något  annat  sätt?  Har  kriterierna  för 

maskulinitet förändrats?

I enlighet med Kimmels resonemang om hur maskuliniteter skapas i en miljö präglad 

av rädsla, homofobi och skam menar jag att informanterna i mitt material skapar sig själva på 

grundval av sitt avståndstagande och sin rädsla. På samma sätt som män som aspirerar på 

hegemonisk maskulinitet  lever med denna rädsla, lever informanterna,  som siktar mot  »ett 

vanligt (drogfritt) liv«, i en ständig rädsla för att misslyckas, i ett ständigt vaktande av den 

gräns som skiljer dem från detta misslyckande.  Jag tror inte att man helt  kan överföra de 

mekanismer som Kimmel menar  är  centrala  för maskulinitetsskapande till  vad man skulle 

kunna kalla »ett vanligt (drogfritt) liv«-skapande, men visst finns paralleller. Informanternas 

kamp  för  att  bli  drogfria  personer  har  starka  kopplingar  till  kön  –  detta  ses  tydligast  i 

informanternas strävan att bli ”bra killar”, ”reko snubbar” – tydligt könade subjekt med vissa 

(goda) egenskaper. De strävar helt enkelt efter att bli en viss sorts män. Om detta handlar 

nästa avsnitt.
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5 Identitetskonstruktioner

I  detta  kapitel  kommer  identitetskonstruktioner  att  avhandlas.  Här  kommer  faktorer  som 

kontroll, tal, spänningar mellan att vara och att göra liksom själva  intervjusituationen att tas 

upp. Jag diskuterar för det första intervjusituationen och den betydelse den har. För det andra 

tas informanternas maskulinitetsprojekt upp.  

5.1 Att bekänna

Informanternas berättelser har hittills analyserats med avseende på innehåll. Nu byts fokus till 

deras form – att det alls finns en berättelse och berättandet av denna. I denna analys används 

Foucaults teorier om bekännelsen och talet, som ses som intimt förknippade med kontroll och 

makt. Bekännelsen sker inför en lyssnande och kontrollerande instans, och Foucault menar att 

den genomsyrar  hela det västerländska samhället,  särskilt  med avseende på sexualitet,  där 

jaget ständigt måste omsättas i tal. Existensen kräver talet i det att jaget – som är villkoret för 

existens och differentiering från omgivningen – blir till i och genom tal. 

Jag uppfattar att talet, bekännelsen, samtalet och kommunikation i allmänhet spelat och 

spelar  stor  roll  i  informanternas  identitetsarbete.  Informanterna  verkar  uppleva  talet  som 

välgörande, de mår bra av att ”spy ur [s]ig”181 sina känslor. Samtalet, både om känslor och 

annat, är dessutom centralt i flera av informanternas tal om vänskap och vad man gör med 

sina vänner. Det var däremot inte en del av vänskapen innan vändningen. 

Informanterna konstruerar sig som talande subjekt. Deras nya jag kan, och vill, tala om 

bland annat känslor med andra människor. Samtalet beskrivs som viktigt, som en del av nya 

relationer, vilka uppfattas vara mer äkta än tidigare relationer. Jag uppfattar samtalet som en 

vital del av deras nya, positivt kodade personlighet. Denna personlighet konstrueras dessutom 

som mer äkta än den gamla.

Bekännelsen är i många olika sammanhang ett  viktigt inslag,  men i informanternas 

nuvarande tillvaro kan den sägas vara direkt central. Inom många instanser och behandlingar 

informanterna  tagit  del  av,  som  rättsväsendet,  fångvården,  polisen,  i  behandlingar  för 

missbruk och för att »komma tillbaka« till ett normalt liv, är samtalet, talet, erkännandet eller 

bekännelsen central. Informanterna har tagit steget in i en bekännelsekultur där talet i sig är 

ett tecken på deras stora förändring. Att de är beredda att tala om sina erfarenheter blir i sig ett 

bevis på att de lämnat dessa bakom sig, att de är nya personer. Min intervju är för många av 
181 Ur Intervju 2.
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dem en bland flera, och att de ställer upp på den är ett led i att konstruera sig själva som 

»friska« (hederliga, normala), och att skapa denna friskhet i samspel med omvärlden, där jag 

som forskare är en del. Naturligtvis är inte jag den person informanterna behöver hävda sig 

inför  i  första  hand,  men  vår  relation,  där  jag  är  intervjuare  och  de  är  informanter,  är 

signifikativ för den kultur de redan blivit en del av genom sitt utträde ur och avståndstagande 

från sin gamla kontext.

Foucaults teoretiserande kring denna typ av situationer handlar, som tidigare nämnts, 

mycket om maktrelationen mellan en lyssnande och en bekännande part. Foucaults avsaknad 

av könsmaktsperspektiv är något som diskuterats av många feministiska teoretiker, och jag 

menar,  i  likhet  med  dessa,  att  den  är  ett  stort  problem,  exempelvis  när  det  gäller 

bekännelsesituationen.182 Några kommentarer angående Foucaults tolkning av denna situation 

är därför på sin plats. De subjekt som skapas i bekännelsen – något förenklat det lyssnande 

och det talande – är givetvis könade, eftersom en okönad position i vårt samhälle, i diskursen, 

är obegriplig och omöjlig.183 De positioner Foucault räknar upp som de lyssnande – prästen, 

läkaren, psykoanalytikern, psykologen – är alla positioner som till för kort tid sedan varit i 

princip stängda för kvinnor. Att se dessa som maskulint kodade ter sig därför inte som särskilt 

långsökt.  I  bekännelsesituationen  innehar  alltså  en  av  deltagarna  en  maskulin 

subjektsposition.  Den talande  skulle  teoretiskt  sett  kunna vara  både  ett  maskulint  och ett 

feminint subjekt, men jag vill hävda att det i bekännelsesituationen sker en feminisering och 

kanske  även  en  infantilisering  av  den  bekännande  parten  inför  en  bedömande,  tyst  och 

maskulin lyssnare i det att subjektet blir till och bekräftas i talet.    

Att i linje med detta säga att informanterna i intervjusituationen infantiliseras inför min 

dömande  blick  vore  givetvis  mycket  förenklat  och  skulle  dessutom  innebära  ett  stort 

misslyckande för mig som intervjuare. Men jag menar trots detta att den typ av position de 

intar – det talande subjektet –  inte är i linje med en klassisk hegemonisk maskulinitet, som 

snarare förknippas med tystnad, hårdhet och ointresse eller förakt för tal om känslor.184 Enligt 

sociologen  Victor  Jeleniewski  Seidler  är  icke-kommunikation  en  del  av  traditionellt 

maskulinitetsbygge,  där  ”[...]  expression  is  deemed  a sign of  weakness”185.  Informanterna 

182 Järvinen 1997 sid. 59f.
183 Edenheim 2005a sid. 49, 59. 
184 Naturligtvis finns det olika typer av tal, och alla kan inte sägas stå i motsättning till traditionellt 
maskulinitetsskapande. Jag syftar här främst på tal om känslor, om jaget, och vilja att kommunicera med andra 
människor på dessa teman. En sorts tal som skulle kunna sägas fungera maskulinitetsskapande skulle kunna vara 
politiska tal eller föreläsningar.    
185 Seidler 2003 sid. 80; detta bekräftas också i  Anne Maria Möller-Leimkühler “The gender gap in suicide and 
premature death or: why are men so vulnerable?” ur European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 
vol. 253 nr. 1 2003 sid. 3.
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verkar härvidalag ha en alternativ maskulinitetsdiskurs att tillgå. Samtalet ingår för dem i en 

äkthet de upplever sig ha trätt in i efter vändningen. Samtalet kan också sättas i samband med 

många egenskaper informanterna påstår sig ha nu efter vändningen, såsom ärlighet, känslighet 

och medkänsla.   

Intervjun och informanternas  vilja att  ställa  upp på intervjun kan ses som ett  led i 

arbetet  med att  skapa (en ny)  identitet  och maskulinitet.  I  vårt samtal  ges informanten en 

möjlighet att inför en okänd person konstruera  sig själv så som han vill bli sedd och som han 

vill se på sig själv. 

5.2 Narrativet

I intervjusituationen skapas kunskap. Kunskapen skapas i ett sammanhang, och begripliggörs 

i  relation  med en kontext.  I  intervjusituationen görs detta  bland annat  i  relationen mellan 

informant  och  intervjuare.  Informanten  konstruerar  sig  själv  inför  intervjuarens  ögon. 

Intervjuns  meningsskapande sker  genom att  en sammanhängande och något  så när  logisk 

berättelse  skapas  utifrån  de  frågor  intervjuaren  framställer.  Händelser  blir  en  del  av  ett 

mönster, ett narrativ konstrueras. Sociologen Mats Hilte talar om hur berättelsen kan fungera 

som en identitetskonstruktion när det gäller missbruk och att ta sig ur missbruk. Han menar att 

”[j]aget beskrivs […] som del av en process, där det [jaget] ständigt blir till  i och genom 

berättelsen”186.  En dylik  berättelse  organiseras enligt  Hilte utifrån så kallade styrlinjer,  till 

exempel kronologi och kausalitet, allt för att skapa en begriplig berättelse. Jaget i berättelsen 

är en central karaktär som måste ha en ”permanent och sammanhängande identitet”187, och om 

förändring  inträder,  måste  dessa  förklaras  och  göras  begripliga  utifrån  olika  kausala 

faktorer.188 Denna studie är en illustration av detta reonemang. Prerekvisitet för intervjuerna är 

att informanterna genomgått en förändring, det som händer i intervjun är att ett narrativ runt 

denna konstrueras så att den ska bli begriplig för lyssnaren och för informanten. De centrala 

karaktärerna är naturligtvis  informanterna själva,  och de konstruerar sig, som vi sett,  som 

extremt förändrade.

Narrativet som uppstår i intervjusituationen skapas mellan informant och intervjuare. 

Som redan har konstaterats  skapar vi  identitet  i  relation med andra människor,  strukturer, 

uppfattningar,  kort  sagt  våra  kontexter.  I  denna  undersökning  skapar  informanterna  ett 

livsnarrativ – en berättelse om självet och dess utveckling som görs meningsfullt inför  självet 
186 Hilte 2000 sid. 89.
187 Hilte 2000 sid. 89.
188 Hilte 2000 sid. 89.
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och inför mig. Livsnarrativet blir här i flera fall historien om ett framåtskridande. Som vi sett 

konstruerar vissa av informanterna sig som två jag, och andra sig som ett jag som genomgått 

en  betydelsefull  process.  Gemensamt  för  alla  är  att  förändringen  ses  som  positiv. 

Informanterna uppfattar sig, helt klart, ha blivit bättre människor. I livsnarrativet ställs nu mot 

då, bra mot dålig,  äkta mot ytlig,  hederlig mot kriminell  och ren mot missbrukande. Man 

skulle rentav kunna säga att livsnarrativet bygger på dessa dikotomier. Dikotomierna blir ett 

dramaturgiskt grepp, ett sätt att bringa ordning och begripliggöra det som sägs, men de utgör 

också ett exempel på den strävan efter stabilitet som redan berörts. 

Den utveckling som konstrueras i livsnarrativet blir alltså en positiv utveckling, där det 

som  upplevs  som  dåligt  hålls  på  avstånd.  Berättelsen  om  utveckling,  rörelse,  samsas  i 

informanternas  berättelse  paradoxalt  nog  med  strävan  efter  ett  stabilt  varande.  Den 

presentation av sig själva de gör i intervjusituationen handlar mycket om att i samtalet skapa 

ett nytt  jag, ett jag på stort avstånd från det gamla,  kriminella och missbrukade jaget. Jag 

uppfattar som tidigare nämnts denna syn på jaget, och även tiden – som icke-processuell – 

som en del av en tanketradition där det stabila varandet är centralt. Rörelsen blir här suspekt, 

processen förvandlas  till  ett  före  och  ett  efter.  Detta  kan  kopplas  till  Douglas  tankar  om 

överskridandet och dess koppling till smutsighet och fara. Det flytande och rörliga blir här 

hotfullt, bland annat genom att det undflyr de vanliga kategoriseringarna. Ett stabilt tillstånd 

ses som förknippat med renhet och förutsägbarhet, och begripliggörs ofta ytterligare genom 

att  vara  en  del  av  en  dikotomi.  Detta  leder  till  att  subjektpositioner  som  överskrider 

normativa,  entydiga  positioner  marginaliseras.189 Negerandet  av  Det  Andra,  något  som 

hänförs både till  själva vändningsögonblicket  och den dagliga kampen mot  drogen,  är  en 

mycket tydlig manifestation av detta genom att informanterna i negeringen konstruerar olika 

företeelser som präglade av ett »antingen-eller«, istället för ett »både-och«190.

189 Exempelvis skriver Sara Edenheim om den bisexuella som ”monster”, något skrämmande och obegripligt i en 
dikotomt uppdelad värld, där heterosexualitet är det normala och homosexualitet det onormala, men där 
homosexualitet åtminstone är greppbart, eftersom det inte överskrider normen om begäret som riktat mot en 
grupp. Bisexualitet blir i detta sammanhang  obegripligt, överskridande och omöjligt att objektifiera, och 
befinner sig enligt Edenheim i ett tänkt ”liminalt stadium”, besläktat med Douglas idé om den odefinierbara och 
obegripliga transitionen och rörelsen. Dessa positioner skapas varken som på insidan eller utsidan, som det 
normala eller det normalas motpunkt, utan genom sin odefinierbarhet sätter de själva förekomsten av norm, 
diskurs och gränser mellan normativt och onormativt i gungning. Se Sara Edenheim ”Handledning i Teratologi: 
en dekonstruktion av bisexualitet och andra monstruösa fenomen” ur lambda nordica nr. 1-2 2001 sid. 75; 
Douglas 1997 sid. 137f; samt Elisabeth Grosz som skriver om överskridandet av binära kategorier ur ett 
fenomenologiskt perspektiv. Elisabeth Grosz Volatile bodies: toward a corporeal feminism (Bloomington: 
Indiana University Press 1994) sid. 93f.
190 Även i ett »både-och« finns dock implicita antaganden om gränser, i det att (minst) två (avgränsade) 
företeelser ska bilda ett »både-och«. Mellan dessa behöver man dock inte välja (som när det gäller »antingen-
eller«). 
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På  samma  sätt  skapas  den  tydligaste  manifestationen  av  deras  förändring  – 

behandlingen, ”en ritualiserad passage mellan olika identiteter”191 – som en avgränsad period, 

som ägt  rum någon annanstans.  Paradoxen mellan  stabilitet  och rörelse  löses  av flera  av 

informanterna genom att betona att det man nu är – det man alltså utvecklats till och rört sig 

mot – är mer autentiskt än det man var förut. Innan var man i rörelse, nu har man hittat hem. 

På detta sätt kan de se sig själva som stabila personer – först det ena, och efter en skarpt 

avgränsad förändringsperiod det andra, alternativt att man hela tiden är samma person, som 

efter  en avgränsad period av förändring blivit  mer  »äkta«. Vändningens rörlighet  hanteras 

genom att den avgränsas. 

Samtidigt som informanterna kommunicerar detta, finns en parallell förståelse av jaget 

som  föremål  för  daglig  kamp.  Drogsug,  impulser  att  begå  brott  och  även  karaktärsdrag 

förknippade med det gamla jaget måste dagligen och stundligen hållas på plats.  Det gamla 

jaget existerar för informanterna parallellt med nuet, och måste hållas på avstånd. Spänningen 

mellan  att  vara och  att  göra sin  identitet  finns  hela  tiden  närvarande.  Informanterna 

konstruerar sig som hederliga, då de inte längre utför några brott. Trots detta är de fortfarande 

missbrukare, även om ingen av dem i nuläget använder droger. 

5.3 Maskulinitet i förändring

Vad som skulle kunna kallas för kriminell maskulinitet – kriminella handlingar som en del av 

ett maskulinitetsbygge – är något som i ett mediesamhälle som Sverige konstrueras som både 

en  motpol  och  en  förebild.  Kriminalitet,  våldsutövande,  egna  regler  och  en  stark 

grupptillhörighet ingår exempelvis ofta i mediala skildringar, både dokumentära och fiktiva. 

Fascinationen för dessa typer av ämnen verkar vara outtömlig, och figurerna som skapas i 

dessa skildringar kan framstå både som hjältar och som skurkar. De fördöms sällan, och när 

detta  görs  skapas  de  ofta  som  undantag,  invandrare,  monster  eller  vansinniga.  Många 

maskulinitetsforskare  är  dock  skeptiska  mot  att  se  våldsutövande  och  kriminalitet  som 

undantagsbeteenden.  Kritik  riktas  istället  mot  den  myckna  könsblinda  kriminologiska 

forskningen,  som  inte  söker  anledningar  till  avvikarbeteenden  som  dessa  i  att  den 

överväldigande majoriteten av utövarna är män, utan i sjukdomsbakgrund, social bakgrund, 

stämplingsteorier  etc.192 Maskulinitetsforskare  menar  istället  att  våldsutövande  och  många 

typer  av  kriminalitet  fungerar  som  maskulinitetsskapande  praktiker,  som  en  resurs  i 

191 Hilte 2000 sid. 88.
192 Messerschmidt 1993 kap. 1.
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byggandet  av  maskulinitet.  Den  stora  exponeringen  av  avvikande  (kriminaliserade) 

beteenden, inte minst i media, leder till att många, inte bara de kriminella själva, har tillgång 

till  denna  bild  av  maskulinitetsskapande,  även  om  det  sker  indirekt.  Ett  kriminellt 

maskulinitetsskapande kan alltså inte ses som en marginell eller avvikande företeelse, utan 

fungerar allmänt som en identitetsskapande resurs att både definiera sig med och mot.

På så sätt är en subversiv kriminell maskulinitet en vital del av en större könsdiskurs, 

och fungerar där som en baksida – en negativ variant av något bra. Hederlighet konstrueras i 

relation till  kriminalitet och förutsätter alltså närvaron av denna. På samma sätt förutsätter 

konstruktioner  av  fredlighet  närvaron  av  våldsamhet.  En  kriminell  maskulinitet  blir  en 

nödvändig del av en icke-kriminell, eftersom den fungerar som dess baksida. På så sätt kan 

båda sätten att skapa maskulinitet – som i sin tur rymmer oräkneligt många specifika sätt – 

sägas existera inom samma diskurs. Informanternas maskulinitetsskapande har uppenbarligen 

förändrats,  men  deras  kriminella  maskulinitetsskapande  och  deras  hederliga  står  att  finna 

inom  samma  diskurs.  Det  som  har  förändrats  är  deras  åsikt  om  vad  som  är  en 

eftersträvansvärd maskulinitet. Istället för att sträva mot att bli gängledare med ”guldkedjor” 

och ”skinnvästar”193 vill  de bli  något de uppfattar  som mer äkta,  mer  genuint.  De vill  nu 

identifiera sig med något de tidigare sett som negativt,  »svennigt« och trist.  De har inte fått 

tillgång till någon ny, tidigare okänd position, utan har snarare omskapat sig själva genom att 

skapa sig själva som något de tidigare känt till men andrafierat. Det är också möjligt att tolka 

deras  beredvilliga  berättelser  om  den  egna  utsattheten  för  andras  våld  som  ett  sätt  att 

positionera sig som varandes på andra sidan av dikotomin hederlig/kriminell, där en person 

som faller offer för våld konstrueras som oskyldig och enligt en dikotom,  »antingen-eller«-

logik inte samtidigt kan vara skyldig.

Informanterna strävar, som tidigare nämnts, efter att bli en viss sorts män. Dessa män 

har, som vi sett i materialpresentationen, en mängd positivt kodade egenskaper, och kommer 

hädanefter att kallas »det goda maskulina subjektet«. Gemensamt för de nya karaktärsdragen 

och det nya subjektet är att de upplevs vara mer äkta än de gamla, och upplevs leda till mer 

autentiska praktiker och liv. En av dessa praktiker är, som vi sett ovan, en vilja att ta del i 

samtal, att kommunicera och berätta om självet. Men det goda maskulina subjektet har inte 

bara samtalet som stöttepelare, utan även vad jag väljer att kalla  äkta värden. Vilka är då 

dessa äkta värden? Som tidigare nämnts kan tillit,  jämlikhet  i  relationer  och att  prata om 

problem och ”mående”  vara  en  del  av  en  äkta  vänskap.  Andra  saker  som informanterna 

nämner  som  varande  viktiga  »på  riktigt« är  medmänsklighet,  rättvisa,  ärlighet  och 

193 Ur Intervju 2.
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hederlighet. Som vi sett i intervjumaterialet överlappar samtalet och de äkta värdena varandra, 

kommunikation  och  relationer  innehållande  kommunikation  och  tal  om  känslor  ses  som 

viktigt och autentiskt. 

Bekännelsen i sig, inte bara vad man erkänner, utan det faktum att man är villig och 

intresserad av att göra det, verkar också vara konstitutivt för »det goda maskulina subjektet«. 

Det  att  informanterna  ställer  upp  på  intervjun,  deras  berättelser  om vänskap  och  vad  de 

värdesätter i sina relationer och i sina nya jag bekräftar detta. Att tala om erfarenheter och 

känslor kan ses som en klassisk icke-hegemonisk maskulin praktik; detta konstateras i såväl 

maskulinitetsforskning som i psykologisk forskning.194 Trots  detta verkar informanterna se 

denna position som positiv och eftersträvansvärd. 

Den  (be)kännande  mannen  ligger  väldigt  långt  ifrån  den  som  informanterna 

konstruerar sig som att  ha varit  – den kriminelle  mannen, upptagen av brott och sitt  eget 

missbruk, manipulerande och »dålig« i sina relationer med andra. Nu upplevs samtalet som 

välgörande och utvecklande och som centralt i avståndstagandet från missbruket. Det är också 

ett bevis på deras goda vilja, en investering i identitetsbygget »det goda maskulina subjektet«. 

Ytterligare en egenskap typisk för det goda maskulina subjektet är avhållsamheten från 

våldsutövande. Det viktiga är att avhålla sig från att utöva våld, eftersom man nu är en ”reko 

snubbe”195. Jag menar att bortvalet av våldsutövandet, att man måste  intala sig att avstå, är 

centralt. Att kontrollera sitt våldsutövande verkar vara ett kriterium för att kunna göra anspråk 

på att vara det goda maskulina subjektet. En ”reko snubbe”, det goda maskulina subjektet, kan 

kontrollera  sitt  våldsanvändande,  måste  kontrollera  det;  han  avstår  från  våld,  men  har 

fortfarande  förmågan  att  utöva  våld.  Det  goda  maskulina  subjektet  är  alltså  fortfarande 

maskulint såtillvida att det har kapacitet att utöva våld, men är också ett gott subjekt såtillvida 

att det underlåter att faktiskt göra det. I enlighet med Hearn skulle man kunna tala om ett 

maskulint  kroppsligt  kapital  att  utöva  våld,  manliga  kroppars  (diskursivt  bestämda) 

våldspotential, ett kapital som dock inte nödvändigtvis behöver användas eller testas.

Flera  av  de  egenskaper  som  ovan  utpekats  som  viktiga  för  bygget  av  »det  goda 

maskulina  subjektet«  är  inte  egenskaper  som  ingår  i  den  klassiska  hegemoniska 

maskuliniteten. Exempel på detta är att (vilja) tala om sina känslor, att vara medmänsklig och 

att aktivt konstruera sig som icke våldsutövande. Även om dessa egenskaper kanske inte kan 

ses som signikativa för femininitetsskapande eller underordnad maskulinitet, tillhör de inte de 

egenskaper  som konstrueras  som eftersträvansvärda  när  det  gäller  att  uppnå  hegemonisk 

194 Möller-Leimkühler 2003 sid. 3; Seidler 2003 sid. 80.
195 Ur Intervju 2.
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maskulinitet.  Är  informanterna  i  denna  studie  inte  intresserade  av  att  uppnå  hegemonisk 

maskulinitet? Jag är tveksam till detta, delvis på grund av att man inte kan vara ointresserad 

av en hegemonisk position – man måste alltid förhålla sig till den, mer eller mindre medvetet. 

Jag uppfattar inte heller att någon av informanterna aktivt intar en kritisk position gentemot 

traditionellt  maskulinitetsskapande.  Istället  vill  jag hävda att  informanterna strävar mot  att 

vara »det goda maskulina subjektet«. Detta subjekt är, ytligt sett, inte en del av en traditionell 

hegemonisk  maskulinitet,  mycket  därför  att  det  fylls  med  andra  egenskaper  än  den 

traditionella  hegemoniska  maskuliniteten.  Men,  som  Connell  betonar  förhandlas  den 

hegemoniska maskuliniteten ständigt. Den fluktuerar och ska inte ses som en stabil position 

eller som för evigt besittande vissa egenskaper.  

Jag menar här att informanternas position måste ses i relation till en i Sverige vanligt 

förekommande  diskurs  om  det  egna  samhällets  avstånd  till  vad  som  konstrueras  vara 

ojämställda och förtryckande »andra länder«, något som kan sammankopplas till Connells och 

Messerschmidts teori om regionala maskuliniteter.196 »Sverige« konstrueras som ett jämställt 

och  öppensinnat  land,  ett  land  där  patriarkala  och  förtryckande  mönster  tillhör  det 

förgångna.197 De länder och kulturer som konstrueras som Andra ses däremot som patriarkala, 

traditionella och förtryckande. Dessa länder hålls därmed på ett både geografiskt, kulturellt 

och tidsmässigt avstånd – de uppfattas inte ha »kommit lika långt« som Sverige, som alltså 

ses som ett modernt och frigjort föregångsland.198 På så sätt skapas svenskhet som politiskt 

korrekt  där  svenskhet  exempelvis  är  jämställd  och osvenskhet  är  ojämställd.199 Detta  sker 

naturligtvis i samklang med subjektspositioner som är en del av denna jämställda svenskhet. 

Svenska  män  konstrueras  som  frigjorda,  ickeförtryckande  och  verkligen  inte  macho. 

Machomaskuliniteter skapas som något utländskt, icke-svenskt, medan den svenska mannen 

konstrueras som mjuk, jämställd, intellektuell och ointresserad av traditionella – osvenska – 

sätt  att  skapa  maskulinitet,  såsom  våld-  och  maktutövande,  att  stå  för  huvuddelen  av 

hushållets  inkomster och att vara ointresserad av att tala om känslor. Naturligtvis är dessa 

processer såväl könade som klassade och rasifierade bland annat genom att de oftast utgår 

från en vit, icke funktionshindrad, högutbildad medelklassman. Jag menar att informanterna i 

mitt material i sitt maskulinitetsskapande förhåller sig till denna föreställning om  »svensk« 

manlighet. Denna manlighet måste ses som skild från vad Connell beskriver som egenskaper 

typiska  för  den  hegemoniska  maskuliniteten  och  är  ett  uttryck  för  att  innehållet  i  den 

196 Connell & Messerschmidt 2005 sid. 849.
197  Edenheim 2005a sid. 11; Edenheim 2005b sid. 330f.
198 Edenheim 2005a sid. 11.
199 Edenheim 2005b sid. 330.
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hegemoniska  maskuliniteten  ständigt  förhandlas  och  ser  olika  ut  i  olika  kontexter.  Den 

»svenska« manlighet som beskrivits ovan är naturligtvis långt mer komplex än vad min korta 

beskrivning har möjlighet att vara och den konstrueras också mot andra maskuliniteter som 

också  kan  sägas  vara  »svenska«.  Sambandet  mellan  den  och  en  traditionell  hegemonisk 

maskulinitet, och med en övergripande, global maskulinitet är också komplext i det att dessa 

olika konstruktioner ständigt förhandlas och förhåller sig till  varandra. Trots att jag i detta 

sammanhang  inte  har  möjlighet  att  göra  denna  komplexitet  rättvisa  vill  jag  påstå  att 

informanterna förhåller sig till dessa förhandlingar i det att de verkar sträva mot vad som kan 

sägas  vara en svensk maskulinitet.  Denna kan  i  vissa  avseenden ses  som femininiserad  i 

jämförelse  med  vad  som i  Sverige  förstås  som hypermaskulina,  ojämställda,  macho  och 

utländska maskuliniteter. Denna femininisering blir dock inget negativt, utan blir en del av 

synen på svensk, manlighet som mer »jämställd« och »äkta«. 

 Mansforskaren Thomas Johansson talar om konstruktionen av ”den nya mannen”200 i 

sina studier av maskuliniteter  i  gymmiljö.  Jag menar att  det  kan urskiljas klara paralleller 

mellan  Johanssons  nya  man,  med  flera  klassiska  icke-hegemoniska  drag,  och  mina 

informanters identitetsarbete. Johansson menar att dessa drag inte bara bidrar till att vidga och 

förändra  traditionellt  maskulinitetsskapande,  utan  att  det  också  är  ”ett  försök  att  rädda 

traditionell maskulinitet”201.

Enligt Connell och Messerschmidt konstrueras maskuliniteter, som tidigare nämnts, på 

tre  nivåer:  globala,  regionala  och  lokala.202 Jag  menar  att  informanterna  i  sitt 

identitetsskapande förhåller sig till en regional svensk (möjligen nordisk) maskulinitet, som 

positionerar  sig  gentemot  andra  maskuliniteter  enligt  ovan.  Informanterna  kan,  i  sitt 

nuvarande maskulinitetsskapande,  alltså hänföras till  en deltagande,  regional,  maskulinitet, 

strävande  mot  »det  goda  maskulina  subjektet«  som idealpunkt.  Ovan har  konstaterats  att 

informanterna i sin relation med sina gamla jag, sina Andra, i mångt och mycket förhåller sig 

som  männen  i  Kimmels  teori;  de  är  i  ständig  rädsla  för  att  misslyckas  med 

maskulinitetsprojektet,  ständigt  återskapande  avståndet  till  Det  Andra. I  denna  process  är 

negering och motstånd centrala faktorer, vilka också kan ses hos informanterna. Jag menar 

således  att  informanterna,  i  sin  strävan  efter  icke-klassiska  hegemoniska  egenskaper,  inte 

nödvändigtvis utgör en destabiliserande faktor eller en utmaning mot traditionell maskulinitet. 

Deras vändning innebär för dem stora förändringar, både praktiskt och i identitetsarbetet, men 

200 Thomas Johansson ”What's behind the mask” ur Bending Bodies Søren Ervø & Thomas Johansson (red.) 
(Hants, Burlington: Ashgate Publishing 2003) sid. 100; min översättning.
201 Johansson 2003 sid. 100; min översättning.
202 Connell & Messerschmidt 2005 sid. 849.
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som vi sett även i deras maskulinitetsskapande. Jag menar att deras nya maskulinitetsarbete 

måste ses i en kontext av den starka regionala maskulinitet som finns i Sverige och Norden, 

och som kan hävdas vara en respons på en stark feministisk rörelse som ställt stora krav på 

jämställdhet och statliga påbud som syftar till skapande av jämställdhet.203 Frågan om denna 

regionala maskulinitet egentligen utgör ett hot mot ett patriarkalt samhälle eller snarare är ett 

sätt att  legitimera rådande strukturer och skapa en god och jämställd nationell  självbild är 

omfattande och komplex och har blivit föremål för forskning.204

Informanterna utgör i sina maskulinitetsprojekt troligen inte undantag, sett i en svensk 

kontext,  även om de troligen arbetar hårdare med sitt  maskulinitetsbygge än många andra 

män. De utgör i sig heller inte en utmaning mot rådande könsmaktsordning, åtminstone inte 

på  en  regional  nivå,  där  besläktade  sorters  maskulinitetsbyggen  redan  är  väl  förankrade. 

Kanske  kan en  regional,  »jämställd«,  svensk maskulinitet  utgöra  en  destabiliserande  eller 

åtminstone förändrande faktor på en global nivå, där den möjligen utgör ett undantag. 

Informanternas nuvarande maskulinitetsskapande utgör, som jag ser det, en stor del av 

deras identitet. De skapar sig själva mot en rad Andra, men strävar också efter att uppnå vad 

jag  kallar  »det  goda  maskulina  subjektet«,  som har  mycket  gemensamt  med  en  regional 

svensk maskulinitet. 

203 Det är dock viktigt att problematisera skapandet av »det jämställda Sverige«. Den framstegsdiskurs som gör 
gällande att Sverige är ett modernt föregångsland, »det mest jämställda landet i världen« kritiseras bland annat i 
Edenheim 2005a sid. 11. 
204 Roger Klinth ”På männens villkor?” och ”Män gör jämställdhet” ur Manlighetens många ansikten – fäder,  
frisörer och andra män Thomas Johansson & Jari Kuosmanen (red.) (Malmö: Liber 2003).

64



6 Sammanfattande diskussion

Detta är en undersökning som riktar ljuset mot  en kategori  som ofta annars tas för givet: 

hederliga,  icke-våldsamma  män.  Hur  skapar  man  maskulinitet  i  avståndstagande  från  så 

manlighetskonnoterade företeelser som våld, kriminalitet  och att  inte tala om känslor? Jag 

menar  att  denna  position  inte  är  särskilt  ovanlig  –  de  flesta  män  utövar,  trots  sitt 

maskulinitetsskapande, inte våld och är inte kriminella. Denna studie är ett försök att studera 

detta  normenliga,  men  annars  ofta  osynliga  och  svåranalyserade  maskulinitets-  och 

identitetsskapande. 

Syftet  med  denna  studie  har  varit  att  undersöka  identitetsskapande  och 

maskulinitetsskapande processer samt förhållningssätt till självet och dess förflutna hos unga 

män  som  levt  ett  liv  med  missbruk  och  kriminalitet.  Hur  påverkas  informanternas 

maskulinitetsskapande i förändringen?205 För att göra detta har jag valt att samtala med män 

som har  erfarenhet  av  båda  positionerna,  och  för  vilka  förändringen  aktualiserar  många 

frågor, bland annat maskulinitetsskapande. 

I vändningen ser informanterna sig själva i nytt ljus. Plötsligt personifierar de något de 

inte  vill  vara,  deras  handlingar  och  deras  självuppfattning  krockar.  Vändningen  blir 

ögonblicket  då  de  ser  sig  i  spegeln  och  inte  känner  igen  vad  de  ser.  Jag  menar  att 

informanterna, för att hantera den förändring de genomgått, dikotomiserar sig själva i termer 

av nu/då, gott/ont,  avstängd/kommunikativ,  hel/perforerad,  ren/smutsig etc.  De (om)skapar 

med  hjälp  av  dessa  dikotomier  sig  själva  som extremt  förändrade  och  håller,  genom att 

ständigt återskapa avståndet till det de inte längre vill vara, sitt nuvarande jag under kontroll. 

Intimt sammankopplat med detta är naturligtvis kampen att förbli drogfri, som jag ser som 

förknippad med kampen att hålla det gamla jaget på avstånd samt att skapa sin kropp som hel 

och ren utan knark.  I  enlighet  med Kimmels  resonemang om strävan mot en hegemonisk 

position  som  genomsyrad  av  rädsla,  skam  och  homofobi,  menar  jag  att  informanternas 

identitetsarbete äger rum i ett ständigt avståndsskapande mot Det Andra och i rädsla för att 

misslyckas med detta. Det Andra symboliseras bland annat av sprutnarkomanen, en figur som 

konnoteras med gränslöshet och femininitet. Jag vill dock ta Kimmels resonemang ett steg 

längre genom att påstå att informanterna i sitt identitetsarbete  begär rädslan, att den är en 

nödvändig  del  av  deras  maskulinitetsskapande.  Det  Andra  och  rädslan  för  det  blir 

205 Underfrågeställningar var: Hur ser informanterna på sig själva och sin utveckling? Hur skapar de 
maskulinitet? Hur förhåller informanterna sig till Det Andra, vilka former tar det och vilken roll har Det Andra i 
informanternas arbete med att skapa identitet?
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förutsättningar för deras existens, i det att identitetsarbetet i så hög grad sker genom negering 

och andrafiering. Rädslan att misslyckas måste hållas vid liv eftersom den tillsammans med 

det ständiga avståndstagandet  blir det som definierar deras ideniteter. Rädslan, gränsen och 

avstånds-/närhetsskapandet samverkar här genom att vara förutsättningar för informanternas 

identitet som den i nuläget ser ut. 

Informanternas  maskulinitetsskapande  måste  också  ses  i  ljuset  av  deras  övriga 

identitetsarbete. De arbetar för att personifiera vad jag har valt att kalla »det goda maskulina 

subjektet«, ett identitetsbygge som jag uppfattar är intimt sammankopplat med en regional 

svensk maskulinitet som bygger på att svenskhet skapas som jämställt, frigjort och modernt. 

Även här  är  avståndstagande och  andrafiering  centralt.  Informanterna  tar  i  denna  process 

avstånd  från  egenskaper  och  praktiker  som  konnoteras  med  vissa  typer  av 

maskulinitetsskapande  –  kriminellt  maskulinitetsskapande,  våldsam hypermaskulinitet,  den 

gränsförhandlande,  femininiserade  sprutnarkomanen.  De tar  således  inte  bara avstånd från 

maskuliniteters klassiska Andra, femininitet, utan också från andra maskuliniteter, som inte 

upplevs vara ”reko”, ”schysta” eller ”bra”. De strävar efter stabilitet, definierbarhet och klara 

gränser,  både  kroppsligt  och  när  det  gäller  sin  position,  som de  verkar  ha  behov  av  att 

benämna, klassificera och ständigt rekonstituera, genom att ständigt återskapa avståndet till 

både Det Andra och till allt de upplever vara i rörelse, oklassificerbart. Deras strävan att skapa 

sig själva som ”reko”, ”schysta” och ”bra” ser jag som en strävan mot en ideal position, en 

strävan mot att personifiera »det goda maskulina subjektet«.

Informanterna skapar i intervjusituationen ett narrativ om sig själva och sin förändring. 

Genom att tala om sin förändring, att kommunicera och samtala med någon annan, skapar de 

sig som avståndstagande till  sina kriminella handlingar och till  vad de uppfattar  som sina 

gamla jag. Talet blir en del i förändringarbetet: ett redskap men också en manifestation av 

detta. Tal är dock, som vi sett, en komplicerad process. Jag påstår att talet i sig, inte bara vad 

man talar om, fungerar maskulinitetsskapande för informanterna, i det att de positionerar sig 

som talande, kommunikativa och känsliga personer. Även detta kan kopplas till strävan mot 

positionen »det goda maskulina subjektet«. 

Att  studera  dessa  män  mitt  i  processen  har  möjliggjort  för  mig  att  få  syn  på  ett 

normenligt maskulinitetsskapande och dessutom sätta »det goda maskulina subjektet« under 

lupp, ett maskulinitetsskapande som jag anser har mycket gemensamt med vad som skulle 

kunna kallas en svensk,  »jämställd« manlighet,  som behöver problematiseras och granskas 

närmare.  I  ljuset  av  de  rörelser,  förhandlingar  och  förändringar  i  skapande  av  kön  och 

maktrelationer när det gäller  kön som faktiskt äger rum, bland annat i en svensk kontext, 
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menar jag att de maskulinitetsförhandlingar och -projekt som växer fram är i starkt behov av 

ytterligare studier och mer forskning. Innebär konstruktionen »det goda maskulina subjektet« 

eller  en  svensk,  regional,  deltagande  maskulinitet  en  förändringspotential,  så  att 

könsmaktssystemet kan förändras på allvar, eller är denna typ av maskulinitetsskapande ett 

sätt att återskapa och försvara en förändrad, men ändå bibehållen, hegemonisk maskulinitet 

och könsmaktsordning? 

Möjliga  skillnader  mellan  informanterna  och  män  som  inte  gått  igenom  någon 

vändning kan diskuteras. Min studie gör inte anspråk på att kunna användas som en grund för 

generaliseringar  om  män  i  allmänhet,  men  resultaten  angående  maskulinitetsskapandets 

mekanismer  samt  de  konstruktioner  av  eftersträvansvärd  maskulinitet  som  informanterna 

förhåller sig till måste ses i relation till en större, regional kontext. Informanternas uppfattning 

om vad som är en eftersträvansvärd maskulinitet kan relateras till  produktionen av könade 

positioner  på  ett  större,  mer  övergripande  plan.  Detta  sträcker  sig  utanför  informanternas 

föreningskontext, och alltså utanför en kontext där alla har erfarenhet av just den förändring 

som diskuterats i denna studie. Jag menar alltså att flera av de frågor som uppkommit i studiet 

av  informanternas  förändringarbete  kan  vara  relevanta  även  i  studiet  av  andra 

maskulinitetsprojekt.

Att  teoretisera  kring  informanternas  maskulinitetsskapande  väcker  många  frågor, 

faktiskt  fler  än  det  ger  svar,  men  leder  också  till  att  en  kritisk  och  problematiserande 

diskussion kan föras. Frågor som väcks rör bland annat konstruktionen av  »det jämställda 

Sverige« och »jämställd« manlighet. Studiet av informanterna i denna undersökning visar att 

dessa frågor behöver problematiseras vidare, såväl på personliga som strukturella nivåer. 
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Jag vill tacka mina informanter, som med stort mod och generositet 

delat med sig av sina berättelser. Varmt tack!
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