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FÖRORD
Den här utvärderingen har berört mig på mer än ett sätt.
Jag satt tillsammans med en socialarbetare från Göteborg på ett café nära Järntorget, inte långt från KRISföreningens lokal. Hon sa till mig att vi nog om tio år
kommer att tänka att vi fick bevittna något fantastiskt
och mycket speciellt. Jag sa att jag höll med henne och
att det är väldigt speciellt att människor med en kriminell bakgrund och större delen av sina liv i samhällets
marginaler skapar en idé, ett boende och ett strukturerat
och innehållsrikt program för unga människor som
involverats i organiserad brottslighet. Att de lyckades
med att under en treårsperiod genomföra det som det
etablerade samhällets företrädare ofta misslyckas med
är inget annat än fantastiskt. En av de ansvariga i Göteborg sa till mig att han kände sig förbannat stolt över
det han och andra har genomfört och jag svarade att
han har all rätt att känna så.
Jag hoppas att denna rapport ska kunna användas
för att stimulera diskussionen om hur genomlevda
kunskaper och engagemang, som skapats under ett liv
i samhällets utkanter, kan användas konstruktivt tillsammans med andra kunskaper för att unga människor
ska kunna skapa sig ett mer integrerat liv i ett samhälle
som kan vara svårt att leva i och ”komma in i”. På sätt
och vis handlar den om KRIS och Livsstilshuset, men
den handlar också om det samhälle vi lever i och hur
vi tenderar att tro att experterna oftast är de som har
utbildning på universiteten och högskolorna.
Jag vill tacka alla de personer jag samarbetat med
och intervjuat. Ett speciellt tack går till Anders Berntsson och Martin Johansson som var verksamma ledare
i Livsstilshuset i Göteborg. Ni har verkligen varit
föredömliga att samarbeta med. Jag vill också tacka
Sophie Andersson, projektsamordnare på KRIS och
Livsstilshuset, som hjälpt mig med mycket information. Ytterligare ett stort tack går till Louise Bergman
vid Social resursförvaltning1 i Göteborgs stad, som jag
genomfört en del intervjuer med och som varit som en
följeslagare under utvärderingstiden. Ett varmt tack går
till alla andra: personal, elever och representanter från
olika myndigheter som tagit sig tid till att bli intervjuade och på så vis bidra i kunskapsproduktionen. Jag har
dessutom upplevt stimulans och starkt stöd från Annica
1

Thomas från Arvsfonden. Tack till Gustav Svensson
och Isabelle Lalander som har bistått utvärderingen
genom att skriva ut intervjuer. Den här rapporten är
alltså inte bara konsekvensen av mitt knattrande på
tangentbordet, utan också, och i hög utsträckning, av
alla de möten och samtal som ägt rum inom ramen för
utvärderingen sedan januari 2011 och fram till mitten
av april 2013.
Då jag skriver detta under mars och april 2013 finns
inget av de två livsstilshusen kvar, vare sig det i den
lilla byn Frossarbo på landsbygden utanför Uppsala
eller det på idylliska Styrsö i Göteborgs skärgård.
Under hösten 2012 upphörde Livsstilshuset i Frossarbo att existera och i mars 2013 fick jag ett mail från
Social resursförvaltning där det stod att Livsstilshuset
på Styrsö upphör. Det känns smått underligt, men ändå
viktigt, att skriva klart om något som inte längre existerar. Eller kanske det gör det, som kunskaper, tankar
och idéer hos de människor som på olika sätt har varit
involverade, och som kan omvandlas till nya boenden
och påverkans- och motivationsprogram med lärdomar
från vad som skedde utanför Göteborg och Uppsala.
Den problematik som Livsstilshuset och KRIS har
att arbeta med kan få dödliga konsekvenser, vilket
understryker allvaret i arbetet. En livsbana som handlat
om kriminalitet och drogmissbruk, varefter man arbetar
sig upp i organisationen KRIS, kan sluta i återfall och
en alldeles för tidig död.
Jag ger här omtanke till en person, och hans familj
och vänner, som jag träffade under såväl min utvärdering av Unga KRIS som denna utvärdering och
som avled 2012 till följd av ett återfall under själva
utvärderingstiden. Jag kan se dig framför mig vintern
2011, när du utanför Livsstilshuset i Frossarbo riktar
din blick mot mig och säger: ”Philip, du borde skriva
en bok om ungdomskriminalitet”. Det får bli en senare
uppgift som denna rapport kan hjälpa mig med.

Philip Lalander, Sandby, den 22 april 2013

”Social resursförvaltning erbjuder stöd och service till göteborgare
inom framförallt det sociala området.” Man ”arbetar med missbruk,
hemlöshet, våld i nära relationer, insatser inom funktionshinderområdet,
stöd till föreningar och mycket mer.” (från www.goteborg.se) I detta
ingår också att stödja stadsdelarna i deras befolkningsansvar. En enhet
under Social resursförvaltning med namnet ”Nya insatser för unga i
riskzon” engagerade sig på olika sätt i Livsstilshuset.
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SammanFattning
Den här rapporten handlar om KRIS Livsstilshus (LH),
ett projekt där målgruppen är unga människor som
varit involverade i eller varit i riskzonen för organiserad brottslighet i form av kriminella ”gäng”. I KRIS
regi har man skapat boende och påverkansprogram på
två olika platser i Sverige: På Styrsö, i skärgården utanför Göteborg och i byn Frossarbo, norr om Uppsala. De
frågor rapporten försöker besvara är:
• Vad är det som skett inom ramen för Livsstilshus
sedan det öppnade?
• Hur upplever de inblandade att Livsstilshus fungerar och utvecklas?
• Vad är det som utmärker Livsstilshus i relation till
andra aktörer?
Arvsfonden bidrog med ekonomiska resurser till detta
projekt under en treårsperiod, från sommaren 2009 till
sommaren 2012. Liksom vid utvärderingar av andra
arvsfondsfinansierade projekt vill Arvsfonden ha svar
på följande frågor:
• Vilka spår lämnar Arvsfondens pengar och under
vilka betingelser lämnar pengarna spår?
• Vilka framkomliga vägar finner projektet och vilka
hinder stöter det på?
• Hur upplever målgruppen insatsen?
Frågorna ovan besvaras ur olika perspektiv och till
huvuddelen med hjälp av datamaterial som samlats in
via ett femtiotal intervjuer och samtal, det stora flertalet
genomförda på de två orterna. Utöver det har jag observerat på plats samt tagit del av dokument. Intervjuer
har genomförts med ledning och personal på husen,
de unga människor som vistades där (kallas på livsstilshuset ”elever”), socialarbetare och andra relevanta
aktörer.
Rapporten visar att det ena av de två husen, det
utanför Göteborg, utvecklade en väl fungerande och
dynamisk verksamhet och att man även fick ett starkt
stöd från etablerade aktörer. Göteborgs stad tecknade
ramavtal med KRIS och genom det fick man en viss
legitimitet. Dessutom abonnerade Göteborg stad jourplatser på huset, vilket innebar att man kunde påskynda
placeringen av unga. Det andra huset, det utanför Uppsala, befann sig däremot redan från början i ett svårare
läge vad gällde stöd från omvärlden. Dessutom utvecklades programinnehållet av representanter från Göteborg, vilket innebar en fördel för huset utanför Göteborg i jämförelse med huset utanför Uppsala. Medan
Göteborghuset utvecklade en stark och högst dynamisk

verksamhet med fyrtiosex placeringar under tre år hade
LH utanför Uppsala endast ett tiotal placeringar.
Följande teman sammanfattar rapportens slutsatser:
• Den genomlevda erfarenhetens betydelse, att ledning och personal har liknande erfarenheter som
eleverna, och det starka engagemanget som ledning
och personal i många fall visar upp, bidrog till att
öka de ungas motivation och vilja att förändra sina
liv såväl som att delta i programverksamheten.
• Snabbheten och det etablerade samhällets tillkortakommanden innebär att Livsstilshus med stöd av
Göteborgs stad lyckades placera unga människor
snabbare än vad etablerade aktörer lyckas med.
Detta är en stor fördel och något mycket viktigt.
• En inbyggd skörhet innebär att det förekommit att
personal har fått återfall och att det också funnits
risk för utbränning hos både ledning och personal.
Husen kräver ett starkt engagemang och det kan
skapas påfrestande situationer.
• Det är viktigt med starka ledare eftersom det man
vill göra är svårt och komplicerat och att det finns
en inbyggd skörhet i organisationen. I Göteborg
hade man ett starkt ledarteam under tre års tid,
medan ledarskapet i Uppsala inte fungerade över
tid, vilket bidrog till att fördjupa problemen där.
• Relationen till KRIS-föreningen kan innebära stora
fördelar genom dess nätverk och de möjligheter till
gemenskap och sysselsättning som kan finnas där
vid utslussning av eleverna. Om KRIS-föreningen
inte fungerar, vilket var fallet i Uppsala, kan den
emellertid dra med sig det lokala livsstilshuset i
fallet.
• Starka etablerade kontakter med omvärlden är av
otroligt stor vikt, vilket framkommer vid en jämförelse mellan husen utanför Göteborg respektive
Uppsala. Då Uppsala i stor utsträckning saknade
sådana kontakter fick man heller inte den lokala
legitimitet som hade kunnat ge placeringar och
samarbetsavtal. Förmodligen hade Livsstilshuset,
på båda orterna, behövt ännu mer stöd och praktiskt
samarbete i verksamheten.
Rapporten skapar möjligheter att diskutera såväl de
starka och viktiga förutsättningarna som de svårigheter som LH möter och gestaltar. Utan tvekan behövs
den typen av kompetenser och den erfarenhet som LH
utvecklat. Ett icke konfrontativt bemötande av de unga
och en grundtanke om att det inte finns några hopplösa
fall bidrar till att skapa möjligheter för unga som vuxit
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upp under svåra förhållanden. Men för att förebygga
den skörhet som LH innebär kan det vara lämpligt att
skapa en sorts organisationer i vilka olika typer av kunskaper finns representerade, där genomlevda erfarenheter samsas med mer ”professionella”.
Inget av de två husen existerar idag. Genom olika
processer som man kan läsa om i rapporten, lades de
ner. Huset utanför Uppsala lades ned hösten 2012 och
huset utanför Göteborg i april 2013.

Rapporten pekar även på att den typ av problem som
LH och andra aktörer har att hantera egentligen handlar
om ett stort segregationsproblem och en situation där
sociala och ekonomiska processer skapar sociala orättvisor och en utsatthet som drabbar vissa unga och som
begränsar och försvårar deras framtidsperspektiv och
framtidsmöjligheter avsevärt.
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1 . huSetS hiStORia Och
utväRDeRingen
Förut hade jag gott om pengar, men allt var
olagligt, allt var kriminalitet och så. Men nu
har vi typ gått in i det lagliga livet och du har
ansvar, vill ha den där känslan som man håller
på att kämpa för du vet. (Elev från Livsstilshuset
i Frossarbo)
Du är inget problem, men du har ett, och du är
en del av lösningen. (viktig och central mening i
Livsstilshusets förhållningssätt)
Vi hade kunnat säga så att ”Nää, men vi får
avvakta. Vi får vänta på att de drar igång en
utredning och det ska upp i nämnden” och såna
grejer va. Men vissa av killarna är i sådant
dåligt skick att då får kriminalvården ta hand
om dom fjorton dagar senare. (ansvarig på
Livsstilshuset i Styrsö)
Men KRIS (…) har två stycken saker som är
oerhört bra konkurrensmedel jämfört med
traditionell kommunal verksamhet; snabbheten.
När det här ska behandlas på sedvanligt
socialtjänstkontor, en placering, och eventuellt
tas i något nämndbeslut ett par veckor längre
fram. Den hastighet och snabbhet som KRIS
har, det går inte att konkurrera med den. Den är
oerhört bra. Det andra är, med tanke på deras
bakgrund, och deras okonventionella arbetssätt,
så når dom nog klienter som vi i det etablerade
samhället har svårt att nå. (representant för
Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet i
Göteborgs stad)
Ju mer jag tänker på det så är jag inte
förvånad att det gick som det gick, för vi är
för liten organisation för att ta oss an det här
samhällsproblemet. (ansvarig på Livsstilshuset i
Styrsö)

H

Oktober 2009 öppnade Livsstilshuset (LH) i Styrsö i
Göteborgs skärgård. Idén hade dock processats fram
tidigare framförallt i möten mellan två personer, de
två tidiga förgrundsfigurerna. Den ene av dem skulle
komma att sluta på Livsstilshuset för annan verksamhet under år 2011, medan den andre var kvar ända tills

LH var nedlagt. Båda var innan projektet startade verksamma i KRIS med ett arvsfondsfinansierat projekt
som kallades RE;spekt och som handlade om att på
dagtid jobba med unga människor från ”förortsgäng”
och ”namngivna” gäng. De märkte att de killar som
kom kunde fungera bra under dagtid men att problem
tillstötte när de skulle tillbaka på eftermiddagen och
kvällen till sina bostadsområden. Den kreativa duon
började utifrån den situationen tänka att ”vi kan inte
hjälpa dom fullt ut” och tanken på ett hus började gro.
Med förlagan Homeboy Industries från USA som inspiration började idéerna utvecklas. Homeboy industries
skapades av prästen Greg Boyle 1992 och utgör ett
omfattande ungdomsprogram i Los Angeles som syftar
till att skapa möjligheter för unga före detta gängmedlemmar genom programinnehåll som psykologisk rådgivning, tatueringsborttagning och utbildning. Organisationen är mest känd för sitt företagande vilket kan ge
de unga människorna olika typer av yrkesträning inom
bageri, café och andra branscher.
Ambitionen var från början ett KRIS-centrum
i Göteborg i flera våningar, med förening, boende,
café och olika aktiviteter i huset, ungefär som Homeboy Industries där unga människor från olika ”gäng”
samverkar och arbetar sida vid sida. De skrev om
RE;spektprojektet lite och gick till politikerna och bad
om pengar till ett hus. Göteborg stad bidrog med närmare en halv miljon, vilket var frukten av det nätverksbyggande och kontaktskapande som skett sedan början
av 00-talet, den period då KRIS etablerade sig i Göteborg. En av de ansvariga menar att det handlade om att
över tid bygga en trovärdighet.
De funderade sedan på om de skulle låta projektet
bli nationellt eller lokalt. De bestämde sig för att söka
stöd nationellt ur Arvsfonden genom RiksKRIS för att
kunna öppna på olika ställen i landet. ”Det måste vara
nytänkande och nyskapande mellan 18 och 26 år”. Ett
sådant projekt kunde också skapa arbetstillfällen på
KRIS, men framförallt var idén att bidra med något
som det etablerade samhället inte kunde hantera. Tanken var också att utgå från de lokala KRIS-föreningarna som fanns i landet. Uppsala var intresserade och
att det blev Göteborg var inte särskilt underligt utifrån
två perspektiv: det var i Göteborg som idén föddes och
Göteborg hade dessutom utmärkt sig som en stad där
kriminella grupper visat sin närvaro i form av skottlossningar, mord och utpressarverksamhet, med den
massmediala uppmärksamhet detta skapat.
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Först var det bara den starka duon, men så rekryterade
de avhoppade gängmedlemmar som skulle jobba med
dem. De fick tag på någon som i sin tur hade kontakt
med någon annan och på det viset växte gruppen. En
rad möten ägde rum, där den ansvariga duon var den
drivande kraften och där man utvecklade modellen och
etiska förhållningssätt. De utvecklade ett programinnehåll som före detta kriminella och interner skulle lära
sig. Man hade också så kallade CGA-möten (också en
amerikansk import som står för Criminals and Gang
Members Anonymous och som fungerar som AA och
NA med möten där de deltagande berättar om sin livssituation för varandra). En av de ansvariga2 berättar
hur det kunde vara för honom och kollegan som, även
om de har kriminell bakgrund, båda saknar ”gängbakgrund”:
När vi satt på CGA-mötena i början var det
någon från XX3 och någon från XX och vi hade
nån från XX som satt med skottsäker väst. Och
då tittade jag och X (den andre ansvariga) på
varandra och ’Äh, det är inte sant, vad är det vi
har gett oss in i?’
CGA-mötena var viktiga dels för förståelsen av vad det
var man egentligen hade att jobba med och dels för att
det i dessa mötet skapades starka hopp om att det går
att jobba med den här typen av unga män. Ett år efter
alla förberedelser fick man huset. Men processen att
flytta ut dit var inte enkel, vilket beskrivs nedan.

Det första huset

Styrsö i Göteborgs skärgård kan beskrivas som en
skärgårdsidyll och en plats där kyrkan har stor betydelse. Just detta var viktigt när man skulle etablera sig,
att man på olika sätt visade att man accepterade livet
på ön. För det är ju inte orimligt att tänka sig att öbefolkningen skulle bli oroliga om ”gängmedlemmar”
kommer till deras fridfulla ö. LH hade vid det laget
ett samarbete med Kunskapscentrum mot organiserad
brottslighet4 (KC) som inledde ett samarbete då de
2

3
4

När jag använder ordet ansvarig kan det syfta på att man ansvarar för
kontakter utåt, håller i möten med personal och att man endast i begränsad mening är verksam på huset. Det kan också syfta på att man är
operativt ansvarig för verksamheten på huset.
XX är min omskrivning och står för kända etablerade kriminella nätverk och organisationer.
”Kunskapscentrum tar initiativ till, samt stödjer och driver nätverk och
samarbetsprojekt som ska leda till konkreta åtgärder mot gängkriminalitet, organiserad brottslighet och otillåten påverkan. Kunskapscentrum
arbetar även långsiktigt och strukturellt genom att försvåra för kriminell
verksamhet och otillåten påverkan.” (från hemsida) KC samarbetar med
Göteborgs Stad, Polismyndigheten i Västra Götaland, Skatteverket,
Ekobrottsmyndigheten, Kronofogden, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket, Länsstyrelsen Västra Götaland och
Försäkringskassan.

intresserade sig för den så kallade avhopparfrågan.
En ledande person från KC berättar hur han engagerade sig tillsammans med en av de ansvariga från
Livsstilshuset för att övertyga olika aktörer, såsom
stadsdelsdirektörer, andra inflytelserika personer och
representanter från de kommunala serviceorganen som
fanns i och runt Styrsö. Han berättar att han och en ur LH’s
ledarteam åkte till Styrsö för att prata med Styrsöborna:
Sen var X (ledaren från LH) och jag en söndag
och träffade i stort sett, inte alla, men ett antal
hundra i någon skola. Om det var en aula eller
gymnastiksal och det var fullkomligt knökat av
folk som hade en berättigad oro. Vi kom fram
till det då, X och jag sa att vi skulle försöka
förtydliga än mer, för alla fick inte plats där, så
vi skrev även en sida ihop i något kommunalt
informationsblad som gick ut till alla hushållen
där då.
Han berättar med entusiasm hur man ville ge Styrsöborna så mycket information som möjligt för att på så
vis göra dem mindre oroliga. Det kunde handla om de
ungas vistelsetider på Styrsö, riskbedömningar och det
faktum att vistelse på Livsstilshuset bygger på frivillighet, att det inte är något man blir dömd till. ”Mängder
av folk” ringde både till honom och den ansvarige från
LH under den här perioden och det de uttryckte i telefonsamtalen var oro. Styrsöborna kunde ställa frågor
om personalnärvaro och om personalen skulle vara där
på nätterna.
Personen från KC beskriver Styrsö som ”lite femtiotals-Sverige” och berättar sedan att: ”Frälsning fick
vi nog i ordets rätta bemärkelse när vi fick kyrkan med
oss.” Han syftar här på att kyrkan har en stor betydelse
på ön. Församlingsledaren på Styrsö bjöd öborna på
kaffe fyra gånger och talade väl om projektet och om
det ”medmänskliga ansvaret”. Genom detta arbete
kunde man flytta in hösten 2009. KC-representanten
beskriver hur han upplevde det att de lyckades så väl:
”Jag var oerhört stolt när vi fick det här på plats och
vi kunde mötas av en viss acceptans med tanke på det
motstånd som var inledningsvis.” Sammantaget kan
man säga att strategin byggde på öppenhet, något som
även den ansvarige från LH uttryckt vid ett flertal tillfällen då jag talat med honom.
Därefter har arbetet med att skapa relationer med
närsamhället fortsatt och inneburit att man haft huset
öppet för förbipasserande Styrsöbor, bjudit på kaffe
och på olika sätt kommunicerat sin öppenhet. Man har
haft killar som varit med på fiskebåtar, som jobbat för
kyrkan, varit med i det lokala fotbollslaget och tagit
hand om städningen i det stora gymmet på ön. Någon
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gång har det hänt att killar varit kaxiga på båten och de
gamla ”sjöbusarna” har ringt. Den ansvarige, som hade
huvuddelen av sin tjänst förlagd till KRIS-föreningen
på Järntorget i Göteborg, har då åkt ut till huset och
haft en ”uppsträckning” med dem och sagt till dem att:
… skötsamheten gäller inte bara inom de fyra
väggar där de bor, den gäller överallt, och
om det inte passar så får dom packa och dra.
Vi riskerar inte verksamheten för en individ.
Kan man inte anpassa sig och ha ett schysst
bemötande när man nästan alltid får leenden
från dem på ön, då ska man nog tänka efter
varför man kommit till huset.

Stödet från det etablerade
Kris, Kriminellas revansch i samhället, har fått
2,5 miljoner kronor från Allmänna arvsfonden
för att bygga så kallade livsstilshus för unga
män som vill lämna gängkriminaliteten5.
(Dagens nyheter, den 6 sept 2009)
Kunskapscentrum i Göteborgs stad var som framkommit ovan en viktig aktör och samarbetspartner för Livsstilshuset. Dels på det viset som beskrivits ovan att de
var behjälpliga vid etableringen av huset, dels för att de
kunde kommunicera till andra aktörer i Göteborg stad
att LH var något att satsa på. Med KC som avtalstecknare skrevs ett upphandlingsavtal med Göteborgs stad
som avtalsanvändare. Detta avtal var viktigt då köp av
tjänster i Göteborg i stor utsträckning regleras genom
den här typen av avtal. Genom avtalet –– som först
tecknades mellan perioden första maj 2010 till sista
april 2011 och som sedan förlängdes till den sista april
2012 – fick LH legitimitet vilket medförde att man
också kunde få fler placeringar än om man saknat ett
sådant avtal. Att avtalet var viktigt bekräftades genom
att antal placeringar minskade när det upphörde att gälla.
Social resursförvaltning i Göteborgs stad var också
involverad då KRIS sökte medel från Arvsfonden i ett
läge då man hade identifierat huset.
Med hänsyn till att arbetet att motverka
organiserad brottslighet är en prioriterad fråga
i kommunen bedöms det rimligt att föreningen
KRIS får ekonomiskt bidrag till de utgifter
som är nödvändiga för att komma vidare med
ansökan till Arvsfonden. (ur tjänsteutlåtande,
Social resursförvaltning, diarienr. 0298/08)
5

Totalt beviljades projektet Livsstilshus 6.650.000 kronor av Arvsfonden.

Arvsfonden ville, som framgår ovan, ha tydligare
besked om kostnader och finansiering av fastigheten
innan man kunde fatta beslut. Social resursnämnd
beslöt i det läget att bevilja 470 000 kronor för perioden april till juni 2009. I slutet av december samma år
beviljade man ytterligare 300 000 kronor. Jag frågade
en person från Social resursförvaltning varför man var
så intresserad av att stötta detta och hon svarade: ” …
det kom utifrån att det brann bilar i förorten och alltså
det var väl mer något sånt här att ’vi måste ha något
nytt.’” Den enhet hon arbetade i kallas ”Nya insatser
för unga i riskzon” och här sökte man aktivt efter att
bidra till att utveckla nya former för arbetet med unga.
Att lägga resurser på LH var också ett sätt genom vilket: ”KRIS ska kunna erbjuda unga en snabb ingång
till huset”. (Från Årsrapport 2012, Social resursförvaltning). Av det skälet beslöt man att abonnera
”jourplatser (två platser under 2010–2011 och, genom
ett beslut som togs senare, en plats 2012) … Under
jourplaceringen förs diskussioner med berörd stadsdel
om möjlighet till fortsatt boende.” (ibid) Mer konkret
har detta abonnemang inneburit att LH har kunnat ta in
personer akut, utan att socialtjänsten måste ge medgivande, eller att det tagit lång tid för myndigheterna att
avgöra vilken stadsdel en person tillhör och vem som
ska betala. Detta innebär alltså en möjlighet att placera
unga människor vars liv kan vara i kaos, med hotbilder,
självdestruktivitet och en kriminell livsstil, långt snabbare än vad som annars skulle ha varit möjligt. En person från Social resursförvaltning säger att det ”alltid”
har varit någon person som ”bott” på jourplatsen.
Utöver det initiala ekonomiska stödet och abonnerandet på jourplatser har Social resursförvaltning
på initiativ av LH tillhandahållit en ”socialrådgivare”
från sin behandlingsenhet, som vistats i huset en dag i
veckan:
… för att ge stöd till personal och elever i olika
sociala frågor. Syftet är att den unge ska få stöd
i att våga ta tag i alla de problem som skapats
genom den kriminella livsstilen, t.ex. skulder,
förstörda relationer, avsaknaden av arbete och
bostad m.m. Den unge behöver hjälp att hålla
hoppet uppe och att det inte känns oöverstigligt
att reda upp sitt liv för att kunna komma tillbaka
till samhället. (ibid)
Ytterligare en person från Social resursförvaltning
fungerade som kontinuerlig samtalspartner och rådgivare för LH och också som en brygga mellan LH och
socialtjänsten.
Stöttningen av det etablerade samhället i form av
de två myndigheter som nämns ovan tycks vara att
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man identifierat ett problem när det gäller placering
av ”unga i riskzon”; att dessa placeringar oftast tar för
lång tid, vilket innebär att problemen för den unge och
i viss mån även för samhället kan fördjupas.
Det som tecknas ovan är alltså att man inte bara hade
stöd av Arvsfonden, utan också av Kunskapscentrum
mot organiserad brottslighet och Social resursförvaltning. På grund av situationen i Göteborg och rapporteringen om ”gängbrottslighet” och problem i ”förorterna” framstår det som att ett behov av nya metoder
och nya aktörer i arbetet mot det som ofta beskrivs som
”rekrytering till gängen”, ”gängproblemet” eller ”den
organiserade brottsligheten” skapades.
Livsstilshuset i Uppsala satte igång våren 2010
och fick en på många sätt svårare och mer konfliktfylld resa än den som gestaltades för Göteborg (detta
beskrivs relativt ingående i kapitel 6). Att säga att
Göteborgs resa var enkel är dock helt fel, vilket kommer att framgå i den här rapporten. Det man hade att
lyckas med var oerhört svårt och komplext. Då menar
jag inte bara arbetet med de unga utan också det arbete
som handlar om att skapa relationer med olika aktörer i
omvärlden, det som handlar om att skapa ett varumärke
och ett rykte som en kompetent och tillförlitlig aktör.
Det är till och med så att verkligheten kan vara så komplicerad att det är orimligt att tala i sådana tudelade
termer som att lyckas eller misslyckas. Är det ett misslyckande att inget av husen finns kvar när detta skrivs?
Det beror på hur man menar och vilka perspektiv man
anlägger. Jag återvänder till det i slutkapitlet.

K
KRIS Livsstilshus verksamhet är ett
nytänkande inom ett område som har varit
angeläget i många år; att hjälpa och stödja
dem som frivilligt vill lämna ett liv präglat av
drogberoende och kriminalitet/gängkriminalitet.
KRIS Livsstilshus står för tolerans och
acceptans, och för allas rätt till en ny chans i
livet. Vi anser att det måste finnas alternativ
till den ”hjälp och stöd” man i nuläget många
gånger är tvungen att acceptera om man vill
lämna det kriminella livet. Vi anser INTE att vi
har hela lösningen men vi ser det definitivt som
att vi är EN DEL av lösningen. (http://www.
livsstilshuset.org/info/)
Så definierar sig Livsstilshuset på webben. Här framgår
att det handlar om frivillighet och att alla har rätt till en
ny chans i livet. I den meningen ligger det nära namnet
på denna rapport, en tanke om att det inte finns några

hopplösa fall. Man vänder sig mot de mekanismer i
samhället som stämplar unga människor som hopplösa
och som mer eller mindre förutbestämda att hamna i
fängelse.
På webben beskriver man också grundläggande syften
och mål:
Ta emot unga vuxna som i olika grad har varit
involverade i kriminalitet/ gängkriminalitet och
ett drogberoende med en frivillig önskan att
vara en tillgång för sig själva, sina familjer och
samhället igen.
Erbjuda en väg tillbaka till
ursprungsvisionen med sitt eget liv och stöd i
reintegrationsprocessen för de som redan har
lämnat gängkulturen.
I stort handlar det om att den unge med kriminell livsstil ska kunna utveckla ett mer integrerat samhällsliv.
För att åstadkomma detta har man utbildat och anställt
personal, skapat kontakter med etablerade aktörer i
samhället och börjat ta emot unga boende i huset, de
som kallas ”elever”, de som ska lära sig mer om sig
själva, sina egna handlingar och därmed förändra sina
liv. Hur detta bedrivs kommer att framgå längre fram i
rapporten.
Sex till nio personer var anställda i Göteborg och
fem till sex i Uppsala. Dessa kallas motivatörer och
deras uppgifter är att vara där som ”medlevare”, att
man bor och är tillsammans med ungdomarna. Uppgiften är också att tillsammans med de unga genomföra
det påverkans- och motivationsprogram man utvecklat
och som beskrivs i kapitel 3. Under nätterna fanns två
av dessa motivatörer närvarande. I stort sett samtliga
av de ansvariga och personalen var män, förutom en
kvinna som arbetade i köket på Styrsö under en period.
Som central projektsamordnare fanns en kvinna.
Från hösten 2009 till tidig vår 2013 hade närmare
sextio unga människor bott på Livsstilshuset. Placeringen är ett biståndsbeslut enligt SoL 4:1, om Socialt
boende. Det är en frivillig insats som personer ansöker
om. Cirka tjugo procent av eleverna har kommit ”rakt
från gatan” och varit mer eller mindre i aktivt missbruk
och kriminalitet och inte haft någon socialtjänstkontakt. Resterande åttio procent har haft ett annat socialt
boende, behandlingshem, familjehem, frivårdsinsats
eller annan planering som inte fungerat eller där personen haft en stor önskan om att komma till KRIS. Det
kan också ha varit personer som haft socialtjänstkontakt med till exempel försörjningsstöd, men samtidigt
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varit i aktivt missbruk och kriminalitet och velat ha en
förändring6.

Den här studien

Sommaren 2009 beviljades KRIS medel av Arvsfonden
för att driva projektet Livsstilshus på minst tre platser
i Sverige. Arvsfonden ansåg att projektet uppfyllde de
kriterier som fonden ställer upp för beviljande och att
det hade potential när det gäller att pröva nya idéer och
verksamheter för unga människor som utvecklat kriminella tankebanor och en kriminell livsstil. Över en treårsperiod erhöll KRIS 6 650 000 kronor för att utveckla
och driva projektet.
Den här utvärderingen startade i januari 2011 och
följde alltså inte projektet från början. Anledningen var
att en tidigare utvärderare hoppade av uppdraget och
att frågan istället gick till mig. Eftersom jag har gjort
en tidigare utvärdering åt Arvsfonden om Unga KRIS
(se Lalander 2010) och eftersom området unga och
marginalisering intresserar mig bestämde jag mig för
att tacka ja.
Ambitionen med den här studien är att beskriva och
analysera de processer som skett inom ramen för Livsstilshus. Övergripande frågor som rapporten försöker
besvara är:
• Vad är det som skett inom ramen för Livsstilshus
sedan det öppnade?
• Hur upplever de inblandade att Livsstilshus fungerar och utvecklas?
• Vad är det som utmärker Livsstilshus i relation till
andra aktörer?
Dessa frågor besvaras ur olika perspektiv och till
huvuddelen med hjälp av datamaterial som samlats in
via ett femtiotal intervjuer och samtal, det stora flertalet genomförda på de två verksamhetsorterna (Styrsö
i Göteborgs skärgård och Frossarbo utanför Uppsala).
Utöver det har jag observerat på plats samt tagit del av
dokument. Intervjuer har genomförts med ledning och
personal på husen, de unga människor som vistades där
(kallas ”elever”), socialarbetare och andra relevanta
aktörer.
De frågor som rapporten kommer att avslutas med
är de som Arvsfonden vill ha svar på när det gäller
arvsfondsfinansierade projekt:
• Vilka spår lämnar Arvsfondens pengar och under
vilka betingelser lämnar pengarna spår?
• Vilka framkomliga vägar finner projektet och vilka
hinder stöter det på?
• Hur upplever målgruppen insatsen?
6

Uppgifterna är uppskattningar från den projektansvariga vid Social
resursförvaltning. Uppgifter om Uppsala är mer knappa då man inte
dokumenterat på det viset som skett i Göteborg.

Med ”spår” kan menas vad som finns kvar efter den
tid då Arvsfondens ekonomiska stöd upphört. Är verksamheten överhuvudtaget igång? Klarar den att leva
över tid? Det kan också handla om hur organisationen
bidragit till idé- och kunskapsutveckling och hur de
människor som utgör målgruppen utvecklats i sina strävanden att leva mer integrerade och harmoniska liv.

T
Egen förförståelse och erfarenhet

Att studera unga och vuxna med kriminell bakgrund
är inget nytt för mig, utan snarare något högst välbekant som jag sysselsatt mig med sedan år 1999 då jag
inledde en studie om den heroinvåg som drabbade
Norrköping under åren 1995–2000. I studien, som
2001 resulterade i boken Hela världen är din: En bok
om unga heroinister, skapade jag kontakter med heroinanvändare och langare och bedrev etnografiska studier som innebär observationer, samtal och intervjuer.
Före denna studie hade jag inte mycket erfarenheter av
kriminella miljöer och nätverk och mycket av min uppfattning baserades på stereotypa och förenklade bilder
av den ”andra värld” som kriminalitet och narkotika
innebär. Upprepade möten med unga heroinanvändare
gjorde dock att min bild skulle komma att nyanseras
väsentligt och jag upptäckte att mycket av drivkrafterna
till att gå in i den ”subkultur” som heroinnätverken
utgjorde handlade om högst mänskliga motiv, såsom
sökande efter gemenskap och erkännande, längtan efter
att inte behöva tänka och bry sig om framtid och historia och längtan efter pengar som ett bevis på att man
lyckas med något.
Jag skrev 2009 boken Respekt som också är en
etnografisk studie av Norrköpings kriminella drogmiljöer. I den boken följer jag en grupp unga ”invandrare”
som skapar vad man kan kalla en gatukultur, en slags
ordning där det är viktigt att visa att man är duktig på
gatans aktiviteter, att kunna hantera olika situationer,
att inte visa rädsla, att vara man etcetera. I den studien
gjorde jag till och med två resor till det ursprungliga
hemlandet och mina kontakter med dessa unga män
fördjupades och vi kom att mötas som vänner trots att
vi från början hade varit forskare respektive de som
låtit sig forskas om.
Både Respekt och Hela världen är din handlar i viss
mening om det senkapitalistiska samhälle där pengar
och konsumtion är av central betydelse och där reklam
och olika medier pumpar ut symboler och livsstilspaket
om hur man skulle kunna vara om man har råd. I detta
samhälle finns också en nyliberal ekonomi som innebär
att sociala och ekonomiska ojämlikheter alstras och
förstärks och ger upphov till segregation och sociala
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orättvisor och migrationsströmmar över världen. Det
skapas också en misstänksamhet hos de som marginaliseras och stämplas som problem gentemot samhällets
aktörer, såsom polis och andra företrädare för välfärdssystemen. Mina studier har handlat om att krypa bakom
denna problemstämpel för att istället fokusera på det
mänskliga i relation till sociala strukturer och ideologier.
Jag fick i slutet av 00-talet ett uppdrag att göra en
utvärdering åt Arvsfonden av Unga KRIS (se Lalander
2010). För mig kändes utvärderarrollen lite underlig
och det gör den än idag då jag inte i mina etnografiska
studier var en utvärderare av en verksamhet. Men jag
märkte samtidigt att jag hade stor nytta av de kunskaper jag förvärvat i de etnografiska fältarbetena då jag
inte tyckte det kändes underligt att träffa människor
med kriminell bakgrund. Jag är ganska säker på att
detta påverkar både mitt bemötande av de jag utvärderar och den kunskap som därför kan produceras.
När det gäller studien av Unga KRIS lärde jag mig ju
dessutom hur KRIS fungerar, som en utmanare och ett
komplement till välfärdsstatens moderna institutioner,
som en röst som uttrycker att ”man inte behöver ha gått
en socionom- eller psykologutbildning för att jobba
med sociala problem och kriminalitet, även den erfarenheten som bottnar i egna erfarenheter av kriminalitet
och inifrån-möten med fängelser och SIS-institutioner
kan fungera”.

Teorier om ung kriminalitet

Att gå in i kriminella organisationer eller grupper innebär långt ifrån att bara att tillskansa sig ekonomiska
resurser på illegal väg. Genom att vara verksam i en
hemlig gemenskap karaktäriserad av starka gränser mot
omvärlden och det lagliga samhället kan man uppleva
känslor av:
• lärande, som ett slags alternativ utbildning där
man lär sig kriminella aktiviteter och koder. I den
meningen handlar det om ett alternativt vuxenblivande.
• gemenskap. Genom att man utför hemliga och olagliga saker tillsammans skapas en känsla av gemensamma upplevelser och en gemensam historik.
• identitet och respektabilitet. Det handlar om att
känna att man behövs och att man är en duglig aktör
i ett socialt sammanhang (Lalander 2001 och 2009).
Då man vistas i kriminella gemenskaper sker också en
socialisation där man utvecklar vad man kan kalla en
kriminell livsstil. I denna livsstil kan ingå att lära sig
prata på ett visst sätt, att förhålla sig till ordningsmakten och lagen på ett visst sätt, olika hederskoder (såsom
att inte tjalla/”gola”, att alltid ställa upp för sina ”bröder”) och problemlösningsstrategier (såsom att exem-

pelvis använda droger, köpa stulna saker, använda våld
för att lösa en dispyt med mera) (Katz 1988, Lalander
2009, Sandberg och Pedersen 2007). Man är inte outsider eller outlaw, utan man blir det i en social process (jfr Becker 1963/2006). Om man är med i sådana
gemenskaper över tid är det som att det man lär sig
inkorporeras (förkroppsligas) (se Crossley 2001), man
börjar se världen och sig själv på ett speciellt sätt, det
man lärt sig blir en del av identiteten (självbilden), livsstilen sätter sig i individen.
Att lämna en sådan betydelsefull och identitetsstärkande gemenskap och livsstil sker inte i en handvändning (jfr Ebaugh 1988) utan innebär ett komplicerat
emotionellt, socialt och kognitivt arbete, där man
måste försöka skapa de känslor som beskrivits ovan
utan att umgås med de gamla vännerna. Just ”ensamhet” beskrivs ofta som något av det svåraste med att
lämna en sådan livsstil (Lalander 2009). Detta bottnar i att människan är en social varelse som behöver
andras bekräftelser. Även känslan av meningsförlust
och meningslöshet kan vara påtaglig. En speciellt
svår uppförsbacke kan det vara om man tidigare kapat
förbindelser med lagliga nätverk och socialt kapital
(exempelvis sociala kontakter som skulle kunna ge
arbete eller andra möjligheter), inte klarat av skolan,
samt om man samlat på sig ansenliga skulder i sitt kriminella liv. I ett sådant läge krävs olika former av stöd
och eventuellt kan livsstilshusen vara en del av det stödet. Det handlar också om en ganska lång process där
stödet inte bara behövs under en begränsad tidsperiod
utan kanske under flera år, tills man eventuellt etablerat
sig mer permanent i samhället. Oftast handlar det nog
också om att enskilda aktörer eller myndigheter inte är
nog, utan att det handlar om en samverkan mellan olika
aktörer. För den som inte bara ska lämna en kriminell
livsföring, utan även ett intensivt missbruk av droger,
kan det krävas ett ännu mer omfattande och mångfacetterat stöd.
Även klass och genus är av betydelse i de processer
som beskrivs ovan. Att leva i ett marginaliserat område
under fattiga förhållanden kan för vissa innebära att de
skapar gatugemenskaper (se Bourgois 2003) där det
utvecklas en stark skepsis och till och med förakt mot
majoritetssamhället, mot lagen och dess företrädare, och
att livet med ”bröderna” och de aktiviteter man utför
ses som en slags revansch mot samhället och ett sätt att
uppleva självrespekt. Ofta handlar det om att skapa en
kompensatorisk maskulinitet som …”kompenserar för
en i grunden osäker och sårbar manlig identitet…” och
som kan ses som en ”… strategi som kompenserar och
lindrar smärtan inför social marginalisering, utanförskap
och maktlöshet” (Sernhede 2002: 209, Lalander 2009:
101, se även Messerschmidt 1993).
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Ytterligare ett begrepp som är av stor betydelse i mina
tolkningar är habitus med vilket den franske sociologen
Pierre Bourdieu (1984) menar det perspektiv genom
vilken en människa upplever, förstår och känner inför
sig själv och världen. Om man exempelvis vuxit upp
med föräldrar som gått långa universitetsutbildningar
är det rimligt att man själv inte ser universitet som
något underligt. De situationer man upplever i livet
sätter sig i kroppen och utgör habitus. Detta beskrev
jag i boken Respekt där de unga männen som vuxit
upp under relativ fattigdom skapade en gatukultur
med starka outsiderinslag. Att leva i denna gatukultur
innebar att deras habitus kom att formas. I viss mening
har man förkroppsligat gatan och de kunskaper, värderingar, attityder och problemlösningsstrategier som kan
förknippas med ett liv på gatan. Denna habitus kan inte
förändras i ett slag utan snarare handlar det om gradvisa förändringar som sker i möten med andra. Habitus
kan också relateras till trygghet i den meningen att
den också innefattar en känsla för spelet och att denna
känsla eller avkodning av den sociala situationen och/
eller miljön endast fungerar i de miljöer man är van
vid. För en person som är van vid det akademiska utgör
inte universitetsmiljön något främmande eller otryggt,
utan snarare något man behärskar då olika miljöer
ställer olika krav på de aktörer som vistas där. För en
akademiker kan däremot situationer inom gatukulturen
framstå som otrygga då man saknar det know-how som
möjliggör ett upprätthållande av kontroll, ett bemästrande av miljön ifråga och en smidighet i själva deltagandet.
Stark relaterat till det med habitus är begreppet
karisma som inte endast utgör något som den karismatiske sänder ut, utan som lika mycket handlar om
den tolkandes perspektiv. Lever man ett liv som ung
outsider är det möjligt att man ser mer erfarna outsiders som karistmatiska och att det i mötet mellan den
yngre och den mer erfarne skapas en form av energi
genom vilken båda parter upplever styrka och identitet
(Lalander 2009). Den mindre erfarne får vara nära den
karismatiske förebilden, medan förebilden får avnjuta
den känsla som det innebär att vara lyssnad på, att tas
på allvar. Detta behöver inte enbart gälla kriminella
nätverk utan även till exempel inom företag eller inom
universitetsvärlden. Inom universitetsvärlden kan en
professor i mötet med en doktorand uppleva att man
är den som sitter inne med kunskaperna, den som har
respekten i den miljön. Att jag tar upp detta beror på att
mycket av LH’s verksamhet handlar om att skapa relationer och att begrepp såsom habitus och karisma kan
användas för att tolka och begripa dessa.
Utöver det ovan använder jag mig av och låter mig
influeras av Randall Collins (1997) teorier om hur

människor möter varandra och hur dessa möten influerar individers känsloliv och, i gynnsamma fall, skapar
stolthet och en stark motivation till fortsatta möten. För
en organisation är de möten som sker av stor betydelse
då de kan bidra till en känsla av en gemensam kamp,
ett starkt engagemang och en vilja att förändra och
utveckla. Collins kallar detta för emotionell energi,
vilket är nära länkat till upplevelsen av solidaritet och
att man utvecklat en gemensam fokus. Det krävs dock
starka ledare som kan iscensätta olika typer av vardagliga ritualer genom vilka denna solidaritet, energi och
arbetsvilja kan utvecklas.

M

Tanken är att få med olika aktörer som varit involverade i Livsstilshuset, både personal, ledning och unga
människor med erfarenheter av att vistas där, samt
aktörer i omgivningen. Sammantaget har jag gjort närmare femtio intervjuer. Följande kategorier har intervjuats:
• Tolv unga människor med erfarenhet av att ha
vistats i huset. Tre av dessa har jag intervjuat två
gånger för att följa upp hur situationen utvecklats
för dem.
• Sju ur personalen på husen.
• Sex ansvariga och ledare för de respektive husen.
Flera av dessa intervjuer har gjorts uppföljande för
att kunna studera utvecklingen och de processer
som äger rum. Totalt omfattar detta femton intervjuer och en mängd samtal, på telefon eller över en
kopp kaffe.
• Fyra socialarbetare med erfarenheter av placering
på huset. Jag hade kontakt med en person från
Social resursförvaltning under i stort sett hela utvärderingstiden och intervjuade även den person som
var socialrådgivare på Styrsö. Totalt åtta intervjuer
gjordes med denna grupp.
• Två representanter från Kunskapscentrum i
Göteborg stad (skedde i form av gruppintervju/
diskussion).
Samtliga intervjuer genomfördes relativt informellt
med öppna frågor och med hjälp av en intervjuarguide
där olika teman var vägledande, men där det finns stora
möjligheter för den intervjuade att presentera tankar,
idéer och kunskaper. Tanken är ju att de ska berätta om
det som de ser som viktigt och centralt att förmedla.
Den största delen av intervjuerna ägde rum i Göteborg och skälet till det är att de under perioden hade
långt fler elever och också en mer stabil och väl fungerande verksamhet (något jag återvänder till) än Uppsala. Jag intervjuade emellertid såväl ansvariga som
personal och elever i Uppsala och kunde genom detta
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reflektera över hur beroende Livsstilshuset kan vara av
en fungerande lokal KRIS-föreningen och hur mycket
en stark verksamhetsledning kan betyda. Göteborg och
Uppsala kunde på olika sätt jämföras med varandra.

Intervjuer med boende
Bara det jag har gjort kan hjälpa andra så är
jag glad att hjälpa till (elev på Livsstilshuset).
Urvalet av de unga styrdes av vilka som var på huset då
jag var där. Vid några tillfällen har jag gjort intervjuer
i KRIS-lokalen, antingen i Göteborg eller i Uppsala.
Då det gäller intervjuerna med de unga har tonvikten
legat på att få dem att berätta om hur deras liv sett ut (i
grova drag), i form av social och ekonomisk bakgrund,
brottslighet, hur de kom i kontakt med Livsstilshuset
och hur de upplever tillvaron där, såväl personal som
program och aktiviteter. En del av de intervjuade unga
har bara varit på huset ett par veckor, medan andra har
erfarenheter som sträcker sig över mer än halvåret. I
den bemärkelsen kan man också studera om det finns
skillnader i att tala om sig själv och sin omvärld, om
man tagit till sig det program som huset tillhandahåller
och om detta kan upptäckas i hur de talar. Varje intervju
har tagit mellan tjugo minuter och en timme. Flertalet
av dem träffade jag endast en gång, vilket innebär att jag
inte hade utvecklat en relation till dem innan. Detta kan
innebära att de inte riktigt vet vad de kan berätta för mig,
att de inte upplever tillräckligt tillit, vilket kan förklara
att några intervjuer blev ganska korta. Ett par av eleverna uttryckte tacksamhet mot mig, då de såg mig som
en representant för Arvsfonden och då de visste att Arvsfonden bidragit med mycket pengar. Med de tre som
jag gjorde uppföljande intervjuer med upplevde jag att
det hade skapats mer av en relation och tillit med, vilket
gjorde att pratet flöt på. Jag uppfattar att flertalet pratade
relativt öppet om sig själva. Vid något tillfälle upptäckte
jag en misstänksamhet, som i intervjun nedan där en ung
man, efter att vi samtalat i tjugo minuter, ställer en fråga:
Elev: Men, är du forskare?
Philip: Ja.
Elev: Du är inte snut eller nånting va?
Philip: Nää.
Elev: Aja.
Philip: Det är jag inte, haha. Vad tänker du?

Elev: Ne det var, jag fick en sån déjà vu du vet, på
polisförhören dom lägger också fram såna du vet
(han syftar på min inspelningsapparat, ett digitalt
fickminne) så sa jag till dom ”ni får ta bort den när
ni ska prata med mig”. Då har dom sagt, ”då får du
ge oss information under bordet”. ”öppna dörren,
jag ska ut härifrån nu”, dom bara ”nej men det är
lag på att vi måste spela in samtalen”. Förut skrev
dom upp dom, men det var för tidsödande så de
spelar in dom nu. Så det var därför jag tänkte bara.
(…) Jo jag pratar bara om sånt som jag har gjort för
typ tio år sen. Och det är typ preskriberat nu så det
spelar ingen roll.
Philip: Nää.
Elev: Hade jag sagt nånting som jag har gjort, jag
har bara sagt så som jag har levt liksom, och det är
ju ingen hemlighet (…)
Ovan är det tydligt hur han mitt i intervjun, och som
en konsekvens av det liv han levt, kommer att tänka på
olika polisförhör och hur han vill försäkra sig om att jag
verkligen är en forskare och ingen ”snut”. Det är hans
levda erfarenheter, hans habitus, som kommer in tolkningen och upplevelsen av situationen. Eventuellt är det
så att somliga höll tillbaka en del om den kriminella aktivitet de varit involverade i. De berättade inte så mycket
eller detaljerat om det, vilket borde ha att göra med att
de inte ville säga mer än nödvändigt till en outsider. Det
här kan också ses som en kod som man lärt sig, att inte
berätta mer än nödvändigt. När jag gjorde intervjuerna
hade jag heller inte, som under de etnografiska studier
jag relaterat till tidigare, under lång tid utvecklat en relation med dem jag intervjuade.
Ibland kunde det också vara så att de unga hade stor
erfarenhet av att bli frågade om sina liv. Som nedan:
Philip: Jaa, men varför tror du att du liksom, ja gick
in på den här alternativa banan?
Elev: Jag har fått den frågan många gånger, asså jag
vet inte.
Jag gör ingen analys om hur de unga egentligen lyckas
att skapa sig ett liv utan kriminalitet och droger då detta
skulle krävt andra och mer longitudinella data där man
följer individer över tid. Det är också svårt att veta vad det
är mer specifikt som skapar förändring, om det exempelvis är det programinnehåll som verksamheten tillhandahåller eller om det är andra faktorer. Genom intervjuerna
försöker jag finna olika samverkande tendenser och
processer snarare än att finna tydliga orsakssamband.
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Intervjuer med personal och ledning

Personalen, de som kallades motivatörer, intervjuades då
jag ville ha uppgifter som hur det är att arbeta på huset,
hur man arbetar och vilka möjligheter och problem man
stöter på i detta arbete. Intervjuerna gick till på så sätt att
den intervjuade först fick berätta lite om sig själv och sin
bakgrund och även hur det kom sig att de hamnade som
personal på huset. De ombads därutöver att berätta om
vad de tycker är viktigt i mötet med de unga samt hur de
upplevde att de fick kontakt med de unga. När jag visste
om att det hade varit något problem på huset, med elever
eller med personal, kunde jag också fråga om det, i syfte
att komma nära deras reflektioner och aktuella situation.
Jag upplevde att de svarade så ärligt de kunde. Tanken
med att intervjua många i personalen var även att jag
ville studera huruvida livsstilshusets ideologi och förhållningssätt hade implementerats i organisationen.
När det gäller de uppföljande intervjuer med de
ansvariga handlade intervjuerna om hur arbetet på
huset bedrevs, hur man hanterade olika typer av problem och hur man upplevde omvärldens myndighetsaktörer. Med dessa höll jag mer eller mindre löpande kontakter under mer än två års tid. Jag upplever att det med
tiden utvecklades goda och tillitsfulla relationer mellan
mig och dessa. De kunde även berätta om de problem
man mötte. I Uppsala var man till exempel, vilket kommer att framgå i kapitel 6, väldigt öppen när det gällde
att berätta om de problem man hade att arbeta med.
Genom den öppenhet som både representanter från
Uppsala och representanter från Göteborg uttryckte,
kunde jag förstå mer av de processer som ägde rum i
LH och dess omvärld och som till slut innebar att man
fick lägga ned verksamheterna.

Intervjuer med
myndighetsrepresentanter

Utöver intervjuer med ledning, personal och elever har
jag haft kontinuerlig kontakt med en person som varit
projektledare för Social resursförvaltning med uppgift
att följa upp jourplatsen (under det första året jourplatserna) och vara en länk mellan KRIS och stadsdelarna.
Jag har gjort tre intervjuer med personen i fråga då
jag bedömt hennes kunskaper som viktiga när det gäller LH och dess kontakt med myndigheter. I slutet av
utvärderingstiden hade vi extra tät kontakt, speciellt
efter nedläggningsbeskedet. Jag upplever att de ansvariga från LH i Göteborg, projektledaren från Social
resursförvaltning och jag blev som en liten grupp under
projekttiden, där vi tillsammans reflekterade över
LH och dess möjligheter och problem. Jag har även
intervjuat den person som Social resursförvaltning har
avsatt att vara socialrådgivare en gång i veckan på LH.
Utöver det ovan har jag intervjuat fyra socialarbetare

med erfarenheter av placering på LH samt två personer som arbetar på Kunskapscentrum mot organiserad
brottslighet i Göteborgs stad. Dessa intervjuer har varit
viktiga då de gett kunskaper om hur Livsstilshuset
definieras utifrån, om dess legitimitet i förhållande till
myndigheter. Jag har kunnat jämföra det myndighetspersoner säger om LH med det som företrädare för LH
uttrycker.

Dokument och en kvantitativ
kartläggning

Förutom intervjuer, kortare samtal och viss observation
har jag använt mig av olika former av dokument. Det
kan här handla om den information LH lägger ut om
sig själv på nätet eller om olika offentliga dokument
(som jag redan använt i denna rapport under rubriken
Stödet från det etablerade) som exempelvis upphandlingsavtal och tjänsteyttranden. Denna typ av dokument är särskilt viktiga då de kan ge LH legitimitet och
även ökade möjligheter till placeringar. Jag har även, i
begränsad utsträckning, använt mig av tidningsartiklar.
Utöver det har jag tagit del av och haft god användning av den kontinuerliga uppföljningen som Social
resursförvaltning gör och den statistik gällande de unga
männen man kommit fram till. Jag beskriver detta mer
ingående i kapitel 5.

Rapportens fortsatta upplägg

I nästa kapitel, Elever och motivatörer, söker jag förståelse för såväl de ungas som personalens bakgrunder.
Den bild som tecknas är unga människor som befunnit sig i samhällets marginaler, som av olika skäl haft
svåra uppväxter och som för att hantera detta sökt sig
till och involverat sig i nätverk där man tillsammans
socialiseras och utvecklar specifika kunskaper, värderingar och koder som kännetecknar dessa gemenskaper.
Även personalen har mycket av den bakgrund de unga
beskrivit. Deras resor inom de kriminella nätverken
har dock varit längre och i många fall involverat långa
anstaltsvistelser. De unga berättar att de inte behöver
känna skuld i mötet med de äldre, att de upplever att
de blir förstådda och inte ses som ett problem. Dessa
socialpsykologiska processer bygger på ömsesidiga
igenkännanden som skapar engagemang och motivation. Jag kommer även in på vad som sker när problem
inträffar, såsom när anställda får återfall.
Kapitlet därpå heter Snabbhet, programinnehåll och
upplevelser och här inleder jag med att beskriva och
analysera det som kanske allra mest utmärker organisationen Livsstilshus i jämförelse med offentliga myndigheter, nämligen det jag kallar snabbhet, vilket innebär
att en ung människa kan komma till huset på kort tid.
Därefter beskriver och diskuterar jag det programinne-
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håll, från ankomst till utslussning, som möter de unga
när de kommer till huset. Hur tänker och upplever de
unga detta programinnehåll?
Därefter följer Kritik och anpassning till ”de välkammades” system. Här presenteras och diskuteras hur
det som kan ses som en fördel, exempelvis snabbhet
och egen erfarenhet av kriminalitet, också utifrån myndigheters perspektiv kan vridas till en nackdel. Ledarna
från LH på Styrsö argumenterar mot denna kritik och
socialarbetare uttrycker vart de står i förhållande till
Livsstilshus. Ett centralt tema i kapitlet är rykten och
att de rykten som sprids om en organisation kan vara
skadlig för organisationen ifråga.
Kapitlet därefter, Kartläggning gjord av Social
resursförvaltning, handlar om en uppföljande studie
där man kartlagt antal placeringar på Styrsö, dess längd
och hur det grovt sett gått för de unga över tid. Jag
kommenterar och diskuterar dessa resultat på basis av
det jag själv fått fram.
I kapitlet Uppsala och Livsstilshuset som inte hittade fram beskrivs en organisation som stötte på problem efter problem och som till slut drabbades starkt av
en högst problematisk situation i den lokala KRIS-för-

eningen i Uppsala. I detta kapitel görs vissa jämförelser
mellan Göteborg och Uppsala för att ta fram mer av de
omständigheter under vilka Livsstilshusen utvecklades.
Kapitlet När inget hus fanns kvar beskriver och
analyserar vad som skedde under våren 2013 då även
Livsstilshuset i Göteborg lade ner, trots att man precis
tecknat upphandlingsavtal med Göteborgs stad. Hur
kan man förstå det som skedde och finns det möjligheter i det?
Slutligen, i kapitlet Livsstilshuset i perspektiv, tas
olika centrala teman upp från rapporten och diskuteras
ytterligare. De centrala frågorna i studien besvaras och
diskuteras. Arvsfondens specifika frågor besvaras. Men
som tidigare betonats: Det är svårt att svara i svartvita
termer. Snarare handlar det om komplicerade processer som beskrivs och analyseras utifrån de intervjuer
som gjorts och de forskningsperspektiv jag anlägger på
dessa.
De flesta av namnen är fingerade. Ibland anges XX
eller X och då handlar det antingen om en person man
pratar om, en känd kriminell gruppering eller en ort.
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2 . eleveR Och
mOtivatÖReR
När jag var ung tänkte jag att jag skulle inte leva
till längre än till 25. Jag skulle dö innan dess
och då skulle jag ha guld och en fet bil, då kan
jag dö i bilen, lycklig. (elev)
När man var liten. Då kändes en termin i
skolan som en evighet. Det var fruktansvärt.
Det kändes som att man aldrig skulle komma
därifrån. (elev)

I

Något som utmärker LH i förhållande till andra aktörer, exempelvis ”vanliga” behandlingshem och SISinstitutioner, är att ledningen och personalen utgörs av
människor med kriminella erfarenheter, oftast omfattande sådana. I detta kapitel tänker jag med hjälp av
intervjudata fördjupa mig i vad dessa genomlevda
erfarenheter kan betyda i mötet med de unga eleverna.
Först låter jag elever komma till tals när det gäller hur
deras liv har sett ut innan de kom till huset. Därefter
berättar några ur personalen om deras kriminella karriärer. Det jag försöker teckna är de habitus som skapats
under specifika omständigheter, i erfarenheter av olika
svårigheter i livet, medverkan i kriminella gemenskaper och erfarenheten av att inte vara sedd som en av de
”normala”. Därefter beskriver och analyserar jag den
relation som utvecklas mellan personal (motivatörer)
och elever. Jag tar även upp hur man kan förstå en viss
typ av problem som kan inträffa, nämligen när någon
ur personalen gör något kriminellt och blir upptäckt av
polisen.

De unga eleverna

Nedan låter jag några av de unga berätta om hur de
levde innan de kom till huset. Som jag skrev i metodavsnittet kunde det ibland vara svårt att få vissa att
beskriva kriminella aktiviteter. Det är nog en konsekvens av vad de lärt sig i den gemenskapen, att inte
yppa mer än nödvändigt om det livet. Några teman har
framträtt som extra viktiga. Det första handlar om att
man har levt ett liv i marginalen, ett liv där man inte
följer de vägar genom formell utbildning som i sin
tur kan leda till stabilt arbete, inkomst och ett stabilt
och ”normalt” liv. Istället har de trätt in i alternativa
gemenskaper där de utvecklat identiteter och livsstilar
tillsammans och där mycket handlat om ett visst tempo
eller rytm och att på olika sätt skaffa pengar. Det har
också handlat om att leva i en relativ slutenhet i

förhållande till det etablerade samhället, att följa egna
koder och belönings- och bestraffningssystem. En del
har varit aktiva i det som brukar kallas gäng eller organiserad brottslighet, medan andra varit mer i utkanten
och på så vis i en potentiell risksituation.

Tidiga smärtor och skolproblem

Jag sitter i januari 2011 tillsammans med en av de
ansvariga på LH Styrsö och den projektansvariga från
Social resursförvaltning, för att gå igenom killarna
som varit på eller är i LH. Den ansvarige visar genom
det han berättar att han verkligen har koll på dessa killar, att han varit involverad i mångas liv, som stöd och
samtalspartner. Redan vid denna genomgång lär jag
mig en del om eleverna på huset, trots att jag ännu inte
träffat dem. De unga man tar emot har ofta vuxit upp
under svåra förhållanden där de med hjälp av vänner,
kriminalitet och droger försökt att hantera livet. Detta
har dock bidragit till en fördjupad problematik och
marginalisering. Nedan presenterar jag några fragment
och utdrag ur berättelser genom vilka vi kan förstå
lite mer av elevernas liv och historia innan de kom till
huset. En elev berättar följande:
Jag blev avstängd från skolan du vet typ första
gången i fjärde klass tror jag och så fick jag
börja i en lite mindre grupp så gick jag där men
nej. Jag har aldrig skött skolan, jag har inga
betyg eller nånting. Jag har bara frånvaro på
allt. Skolan har aldrig funkat för mig.
Många av dem jag pratar med berättar om hur skolan
gick snett och hur man var där ganska sällan (det finns
dock undantag). Magnus berättar att han fick fullständiga betyg från nian, men att han hade svårt dels med
att över huvud taget komma dit och lyssna och dels
med att lyda lärarna:
Philip: Men annars då för dig med skola och så här?
Hur har det varit?
Magnus: Skolan… jag har alltid haft ganska lätt för
skolan så du vet så jag har kommit undan ganska
billigt förutom att jag hade problem att gå dit. Jag
hade inte svårt för skolan men jag gillade inte att
vara där och så liksom. Mycket bråk och jag var
väldigt frustrerad med mycket slagsmål…
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Philip: Var det därför du inte gillade att gå dit? För
att det blev slagsmål?
Magnus: Nej… Det var för att jag tyckte att folk
körde med mig, lärare och jag gillade inte när folk
sa till mig vad jag skulle göra och hit och dit. Jag
ville göra det jag ville just då, du vet. Jag kunde
inte sitta still mer än tio minuter åt gången och då
fick man bara skit hela tiden och jag löste ju läxorna
eller de här uppgifterna ändå.
Magnus påbörjade sedan gymnasiet, men hoppade,
liksom många andra av de jag talat med, snart av då
andra intressen tog över. En annan kille, Erik, han
som stod för det inledande citatet om ”guld och en fet
bil”, berättar att han på grund av en våldsincident blev
avstängd från skolan: ”Skolan var aldrig min grej. Det
är först nu på senare år som jag kan förstå hur viktig
skolan är för en. Skolan är ju en form av ett bevis på
vad du kan, precis som ett körkort …” Han berättar att
han hade koncentrationsproblem och att han kände sig
utanför samtidigt som han upplevde problem hemma.
”Innan, när mamma och jag bodde själva, så var det
mycket bättre, för då var det jag och mamma. Och när
min styvfar kom in så blev hon kär och man kände att
man hamna lite ur fokus. Man kände sej åsidosatt.”
Erik tyckte också det var väldigt jobbigt när hans halvsyskon kom till världen och upplevde att småsyskonet
tog all uppmärksamhet.
Han menar att han hade svårt att dela sina tankar
med mamman om hur problemen i skolan eskalerade.
Erik fortsätter med att berätta hur de flyttade och hur
han fick byta till en tuffare skola, ”det blev tufft direkt
märkte jag, man blev mobbad och man fick stryk”. I
tidiga tonåren kom hans första misshandelsfall. Tillsammans med en kompis sparkade de ner en annan
kille. I ungefär samma sekvens menar han att han och
hans vänner började tänka att ”vi får bara skäll” och
att de blir sedda som ett problem, så ”då kan vi göra
pengar, om vi ändå ska få skit, så tjänar man på det”.
De började begå bilstölder, röka hasch och dricka
alkohol, råna folk, stjäla i gympasalen med mera. Erik
berättar att de var ett gäng i skolan, som härjade och
satte skräck i andra och som satt mer i korridoren än
var på lektioner. Han gick ett praktiskt gymnasieprogram en och en halv månad innan han blev utslängd
efter att ha knivhotat sin lärare. Det blev rättegång och
han blev dömd. Våldet utvecklades ur en situation där
läraren ville att Erik skulle ta av sig kepsen i skolmatsalen. Erik berättar hur läraren försöker slå av honom
kepsen och träffar Erik på baksidan av halsen, vilket
får honom att reagera med att trycka upp läraren mot
en vägg och hålla matkniven mot hans hals. Han berät-

tar att han senare fick möjlighet att komma tillbaka
till skolan, men avstod av skälet att han inte tyckte att
det kändes bra med tanke på att alla andra eleverna
hade sett vad som hände i matsalen. I den meningen
finns det ett inslag av skam i berättelsen. Skam är den
kroppsliga reaktionen på att inte känna sig ”normal”
eller innesluten i gemenskapen.

Pengar, respekt och tempo

Erik berättar sedan hur hans kontaktperson på socialen
ordnade olika praktikplatser, som han snabbt tröttnade
på. Istället eskalerade den bana genom vilken han
försökte tillskansa sig ”guld och en fet bil”. I Eriks
berättelse finns flera delar som även gäller för andra
elever på LH, till exempel upplevelsen av att inte vara
tillräckligt uppmärksammad eller älskad och längtan
efter snabba pengar (möjligtvis för att kompensera
för bristen av att vara älskad). Tydligt i berättelsen är
hur han upplever sig stå utanför det normala och hur
han med våld och pengar försöker häva denna känsla.
Att tjäna snabba pengar blir ett sätt att skapa känslor
av välbefinnande och respektabilitet i ett samhälle där
pengar tillskrivs ett stort värde, ett sätt att vända det
egna underläget till något annat. I min bok Respekt
(2009) beskrivs hur unga langare upplever en stark sensation av välbefinnande när de har ”pengar på fickan”
(se även Willis 1977). Har man pengar på fickan kan
man ju inte vara helt misslyckad, åtminstone inte i
ett senkapitalistiskt konsumtionssamhälle. Man kan
också använda Beckers (1963/2006) stämplingsteori
för att kommentera Eriks berättelse och hur han i olika
situationer uppmärksammas som en outsider, någon
som inte följer normala spelregler, ”vi får bara skäll”
och situationen i matsalen där han inför ögonen på
alla andra tryckte upp sin lärare mot väggen. Genom
att ta de andras perspektiv börjar man se sig själv som
onormal, som en person som man inte riktigt kan lita
på. Av det skälet blir det rimligt att söka sig till andra
outsiders.
Eriks berättelse var detaljerad. Han hade genomgått
nästan hela programmet och var på väg att ”slussas ut”
i samhället. I programverksamheten har han fått reflektera och berätta mycket, vilket gör att han förmodligen
var ganska van att delge sin livshistoria. Han har också
i dessa möten tvingats minnas sin historia (mer om det
i nästa kapitel).
Jag frågar Linus, en annan elev, vad det är som
gör att man kan gilla det kriminella livet. Han tänker
efter och svarar att han ”inte kände till något annat
egentligen”. Linus säger att han tror att det var det här
han skulle göra, att han ”ville” göra det när han var
yngre, att han lät sig imponeras av det livet. Om sin
familj berättar han att den var kluven, för på ”morsans”
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sida var alla laglydiga och ”svor knappt”. De kunde
fråga honom hur skolan gått och i den meningen visat
intresse för vad man kan kalla en ”normal” livsbana.
Pappans sida av släkten representerade emellertid något
annat. De hade ”en massa tatueringar och guldtänder”
och ”feta Mercor” (Mercedesbilar). Han säger: ”Det
var ju mycket häftigare och vad jag än gjorde så fick
jag en klapp på axeln och du vet kanske en fällkniv.”
Han berättar att det senare har gått upp för honom att
det fanns mycket misär bakom den ”häftiga ytan” och
säger ”Alla som hade det så sitter antingen i fängelse
eller har gått bort … Det är mycket misär, men man ser
ju inte det som barn utan man ser ju bara det ytliga.”
Det är en viss stil som gestaltas av pappan och hans
vänner/släktingar, en stil där det handlar om att markera att man är outsider genom exempelvis tatueringar
och genom att på kriminell väg tjäna pengar för att
köpa olika former av konsumtionsvaror, till exempel
”Mercor”. Att bilen har ett speciellt värde i kriminella
nätverk ser man inte bara i amerikanska filmer, utan
även i de studier jag har gjort, där bilar som BMW,
Mercedes och Audi symboliserar status och som jag
skriver i Hela världen är din (2001) en manlighet i
rörelse. Just dyra bilar kan fungera som framgångsmarkörer, att man visar att man har lyckats. Även om man
saknar skolbetyg eller status i det etablerade samhället
kan de konsumtionsvaror man omger sig med signalera att man inte är någon ”looser”. Det är som i den
berömda kultfilmen Scarface som, trots att den gjordes
under 1980-talet, fortfarande är populär i kriminella
(och även i andra) kretsar. Tony Montana är en fattig,
kriminell, kubansk flykting i USA. När han ser de symboler som finns i konsumtionsparadiset USA bestämmer han sig för att inte vara längst ner i hierarkin.
Genom attityd, förslagenhet och hänsynslöshet lyckas
han etablera sig som en kokainkung. Han köper på sig
fina bilar, kläder, dyra cigarrer, klockor och ett fint hus.
Problemen tilltar emellertid och det slutar med att han
skjuts ihjäl i sin flotta och vräkiga villa. Det liv som
beskrivs i den filmen och andra liknande är utan tvivel
tempofyllt och heller inte särskilt förutsägbart.
Ibland beskriver eleverna (och även personal när
man pratar om deras tidigare liv) den värld de levt i
som just tempofylld och svår att förutsäga.
Philip: Du kände ingen saknad eller så där (efter det
gamla livet)?
Magnus: Ja… Det är klart man gör det ibland, jag
har ju levt i två hundra kilometer i timmen i hela
mitt liv så det är klart att det blir lite långtråkigt
ibland.

Vi kan relatera detta till det han sagt tidigare om att
sitta på skolbänken och att det då redan efter tio minuter kan börja krypa i kroppen för somliga. Det är från
den upplevelsen av tempo, ett tempo som senare kan
glida över i stress och vanmakt.
John har endast varit på LH en vecka:
Philip: Hur har det sett ut ungefär med din uppväxt?
John: Den har sett ganska hård ut och jag har haft
mycket pengaproblem.
Philip: Mm.
John: Så man har väl fått köra sitt eget race för att,
du vet, leva livet litegrann.
Han är ganska fåordig. Det han berättar är ungefär att
man måste utveckla en självständighet för att kunna
hantera svåra livsförhållanden. Jag ber honom förtydliga hur han menar lite och då kommer det fram vad
han menar med att uppväxten varit ”hård”:
Philip: Har de varit fattiga din mamma och pappa i
hela ditt liv?
John: Nej, inte hela mitt liv. Ungefär tills farsan dog
när jag var ungefär nio-tio. Därifrån har det gått lite
dåligare och dåligare, så morsan är sjukskriven nu.
Hon har bröstcancer och farsan har gått bort. Jag
höll honom i händerna när han gick bort till och
med. Och min polare vart skjuten med två skott i
ryggen och dog, jag var med honom fem minuter
innan. Och en annan polare dog i xx (ort), han fick
yxor och allt sånt. Och över tio av mina polare har
blivit skjutna i höger ben, varningsskott så där. Så
jag har varit med om ganska mycket. Det jag säger
nu är inte ens hälften av det jag har varit med om.
Det som förenar Eriks och Johns berättelser är det som
handlar om föräldrarna och längtan efter kärlek, som
då John höll sin pappa i händerna när han gick bort
och hur han nu skulle klara sig utan honom. Johns
berättelse är dock mer våldsam och vittnar om att han
befunnit sig i miljöer och nätverk där våldet är vardagsmat. Det finns utan tvivel mycket smärta i både Eriks
och Johns berättelser. John berättar hur han började
röka cannabis för att hålla sig lugn, för att han bar på så
mycket aggressivitet. Han säger också att drivkraften
hos honom och hans kompisar var att skaffa pengar
och där överensstämmer hans berättelse med Eriks och
även andras.
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En annan elev, Josef, berättar att han kom som ung
flykting till Sverige:
Ehh, nej jag kom när jag var femton. Jag är
född i XX. Det har vart inbördeskrig. Min bror
blev skjuten där. Dog här i Sverige ett år efter
att vi kom till Sverige. Då började jag med
kriminalitet på grund av mycket aggression.
Suttit i fängelse efteråt …
Han berättar att han så småningom var med och bildade
ett kriminellt ”gäng” i staden där han bodde:
Asså jag var medlem i XX. Det har stått mycket
om vad jag har gjort i tidningen, ibland det har
stått om mig själv. Du vet ibland så har dom
inte vetat att det är jag, men det har stått ändå.
Ibland det har stått om gänget, när själva gänget
har gjort så medans jag själv var med. Så det
där med tidning, det har hänt massa gånger, till
och med, den där boken, Svensk maffia7, en gång
så berättade dom om en grej som jag själv var
inblandad i. Då blir det häftigt av det, häftigt
mannen. Du vet, du fattar vad jag menar? Man
är med, aah, dom skriver om oss, jaa, bla bla
bla …
Här handlar det om en av drivkrafterna med att vara
med i en beryktad outsider-gemenskap, att man kan bli
kändis på sitt sätt, genom att till exempel bli omskriven
i pressen. Han berättar också hur konfliktrelaterad vistelsen i ”gängen” kan vara:
Jaa, i stort sett så är det alltid så det börjar,
till och med om det inte är jag som har startat.
Det kan va min kompis som haft konflikt med
nån annan, sen han hämtar folk med sig, så
automatiskt jag måste skydda mina nära, så
det blir, jaa. Ibland så kan man inte undfly
situationen, man kan bara gå med och göra det
bästa av det. Men eftersom jag har lagt ner nu
för tiden, så det blir… man tänker annorlunda,
man tänker att det finns andra lösningar. Och
eftersom man inte är inblandad i kriminalitet
längre då blir det som att man är inte involverad
automatisk. Dom gör sitt. Dom stör inte dig så
länge du inte har gjort nånting.
I citatet finns något av den dynamik som kan prägla
kriminella grupper och nätverk, det som ofta kallas
”broderskap”, en känsla av att man för ett gemensamt
7

Boken är en kartläggning gjord av journalisterna Lasse Wierup och
Matti Larsson (2007).

krig där motståndarnas attacker måste pareras och där
vedergällning är vanligt för att visa att man är stark och
inte viker ner sig. Det är när man gör saker tillsammans
som man också svetsas samman i en hemlig gemenskap
där man också skapar en gemensam historia (se även
Lalander 2001 och 2009).
I det jag skrivit har jag poängterat olika teman,
såsom smärtor i livet, problem i skolan, en jakt efter
pengar, att bli en outsider och uppleva erkännande
och respekt. Merparten av de unga människorna har
invandrarbakgrund och merparten har vuxit upp i olika
miljonprogram. I den meningen handlar deras brottslighet om hur de med hjälp av pengar, brottslighet och
våld söker efter erkännande och respekt, just för att inte
känna sig underlägsna eller som förlorare. När jag frågar en av de ansvariga om just detta säger han: ”Absolut, det är ett gigantiskt segregationsproblem som vi
ser konsekvenserna av.” Som jag skrev i det inledande
kapitlet handlar det om de sociala och ekonomiska
orättvisorna, som systematiserats i den globala världsordningen och som innebär att vissa människor föds i
en långt mer svårframkomlig och begränsande situation
än andra.

Personalens bakgrunder och
motivation

Då jag intervjuade personalen visade det sig att deras
bakgrunder i många avseenden liknar elevernas. En
personal, Nisse, berättar att han ”föddes in i gänget”
då hans tio år äldre bror gick in i ett enprocentgäng8
redan i unga tonåren. Då pappan var missbrukare blev
storebrodern ett identifikationsobjekt och Nisse började
hänga på klubben och tog till sig värderingar och en
viss mentalitet. När han var arton eller nitton fick han
västen. Därefter började han på allvar göra affärer och
kunde skaffa fina bilar, pengar och hus. Han säger att
det ”kändes så rätt” att ta på sig västen, att han hade
strävat efter det så länge. Västen blir en bekräftelse på
att man duger, att man är en outsider på riktigt, någon
att räkna med. Fortsättningen på hans berättelse är
dock en historia om svek, löften som inte hålls och ett
alltmer framträdande dåligt mående, känslor av stress,
inläggning på psykiatrisk mottagning, självmordsförsök och en ökande vilja att lämna gänget.
En annan av personalen, Janne, har också varit högt
uppsatt i ett beryktat gäng. Han berättar hur det började
med ett ”ungdomligt självhävdelsebehov” av typen ”se
mej, hör mej, jag kan”. Janne gjorde karriär inom det
kriminella. Han säger själv att det var just som en karriär och att han inte använde särskilt mycket droger,
8

Uttrycket enprocentare uppstod i USA i mitten av förra seklet och syftar
på den procent av motorcykelgrupper som skapar sina egna lagar och
bedriver avancerad kriminalitet.
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utan att det snarare var fråga om ”ren kriminalitet”.
Han berättar att han hade lätt för att ta folk och att han
kunde få människor att göra saker som de egentligen
inte hade tänkt sig att göra. Mycket handlade om våld
(både provocerat och oprovocerat) och hot om våld.
Det handlade om affärer och om att göra pengar och
om den respekt som man fick då. Samtidigt berättar
han att den typen av liv kostar på: ”Det kostar ju att
leva det livet. Asså folk dör omkring en och folk försvinner alltså. Men de vet att när man kommer, då är
det på riktigt, det är inget mellanting, utan nu är det på
riktigt.”
Det är, utifrån ett ”normalt” perspektiv, en ganska
speciell karriär som beskrivs där affärer och våld är
centrala inslag. Kopplingen mellan våldsutövande
och respekt är tydlig och mycket handlar om att i
möten med andra män skapa rädsla, visa att det inte
är ett ”mellanting, utan nu är det på riktigt”. Citatet
ser nästan ut som om det skulle kunna vara från en
krigsrapport, om att folk ”dör omkring en” och att
”folk försvinner”. Våldserfarenheten i det han berättar
är påtaglig och man skulle inte vilja vara fiende med
honom under den tiden han var aktiv. Men dessa erfarenheter kan kanske användas i mötet med eleverna.
Jag återkommer till det.
Jannes berättelse tar sedan en vändning. Han börjar
berätta om hur tillvaron i tilltagande grad präglas av
starka ambivalenser och olustkänslor som ibland transformeras till stress. Janne säger att han tröttnade på det
liv han levde. Han som byggt upp högkriminella organisationer och varit president, den allra högst uppsatte.
Som en auktoritet inom organisationen var han ständigt
påpassad, både från de egna leden och från motståndarsidan, det vill säga polisen. Han berättar hur han hela
tiden fick tänka på och genomföra olika försiktighetsåtgärder för att inte ”torska” och säger att polisen till
viss del lyckades med sin störningsverksamhet. Janne
säger att störningarna gjorde det omöjligt för honom att
försörja sig. Dessutom hade han vid tillfället en familj,
med ett litet barn, och detta innebar också att saker
ställdes på sin spets. ”Jag hade barn och man slog upp
tidningen och där var jag i tidningen”. Han hade börjat tänka på sitt barn som snart skulle lära sig läsa och
upplevde att det var fel om barnet skulle få läsa om sin
pappa i det här sammanhanget. Janne ställde sig frågan:
”Jag har ju barn, vad ska jag göra? Fortsätter jag med
det här så kommer de växa upp utan en pappa.’ Förstår
du?” Det var inte bara polisen han oroade sig för, utan
också den organiserade kriminaliteten där auktoriteter
ofta blir måltavlor.
Vad de flesta av dem jag intervjuat beskriver är
ett liv i marginalen där man ibland lever ett liv med
pengar, fest och kapitalvaror, men där livet också under

perioder präglas av att man blir inlåst på anstalter, att
man upplever en tilltagande stress och att man gjort
andra personer illa. Sten, en annan ur personalen,
menar att han definitivt inte rekommenderar det liv
som han själv har levt:
Philip: Jag tänkte, varför vill man inte att ens barn
ska gå in i den typen av aktiviteter eller livsstil?
Sten: För jag vet ju själv hur man haft det och hur
det har varit och allting. Jag skulle aldrig vilja att de
gick den vägen jag har gått. Alltså så där…
Philip: För den är…
Sten: Destruktiv. Det är den. Det var som en
journalist jag pratade med som har följt mig sedan
jag var typ sexton och han sa det att ”det livet du
har levt” då är man antingen död eller så sitter man i
fängelse, så enkelt är det.
Philip: Mm.
Sten: Han sa det när jag träffade honom för en
månad sedan då han var hemma och fikade, han sa
det att ”jag trodde aldrig att jag skulle sitta här och
prata med dig”.
Sten var höggradigt aktiv i de kriminella ”gängen” och
exponerade sig själv för en rad risker. Det är mot detta
högaktiva kriminella liv som det han säger bör förstås.
Sten och de andra ledarna beskriver ett liv där kriminaliteten blir en livsstil, ett sätt att leva, något som formar
de värderingar och tankar som styr hur man navigerar
i tillvaron, något som sätter sig i kroppen som en habitus. Svante, en annan ur personalen, med flera fängelsevistelser och personliga tragedier bakom sig, säger
angående kriminalitet:
Det är rutin. Det blir som vardag för en. Det blir
det. Det kanske är svårt att förstå för en vanlig
människa. Det är som att man stjäl ihop för dan.
Andra åker till jobbet och går till jobbet, och
lämnar ungarna på dagis. En annan går ut och
stjäl eller gör affärer, det var lika naturligt, så
man blir avtrubbad.
Här framgår det hur den kriminella livsstilen sätter sig i
en och blir vardagsmat, det naturliga sättet att leva. Jag
frågar honom om han kunde hota folk utan att uppleva
det som känslomässigt jobbigt:
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Ja, det kunde jag ju göra. Det är väl antagligen
för man var ju aldrig ren heller. Man hade ju
alltid droger i kroppen och sen hade man ju
stängt av sig så jävla mycket och så. Sen vare
ju, fick man ju status också fast man kanske var
rädd efteråt fast det var ju aldrig nånting man
sa, eller visa eller nåt. Man var ju expert på att
ha masken på sig.
När man ska lämna det kriminella livet sker det inte en
personlighetsförändring över en natt. Snarare har man
kvar mycket av minnen av olika upplevelser och tillstånd, kunskaper om hur livet med kriminalitet är och
hur det är att sitta på anstalt. Dessa är förkroppsligade
som rollrester i habitus. Det är svårt att i text förmedla
vad det är man har kvar, men det är detta man faktiskt
kan använda sig av i möten med yngre människor som
också utvecklat eller håller på att utveckla en kriminell
livsstil.
När jag gjorde studien om Unga KRIS (Lalander 2010) menade många av de vuxna ledarna att en
motivation att jobba med yngre var att de kände att de
kunde betala tillbaka något och att de också såg det
som ett sätt att hjälpa sig själva. När det gäller LH är
det inte dramatiskt annorlunda, utan mycket av motivationen skapas då man upplever hur man bidrar till
att unga får chansen att förändras, att inte gå lika långt
som man själv gick innan man insåg att det var dags
att ändra på livet. Flera av dem jag träffat uttrycker
en stolthet över vad de bidrar med i Livsstilshuset.
Alltså, det är inte i första hand det ekonomiska som
motiverar en att hjälpa andra, utan tillfredsställelsen
att hjälpa andra. Rent symboliskt kan man nog se det
som att man också hjälper sig själv och detta ligger ju
också nära den del av KRIS grundideologi som säger
”genom att hjälpa andra hjälper man sig själv.” En av
de ansvariga i Göteborg ger ytterligare en indikation
på vad det kan vara som driver såväl de ansvariga som
personalen:
Vi har gett människor chansen som aldrig hade
fått chansen innan. Vi har gått emot strömmen.
Vi har gjort något som bakom de här kontoren
är omöjligt att göra och visat att det går att göra
med ett visst bortfall då.
Här handlar det om den energi och motivation som
skapas då man gör något nytt, att man är pionjärer i ett
socialt förändringsarbete. Detta kan upplevas som extra
viktigt då man tänker på att det som kontoren representerar inte riktigt lyckas. Det egna arbetet är något unikt,
vilket genererar känslor av stolthet.

Synen på personalen och
personalens engagemang
Vi har ju inte dom utbildningarna. Vi har
erfarenhet. När han (en elev) säger till mig:
”Min pappa brukar slå mig”, jag vet exakt vad
han menar, för min pappa brukar slå mig också.
Jag vet exakt hur jag ska hjälpa honom. Med
mig kan han öppna sitt hjärta helt och hållet. Så
det är det som är skillnaden mellan oss och dom
(de som saknar erfarenheten). (personal)
Det är ju därför vi kommer överens med
personalen på ett visst sätt, för att de är lite, de
har ju fortfarande samma sätt som från förr men
ändå inte. (elev)
För att åstadkomma ett gynnsamt förändringsarbete är
det av stor vikt att det utvecklas goda samarbetsallianser som kännetecknas av ömsesidig respekt, att man ser
varandra som fullvärdiga människor. Motsatsen skulle
innebära att den ena parten genom subtila tecken, gester och tonfall ser ned på den andra. I mötet sker kontinuerligt det som socialpsykologin kallar rollövertaganden (Johansson och Lalander 2010), att man med hjälp
av den andres uttryckssätt och den information man har
om den andre föreställer sig hur man blir betraktad och
vilken identitet man tillskrivs. Om eleven antar att han
inte blir sedd ner på eller stämplad som ett problem är
det rimligt att tänka sig att eleven blir motiverad att ta
del i det fortsatta motivationsarbetet och också ”öppna”
sig för personal och kontaktperson.
En förutsättning för möten mellan elever och personal är att eleven vet att personalen har erfarenheter
av kriminalitet och ett brokigt förflutet. Hos vissa av
personalen tydliggörs detta med hjälp av tatueringar
och andra attribut. Nedan ska jag ta upp några exempel
på hur elever uttrycker sig om personal. Eleven Robin
säger:
Christian förstår sig på allt, han vet ju hur din
dag ser ut, han vet ju hur du tänker. Han vet
hur, ja, hur du mår helt enkelt. Så jag tänkte typ,
egentligen behöver man inte utbildning, för att
du ska kunna förstå dig på nån som har levt ett
liv som dig. Du kan ju redan allt. Så för honom
går det ju så bra för att han har levt det livet.
Här uttrycks hur Robin, som vistats ett par månader på
huset, tänker på sin favoritpersonal Christian. Det som
framkommer tydligt är Christians förmåga till intuitiv
förståelse och att denna inte, enligt Robin, grundas i
formell utbildning. Jag utgår ifrån att människor vill
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bli förstådda och att upplevelsen av att bli förstådd kan
bidra till en vilja att förändras. Detta med viljan att förändras blir ännu tydligare när Robin fortsätter prata om
Christian: ”Jag hoppas att jag blir som han. Jag har han
som förebild nu. Han är min mentor och det. Jag vill bli
som han faktiskt.”
En annan elev, Nils, har varit på huset i åtta dagar.
Jag frågar honom hur han tycker det är på LH och han
svarar: ”Ja det är ju bra här faktiskt, personalen förstår
en och dom är lätta att prata med, grabbarna här är ju
riktigt sköna och så, sällskapet är ju bra.” Här beskriver
han en fungerande gemenskap där man förstår varandra. Lite längre fram i intervjun gör jag en återkoppling
till det här med personalen:
Philip: På vilket sätt är personalen bra tycker du?
Nils: Nej men dom är sköna, dom förstår en. När
man pratar med folk till exempel på anstalt och
sociala eller såna där saker, dom är sliskiga om du
förstår vad jag menar. Det går inte att prata med
dom. Dom sitter där och jag vet inte vad dom gör,
men det är nånting med dom som gör att det blir
svårt att få en connection. Förstår du vad jag menar?
Jag svarar att jag förstår. Det han senare säger är att
man kan uttrycka sig mer direkt, utan att behöva tänka
på hur man ska lägga ut texten:
Men här så, det är bara att prata liksom. Bara
att säga rakt ut du vet. Så det spelar ingen roll,
det är ingen här som direkt klagar på språket
som man pratar eller liksom såna där saker.
Asså det spelar ingen roll hur man uttrycker
sig om du förstår vad jag menar. Dom förstår
en och om man ska prata med nån annan på, ja
vad ska man säga sociala och sånt då får man
uttrycka sig lite mer verbalt och sitta liksom och,
ja vad man nu ska säga, och fokusera. Fattar du
vad jag menar?
Han använder många ord för att förmedla upplevelsen
av relationen med personalen. Det han säger i slutet av
citatet är socialpsykologiskt intressant då det handlar
om att man i mötet med de man känner sig förstådd
av kan slappna av mer (man behöver inte ”fokusera”).
Kan man slappna av kan man uppleva att man är kopplad till den andre då det skapas ett flow i kommunikationen och en emotionell samklang (Collins 1997), att
båda känner på liknande sätt i situationen. Ytterligare
en elev uttrycker sig om dessa relationer:

Man ser dem inte som personal utan det är äldre
förebilder. Vissa har jag ju suttit ihop med och
vissa har jag träffat som kriminell. Så det är
personer som jag har sett upp till, som han som
kom in och lämna telefonen här nu. Han har jag
ju vetat vem han var, han har jag sett upp till.
Och när jag har sett att han har gjort denna
förändring, så vill jag också göra den.
I den här bemärkelsen är det fråga om att den äldre före
detta kriminella blir som ett levande bevis på att det går
att ändra sitt liv. Intressant att notera i citatet är att han
inte ser de äldre som personal utan snarare som förebilder. Även andra uttrycker sig på det sättet. En förebild
är någon som visar vägen och som, om man relaterar
till karisma, är någon man kan relatera sig själv och sitt
eget liv till. En personal däremot kan vara något mer
neutralt, någon som får betalt för att gå till sitt jobb och
göra sina timmar, någon som egentligen inte är engagerad. En sak som framkommer är att vissa elever menar
att några ur personalen är högst engagerade, såsom det
uttrycks nedan:
Petter, han är en reko kille. Han är alltid rak på
sak och han vet vad han gör, han vet vad han
sysslar med, för det här är hans jobb och att det
här är nånting han kämpar för man ser att han
verkligen brinner för det här, ja. Så han är, jag
gillar han faktiskt.
Jag har själv träffat Petter och det är tydligt hur engagerad han varit, hur det med LH varit otroligt viktigt
för honom. Detta engagemang är alltså viktigt även för
eleverna. Citatet ovan kan relateras till det att personalen ibland inte ses som personal i det att någon som
verkligen ”brinner” för sin uppgift jobbar mer för att
åstadkomma förändring än för att arbeta av sin tid. Vi
närmar oss Collins teorier om hur det i vissa möten
skapar starka känslor av solidaritet och en energi som
gör att man känner sig motiverad att arbeta och delta.
Det handlar om karismatiska relationer, där båda parterna fylls av energi och lust. Nedan uttrycker en av
de ansvariga på LH hur personalen som benämns ovan
ibland kan agera:
Petter har sin pedagogik och så, men ibland
när det blir lite turbulent ute i huset eller när
eleverna utmanar med sin kriminella identitet
och när Petter får sätta sig ner. Då är det
”Lyssna här! Det här och det här kom jag från.”
När man går ner på gatans nivå och förklarar
och det blir lite så här ”Aha, okey …” (lyssnande
och respekterande röst). Man får påminna
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dom lite och då är min kriminella identitet ett
arbetsredskap.
I citatet blir det tydligt hur man kan kombinera den
pedagogik och det tänkande man lärt sig från kurser
och från egen tolvstegsbehandling med den identitet
som man förvärvat och inkorporerat under ett liv med
kriminalitet. I den meningen handlar det om att öka den
egna trovärdigheten för att nå fram, för att mottagaren,
en elev som inte riktigt sköter sig, verkligen ska förstå
vad som gäller. I turbulenta situationer räcker det förmodligen inte att visa att man läst mycket eller att man
gått olika kurser. Med hjälp av levda erfarenheter kan
personen i fråga vända ett läge som förmodligen personal utan erfarenhet inte skulle kunna hantera.
Även nedanstående intervjuutdrag kan kasta ljus på
de relationer som kan skapas. Personalen ifråga, Kalle,
har varit aktiv i en omskriven MC-klubb och har gjort
sig ett namn på att vara en duktig våldsutövare:
Philip: Tycker du att du ser en utveckling hos
eleverna efter att de varit på huset en tid?
Kalle: Ja, i och med att vi finns där som själv
levt det livet fast kanske till och med tjugo
resor värre än dom. Jag menar, jag har jobbat på
många behandlingshem tidigare och på andra
behandlingshem vill dom ofta sätta ner foten och
visa vem dom är. Men genom att vi själva har levt
tio resor värre än dom någonsin har gjort eller
kommer att göra, så den biten behöver inte vi här.
Där har dom inget att komma med, utan dom måste
rätta sig i ledet utan att vi inte ens behöver sätta ner
foten. Dom vet vilka vi är och det gör det lättare att
arbeta.
I den meningen bidrar kännedomen om Kalles och
andras bakgrunder till att skapa en lugnare arbetssituation. Redan när man som elev kommer dit vet man att
personalen har egna, ofta omfattande, erfarenheter. Vid
ett tillfälle i Uppsala upplevde jag att en personal inte
hade någon egen bakgrund i samma bemärkelse som
andra. Jag frågade honom om det och det han sa tydde
på att han inte levt ett kriminellt liv i den bemärkelsen
som andra. Han talade också mer akademiskt och såg
heller inte ”tuff” och ”gatumaskulin” ut. Jag fick senare
höra att han trakasserats av en elev. Tydligen hade han
vid något tillfälle också visat rädsla i relation till eleven
ifråga. I den meningen hade personalen ifråga svårare
att bli tagen på allvar på grund av sin framtoning. Men
skulle det inte vara önskvärt med att även människor
med andra bakgrunder jobbar i huset? Den frågan återkommer jag till i sista kapitlet. Jag pratar vidare med

Kalle och frågar om det är vanligt med våldssituationer
på huset:
Philip: Har det varit incidenter där folk har kaxat
mycket?
Kalle: Nää, det har jag inte vart med om, inte en
enda gång.
Philip: Vad tror du det beror på då?
Kalle: Ja, jag tror som sagt att det är på grund av
det att dom vet vilka vi är och vad vi kommer
från, att dom kan liksom inte använda. Det som
dom kommer från, där använder man knytnävar
och vapen. Men nu kan dom inte göra det för dom
vet att vi är inga akademiskt utbildade så, men det
språket med knytnävar och vapen, det är det enda
vi är bra på. Dom kan inte använda det, och det blir
bara patetiskt om dom ens försöker. Vi behöver inte
ens spela rollen, utan dom känner stämningen. Där
har dom inget. Det är slut där.
Det han säger är fullt rimligt, att eleverna ”känner av”
stämningen och att de därför inte kan eller bör använda
våld eller hot. Något som de eventuellt hade kunnat
göra mot akademiskt utbildad personal, utan eget våldskapital. Intressant är att Kalle ser våldet som ett språk,
som ett slags uttrycksmedel. Detta tyder nog på hans
djupa involvering i en värld där våldet ses som problemlösare nummer ett och att den som använt våld i olika
situationer får ett rykte om att vara en som inte bara
snackar våld, utan som också är beredd att löpa linan ut
och använda det. Kalle ger emellertid också en alternativ förklaring till att de inte vill utmana personalen:
Dom vill inte ha igång oss så att vi hamnar där
igen. Då gör dom oss väldigt illa för vi har ju
slutat med det här livet. För det språket har vi
slutat med va. Och skulle dom få oss att tvingas
att använda våld eller hot, då har dom gått
väldigt långt med oss …
Viktigt att notera, som också Kalle gör, att en förutsättning för att eleverna ska kunna förändra sig och påverkas också är de rutiner som finns på huset samt det
påverkansprogram som finns där. Utan detta program
skulle varje dag bli den andra lik (mer om detta i nästa
kapitel).
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Jag har tidigare skrivit att personalen och eleverna levt
i miljöer där man skapar pengar och respekt på illegal
väg. Ett ord som ofta används är att ”hassla”. Egentligen kommer det från det engelska uttrycket hustler,
som är en beteckning på en person som försörjer sig och
tjänar pengar illegalt. Att hassla kan betyda att man försöker lura sin omgivning, att man döljer vad man egentligen håller på med. Uttrycket ”en hasslare kan aldrig
hassla en annan hasslare” har jag hört flera gånger på
huset, både av ansvariga, personal och av elever. Tanken är att personalen genom att de levt ett liv där de
hasslat i stor utsträckning kan genomskåda när någon
försöker manipulera, dölja eller ta in droger på huset.
Av det jag hört framgår det att det ligger en hel del i
uttrycket, samtidigt som det skulle visa sig att en hasslare i vissa fall kan lura andra hasslare, att personer har
dolda agendor i förhållande till andra i omgivningen.
Att personal och ledning har egen bakgrund har
beskrivits som en stor tillgång. Samtidigt innebär det
en risk för att personal eller ledning tar återfall i kriminalitet eller droganvändande. År 2012 grep polisen
två ur livsstilshuspersonalen i Göteborg för brottsliga
handlingar som utfördes utan vetskap från ledningen
och de andra i personalen på huset. Detta ledde till
skriverier i den lokala pressen och kunde eventuellt
besanna en tes om att ”en gång kriminell, alltid kriminell”. Den typen av händelser kan skada Livsstilshusets
rykte och den trovärdighet man byggt upp hos olika
offentliga aktörer. Men det skulle eventuellt också
kunna innebära att elevernas tillit till huset rubbas. Jag
frågade en av de ansvariga om detta:
Philip: Hur reagerar killarna, kommer du ihåg det
när det hände, alltså eleverna?
Ansvarig: Ja, de reagerar ju på samma sätt som de
reagerar när nån elev, när det har hänt nån elev nåt
sånt här, det blev ju, ja en påminnelse om, vad det
är man försöker lämna, vad det är man jobbar mot
eller med.
Philip: Tog ni upp det med killarna öppet eller?
Ansvarig: Jaa, jaja, vi hymlar ju inte om nånting
sånt där utan vi hade ett möte kring det hela och
delade med oss av våra känslor och tankar kring
allting. Ja, ja det gjorde vi.
Även när jag pratar med andra visar det sig att man
hanterade det hela öppet. Man kunde här också luta
sig mot de etiska riktlinjerna som blir användbara vid
bland annat den här typen av situationer. En av de

elever, Jocke, som bodde på huset då detta inträffade
ger sin version av händelsen. Han berättar att han blev
förvånad när han hörde vem ur personalgruppen som
hade blivit anhållen:
Han (en av de som togs av polisen) är så jävla
positiv och glad jämt och sådan. Vad ska man
säga, han tror aldrig något dåligt utan är
överpositiv till allt. Alltid glad och sprallig och
jag trodde han hade det bra som det var liksom.
För min misstanke mot någon som ska tillbaka
till det kriminella är någon som verkar börja
bli lite deppig. Någon som bara håller sig för
sig själv eller… du vet… (Philip: Aa) Ändrar
beteende. Och han var den som gjorde det minst
kan man säga. (Philip: Aa okej) Han höll ett
glatt sken hela tiden och jag tänkte att det inte
var några problem med hans liv så varför skulle
han göra något sånt här? Är han inte nöjd med
det han hade, kände jag. Så jag blev väldigt
besviken när han hade gjort så.
I citatet kommer det fram hur personen i fråga hade
hållit masken i förhållande till elever och personal på
huset och hur svårt det kan vara att upptäcka om någon
har något ”fuffens” vid sidan av. I den meningen är det
möjligt att en ”hasslare” kan ”hassla” andra ”hasslare”.
Hade det handlat om grava alkohol- eller drogproblem
hade det sannolikt varit lättare att upptäcka, men här
handlade det om odling av cannabis. Jocke berättar att han blev besviken, framförallt av det skälet att
personen var kontaktperson till hans bäste vän och att
han ”styrde och ställde och satte krav på honom som
jag inte tycker att han har rätt att göra om man inte…
Så det blev väl lite personligt, men annars tycker jag
att det är en jävligt bra kille.” Samtidigt som han blev
besviken kan han inte helt döma ut personen ifråga. Jag
frågar honom sedan hur personalen tog upp det med
dem: ”Jag kommer ihåg att det var väldigt förbannat
och folk var besvikna och samtidigt mycket förståelse
och att de sa ”ingen är skyldig förrän man är dömd” sa
de och det här har hänt och sen hade vi något möte…”
Detta ligger i linje med vad en av de ansvariga berättat
ovan. Jocke berättar att det viktigaste är hur eleverna
uppfattar saken och säger:
För vissa kanske ramlar tillbaka för en sådan
sak men så var inte fallet utan vi diskuterade
mellan eleverna också och ” fuck it, vi är inte
perfekta liksom”. Det är ju därför vi kommer
överens med personalen på ett visst sätt, för att
de är lite, de har ju fortfarande samma sätt som
från förr men ändå inte.

Inga hopplösa fall – Om livsstilshuset, ett boende och en verksamhet för unga med ”gängerfarenhet”

25

Detta ligger i linje med hur de ansvariga ser på de problem man har att jobba med som före detta kriminell
och missbrukare, att man kontinuerligt måste jobba
med sig själv, och den ödmjuka inställningen att ingen
är perfekt. I viss mening försökte nog en av de ansvariga tänka positivt i situationen när han uttryckte att
det blev ”en påminnelse om vad det är man försöker
lämna, vad det är man jobbar mot eller med”. Den
ansvarige förtydligar detta:
… alltså vi dömer ju ingen, vi är ju här för
och hjälpa folk och det här är ju en del av
problematiken så att, jag menar, våran uppgift
är inte att döma människor, våran uppgift är att
hjälpa människor med den här problematiken.
Och just i det här läget så går ju tankarna också
åt att, tankar åt ens vänner och familjerna och
allting alltså. Så tänker vi.
Även här bottnar tankegången i en viss definition av
problematiken och att ingen egentligen är helt färdig. I
viss mening har man förkroppsligat sin livshistoria. Det
visade sig dock att de brottsliga handlingarna verkligen
hade genomförts och det ledde till att de två personerna
inte fick jobba kvar på huset. I Göteborgsposten skrev
man om det under rubriken ”KRIS-anställa gripna för
grova brott” (1 okt 2011) och nämnde såväl KRIS som
Styrsö. I artikeln uttalar sig en av de ansvarige med
orden: ”Jag är chockad, frustrerad och rejält nervös
för vad det här betyder för vår fortsatta verksamhet
… Sedan vet jag inte hur många sådana här smällar vi
klarar av. Det är mycket som snurrar i huvudet just nu.”
En person från Social resursförvaltning betonar i artikeln ansvaret, men säger också:”Vi har stort förtroende
för KRIS ledning och deras värdegrundsarbete. De gör
ett väldigt bra arbete med en väldigt svår målgrupp.”
Av de fyra socialarbetare som jag pratat med hade de
fortsatt förtroende för LH efter detta och fortsatte placeringarna. Även här framkommer det hur viktig Social
resursförvaltning har varit för KRIS och LH, att man
dels går in och uttrycker fortsatt stöd offentligt och dels
att man dagen efter det hade inträffat satt i krissamtal
med de ansvariga i föreningen.

Sammanfattande kommentarer

Eleverna som kommer till huset har haft svåra liv.
Det kan handla om familjeförhållanden och att man
saknar exempelvis sin pappa och/eller att man inte
upplever sig vara älskad och respekterad som barn.
Det kan också handla om att man som flykting levt
under synnerligen otrygga levnadsvillkor. Ett samhälle
med tilltagande segregation gör sitt till för att skapa
sociala orättvisor och olika typer av frustrationer och

spänningar i familjers och i ungas uppväxtvillkor. Det
frustrationer och den oro man bär inom sig kan göra
att man har svårt att sitta still och tycka om skolan.
Många beskriver hur de istället för att engagera sig i
skolan började satsa sin energi på kriminalitet, vilket
kunde innebära våld och en intensiv jakt på pengar och
konsumtionsvaror. Genom detta kunde man uppleva
mer av status och respekt. Det handlar om att gå in i ett
socialisationsfält där man utvecklar sin identitet och
livsstil, där denna sätter sig i kroppen som en del av
habitus. Men samtidigt bidrar man till sin egen marginalisering och för många kom ungdomsåren att bitvis
präglas av institutions- och anstaltsvistelser.
Personalen har ofta en mer utvecklad kriminell
bana än eleverna, vilket inte är underligt då de är äldre.
Några berättar relativt ingående för mig hur de gjort
kriminella karriärer i vilka de gradvis, genom att visa
att de är kapabla på olika sätt och genom att ibland visa
att de ”inte bara snackar”, har rört sig uppåt och till och
med bildat sådana organisationer eller avdelningar som
tidningar såsom Aftonbladet och Expressen tycker om
att skriva om. Deras karriärer har emellertid kommit
till ett stadie då de inte längre vill hålla på med kriminella verksamheter, ett stadie då det som tidigare sågs
som spännande eller respektingivande transformeras
till stressande och ångestframkallande. Exakt hur dessa
processer ser ut hade kunnat vara föremål för en egen
studie. Att lämna en kriminell karriär, identitet eller
livsstil låter sig emellertid inte göras omedelbart och
frågan är om man någonsin lämnar den helt. Ebaugh
skriver om hur man, när man lämnar en roll eller
identitet till förmån för något annat, bär med sig ”rollrester”, ett slags minnen, normer och värderingar som
kommer från det liv man levt tidigare. Dessa rollrester
påminner om det Bourdieu (1984) kallar habitus, det
man upplever och ser världen igenom och något som
inte kan avläras snabbt. Det kan vara tankesätt som
sitter kvar. Dessa rollrester och minnen kan ibland
vara av stor betydelse i mötet med eleverna och visa
att det man kan om kriminalitet inte är något man läst
i en bok, utan snarare på riktigt. Att eleverna vet att
man levt ett kriminellt liv kan också skapa en känsla av
att vara förstådd. Det kan också innebära att man inte
utmanar personalen.
I viss mening kan den kriminella bakgrunden, som
på många sätt kan ses som en resurs, också ställa till
det för LH. Detta sker när anställd personal får återfall
i kriminalitet eller droger. När så händer och bekräftas
får personalen lämna huset och man tar öppet upp vad
som skett med eleverna. Samtidigt som man kan förstå
att något sådant här kan ske utifrån perspektivet att
man från LH’s sida vill ge chansen till människor och
att man av det skälet kan vara snabba med att ta in ny
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personal, kan den typen av händelser vara riskabla då
samarbetsaktörer kan börja misstro verksamheten. Liknande har skett i Uppsala, vilket jag återkommer till i
kapitel 6.
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3 . PlaceRingSSnabbhet,
PROgRaminnehåll Och
uPPlevelSeR
Man sträcker ut en hand ”kan jag hjälpa
dig?”… Det här ekonomiska och det här, det
tar vi sen. Först och främst är det vad det är
för hjälp de behöver och har vi en ryggsäck
med massa bra saker som vi vet kan hjälpa då
ska vi använda det med en gång. (ledare på
Livsstilshuset i Styrsö)

I

I det kapitlet beskriver jag först ytterligare något som
utmärker LH i jämförelse med andra aktörer, nämligen
den snabbhet med vilken man kan ta emot elever. På så
vis kan man få in eleverna i den stund de är motiverade
till att försöka göra något med sina liv. Därefter beskriver jag det programinnehåll som används för att elevernas situation på sikt ska kunna förbättras. Det handlar
om att arbeta med det egna tänkandet och också reflektera över det tänkande man hade tidigare.

E

Johan, en ung elev, berättar att han drabbades av en
kraftig reaktion från det liv han tidigare levde. Han föll
ihop på mammas golv varefter mamman ringde till en
av de ansvariga på KRIS Livsstilshus:
Johan: Så hon ringde X och sa typ ”nu får du fan ta
tag i min son” så jag var så jävla svag så jag sa bara
ja till allting. Så jag sa väl ”ja visst, så här kan jag
inte ha det” så då kom jag dit och träffade på X som
jag kände sedan innan då från det gamla livet, eller
bekant kan man säga så.
Philip: Ah.
Johan: Och sitter där helt plötsligt och är helt
uppstyrd och då tänkte jag ”va fan” det var lite det
som gjorde att jag sa ja faktiskt för jag vet hur han
varit innan och jag tänkte att om han kan göra det så
kan jag också göra det och så där.
Philip: Ah precis.
Johan: Så som sagt, då testade de mig lite och
frågade lite frågor ”ska du inte åka idag?” och då
tänkte jag ”helvete, inte idag” och tänkte typ slutet
av nästa månad eller du vet. Jag måste ju göra klart

en massa grejer som var på gång ute på gatan som
man kallar det då, affärer hit och dit. Jag var skyldig
och folk var skyldiga mig. Så jag tänkte bara ”äh,
fuck it, det där får lösa sig” så jag gick med på att
följa med.
Det gick snabbt. Rätt som det var befann han sig
på huset i Göteborgs skärgård. Innan hade han mött
ledarna på KRIS-lokalen vid Järntorget. Att en bekant
från det kriminella livet var där gjorde det förmodligen
lättare för honom att se värdet i att snabbt åka iväg,
”om han kan göra det så kan jag också göra det”. Det
här ligger i linje även med uttrycket jag har hört flera
gånger från ledarna, nämligen att ”motivation är en
färskvara”, något de själva upplevt under sina egna
resor i det kriminella. Som Johan uttrycker saken:
På morgonen gick vi dit och jag måste säga att
det är enda anledningen till varför jag sitter här
idag för hade de sagt typ två-tre dagar efter så
hade jag kanske inte mått så dåligt, det är som
de kallar det ”man måste ta varan när den är
färsk” och det var som XX sa ”Jag vet att du är
en person som aldrig ber om hjälp” och det hade
jag aldrig gjort innan så det var därför jag högg
direkt.
Här finns också en förkroppsligad och genomlevd
kunskap om att man alltid har saker att styra upp och
en vetskap att det knappt går att finna en sådan livssituation där man inte har saker att ordna. Hade han
inte åkt direkt är det tänkbart att situationen och Johans
liv hade kunnat utvecklas på ett annat och för honom
mindre fördelaktigt sätt. Genom att det handlar om
mer informella nätverk, i jämförelse med socialtjänsten eller kriminalvården, finns heller inga egentliga
byråkratiska eller utredningsmässiga hinder för att man
ska kunna agera snabbt. I den meningen hänger de
informella nätverken nära samman med snabbheten.
Ytterligare något som kan göra de formella lösningarna
långsamma är att man först måste utreda vilken kommundel en viss klient tillhör. Detta handlar om vem
som ska betala för placeringarna.
Att man har kunnat vara så snabb i Göteborg har
också att göra med att Social resursförvaltning abonnerar på jourplatser och att man i den meningen kan
få betalt från dag ett även om berörd socialsekreterare

Inga hopplösa fall – Om livsstilshuset, ett boende och en verksamhet för unga med ”gängerfarenhet”

28

inte gett besked om finansiering. I årsrapporten 2012
från Social resursförvaltning står följande: ”Med hjälp
av jourplatsen har eleverna kunnat få omedelbar hjälp,
ibland på samma dag som behovet aktualiserats. Den
abonnerade jourplatsen har med andra ord använts som
det var tänkt.” I den meningen framgår att LH verkligen använt sig av stödet från myndigheterna när det
gäller att agera snabbt.
Men i vissa fall har man tagit in elever utan någon
finansiering. Detta har skett i både Göteborg och Uppsala. Ibland har eleven varit där en längre period utan
finansiering. Ofta har det handlat om att socialtjänsten
av något skäl inte har velat betala, att det till exempel
är oklart vilken kommun eller stadsdel som ska betala.
Livsstilshus är alltså en snabb aktör, som till skillnad
mot myndigheterna bara inom en kort tidsrymd kan
skjutsa en ung kille som befinner sig i en svår livssituation till huset. Husets ledare är fullt medvetna om
denna snabbhet och menar att den är ett kännetecken
för dem, något som ger dem en fördel i arbetet med de
unga. Nedan uttrycker sig en av de ansvariga i Göteborg om just detta:
Vi hade kunnat säga så att ”nä men vi får
avvakta, vi får vänta på att de drar igång
en utredning och det ska upp i nämnden
och sådana grejer va”, men vissa av de här
killarna som är i så dåligt skick att då får
kriminalvården ta hand om dem fjorton dagar
senare, visst… Och vi skjuter inte alltid rätt
när vi plockar in dem, men ibland kanske det
är för mycket hjärta, men det är också ett sätt
som KRIS som organisation är uppbyggt på, det
här ideella. Man sträcker ut en hand ”kan jag
hjälpa dig?”… Det här ekonomiska och det här,
det tar vi sen. Först och främst är det vad det är
för hjälp de behöver och har vi en ryggsäck med
massa bra saker som vi vet kan hjälpa då ska vi
använda det med en gång.
Man utgår här mycket tydligt från den unges behov
snarare än huruvida en placering är ekonomiskt möjlig.
Man skapar inga nämnder med bestämda datum för att
ta beslut enligt formaliserade regler och prövningar.
Den prövning som görs kan vara ett samtal med den
unge och ett möte med personalen.
Rutinen när det gäller att ta in någon på huset ser ut
som följer: Efter att ha fått en förfrågan, det kan vara
från socialtjänsten, genom privata kontakter eller via
en väns vän, håller man ett första möte med personen
utanför huset, ofta i KRIS lokaler. I samband med
detta möte gör man vad som kallas X-help affiliation
interview, där man försöker komma fram till en bild av

personens livssituation. Det kan handla om situationen
i allmänhet, vilken gängtillhörighet man vill lämna och
om det finns några hotbilder. Denna information tar
man med sig till ett personalmöte där annan personal
närvarar och där man tar ett beslut om personen ska få
vara på huset eller inte.

Programverksamheten; från
stabilisering till utslussning

Nedan beskriver jag det innehåll som boendet innebär
genom att också med hjälp av citat visa något av hur
eleverna och i viss mening personalen upplever detta.

Den röda fasen; stabilisering

När en ny elev kommer till huset får personen lämna
ifrån sig mobiltelefon och heller inte ha någon kontakt med omvärlden genom exempelvis internet. Man
får heller inte lämna huset. Här inleds vad som kallas
den röda fasen som kan sträcka sig mellan tre till fem
veckor, beroende på hur det går. Denna fas handlar
om att landa i och att acklimatisera sig till miljön och
de rutiner som finns på huset. Jag frågar en elev som
endast vistats åtta dagar på huset om vad som hänt
under den tiden:
Nej, inte så mycket, just nu så är det mer, jag
ska, ja jag är här på test, det var, jag ska visa att
jag vill förändra och komma nånstans i livet typ.
Så just nu så börjar jag typ med rutiner, går upp
klockan sju på morgonen, städar, äta frukost
tillsammans och ha morgonmöte.
Denna fas kan för många vara tuff då det handlar om
att klippa banden till det sociala nätverk man är van vid
och eventuellt oavslutade affärer och aktiviteter såsom
beskrevs i det inledande intervjuutdraget. En elev
berättar hur han uppfattade några som han satt med:
Det var några från Biskopsgården kan man säga
och de tyckte att det var döjobbigt att lämna
Biskop och deras sätt att tänka var att de skulle
försvara sina gator och jag tyckte ”Vadå? Ska
du stå där när du är femtio år också?”
Detta tema har jag belyst och analyserat i boken
Respekt, hur det växer fram en stark tillhörighetskänsla
i förhållande till de egna kvarteren och hur man kan
uppleva ett värde som ett slags kvarterens väktare.
Samma person som ovan beskriver hur ”strulig” han
kunde vara i början av placeringen:
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Jag var ganska frustrerad de första tre
veckorna. X sa att jag var jävligt jobbig att ha
med att göra. Jag försökte nog jävlas med alla
omkring mig på något sätt. Jag gjorde nog alla
irriterade, jag försökte trimma igång dem och
testa och ha mig. Jag var på dåligt humör för
jag har rökt hasch i femton år men det fick jag ju
sluta med då.
Här kommer det fram att det handlar om drogbegär. En
av de ansvariga har berättat för mig att de inte vill ha
det så, att de som kommer ska vara fria från drogsug.
Eleven fortsätter att berätta:
De första veckorna var jag irriterad på allting
och jag tänkte mycket på min bror liksom,
att han var där ute. Men det landade när han
kom, då hade jag hunnit landa lite och så. Sen
började jag träna lite och gå lite promenader på
morgonen och jag fann någon typ av rutin kan
man säga, jag gjorde saker exakt likadant varje
dag och jag märkte hur viktiga de blev.
Hans bror fick komma trots att man egentligen vill
undvika att ha så nära släktingar boende samtidigt. I
det fallet gjorde man emellertid bedömningen att det
kunde gynna båda, vilket det också visade sig göra. I
citatet framgår också hur han finner rutiner, hur han går
ner i tempo i förhållande till det liv han levt innan som
han beskrivit som i allra högsta grad tempofyllt. Just
detta med stabilisering handlar om att gå ner i tempo
och att anpassa sig till en ny rytm:
… under tiden har jag börjat sova bättre och
lugnat ner mig och månaden därpå försökte jag
bygga upp någon typ av rutin och sen tredje
månaden tror jag det var då började jag snappa
upp vad alla lärde mig där.
Här är han vad man kan kalla stabiliserad och motiverad. LH får ibland kritik för att man tar in elever som
inte är motiverade och som bara vill vila upp sig och
som på olika sätt ställer till med problem för de andra
eleverna. Efter att ha pratat med eleven som citeras
ovan tror jag att han blev motiverad under de första två
månaderna och att han till en början inte var särskilt
motiverad. Man kan också ställa sig frågan om det är
rimligt att tala om antingen motiverad eller inte när det
sannolikt mer handlar om grader och ambivalenser.
Livsstilshuset kan bidra till att skapa det utrymme för
reflektion och socialt stöd som kan behövas för att man
ska bli än mer övertygad och motiverad i tanken om att
man kan förändra sitt liv. Då man är tillräckligt stabil

och då man utvecklat en viss relation med elever och
personal är man färdig för nästa fas. Som jag skrev i
förra kapitlet kan det skapas en relation mellan elev
och personal som handlar om ömsesidiga förtroenden
och en känsla av att man kan förstå varandra och att
man jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål. I en
sådan relation kan eleven bli motiverad till att ytterligare jobba med de problem han har, utan att behöva
uppleva den skuld och skam han tidigare eventuellt
upplevt av att vara ett problem.

Den blå fasen; att upptäcka sig själv

SEfter den röda fasen kommer den blå. Man börjar då
jobba med någonting som kallas ELP, X-help livsstilsprofil. Den utgör en omfattande samling frågor som
handlar om beroende, kriminalitet, livsstil, högrisksituationer med mera. Eleven får tillsammans med ledare
sätta in sig själv i olika situationer och i olika former
av kriminella tankemönster som man kanske inte var
medveten om att man hade.
En elev berättar att ELP’n var viktigt för honom,
men samtidigt jobbigt då han menar att man ”i stort
sett får kapitulera för sig själv … Får erkänna för sig
själv. (…) Och det var ju en jävligt jobbig grej. Jag
har ju inte trott att det var så illa”. Han berättar att de
frågor han fick besvara var ”jävligt personliga” och
att man tillsammans med kontaktpersonen fick gå igenom resultat. När han reflekterade över hur han hade
svarat på olika frågor förstod han ”att det inte har varit
så jävla bra ändå”. Han säger också att kontaktpersonen repeterade vissa saker och ord så att det verkligen
skulle gå in i honom och sätta sig i honom som ett slags
verktyg, ett ord som jag hört då jag pratat med människor som har erfarenhet av NA, AA och tolvstegsprogrammet. Det handlar om att bryta vanemässiga tankar,
belöningssystem, kortsiktiga problemlösningsmetoder
med mera. En annan elev, Sebastian, berättar om det
som i ELP’n kallas ”högrisksituationer”, också en form
av verktyg.
Sebastian: Jag lärde mig något som heter
”högrisksituationer”, som jag tycker har hjälpt mig
nästan mest av allt om jag ska vara ärlig.
Philip: Mm.
Sebastian: Jag har aldrig fattat varför jag hamnar i
sådana här situationer ”va fan, det är ju inte mitt fel,
det bara händer”. Så har jag alltid tyckt liksom och
det är ju inte så att jag går och letar efter problem
men det har man ju nästan gjort utan att veta om
det. Man kan undvika vissa saker som är jobbiga för
en liksom.(…)
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Philip: Men vad kan en högrisksituation vara för
dig?
Sebastian: Nej asså en högrisksituation, ett
visst område, vissa personer eller vissa typer av
situationer liksom som du inte kan hantera utan att
väcka det gamla liksom.
Philip: Ah, just det.
Sebastian: Det är ju så att vissa personer har den
påverkan på dig, undvik dem då liksom. Så du
kanske ska hoppa av en hållplats längre för att
slippa gå förbi hans lägenhet eller du vet, gå och
köp ciggen där istället för där, för där brukar ju de
stå liksom.
Inom ELP’n tycks man arbeta utifrån grundantagandet
att människan är ambivalent, att man har sitt beteende
rent kroppsligt och att detta kommer att fortsätta att
existera, men att det handlar om att ändra sitt tänkande
och att ha resurser för att hantera och inte stimulera det
begär man kan ha efter droger, kriminalitet och eventuellt olika konsumtionsvaror. I den meningen antar man
att en beroende människa ständigt måste jobba med sitt
beroende för att hålla det i schack. Denna tanke är även
central i AA och NA. Att ha ”verktyg” kan innebära
att man sätter ihop olika tankar, beteenden och känslor
och förstår dem i ett nytt ljus där man bättre kan tolka
exempelvis om man är på väg att ta ett återfall. En
tanke i programmet är att själva återfallet egentligen
påbörjats långt innan man genomför själva handlingen.
Jag talar med en annan av eleverna, Johan, som senare
började arbeta som personal på huset.
Programmet har fungerat på mej. Det som är
bra med programmet jag har kört därute är att
man inte fokuserar på vad jag har gjort, utan
på varför saker har blivit, man fokuserar på hur
hjärnan fungerar och ens tankar. Och det har
gjort att jag idag, när jag hamnar i destruktiva
tankar, kan känna igen mig, för ett återfall i brott
eller narkotika, det sker inte när du just har slått
en person, eller när du just har tagit drogen, det
är inte ett återfall, utan ett återfall börjar redan
i huvet, när man sitter hemma kanske för länge.
Då sitter man och tänker, och tänkande går över
till grubblande, och från grubblande, när du
nyss inte hade något problem, så har du hittat på
ett problem. Till exempel, jag har en fruktansvärt
dålig TV hemma, en sån grej kanske skulle kunna
bli ”Varför ska inte jag ha en platt-TV som alla
andra?” och sen gör man det till ett problem,

och så går man ut frustrerad och arg, och så slår
man på nån. Då får man stanna upp och tänka
tillbaka. Jag har lärt mej ett nytt sätt att tänka
på. Man får tänka realistiskt. Jag är inte den
enda utan platt-TV va och så får man kolla vad
jag har gjort, hur såg mitt liv ut. Ibland vill man
gärna romantisera ens kriminella liv. Människan
har en förmåga att ta bort allt negativt, det är
så hjärnan fungerar och man minns bara det
positiva. Så när jag blickar tillbaka, det första
jag ser är dom positiva sakerna som kriminell,
så man måste stanna upp och tänka ”Hur var
det det verkligen var?” för att minnas dom här
dåliga stunderna, när man mådde skit och inte
hade pengar och det var verkligen misär. (…)
Mitt största beroende var ju att man ville ha
en identitet, det var ju kriminalitet, det var det
som var mitt primära beroende, man skulle vara
nånting genom att ha vissa kläder, materiell.
Jag var vilsen eftersom jag inte hade en manlig
förebild, jag var identitetslös och fyllde min
identitet med saker och ting.
I citatet är det tydligt hur han lärt sig att tänka på ett
nytt sätt, med vissa ord och ett visst sätt att analysera
sig själv och andra. Det är högst rimligt att tro att han
lärt sig detta sätt att tänka på LH i det program han
genomgått och tagit på stort allvar. I det han berättar
framstår hjärnan som central i programmet, att man lär
sig hur hjärnan fungerar för att genom reflektion ska
kunna överlista denna och förebygga olika faror som
hjärnan kan utsätta en för.
Detta arbete görs, liksom allt annat arbete på huset,
ickekonfrontativt, vilket framgår i början av citatet,
att man inte främst fokuserar på vad man har gjort
utan snarare på varför man gör det. Eller som det ofta
uttrycks av de ledare jag talat med ”Du är inte ett problem, men du är en del av lösningen”. Eleven börjar
genom ELP’n att tala om, dels för sig själv och dels
för sina samtalspartners, vad det är för situation man
har att hantera, vad det är för krafter man har att jobba
med. En av de ansvariga menar att detta sätt att arbeta
skiljer sig från sådana institutioner där personalen talar
om för den intagne vad han eller hon kan eller bör
göra. Det är eleven själv som med hjälp av olika frågor
kommer fram till detta. Han betonar också hur denna
fas handlar om att skapa en relation mellan eleven och
personalen och att hela deras arbetssätt är just ickekonfrontativt. Min bedömning är att programmet är en
mycket viktig del av det som LH har att erbjuda, för
genom detta skapas ett innehåll och en progression där
eleven upplever att han lär sig något om sig själv.
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Den gröna fasen; att jobba stegvis och
skapa hopp inför resan

I den gröna fasen inleds det som kallas KASE-team,
som är en förkortning av kontaktman, arbetscoach,
socialrådgivare och elev. Man använder sig här av det
som kallas byggklossmodellen, där det finns ett antal
byggklossar med olika förslag på vad man ska jobba på
den närmaste tiden. Tanken är dels att man ska tänka
och ta ansvar för sitt liv och dels att man ska förbereda
sig för tiden då man lämnar LH. Det kan handla om
familjerelationer, beroende, utbildning, körkort med
mera (se bild), men det finns också en kloss som det
står ”annat” på där eleven kan välja något eget.

sedan väljer ut tre klossar. Han betonar att det är eleverna själva som bestämmer vilka klossar som väljs. Om
eleven väljer en kloss som det står skulder på frågar
någon ur gruppen till exempel varför man väljer skulder och hur eleven ska gå till väga. Det kan här handla
om hur man går tillväga i kontakten med kronofogden.
Efter två till tre veckor ses man igen för uppföljning,
och så fortsätter projektet.
Både ELP’n och byggklossmodellen bygger på att
eleven äger problemet och det ansvar detta innebär.
Byggklossmodellen innebär alltså stegvisa nya utmaningar som kontinuerligt följs upp och utvärderas av
teamet. Socialrådgivaren tycker att modellen fungerar
bra, inte minst att man berömmer eleverna då de tagit
tag i något problem. Som han ser det är det av stor vikt
att skapa hopp för dessa killar. När någon ur personalen
säger ”bra jobbat”, så ”växer” killarna.
Utöver detta har man individuella samtal, kontinuerlig kontakt mellan den eller de som är kontaktpersoner
för en elev och andra typer av aktiviteter.

Den lila fasen: uttrappning

Social resursförvaltning skriver om denna metod:
Syftet är att den unge ska få stöd i att våga ta
tag i alla de problem som skapats genom den
kriminella livsstilen, t.ex. skulder, förstörda
relationer, avsaknaden av arbete och bostad
m.m. Den unge behöver hjälp att hålla hoppet
uppe och att det inte känns oöverstigligt att
reda upp sitt liv för att kunna komma tillbaka
till samhället. (Årsrapport 2012, Social
resursförvaltning)
Här jobbar eleven även med socialrådgivaren, som inte
tillhör husets personal, utan som är anställd av Sociala
resursförvaltningen, Göteborgs stad och som tillbringar
en dag i veckan i huset. Personen ifråga är en av de
mest erfarna socialarbetarna i Göteborg. Metoden går
ut på att stegvis jobba med olika teman, utan att känna
den stress och frustration det kan innebära om man
skulle jobba med en mängd teman samtidigt. Det handlar också om en individualisering av arbetet där man
arbetar med det som individen känner är mest angeläget. Socialrådgivaren beskriver hur man sitter ned
med eleven och försöker komma fram till vad personen
tycker är mest angeläget att ta tag i och att personen

Vid uttrappningen har man fortfarande kontakt med
huset, där man tillsammans med socialsekreteraren och
eleven på basis av hur situationen är och upplevs och
hur man utvecklats i de olika faserna går igenom olika
delmål, såväl lång- som kortsiktiga. KRIS har fem
lägenheter som kan fungera i denna utslussning. Här
är KRIS-lokalen av stor betydelse då den innebär en
gemenskap för personer som försöker skapa ett stabilt
liv utan de gamla vännerna. CGA-mötena i KRISlokalen kan också vara betydelsefulla i denna process
då man dels träffar andra människor och dels genom
dessa möten kan påminnas om de problem man har att
arbeta med. Från husets sida är man, som jag noterat
tidigare, noga med att påpeka att man inte skapar färdiga produkter, men att man tillsammans med de unga
själva tar fram olika verktyg som man kan ha med sig
i livet. Dessa verktyg är av stor betydelse vid själva
utslussningen. Tanken är att man, om man inte arbetat
tillräckligt med sig själv, inte kommer att kunna behålla
exempelvis arbete, bostad och relationer över tid. I
några fall handlar utslussningen om att man erbjuder
sysselsättning och eventuell anställning på KRIS. En
elev, Johan, som befinner sig i denna fas berättar att
han arbetar på Unga KRIS:
Johan: Sen jobbar jag med ungdomarna nu på KRIS
och vi har nolltolerans så jag kan inte ens dricka
alkohol och jag tycker att det är ganska bra och vi
har referenslägenheter där jag får pissa.
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Philip: Så då har du börjat få boende genom KRIS
också?
Johan: Ja, jag fick en lägenhet så ska jag ha den
ett år sen får vi ett kontrakt här någonstans, ett
förstahandskontrakt av kommunen. Man får ju lite
betalt för det man jobbat för också.
Han verkar vara nöjd med den möjlighet han fått och
jag frågar honom om han befinner sig i det som kallas
utslussning:
Johan: Mm. Och den har varit det jobbiga.
Philip: Ah.
Johan: Faktiskt. Jag har ju fortfarande sett till att
ha lite murar omkring mig, men man var lite i en
skyddad verkstad. Jag upptäckte när jag satte mig
på båten från Saltholmen så bara släppte man och
lämnade alla problemen i Saltholmen och så ”pust”,
en lugn och ro fristad. Det var ju problem inne i
huset också men det var ju inte personliga problem
liksom, det var ju inga världsproblem utan kanske
att vi inte gick jämnt alltid vissa av oss.
En svår period kommer alltså när man lämnar huset,
rutinerna, avskildheten, för att konfronteras med den
”riktiga världen” för att ta sig ”in i” samhället. Har man
varit en längre tid i huset och skaffat sig verktyg är det
rimligt att anta att man bättre kan hantera de problem
och möjligheter som gestaltar sig. Den gemenskap som
KRIS erbjuder är här viktig, liksom det att föreningen
kan erbjuda en form av sysselsättning. Dessutom har
jag vid flera tillfällen fått höra att man inte lämnas
vind för våg, att man kan kontakta LH om man skulle
behöva det. En annan av killarna berättade att han brukade åka ut och besöka LH även efter att hans tid där
var avslutad.

Sammanfattande kommentarer

I detta kapitel inledde jag med att skriva om den snabbhet som utmärker LH i förhållande till andra aktörer.
Den kan innebära att den unge kommer till huset i en
period där han är motiverad att ändra sitt liv. Detta är
utan tvekan en framgångsfaktor som förenklas genom
det stöd Social resursförvaltning ger huset. Dimensionen snabbhet kommer att följas upp även i följande
kapitel. Programinnehållet är som jag uppfattar det
ytterst genomtänkt och eleverna på Styrsö berättar att
det både kan kännas jobbigt och vara uppbyggande
med det man får lära sig. Genom programmet, om
man stannar tillräckligt länge på huset, utvecklar man
verktyg som kan hjälpa en när man senare ska ”ut” i
samhällslivet. Utslussningen är en svår period, men
KRIS tillgång till utslusslägenheter och till lokalen vid
Järntorget skapar bättre förutsättningar för att bryta isolering och för sysselsättning. Utvärderingen, gjord av
Social resursförvaltning, visar att många elever lyckas
skapa sig ett självständigt liv (se kapitel 5).
Programmet har också en mer rituell betydelse (jfr.
Collins 1997) genom att det då det praktiseras och talas
om också blir något som gör att ledning, personal och
elever upplever att de har ett gemensamt mål att kämpa
för och att man är högst engagerade i att utveckla eleverna så att de blir bättre rustade i att leva ett liv utan
kriminalitet och droger. Om programmet inte fungerar
finns risken att den gemensamma visionen naggas i
kanten och undergrävs.
Eftersom jag ser det som viktigt att man verkligen
genomför programmet är det av stor vikt att personalen
kan programmet och att ledningen utbildar nyanställa i
det. Mitt intryck är att man skött detta i Göteborg fram
till vintern 2012/13, där de som suttit inne med mest
kunskaper varit verksamma i Styrsö. Detta har dock
varit mer problematiskt i Frossarbo, vilket jag återvänder till i kapitel 6.
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4 . kRitik Och anPaSSning
till ”De välkammaDeS”
SyStem
K
När Livsstilshuset inledde sin verksamhet samverkade
man mycket med Kunskapscentrum (KC) i Göteborg.
Att KC så gärna ville samverka med just Livsstilshuset var att man såg det LH byggde upp som något
unikt och också som något som verkligen behövdes
i Göteborg på grund av den situation som fanns med
kriminella nätverk och grupperingar. När jag ställer
frågan om varför man ville samverka till en företrädare
för Kunskapscentrum svarar han att det behövs något
mer än bara boende och sysselsättning, det krävs också
en förändring av människans tänkande och handlande.
Han pekar också på att det program man bedriver inom
Livsstilshuset är designat just med tanke på målgruppen och att denna målgrupp inte bara har problem med
kriminalitet utan också med att ha levt i gäng med allt
detta för med sig. Under intervjun talar han och ytterligare en företrädare för KC. Han berättar med entusiasm
om hur han och en av de ansvariga på LH arbetade nära
varandra under LH’s initieringsfas (se även kapitel 1).
I de mer historiska sekvenserna använder han uttrycket
”vi” och man förstår att de förde en slags kamp för att
övertyga politiker, kommunala yrkesgrupper och inte
minst boende på Styrsö om att göra verklighet av huset.
Detta ”vi” existerar emellertid inte då jag under våren
2012 genomför intervjun. Istället uttrycker man en rad
kritiska synpunkter om LH, dock inte oreserverat. Ett
sådant område av kritik gäller huruvida personalen på
LH egentligen är stabila nog att hålla sig borta från
kriminalitet:
”… har du vart yrkeskriminell så länge som
många av dom här instruktörerna har varit …
också helt ovetenskapligt, men jag har satt en
femårsgräns, ungefär som en cancersjukdom,
innan du blir helt friskskriven, och vi har haft
nationellt ganska kända före detta kriminella
som efter tre och ett halvt till fyra år plötsligt
fått ett återfall i kriminalitet och det är väl det
som varit den stora oron. Att inte ha lyckats med
alla elever är fullt förståeligt, för ingen annan
har lyckats med eleverna över huvud taget
och därför hamnar dom där. Men faran är om
instruktörerna själva är så stabila att dom kan
påta sig det ansvaret att vara instruktörer för

dom som ska bli avprogrammerade, det är det
som har varit den stora faran, eller farhågan ska
jag säga.” (man från Kunskapscentrum)
Man kanske kommer lite väl snabbt från det
här att ha gått igenom programmet och bli
habiliterad liksom. Går det så fort verkligen, att
man själv kan bli ledare och instruktör direkt?
(kvinna från Kunskapscentrum)
Jag tolkar det som att de menar att man är för snabb
när det gäller att anställa personal, att man inte är tillräckligt försiktig. Att sätta en försiktighetsgräns på fem
år skulle, enligt den manlige representanten, kunna
vara ett sätt att undvika vissa risker. Detta tema, snabbhet kontra långsamhet, är centralt i den här intervjun
och även i andra intervjuer. I detta fall antar man att
snabbheten kan ställa till problem. Jag återkommer till
detta. Ytterligare ett tema som kommer fram i intervjun
handlar om deras bakgrunder:
… och att elever (kommer) från samma
kriminella bakgrund som instruktören, dom har
haft samma bakgrund, dom känner varann sen
tidigare, kan vara en styrka, kan också vara en
svaghet om inte instruktören är riktigt tydlig
i sitt avståndstagande på alla sätt. Det finns
en risk att dom förenas av den gemensamma
historian bakåt och då gäller det att dom goda
krafterna segrar. Det är våran stora farhåga
som vi haft.
Här tecknas bilden av en kamp mellan goda och onda
krafter och att den gemensamma bakgrunden kan
innebära att de goda krafterna besegras. Det spekuleras i att någon instruktör inte är tillräckligt tydlig i sitt
avståndstagande. Den manlige representanten från KC
uttrycker också att han blev besviken när ”Livsstilshuset valde att ta in elever så de skulle kunna gömma sig
eller återhämta sig, inte för rehabilitering” och säger att
de hade hårda diskussioner med LH’s ledning om detta.
Det ovan, både om snabbhet och bakgrund, uttrycks
i ganska spekulativa ordalag. Det hela blir något mer
konkret lite längre fram i intervjun då den manlige
representanten på KC uttrycker sig så här:
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Vi har haft fler instruktörer där vi har fått
information från polisen att dom har vart
för frekventa i sitt umgänge med de gamla
kriminella och lite på fel platser, oavsett om dom
nu gör en oskyldig tjänst eller, men det har gett
väldigt dåliga signaler ute i lokalsamhället …
Här tycks grunden till oron och farhågorna konkretiseras på så vis att de bygger på iakttagelser från poliser
ute i staden. Men samtidigt är det fråga om spekulation
från polisernas sida byggd på vissa iakttagelser. Det
har vid två tillfällen som jag känner till förekommit att
anställda på LH blivit gripna och dömda för brottslighet. Men det som åsyftas ovan handlar ju om något
lösare, mindre gripbart. Umgänge är ju inte brottsligt.
Man kan också fundera på vad ”lokalsamhället” betyder i formuleringen ovan. Om poliserna ifråga skulle
sprida ut sina iakttagelser till andra poliser, kriminalvård, socialarbetare och politiker med flera kan man
tala om ”dåliga signaler ute i lokalsamhället”. Annars
tolkar jag det som sägs som att lokalsamhället i denna
bemärkelse betyder poliser.
Den manlige representanten för KC verkar en smula
ambivalent i förhållande till LH. Han förefaller, trots
mycket skepsis, se stora fördelar med LH i förhållande
till de vanliga välfärdsstatliga aktörerna:
Men KRIS har, nu ska jag vända på det,
positivt, har två stycken saker som är oerhört
bra konkurrensmedel jämfört med traditionell
kommunal verksamhet; snabbheten. När det här
ska behandlas på sedvanligt socialtjänstkontor,
en placering, och eventuellt tas i något
nämndbeslut ett par veckor längre fram. Den
hastighet och snabbhet som KRIS har, det går
inte att konkurrera med den. Den är oerhört
bra. Det andra är, med tanke på deras bakgrund
och deras okonventionella arbetssätt, så
når dom nog klienter som vi i det etablerade
samhället har svårt att nå. Dom får kontakt med
dom klienterna som vi i samhället i övrigt nog
skulle få svårt att nå. Dom talar på samma sätt
och dom kan känna igen sig i deras situation
på ett helt annat sätt än vad vi välkammade kan
göra. Dom två fördelarna är fantastiskt bra
att ta tillvara på, snabbheten och att nå svåra
målgrupper, där är dom helt överlägsna all
annan offentlig verksamhet.
Det som tidigare utmålats i kritiska ordalag blir här en
fördel. Vi talar vidare om detta med snabbhet och jag
ställer frågan om de tror att LH kommer att överleva
i framtiden. Han säger att han tror det, men att de bör

anpassa sig till systemet: ”Man får inte kväsa entusiasmen, men dom måste inse att dom har med stelbenta
organisationer att göra …” Det här kan också handla
om att man anställer socionomer och att man på så
vis får en utbildning som är mer igenkännbar av det
byråkratiska systemet och inför upphandlingar. Det
framförs också att LH hade kunnat utnyttja mer av de
polisiära kunskaperna innan de exempelvis anställer
personal. Frågan är emellertid hur ett större samarbete med polisen skulle påverka deras ändå relativt
autonoma position och identitet i förhållande till såväl
polisen som till de kriminella grupperingarna. Frågan
här är också hur mycket de kan anpassa sig till de ”välkammades” långsamma, omständliga och byråkratiska
system utan att förlora det som gör dem till speciella
och starka aktörer som kan möta, förstå och känna igen
sig i de unga killarna, ha goda kontakter i nätverken
och kunna agera snabbt för att de känner att ”det finns
inga hopplösa fall”. Dessa frågor diskuteras vidare i
det kommande utifrån olika perspektiv och med olika
röster.

LH

I nära anslutning till den intervju som utgör datamaterialet till avsnittet ovan träffade jag de ansvariga för
Livsstilshuset tillsammans med en socialsekreterare.
Jag använde de huvudpunkter av kritik som förts fram
av KC som intervjuguide. Nedan tar jag upp hur LH
i detta samtal bemötte kritiken. Det visar sig att man
känner igen mycket av kritiken och att mycket av den
kommer från ett polisiärt håll snarare än att det skulle
vara en allmän uppfattning om huset. Även socialarbetaren stämmer in i mycket av det de ansvariga säger.
Nedan går jag in mer i detalj där en av de ansvariga på
LH uttalar sig:
… vad de menar med snabbhet är ju att de
tycker att vi ska tänka polisiärt då. Att de
personerna som ska jobba där ska ha gått fem
år och att man ska vara ute ur registret och
det ska inte vara några oklarheter, och vi hade
ju till exempel XX då. När han kom på tapeten
så hade de ju fått uppgifter av polisen att han
höll på med nånting här då va. Och då frågade
jag dem ”Är det fakta eller är det illavarslande
rykten?”. Och så funderade de lite grann och
så kom de fram till att det var rykten. Det var
gamla spanare som inte hade kunnat sätta dit
honom i den gamla och de menade på så här att
”Jamen han…” och de kände ju inte ens honom.
De hade inte träffat honom nu.
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Att man från ett polisiärt håll var skeptisk till XX
hederlighet framkommer även i intervjun med företrädare från Kunskapscentrum där den manliga representanten menar att de var högst tveksamma till XX
medverkan. XX blev med tiden, och ganska snabbt,
en av de viktigaste personerna för att hålla igång Livsstilshuset, för att utveckla programmet, för att kommunicera med socialsekreterare och för att kunna
arbeta med eleverna. Hans stil beskrivs som öppen och
förhandlande och den manliga representanten från KC
uttrycker sig med orden ”XX har gjort ett enastående
jobb”. XX hade dock aldrig klarat femårsregeln som
kriminalvård och polis utgår ifrån, men visade i mötet
med de unga på huset och i mötet med personal och
omvärldsrepresentanter att han verkligen kunde göra
ett bra jobb. Jag märkte själv då jag träffade honom i
början av utvärderingstiden hur engagerad han var och
hur mycket han visste om eleverna på huset, hur han
verkligen hade skapat en behandlingsrelation till dessa.
En ansvarig på LH fortsätter enligt följande:
Lika lite som jag går till de kriminella
gängen och frågar dem om jag får hjälpa de
människorna som kommer och söker om de
varit aktiva där. Lika lite går vi till polisen och
frågar: Får vi anställa den här killen? Är det
okey för er?
Här handlar det om att inta en självständig position,
att man själv tar besluten utifrån de bedömningar man
gör av någons uppriktighet och entusiasm. Att involvera å ena sidan polis eller å andra sidan de kriminella
nätverken skulle innebära en omöjlig situation i arbetet på Livsstilshuset. Om man skulle involvera Kunskapscentrum för mycket när det gäller personal- eller
elevrekrytering menar de att det skulle vara som att
associera sig med polisen själv ”För de är styrda av de
starka krafterna inom polisen i den här stan.” De pekar
i den meningen också på att det finns många poliser
som använder uttrycket ”självsanering” när de beskriver våldet inom kriminella kretsar. Jag har själv hört
ordet användas av poliser i andra städer. Att använda
ett sådant uttryck innebär en stark avhumanisering och
stigmatisering av människor, att det mänskliga genom
uttrycket sanering försvinner och att det istället träder
fram associationer till ”ohyra” och bakterier som tar
kål på varandra.
Om man ska förstå varför LH inte vill utgå från
femårsgränsen när det gäller att anställa folk får man
gå till den filosofi som handlar om att ge folk chansen,
människor som sällan fått chansen ifråga om arbeten
och förtroenden i den vita världen. Den ansvarige tar
sig själv som exempel:

Inte ens jag själv hade anställt mig med min
bakgrund när jag kom och var ny i början och
jag fick den möjligheten och den chansen att
börja växa i KRIS som organisation. Och då har
jag en skyldighet att ha den inställningen mot
människor som kommer. Och ibland så går det
bra och ibland så går det inte bra. Jag fick en
chans när ingen annan var beredd att ge mej en
chans. Och det har ju funkat jättebra. Och jag
har lärt mej mycket och det jag har fått det delar
jag med mig av. Jag ger också folk chansen.
Här förtydligar han den filosofi som finns inom LH och
KRIS. Han menar också självkritiskt att man inte alltid lyckas välja rätt folk, men att det är en konsekvens
som är omöjlig att förebygga om man ska jobba efter
devisen att folk måste få chansen. Jobbar man ”med
hjärtat” på det sätt som beskrivs ovan är det orimligt
att vänta fem år och göra den tidsperioden till något
magiskt. I den meningen går hjärta och känsla före den
typ av tidsgränssättning som KC:s representant och
Kriminalvården föredrar.
Ytterligare en kritik som riktas mot LH är att man
tar emot elever för snabbt. Den kritik som KC tagit upp
handlar dels om att man eventuellt tar emot elever som
egentligen bara vill vila upp sig, dels om att man tar in
unga utan att socialen har ställt sig bakom och att det
utvecklas vad den kvinnliga representanten kallar ”en
gisslansituation”. Med det menar man att socialtjänsten
får svårt att neka en klient fortsatt placering på huset.
Även två av de fem intervjuade socialsekreterarna påtalade risken för en gisslansituation, trots att de i stort var
mycket nöjda med samarbetet med LH.
De egna livserfarenheterna gör att man verkligen förstår att motivation är en färskvara, som man
uttrycker saken, och att rätt hjälp i rätt tid kan göra en
avsevärd skillnad och till och med skapa möjligheter
till ett annat framtida livsförlopp än det som skulle ha
kunnat utvecklas om hjälpen uteblev. I mina egna studier har jag många gånger iakttagit hur lång tid det kan
ta innan man får den hjälp man behöver och också hur
olika myndigheters brist på samverkan får konsekvenser för klienten. Den genomlevda och erfarenhetsbaserade kunskapen är i den meningen det som allra mest
gör att man väljer att agera snabbt. Men detta gör också
att man kan utsättas för kritik.

N

Intervjuerna med socialarbetarna gjordes förutom vid
ett tillfälle under hösten 2012. Som jag skrivit ovan
menade ett par socialsekreterare att det ibland gick lite
fort när de unga placeras på huset, att den unge blev
van vid huset och inte ville till något annat ställe. Det
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kunde också handla om att man från socialtjänstens
sida ville ha ett billigare alternativ än det som LH
erbjöd. Detta var den enda egentliga kritiken mot LH.
Socialsekreterarna var dock, liksom Kunskapscentrum,
högst medvetna om att denna snabbhet också är en stor
tillgång som innebär att LH gör det som andra aktörer
inte klarar av att göra.
En socialsekreterare, Frida, som har ansvarat för
flera placeringar på LH, menar att ärligheten och dialogen varit det som fungerat allra bäst med huset. Hon
berättar att de ringer så fort något avviker och att hon
på så vis får kontinuerliga bevis för att de inte förskönar den egna verksamheten eller förnekar eventuella
problem. Frida säger att en placering inleds med att
de får ett uppdrag av henne gällande hur de ska jobba
med klienten. Hon beskriver att diskussionen gällande
uppdraget fungerat mycket bra och att de tillsammans
diskuterat vad klienten/eleven behövde. Efter detta
sker kontinuerliga återkopplingar och ofta är det en
kontaktperson från LH som ringer. ”Jag behöver inte
jaga personalen, för de kontaktar mig”. Hon hyser inga
som helst misstankar, och det gör heller inte de övriga
socialsekreterare jag pratat med, om att de skulle hålla
på med något skumt. Frida säger också att hon besöker huset var sjätte vecka om hon har någon klient
där och att hon då samtalar både med klienten och det
team som finns runt denne på huset. Hon säger: ”Jag
känner mig lugn när jag har placeringar där” och den
meningen kan tolkas som att det inte är en självklarhet att känna sig lugn när man placerar unga. En annan
socialsekreterare som också placerat på LH berättar att
det när man placerar ofta kan handla om svåra beslut
där man kan undra om man gjorde rätt. Att Frida och
även andra som jag talat med har gjort flera placeringar
där är en stark indikation på att de verkligen är nöjda,
annars skulle de förmodligen inte placera där mer.
Av det socialarbetarna berättar framgår det tydligt att
planen för klienten görs av socialsekreteraren i samråd med klienten och i en matchning mot det LH kan
erbjuda.
Ytterligare något som framgår i intervjun med Frida
och andra socialsekreterare är det värdefulla i att LH
kan ge killarna flera chanser. Det kan handla om att
någon missköter sig i huset och skrivs ut, men att han
får komma tillbaka efter en tid då han förklarat vad
som hände och visar en större motivation att verkligen
jobba med sig själv. Hon säger att killarna är ”experter
på att straffa sig själva” och menar att de på LH har en
förståelse för hur ”målgruppen” fungerar, och det hon
syftar på tror jag är deras egna erfarenheter av att ett
avslut från en kriminell bana inte görs i en handvändning, utan snarare att det är att betrakta som en process
som kan ta tid. Här tangerar hon det som en av de

andra socialsekreterarna tog upp, nämligen att LH är en
orädd aktör, som kan ta emot unga som andra inte vill
ta emot.
Även den socialrådgivare, anställd av Social resursförvaltning, som en gång i veckan arbetat på Styrsö,
menar att det när det gäller vissa killar inte finns några
egentliga placeringsalternativ. Han pekar på att man
haft några placeringar med unga som har varit högt
uppsatta i ”gängen” och som andra boenden eller institutioner skulle haft svårt att nå och att motivera. Socialrådgivaren säger att några av de ”verkliga värstingarna” har förändrats och att det är ”det man kan gå på”
när det gäller att bedöma LH:s betydelse. Det är rimligt
att se dessa killar som bevis på att LH behövs och kan
lyckas.
I det socialarbetarna berättar framträder en bild
av att organisationen verkligen behövs och att den i
huvudsak fungerar bra.

Sammanfattande kommentarer
Ryktet är ett anonymt brev som kan skrivas utan
risk. (Kapferer 1988: s.54)
LH fått stöd och hjälp från det etablerade samhället i
form av Allmänna arvsfonden, Social resursförvaltning i Göteborgs stad, Kunskapscentrum (åtminstone
initialt) och enskilda socialarbetare. Dock tycks det
vara så att det också förekommer ryktesspridning om
organisationen såsom osäker och alltför snabb när det
gäller att ta in såväl elever som personal. Från polisiärt
håll har det skapats rykten om personal, det har odlats
en skepsis. Samtidigt är det viktigt att konstatera att
det som kritiseras också är det som rosas, det som så
tydligt uttrycks i Social resursförvaltnings rapportering.
Arbetar man utifrån devisen snabbhet är det nog svårt
att undvika misstag. Men samtidigt kan man fråga sig
om ordet ”misstag” verkligen prickar rätt i sammanhanget. Som jag visade i kapitlet 3 har det hänt att man
tagit in elever som varit högst ambivalenta och som
kommit till huset inom loppet av tjugofyra timmar. I
den meningen är de egentligen djupt involverade i det
kriminella livet och man skulle kunna tänka sig att de
vill till huset för att vila upp sig. Men denna kritik är
ju inget som utmärker LH och dessutom kan det vara
så att man på LH kan bidra till att skapa motivation för
de som egentligen inte från början är så motiverade att
ändra sina liv.
Som det inledande citatet säger kan rykten spridas
som anonyma brev. Det som sägs i ryktet behöver inte
bekräftas vetenskapligt, och den som sprider ett rykte
träder sällan fram. Av det skälet är det svårt att försvara
sig mot det. När något faktiskt sker, som när ett par ur
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personalgruppen blev gripna, hotas organisationens
varumärke och idé. Men det tycks som att förtroendet
för LH, speciellt från Social resursförvaltning och de
socialsekreterare som gjorde placeringar var starkt,
åtminstone fram till hösten eller årsskiftet 2012/13.
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5 . kaRtläggning
gjORD av SOcial
ReSuRSFÖRvaltning
Elev i
Livsstilshuset
9%

I

Enheten för Nya insatser för unga i riskzon, Social
resursförvaltning, har som tidigare nämnts sedan 2010
abonnerat jourplatser (två platser under 2010–2011
och en plats 2012) med syftet att ”KRIS ska kunna
erbjuda unga en snabb ingång till huset”. I detta ingår
att en ”socialrådgivare” från Social resursförvaltnings
behandlingsenhet är i huset en dag i veckan för att ge
stöd till personal och elever i olika sociala frågor. Med
detta engagemang är man också intresserad av vad som
sker i LH. Förutom ovan nämnd ”socialrådgivare” har
ytterligare en person gjort kontinuerliga uppföljningar
av eleverna. Dessa har genomförts på det viset att hon
gått igenom eleverna tillsammans med en av de ansvariga som har extra god överblick och kontakt med eleverna, ofta även med de som inte längre vistas på huset.
Vid tre av dessa tillfällen har även jag varit med, vilket
har gjort det möjligt för mig att förstå förutsättningarna
för denna datainsamling.
Grovt sett har det gått till så att personen från Social
resursförvaltning har haft med sig en lista på de som
varit eller är placerade och i den listan gjort anteckningar utifrån de svar som personen från LH uppgivit.
Det kan handla om att hon noterar ”är i fängelse”, ”tillbaka på huset”, ”i kriminalitet” eller i ganska många
fall ”i sysselsättning med ordnat boende och inget som
tyder på missbruk eller kriminalitet”. Vid dessa tillfällen har det slagit mig hur mycket personen från LH vet
om hur det går för eleverna, även efter att de slutat. Det
här har att göra dels med det genuina engagemanget
för eleverna, dels med det nätverk man har genom vilket man kan få höra om någon blivit tagen av polisen
eller liknande. I en del fall säger dock personen från
LH ”ingen aning” eller ”vi har tappat kontakten med
honom”.

Resultat och kommentarer

Diagrammet baserar sig på information om fyrtiosex
elever som vid sista mättillfället, den 22 februari 2013,
hade vistats på huset.
Av de fyrtiosex eleverna var det tolv som då uppgifterna samlades in levde ”ett drogfritt och laglydigt liv
med egen försörjning och ett fungerande boende”. Med
egen försörjning menas en reguljär anställning, lönebidragsanställning eller att man studerar med

Oklart/inga uppgifter
22%

Ingen känd kriminalitet,
ej sysselsättning
13%

I fängelse
15%

Utan kriminalitet med
försörjning och boende
26%

I missbruk/kriminalitet
9%
Annan behandlingsform
6%

CSN-bidrag. Det är svårt att veta hur man ska tolka
uppgifterna. Det kan ju vara så att vissa elever redan
från början har bättre förutsättningar än andra. Den
genomsnittliga tiden som en elev stannar i LH är tre
och en halv månad. De tolv elever som nämns ovan
har dock stannat strax över sex månader, vilket skulle
kunna innebära att det är av stor vikt att man genomgår de olika delarna av påverkansprogrammet och
att man på så vis kommer ut bättre rustad att leva ett
självständigt liv, fritt från droger och kriminalitet. Tid
i behandling kan vara därmed vara av stor vikt för hur
stabil personen är i sin ”drogfrihet”. Detta visar att programmet fungerar och att det krävs tid för att verkligen
möta sig själv genom mötet med andra, för att på så vis
förändras. Även i mina intervjuer märker man ett annat
sätt att förhålla sig till sig själv och sin livssituation när
man varit i programmet en längre period jämfört med
om man bara varit där någon månad. Det framgår tydligt hur man börjar använda andra ord för att beskriva
sig själv och sin situation. Det är svårt att uttala sig om
tjugosex procent i jämförelse med mer traditionella
behandlingshem eller institutioner. Jag delar dock
synen som projektledaren på Social resursförvaltning
uttrycker:
Livsstilshuset når en del av de unga personer
som andra organisationer och myndigheter
misslyckats med att kunna hjälpa. Eleverna har
ofta en lång rad av institutionsvistelser bakom
sig, kommer från svåra familjeförhållanden
och merparten har ett avancerat missbruk
bakom sig. Ensamheten och skuldkänslorna
är stora. Det är utifrån detta man ska tolka
Livsstilshusets resultat; 26 procent av de totalt
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46 eleverna lever idag ett självständigt och
laglydigt liv med egen försörjning. Detta måste
ses som ett gott resultat med tanke på elevernas
historik och problematik.
I den meningen, om man ser till vilka bakgrunder
eleverna som regel har, är resultatet starkt och mycket
positivt. Siffran tjugosex procent blir dock lite underlig
i sammanhanget och frågan är om man inte, innan man
räknar ut en procentsats, borde ha räknat bort de som
man saknar kunskaper om och de som vistas på LH. De
senare har ju inte ännu fått chansen att visa om deras
liv förändras genom LH. I så fall skulle procentsatsen
bli mycket högre. Det är också lite otydligt hur man ska
tolka ”ingen känd kriminalitet”. Om det betyder att de
inte utövar någon kriminalitet är det ju positiva resultat
även här, trots att de inte har någon sysselsättning. I
den meningen är det svårt att tolka siffrorna, samtidigt
som man kan anta att det är mer troligt att siffran tjugosex procent egentligen är högre än motsatsen.
Det är emellertid också rimligt att tänka sig att
elever som gått programmet, men som ännu inte lyckats bryta med kriminalit och/eller droger, faktiskt har
med sig programmet ändå. Detta främst i form av
ökade kunskaper och en medvetenhet om att det går att
ändra sitt liv. De är också relativt förberedda att gå in i
olika typer av gemenskaper, såsom CGA och NA, och
behandlingsprogram som använder sig av tolvstegsmetoden.
En ur personalen berättar att en nära anhörig till
honom var i huset en längre period, men att han senare
tog återfall. Han säger dock att han tror att tiden på
huset var hans bästa tid i livet, att han fungerade där
och upplevde harmoni och att man därför långt ifrån
kan se vistelsen på huset som bortkastad tid.
Då det gäller sysselsättningen är läget på arbetsmarknaden svår och för de som har stora luckor i
utbildning och dessutom är kriminellt belastade är det
ännu svårare. Även i min övriga forskning (Lalander

2009) har jag noterat hur svårt det kan vara att ”bli
insläppt” på arbetsmarknaden och hur viktigt det är
med socialt kapital i form av kontakter som kan hjälpa
en till jobb. En del av de unga erbjuds sysselsättning
inom KRIS, exempelvis Unga KRIS eller Livsstilshuset, vilket är av stor vikt för dem med tanke på situationen på arbetsmarknaden och för förutsättningarna att
kunna skapa vardagliga rutiner och gemenskaper.
Ovan har jag, liksom rapporten från Social resursförvaltningen, uteslutande diskuterat ”eleverna”. Man
får också ta med i beräkningen att även personalen
behöver ingå i ett socialt engagerat sammanhang och
bedriva en högst meningsfull sysselsättning. Sysslolöshet och ensamhet är ju annars ytterst viktiga faktorer
för att förklara återfall. Personalen kan också, till viss
del, använda sig av de kunskaper de förvärvat i ”livets
skola”, från uppväxten, brottsligheten och anstaltsvistelser. Att få använda sig av dessa förkroppsligade
kunskaper kan ge känslor av stolthet och värde och i
den meningen skapa motivation för att fortsätta leva ett
lagligt liv.

Den geografiska fördelningen

Nedanstående diagram baserar sig på de tjugosju som
var inskrivna i LH 2012. Det som egentligen är mest
intressant är att mer än hälften är placeringar från Göteborg. Uppgiften blir intressant i relation till nästa kapitel om Livsstilshuset i Frossarbo utanför Uppsala där
kommunen inte placerade en enda elev på LH.
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6 . uPPSala Och
livSStilShuSet SOm inte
hittaDe FRam

I
För varje dag så tänker man, jaa, en dag till,
kanske den här dagen blir bättre. Men frågan
är, hur länge kommer man orka leva sådär,
eller hålla på sådär?… ja, tålamodet håller på
att rinna ut om man säger så… (Emil, elev på
Livsstilshuset utanför Uppsala)
Det mesta av det material jag presenterat hittills härrör
sig från LH utanför Göteborg. Och som framgår i förra
kapitlet hade LH i Styrsö stor framgång under tre års tid.
Redan tidigt, i början av 2011, upptäckte jag att de hade
problem i Uppsala och att de, trots en stor lokal och att
de hade ett par placeringar, inte kom igång riktigt. Då jag
var där under våren 2012 hade problemen fördjupats och
jag tänkte att de nog inte kommer att existera så länge
till. Citatet ovan uttrycktes av en elev under just den
tidsperioden. Under hösten samma år upphörde huset att
existera. Hur kan man förstå att det gick som det gick?
Nedan kommer jag, utifrån det jag fått höra i intervjuer,
att berätta om olika teman som kan förklara varför LH
i Uppsala lades ner. Avslutningsvis gör jag vissa jämförelser med Göteborg i syfte att försöka identifiera under
vilka förutsättningar det gick snett.

E

Idén med LH skapades, som tidigare beskrivits, i
Göteborg, till stor del av två personer som var högst
engagerade i dess framväxt. Samtidigt hade man, som
också beskrivits, som ambition att även utveckla ett
hus i Uppsala och på ytterligare en plats. Av intervjuer
framkommer det hur konfliktladdat det var mellan
Göteborg och Uppsala tidigt våren 2011 och hur detta
skapade stark irritation från båda husens sida. En projektsamordnare (PS) anställd av KRIS berättar att ledaren för LH i Uppsala inte hade någon att vända sig till,
att den personen som skulle fungera som partner var
så upptagen med annat. Detta kan ställas i relation till
det dynamiska teamwork som utvecklades i Göteborg,
där det under hela projekttidens gång fanns minst två
ledare/ansvariga som fungerade som team och där man
dessutom hade stöd av framförallt Social resursförvaltning. PS berättar att konflikten mellan Uppsala och
Göteborg fördjupades tidigt hösten 2011 och att man sa
saker till varandra ”på ett klumpigt sätt”. Hon säger att

man hade förväntningar på att den ena av husets grundare skulle vara i Uppsala på halvtid. Detta fungerade
emellertid inte. Förmodligen var uppgiften att sköta LH
i Göteborg så omfattande och arbetsam, speciellt som
man befann sig i en utvecklingsfas där många elever
kom till LH på Styrsö. PS menar att det är ”allas fel”
och framstår i den meningen som en diplomat som
inte söker efter syndabockar, utan som snarare vill att
samarbetet mellan Uppsala och Göteborg ska fungera. Främst grundar hon detta i att LH bygger på ett
program och att de som behärskar detta program framförallt har sin hemvist i Göteborg. Hon säger också att
de från Uppsala har varit i Göteborg flera gånger, men
att det motsatta inte varit lika vanligt. I den meningen
förefaller det som om Göteborg och Styrsö utgör
centrum för Livsstilshuset.
Personen som var ansvarig på LH i Frossarbo, Björn,
uttrycker vid en intervju som gjordes under tidig vår
2011 en viss frustration både i relation till Göteborg
och till det egna arbetet. Frustrationen i förhållande till
Göteborg handlar om att han inte upplevde sig få det
stöd som han ville ha därifrån. Björn menar också att
förändringar i programmet kan förvirra personalgruppen och skapa frustrationer. Att han upplevde frustration
när programinnehållet ändrades kan eventuellt tolkas
som att han själv och övriga från Uppsala inte upplevde
samma kontroll som de i Göteborg gjorde, som ju skapade dessa förändringar och denna utveckling. Det kan
även tolkas som att man om man inte köpte den idé som
en av programmets grundare hade, att programmet var
något dynamiskt under kontinuerlig utveckling, utan att
man ville jobba utifrån en fastare grund. När jag träffade
huvuddesignern bakom programmet en gång i Göteborg
och en gång i Frossarbo utanför Uppsala, uttryckte han
det så att LH är en ”hybrid under utveckling”. Björn
menar att det finns en risk att eleverna upptäcker att de
är provdockor. När det gäller ledaren i Uppsala och hans
egen roll beskriver han den som bitvis ensam och att han
saknat stödet av någon nära medarbetare som man kan
bolla med. Han refererar här till den starka duon i Göteborg, med vilken hans egen ”ensamma” position kan
jämföras. Björn berättar att han i årsskiftet 2010–2011
kände att han inte orkade med. Men projektsamordnaren
från KRIS försökte medverka till en lösning där ledaren
ifråga och PS skulle utgöra ett team. Det tog emellertid
inte så lång tid förrän han hade fått nog och sa upp sig.
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Svårt att få med sig kommunen
Livsstilshuset i Uppsala, det är ju inget litet
ställe. Det är en stor herrgård, vi har haft arton
platser. Det är tre stora hus. Du har ju sett. Du
har ju varit där. Det är stort hus och två stall
garage och allting. Men har dom fått en enda
placering från Uppsala? Har dom en enda gång
ringt och sagt den här killen behöver hjälp?
Liksom ”vi kan prova”, ingenting.
Citatet är från en de ansvariga vid Uppsala livsstilshus
och intervjun gjordes i maj 2012, en svår tid i husets
historia, vilket kommer att bli tydligt i det här kapitlet.
Det han säger är att situationen egentligen borde vara
annorlunda med tanke på det stora hus man har, med
stall och en mängd möjligheter. Trots detta har man
fram till våren 2012 haft stora problem med att rekrytera
placeringar och att få stöd från Uppsala kommun. Om
man jämför med Göteborg så är skillnaden markant. I
Göteborg kommer ju drygt hälften av placeringarna från
Göteborg stad, som framgick av förra kapitlet. Där hade
man dessutom stöd av både Kunskapscentrum, genom
det ramavtal som skrevs, och Social resursförvaltning
som abonnerade platser och på så vis gav ekonomisk
stöttning. Även en tidigare ledare har berättat att det har
varit svårt att ”få med sig” kommunen och att han tror
att det beror på att de inte ser ”gängfrågan” som prioriterad i kommunen, att de inte förstår att det finns ”kriminella gäng” i staden och dess omgivning. Även den
projektansvariga bekräftar detta. Uppsala kommun har inte
placerat en enda kille sedan huset öppnade i början av 2010.
Genom att man haft högst begränsat lokalt stöd har
det heller inte skrivits några upphandlingsavtal med
KRIS som leverantör. Antalet elever har varit litet, oftast
en till två elever, som kommer från andra delar av
Sverige, och av det skälet är det svårt att verkligen få
igång verksamheten.

Personal- och ledningsproblem och
den stora krisen

Det faktum att man har haft svårt att få stöd och placeringar från aktörer i omvärlden kan emellertid också
handla om att man kontinuerligt haft problem i både
ledningen och i personalgruppen. Man har tvingats
lägga energi på det istället för att formera sina styrkor i
relation till omvärlden.
Det finns personal som fungerat bra. Jag har intervjuat några ur personalgruppen som visat ett starkt
engagemang och också ett par som visat kunskaper i
själva programmet. Trots det visar flera av intervjuerna att man haft personalproblem och som en följd av
det en hög personalomsättning. Första gången jag får

höra detta är i början av utvärderingsperioden, våren
2011. Jag pratar med den då verksamhetsansvarige som
säger: ”alltså vi har haft lite otur med personal, det har
varit en del personal som visat sig inte vara redo för
det. (…) Som återgick i kriminaliteten. (…) Det har
varit lite vändor fram och tillbaka. Men nu äntligen så
har vi en bra personalgrupp och så där.” I citatet finns
en del hopp om att det har vänt. Men samtidigt visade
det sig att problemen inte tog slut där. Som jag tidigare
berättade hoppade den ansvarige av. Nedan pratar jag
med projektsamordnaren (PS) i januari 2012:
Philip: Då pratade jag med XX (den tidigare
husansvarige) och jag tror att du också sa att ”nu
börjar det lätta” asså att nu börjar kommunen förstå,
nu börjar XX få åka och prata med poliser…
PS: Ja men sen är det något annat som har hänt och
det är att XX har slutat
Philip: Ah.
PS: Och när han slutade upptäckte vi att alla möten
han haft, alla kontakter han har haft… Han har inte
haft dem.
Philip: Är det så?
PS: Mm.
Philip: Så det har varit som ett luftslott?
PS: Totalt luftslott och personalen i huset sa
ingenting och sen får jag veta två-tre månader
senare att ”XX var aldrig på jobbet” ”jasså
men vi hade referensgruppen, jag var med på
personalmötet, varför sa ingen det?” ”amen vi
trodde du visste” ”hur kan jag veta när jag är i
Uppsala och jobbar med projektet och papper och
jag pratar med XX nästan varje dag som säger att
han träffat den och den och sen när jag kommer
till personalmötet så ser alla glada ut, jag har ingen
möjlighet att veta”.
Philip: Mm. Skapade han inga kontakter egentligen?
PS: Nej.
Philip: Inte en enda kontakt?
PS: Han har haft lite studiebesök men ingenting
som följts upp så det är totalt luftslott. När XX
slutade fick vi börja om från början egentligen.
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Att vara aktiv i kontaktskapandet handlar om att skapa
PR för huset, vilket kan innebära att olika omvärldsaktörer vill placera ungdomar där. Enligt PS skedde inte
detta. Att XX som skulle ha ett ledaransvar enligt PS
nästan ”aldrig” var på jobbet blir problematiskt av det
skälet att ett ledaransvar också handlar om att motivera
personalgruppen och vara aktiv och lyhörd i förhållande till vad som sker på huset.
Då jag pratar med PS i början av 2012 befinner sig
såväl den lokala KRIS-föreningen som Livsstilshuset
i Uppsala i en högst problematisk situation med en
blödande ekonomi som man inte haft kontroll eller
överblick över. Bland annat fanns fakturor som var
markerade ”betalda” som i själva verket var obetalda.
Totalt framkommer att föreningen i Uppsala hade en
skuld på cirka 800 000 kronor. Enligt mina källor handlade det om att man haft för många anställda i KRISföreningen, sjutton stycken (varav sex är anställda
på LH), de flesta med fortsatt anställning trots att de
projekt de var anställda i hade löpt ut, och att detta trots
att det handlar om lönebidrag omfattar ungefär fyra till
fem tusen kronor per person och månad. Det handlade
också om inköp av dyra bilar till stora summor. Till
situationen ovan kan läggas att hyran för huset utanför
Uppsala uppgår till 70 000 kronor i månaden och att
elen under vintertid kan kosta runt 20 000 kronor. Föreningen låg efter med tre eller fyra hyror, vilket totalt
motsvarade en hyresskuld på runt 300 000 kronor, en
skuld som projektsamordnaren trodde var betald. Till
saken hörde att man inte hade många placeringar på
huset under perioden. PS berättar att en person från
Riks-KRIS ”klev in i det här”, gick igenom hela ekonomin och ”rensade det hela”. De gjorde också upp en
avbetalningsplan med personen som ägde huset och
slutade använda det stora huset, som är så dyrt i drift,
för att istället utnyttja ett mindre som ingår i hyran.
Ytterligare en försvårande omständighet är att en
ledande person och förgrundsfigur inom Uppsala KRIS
och också inom LH fick ett kraftigt återfall under
perioden och att detta bidrog till att skapa turbulens och
frustration i föreningen. Det var mycket känslor inblandade i detta. Dessutom drabbades lokalen i Uppsala
av flera inbrott under perioden. Jag vet dock inte vad
dessa berodde på.
För att hantera en krissituation där mycket lite
fungerande och där boendet inte längre innehöll något
egentligt program kallade man in en person utifrån,
en man med erfarenheter från politik och bilförsäljning. Personen ifråga försökte nu tillsammans med
andra skapa reda i Livsstilshuset och arbetade ytterst
engagerat fram till sommaren 2012 då han ersattes av
en annan person. Ingen av dessa personer hade någon
kriminell bakgrund och kanske man kan se det som en

indikation på att man från KRIS sida inte ville ta några
risker, att man då man hade haft så mycket problem
med ledare och personal, nu ville ha en kapabel person
utan kriminell bakgrund trots att detta på sätt och vis
strider mot KRIS grundideologi om att före detta kriminella hjälper andra kriminella.

E

Jag klev rakt in i den Krissituation som beskrivits ovan.
Dessutom hade man, som tidigare nämnts, stora personalproblem inom LH vilket även eleverna märkte. Då
jag besökte LH våren 2012 fanns två elever, varav man
fick betalt för en. När jag pratar med eleverna kommer
vi ganska snabbt, och utan att jag frågat om det, in på
det kritiska läge som LH i Uppsala befinner sig i.
Philip: Jag kan lägga den där. Jag tänkte på, hur
länge har du varit här?
Robin: Sen nionde september, det är ungefär fem
månader nu, jaa de är det, … de funka, vi va först
i andra huset. Nu är vi här, det var dåligt med olja,
eller värme där, det var för stort och det kostade för
mycket och KRIS ligger i problem just nu … och …
jaa, vi försöker klara oss här.
Redan här framgår att han tycker att situationen är svår
och att han på olika sätt drabbas av den kaotiska ekonomiska situationen. Uttrycket ”vi försöker klara oss
här” syftar nog framför allt på att det handlar om att
härda ut i situationen. Jag frågar honom om han tänker
att KRIS problem drabbar honom och om han anser
att det påverkat hans tro på LH. Han menar att det inte
påverkat hans tro på LH, men berättar om den turbulenta situationen och säger följande:
Det är jättelite pengar som kommer hit till
Livstilshuset så, i stort sett vi har inte haft
så många aktiviteter om man säger så. Och
speciellt just nu det finns inga vanliga kanaler,
tv-kanaler, det finns ingen värme, du såg att
spisen var öppet där inne i köket bara för det
ska bli varmt.. ja, såna här grejer. Det stör mig
faktiskt, för det är egentligen självklara saker
som borde finnas när man kommer till ett sånt
här hem och såna här grejer. Det är tråkigt att
va mitt ute i skogen utan att ha de här sakerna
man behöver för att passera tiden och så.
Han beskriver att den ekonomiska situationen är svår
att uthärda och att det minskar möjligheterna att egentligen göra något.
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För alla aktiviteter behövs pengar, om man
säger så. Annars vad ska man göra i den här
kylan? Jaa, antingen om man vill åka skidor
eller nånting, det kostar, om man vill åka och
bada, det kostar. Den enda grej vi gör som inte
kostar är att åka in till KRIS ibland och spela
biljard och pingis, annars, allt annat kostar.
Och pengar finns inte just nu för aktiviteter, för
nånting. Det är helt sjukt, det fanns lite pengar
i början när jag kom. Sen har det bara blivit
sämre och sämre och sämre. Ärligt talat så, jag
vet inte hur länge jag själv kommer palla vara
i de här. För jag är ju här för att behandla mig
och typ jaa komma nånstans, lära mig rutin och
så, men eftersom det finns inte ens rutin här. Det
finns inte ens, jaa, om man säger … det som ska
va självklart att man ska gå efter, att man ska
följa eller allt det här, så det blir lite… ja, det
blir lite svårt.
Det är inte bara en ekonomisk ruin han beskriver utan
också en verksamhet där rutinerna inte fungerar längre.
Detta beskrivs även av Emil, en annan elev, som jämför
LH i Uppsala med LH i Göteborg där han också bott:
Det har stannat av allting sånt där med
behandlingsprogram (i Uppsala) (…) så dom
hade den där strukturen där nere (i Göteborg)
liksom, typ ett veckoschema som vi följde och
sådär. Ja, det var mer struktur liksom. Här är
det, dom har så mycket kalabalik i personalen
och inne på KRIS då så det känns som att, eeh,
aah, dom får ta itu med det först liksom.
Detta med att programinnehållet hade stannat av bekräftas av en av de som var anställda under perioden och
också av personen som kom in som problemlösare.
Som jag skrivit i kapitel 4 är det av stor vikt att ha ett
program som man följer och att de i personalen som ska
omsätta detta program i realitet verkligen är kunniga,
engagerade och fokuserade på ett gemensamt mål.
Tröttheten på situationen är tydlig hos både Robin
och Emil. Till det kommer en situation där somliga
ledare och personal inte skött sig:
Ja, asså folk har ju inte skött sig riktigt, jag
vet ju XX har ju fått avgå, asså man hänger
ju med ändå. Även om inte vi sitter med på
personalmöten och sånt så, asså man ser ju,
man är ju inne på KRIS och man hör snack
och… så man vet… (Emil)

Här blir det tydligt att eleverna noterar vad som sker.
Jag pratar med de båda eleverna om personalen och
några av dem gillar de verkligen, medan det också
finns en annan kategori personal på huset som inte
engagerar sig som de borde. En av de anställda med ett
ledaransvar uttrycker sig så här om den personal man
haft:
Man har suttit i fängelse hela livet, sen ska man
komma ut i en strukturerad miljö med tider att
passa och så vidare, vissa har kanske varit mer
lämpade som elever i huset än personal.

E

Efter att ha pratat med eleverna Robin och Emil var
jag ytterst berörd och tänkte att de visade en stor styrka
då de härdade ut i den situation de befann sig i. Jag
gav 700 kronor till en ur personalen och sa att ”det här
är till killarna”. Även ett par ur personalen tog ur den
egna ekonomin för att de tyckte att killarnas villkor var
så usla. Jag skrev också den 9 februari 2012 ett brev
adresserat till RiksKRIS ledning som jag formulerade
enligt nedan (de första fraserna i mailet är inte med):
Nu kommer jag till skott: Vid mitt besök på huset
och samtal med elever och personal framkom
det hur förutsättningarna för att driva en bra
behandling försämrats avsevärt. Väldigt lite
pengar finns till extra aktiviteter. Lokalerna
är mindre och programverksamheten tycks ha
stannat av, vilket ju inte alls är bra med tanke
på killarnas progression och stabilitet vad gäller
att vara nyktra och kriminalitetsfria. Jag blev
berörd av det hela och tyckte synd om killarna
som var jättetrevliga och bra på alla sätt och
vis. Samtidigt hörde jag att man ytterligare ska
marknadsföra livsstilshus Uppsala och att man
använder sig av resurspersonen XX, som jag
pratade med och åkte bil med. Han hade med sig
en bordsantenn så att killarna åtminstone skulle
kunna få in TV-kanalerna. Att marknadsföra
något som för tillfället fungerar så dåligt tycker
jag rimmar illa. Ska man marknadsföra något
måste man ha en produkt att vara stolt över, en
fungerande produkt, och inte en produkt eller
tjänst som starkt får lida för det som hänt i
Uppsala KRIS.
Vad jag menar är att man inte kan dra ner
på resurserna till livsstilshuset om man har
som ambition att genom marknadsföring få
in ett par placeringar till, och få hållbarhet
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i ekonomin. Det är också viktigt att inte dra
ner på resurserna för killarnas skull (och för
personalens skulle, då deras arbete försvåras
samt att de närmast får skämmas för att killarna
får så lite möjligheter). Dessutom är ju en av
platserna finansierad genom XX kommun,
och de förväntar sig ju så klart en fullgod
behandling och inte en form av förvaring.

naskapet inte fungerade innan, vilket det borde ha gjort
enligt LH:s arbetssätt. Även eleverna berättar, när jag
åter träffar dem, att situationen har förbättrats på olika
punkter:

Jag ser tre saker som man måste göra: 1. Ge
tillräckliga resurser för aktiviteter och det lilla
extra som kan fungera motivationshöjande
för killarna. 2. Ta tag i programmet igen.
3. Tydligare ledarskap för huset (med XX i
Göteborg som förebild för hur ett bra ledarskap
kan vara). Utan en tydlig välfungerande ledare
påverkas det med programmet, dvs. den
egentliga behandlingen. Och utan att ge resurser
för aktiviteter och det lilla extra påverkas
sannolikt motivationen att delta i programmet.
Först därefter kan man marknadsföra.

Robin: Faktiskt ja. Det håller på att förbättras. Vi
har försökt fixa tv-kanalerna, vi har några som inte
funkar men de håller på att jobba på det och man
vet att de håller på att jobba på det. Jag har Sven här
som gör sitt bästa, vi har Klas som är ny ordförande
och det rullar på. Så som sagt, som jag sa att om
man biter i det lite så kanske det blir bättre och
bättre. Och det håller på att bli bättre. Det är inte bra
men det håller på att bli bra.

Livsstilshuset är ett fint koncept och kan ge
något som det ”vanliga” samhället inte klarar av
att ge till dessa unga killar. Också av det skälet
är det viktigt att göra det som efterfrågas ovan.
Avslutningsvis: Blev berörd av mitt besök. Vet
inte hur man konkret kan göra det som måste
göras, men det vet säkert ni.
Bästa hälsningar Philip
Jag hade därefter under våren 2012 en dialog med en
resursperson som kallades in som problemlösare, vi
kan kalla honom Sven, med erfarenheter från politik
och bilförsäljning. Min tanke var att sätta press på och
följa upp situationen och det restaureringsarbete organisationen måste genomgå för att kunna genomföra
sina uppgifter. Jag gjorde dessutom uppföljande intervjuer med eleverna och en intervju med den nye lokale
KRIS-ordföranden.

Situationen förbättras

Sven skickade mig under några veckor kontinuerliga
rapporter om olika förbättringar som hade vidtagits.
Det kunde handla om allt från införskaffande av bredband eller att man hade fått mer ordning och bättre
ekonomi till att CGA-möten kommit igång och att
man hade medarbetarsamtal. Jag bedömer det som att
Sven utförde ett högst engagerat arbete som verkligen behövdes. Att varje elev nu blev tilldelade varsin
kontaktperson ur personalen tyder på att kontaktman-

Philip: Det var fyra veckor sedan som jag var ute
vid huset, ungefär fyra veckor och hur tänker du,
har det förbättrats något?

Robin berättar att han några veckor tidigare hotade
med att lämna huset om de inte fixade värmen,
”antingen värme eller så sticker jag”, men att det nu
genom de regelbundna måndagsmöten de har upplever
att eleverna får större inflytande. Han säger också att
han har nya kontaktpersoner som är ett stöd när han ska
söka jobb inför sommaren. Robin säger vad han tycker
om Sven:
Robin: Sven han är dunder.
Philip: Han är dunder?
Robin: Jaaaa! Så fort man behöver något så
”jaaavisst!” han kollar upp det direkt och fixar.
Som sagt, när vi behövde persienner, värme och
ja… extra saker av något så fixade han direkt. Och
det gillar jag honom för och han är jättesnäll också
faktiskt.
Philip: Mm
Robin: Han brinner för det. Det känns så. För han
fixar det direkt, han är snäll, aa… Han gör inte saker
svårt och frågar, han gör inte det svårt. Det är det
jag tycker om honom och han är jättesnäll.
Philip: Ah, för de fick in pengarna i handkassa?
Robin: Ja precis. Direkt när han kom in i bilden
så märkte jag… Så fort Klas tog ordförande och
han kom in i bilden då började saker komma igång
märkte man direkt. Då tänkte man ”Ah visst,
äntligen händer det något, äntligen så händer saker”.

Inga hopplösa fall – Om livsstilshuset, ett boende och en verksamhet för unga med ”gängerfarenhet”

45

Robin är glad i rösten när han beskriver Sven och även
den person som tagit över som ordförande i KRIS.
Det är ingen tvekan om att han känner hopp och detta
hopp kan ses som motivationshöjande. Han tolkar det
som att Sven är högst engagerad och att det verkligen
händer något. Även den andre eleven, Emil, beskriver
Sven i positiva ordalag: ”man känner att det rör lite på
sig och jag tror det är Sven som gör mycket faktiskt.
Man känner det.”
Jag har pratat med Sven flera gånger och vet att
hans filosofi är att man själv ska göra något för att få
igång andra, och det verkar ju fungera. Med den filosofin som grund skapade Sven en relation till killarna
som byggde på något annat än kriminell bakgrund.
Genom Svens engagemang tror jag att de båda eleverna upplevde sig som värda något och också värda att
lyssna på och att även detta kan ses som motivationshöjande. Sven förlade största delen av sin arbetstid på
huset och inte på kontoret i Uppsala och genom detta
visade han förmodligen att han var där för killarna.
Kanske man kan se det som att Sven kunde visa killarna något annat genom sin egen bakgrund, att människor är mer lika varandra att man kan tro, och att det
är den ömsesidiga respekten för varandras mänsklighet
som betyder mest. Emil berättade för mig att han struntade i om personalen var kriminell eller inte för det var
hur man möttes som betydde något.
Jag och Sven hade också ett samtal där vi diskuterade vad som fungerar bra och mindre bra. Sven reflekterar över hur det fungerade fyra veckor tidigare och
indikerar att de håller på att få ordning på läget nu:
Nu har det ju gått upp för mig att det fanns ju
ingen verksamhet där uppe egentligen för att
vara krass. Det var… Men nu är signalerna
tydliga och jag tror att de flesta, det håller
på att landa hos alla och en del har landat
färdigt alltså att det inte finns någon ursäkt och
ingen återvändo utan programmet ska köras
i sin helhet och det ska vara morgonrutiner,
kvällsrutiner, helgrutiner. Allting ska följas och
vi hade så sent som igår en diskussion på ett
personalmöte där de ifrågasatte för att det inte
funkade förut och då sa jag att vi kan blicka
bakåt men då gör vi det på ett annat möte för nu
ska vi blicka framåt.
Hans analys av hur situationen varit stämmer överens
med den jag presenterat i förra avsnittet. Han betonar
att ”programmet” ska köras och att man nu ska ”blicka
framåt”. Sven har under den fyraveckorsperiod som
han varit anställd som problemlösare upptäckt att det
också funnits stora personalproblem. Han genomförde

ett individuellt samtal med en ur personalen tidigare
under den dag vi samtalade och säger: ”Och jag började med ett redan idag med XX för att han har ju inte
alls förstått. Han har blivit mer inkastad där uppe och
kände sig lite utanför gemenskapen.” Med uttrycket
”inkastad” får man bilden av en organisation som inte
fungerar, att ingen egentligen ansvarar för att nya i
personalen ska trivas och bli inskolade i tänkande och
arbetssätt. Han berättar att man nu har regelbundna
personalmöten där man tar anteckningar och att man
varje måndag har möten där eleverna deltar för att
uttrycka sina tankar om hur det fungerar. Under fyraveckorsperioden upptäckte Sven att det egentligen är
meningen att personalen ska gå vidareutbildningar,
men att detta arbete fullständigt stannat av. För att råda
bot på det skulle personalen nu åka till Göteborg för att
få utbildning av LH där. Här är det tydligt hur Göteborg sitter inne med de mer kunskapsmässiga delarna
av programmet.
Vi pratar också om ledarskap. För om det inte finns
ett starkt och tydligt ledarskap finns risken att organisationen krackelerar, att problemen fortsätter att komma.
Han berättar att det är en person, Johan, med gedigen
erfarenhet av organiserad brottslighet och med ledaregenskaper som skulle passa. Jag gör en intervju med
Johan som sa upp sig från KRIS Livsstilshus under
tidig höst 2012. Han berättar retrospektivt att det fanns
många skäl till att han inte tog på sig uppdraget som
verksamhetsledare. Ett är att han bor långt ifrån Frossarbo och att ett större engagemang skulle påverka hans
familjesituation, med fru och barn. Han säger också att
det fanns de i den lokala styrelsen i Uppsala som inte
ville ha honom som verksamhetsledare. Johan anger
också att det hade gått så långt att man kunde skämmas
för att representera KRIS. Med det menar han inte bara
att ekonomin var så misskött och att man hade konsumerat utan tanke på organisationens soliditet, utan
också att personer inom KRIS visat bristande solidaritet och medkänsla mot en ledare som fått återfall och
att det förekommit mycket baktaleri. Johan var också
kritisk mot den toppstyrning som han menar äger rum
inom KRIS.
Jag frågar Johan om vissa saker som Sven berättat,
till exempel om huruvida personalen åkte på de vidareutbildningar i Göteborg som planerats. Han säger att
det bara var två ur personalen som åkte på sin ledighet.
Det enda man fick i ersättning var bensinpengar. Även
här spelar alltså den ekonomiska situationen in och
skapar problem när det gäller att implementera programmet. Johan berättar att han och några till verkligen
försökte att jobba med programmet, men att det samtidigt saknades en verksamhetsansvarig på huset, vilket
innebar att det inte blev någon stabilitet i arbetet.
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Den bild Johan tecknar av de sista månaderna då huset
existerar är dels bilden av kamp hos vissa, dels en
bild av en verksamhet som befinner sig på fallrepet,
där personal säger upp sig och där eleverna känner av
situationen och upplever frustration. En av dem som sa
upp sig var en av de få som verkligen kunde programinnehållet. Innan Johan sa upp sig hade han talat med
KRIS-föreningens ordförande som sa åt Johan att säga
upp sig inom kort och ta ut all semester han hade kvar.
Skälet var att det kanske annars inte skulle finnas några
pengar. Det indikerar att ordföranden hade på känn att
föreningens situation var så dålig och sårbar att den
eventuellt skulle upphöra att existera.

Den sista tiden

De sista månaderna hade man enligt Johan fyra till
fem elever. Som jag har fått berättat för mig både av
Sven, en socialsekreterare och Uppsala-KRIS dåvarande ordförande, handlade det om akutplaceringar från
Norrköping. Man hade där ett uppmärksammat ”gängproblem”, som bland annat hade resulterat i skottlossningar i staden. KRIS-ordförande hade kontakt med en
nyckelperson i en samordningsgrupp mot organiserad
brottslighet i Norrköping, vilket ledde till flera placeringar under våren och sommaren.
Det är både förvånande och inte förvånande att ta
in nya placeringar under denna tidsperiod. Ur ett ekonomiskt perspektiv där man behöver alla medel man
kan få in är det inte särskilt förvånande. Men, ur ett
mer socialt perspektiv, där man ser till de ungas bästa,
är det förvånande att ta in nya när verksamheten är så
skakig. Visst blev det bättre under mitten och slutet av
våren 2012, men samtidigt var inte programmet särskilt
implementerat och det fanns fortfarande personalproblem. Jag var ju själv, som det står i mitt mail, högst
kritisk till att huset marknadsförde sig och sökte nya
placeringar när man hade så stora problem.
Sven, problemlösaren som beskrivits tidigare, slutade sitt uppdrag i maj 2012 och ersattes av en kvinna,
Lisa, utan kriminell bakgrund. Jag gjorde endast en
telefonintervju med henne under våren 2013 (då huset
i Uppsala inte längre existerade). Hon berättar att hon
fick uppdraget efter Sven, som den som skulle skapa
ordning i LH och också vara ansiktet utåt. Lisa säger
att de jobbade hårt och fick bättre ordning på organisationen, att de skapade elevscheman etcetera. Men
samtidigt menar hon att det var ”mission impossible”,
att situationen i grunden var så dålig och att de ekonomiska förutsättningarna med mycket skulder gjorde
det hela mycket svårt. Lisa säger också att man fått
ett dåligt rykte genom att en central person i KRIS
Uppsala hade fått ett återfall. Hon tror också att olika
aktörer i omvärlden var skeptiska till att bara före detta

kriminella jobbade där.
Både Lisa och Johan menar att det hade varit lättare
om även personer utan kriminell bakgrund jobbade
på huset, att man med mer traditionellt professionell
personal hade kunnat skapa en mer stabil organisation.
Johan säger att en mer blandad personalgrupp, där även
kvinnor ingår, kan bidra till att man kompletterar varandra och att de typer av självhävdelser som kan uppstå
bland män med kriminell bakgrund inte uppstår. Han
säger att det är viktigt att personalen förstår vilka typer
av relationer de kan skapa med eleverna och refererar
till en situation där en elev sitter vid datorn tillsammans
med en anställd och studerar olika skottsäkra västar.
Johan menar även att många med omfattande kriminell
bakgrund är så vana att hävda sig själva att det lätt uppstår konflikter. Av det skälet tycker han att en blandad
personalgrupp hade varit att föredra.
Lisa säger, och det menar också Johan, att det dock
finns starka fördelar med att exkriminella arbetar inom
boenden och med rehabilitering för yngre ”kriminella”.
Detta av skäl som jag skrivit om i kapitel 2, nämligen
att det är svårt ”för en hasslare att hassla en annan
hasslare” och att en person som varit aktiv kan se och
tolka situationer och känslor på ett annat sätt än professionella kan. Egentligen finns det fler fördelar vilket
jag tagit upp i framför allt kapitel 2. Denna diskussion
återvänder jag till i slutkommentarerna.

Sammanfattande kommentarer

Livsstilshuset i Uppsala uppnådde aldrig en stabil
situation, även om det fanns de som kämpade och verkligen försökte. I analysen och beskrivningen har jag
försökt fånga vad det var som inte fungerade. Svaret är
komplext.
Ett är att man inte hade den starka identitet och de
gedigna kunskaper som fanns i Göteborg. I Göteborg
fanns den starka och dynamiska duon som också kunde
garantera att programmet kontinuerligt kunde implementeras hos personalen. I Göteborg fanns också från
början en stabilare personalgrupp, medan situationen i
Uppsala präglades av kontinuerliga byten av personal.
Inom den lokala KRIS-föreningen i Göteborg hade
man dessutom etablerat sig och blivit ett känt namn
och själva ”gängproblemet” beskrevs i media och av
myndigheterna som ett problem som särskilt angår
Göteborg. Detta bidrog ju starkt till att såväl Kunskapscentrum som Social resursförvaltning gick in och samarbetade med och backade upp LH i Göteborg.
I Göteborg hade man dessutom hjälp av två personer från Social resursförvaltning: en erfaren socialsekreterare som kom till huset en dag i veckan för socialrådgivning och en projektledare som höll kontinuerliga
samtalskontakter med LH, följde upp elever och skrev
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årsrapporter och dessutom fungerade som en kontaktlänk mellan stadsdelarna och LH. Något sådant fanns
inte i Uppsala.
Dessa är viktiga förutsättningar för att förstå det som
skedde. Eventuellt hade det varit önskvärt att Göteborg
hade involverat sig mer i Uppsala och att man hade
antagit en nationell identitet snarare än en lokal, Göteborg och Uppsala. Men utmaningarna har ju varit stora
även för Göteborg och man har haft många elever på
Styrsö, vilket kan peka på att man inte hade de resurser
och det engagemang som krävdes för att stötta Uppsala
mer. Som jag skrivit tidigare förutsätter den här verksamheten ett starkt engagemang, ett fokus och en närvaro för att hålla ihop personalgruppen och jobba mot
gemensamma mål och arbetssätt.
Även eleverna känner av hur starkt engagemanget
är. Utan ett sådant engagemang skapas upplevelser av
att det inte händer något, att varje dag är den andra lik,
och att tillvaron saknar progression. Verksamheten kräver att såväl personal som elever kan formera sig mot
ett gemensamt mål. Ett fungerande program, som både
personal och elever är involverade i kan ses som ritualer där man kontinuerligt påminns om och påminner
varandra om det gemensamma målet. I detta rituella
påminnelsearbete skapas solidaritet och engagemang.
Men om varje dag är lik den andra och tillvaron präglas

av problem och konflikter fokuseras energin på detta
snarare än på de gemensamma målen.
Möjligen är det lättare att uppnå en stark identitet och
ett starkt engagemang lokalt. Om man från Göteborgs
sida hade engagerat sig mer i Uppsala är det tänkbart
att man inte hade orkat driva verksamheten i Styrsö.
Det är också, som antytts ovan, svårare att engagera
sig i en verksamhet som har stora problem än en fungerande verksamhet som flyter på.
Det blir också väldigt tydligt hur kopplingen till
KRIS och den lokala KRIS-föreningen kan bli problematisk om föreningen inte fungerar. I Göteborg hade
man en kassör som skötte det ekonomiska med stor
noggrannhet. I Uppsala saknade man däremot länge
en bild av det ekonomiska läget. När sammanbrottet
kom var det egentligen inte bara något ekonomiskt. Det
fick även stora konsekvenser för Livsstilshuset, som
drabbades hårt av att det ekonomiska kontrollsystemet inte fungerade, parallellt med att dyra inköp hade
gjorts. KRIS-föreningens ekonomi är sammankopplad
med Livsstilshusets ekonomi och i det jag beskriver
drogs LH:s ekonomi och förmodligen även rykte ned
av KRIS i Uppsala. Att man dessutom hade tecknat ett
dyrt hyresavtal med lång uppsägningstid gjorde inte
saken lättare. Det värsta i detta är att tillvaron på huset
kraftigt försämrades och att eleverna upplevde detta.
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7 . näR inget huS FannS
kvaR
Social resursförvaltning fortsätter med
samarbetet ett år till och en jourplats
abonneras. (…) Socialrådgivarens funktion har
visat sig vara viktig och personen fortsätter
att vara i huset en dag i veckan under 2013.
(…) KRIS Livsstilshus har blivit upphandlat
av Göteborgs Stad från april 2013, vilket
sannolikt kommer att innebära ett ökat antal
elever i huset. (Årsrapport 2012, Social
resursförvaltning)

Ä

Strax efter årsskiftet 2012/13 var jag i Göteborg och
fick då höra den nyhet som citatet ovan skildrar, att
man äntligen var så betrodda att man blivit upphandlade av Göteborgs stad. Under närmare ett år hade man
saknat ett sådant avtal, vilket hade satt sina spår i form
av minskande placeringar på huset och som en följd
av det en försämrad ekonomi. Tre dagar innan avtalet
skulle träda i kraft, den 28 mars, fick jag dock ett meddelande från Social resursförvaltning om att även Livsstilshuset i Göteborg läggs ner:
Hej,
KRIS har idag tagit beslutet att inte längre
driva sin verksamhet i Livsstilshuset på Styrsö.
Hyreskontraktet är uppsagt och en planering
görs kring de elever som idag är inskrivna.
KRIS kommer att söka efter nya lokaler för att
driva kollektivt boende för män, men då i mindre
skala och med en något bredare målgrupp.
Övriga verksamheter inom KRIS drivs som
vanligt, dvs. kollektivt boende med stöd för
kvinnor (Kraftkällan), träningslägenheter
(KRIS-bo), Second Hand-butiken i Majorna och
föreningsverksamheten på Järntorget.
KRIS kan alltså från och med nu inte
tillhandahålla kollektivt boende med stöd
för unga män som vill lämna organiserad
brottslighet.
De ansvariga för LH hade tagit detta beslut. Frågan är
dock varför det togs, speciellt med tanke på detta kapitels inledande citat om att man äntligen fått ett avtal

och att Social resursförvaltning fortsatte sin stöttning.
Göteborgsposten skrev om nedläggningen den femte
april under rubriken ”KRIS-hus på Styrsö läggs ned”.
I den uttalar sig den ansvarige för KRIS Göteborg om
nedläggningen:
– Vi får inga placeringar och kan inte fortsätta.
Vi måste ju ha folk som bor där för att kunna
driva det. Under lång tid hade vi endast tre
boende och det går inte ihop ekonomiskt. Vi har
heller inte haft några förfrågningar om framtida
placeringar.
Genom två intervjuer och samtal med de ansvariga på
KRIS Livsstilshus har jag försökt att gå lite djupare i
detta.

N
Man behöver ha alla med på tåget, man behöver
ha den här gnistan, jag behöver ha den här
energin. (…) Men det var det som pös ut, som
försvann va …” (en av de ansvariga för LH)
Citatet ovan fångar det som skedde på huset i slutet
av dess existens. Organisationen fungerade inte som
den hade gjort och problem efter problem uppstod.
Det innebar att man slutligen tog beslutet att lägga ner,
trots ramavtal och stöd från Social resursförvaltning.
Det som sades i tidningen är en del av bakgrunden,
men långt ifrån hela. En ansvarig säger att ”det var en
kombination av allting som höll på att eskalera” de
sista månaderna. I botten låg en svår ekonomisk situation som handlade om att man ibland nästan inte fick
ihop till löner. Av det skälet vågade man inte skriva
ut elever. Eleverna visste om det, vilket fick konsekvenser. En ledare berättar att de hade funnit spice och
anabola stereoider på huset och att situationen mellan
personal och elever blev ”infekterad”.
En av de ansvariga menar att människor när situationen var så svår kom till honom och frågade vad han
skulle göra. Det fanns en oro bland personalen, både
vad gäller deras anställningsförhållanden och det som
skedde på huset under denna turbulenta och konfliktfyllda situation. Ledaren beskriver situationen som att
engagemanget hos personalen hade börjat svikta, men
rannsakar också sig själv och säger ”Jag skulle vart
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hårdare i kraven, jag skulle vart där ute, men jag kunde
inte vara där 24 timmar om dygnet”. Han berättar att
han också hade fullt upp med ett nytt boende för kvinnor och berättar angående de sista månaderna med LH:
”jag fick inte timmarna att räcka till, och nu, fast vi
slagit igen så är det 10–12 timmar från sju på morgonen”. Det han berättar är dels en känsla av att inte ha
kontroll, att inte räcka till, dels en känsla av att andra
förväntade sig att han ska lösa allting.
Den andra ledaren hade alltmer börjat intressera sig
för och engagera sig i ett annat projekt som inte drivs
i KRIS regi. Han meddelade också sin uppsägning
någon månad innan nedläggningen. Till mig berättade
han att ”det var dags att gå vidare”. Jag har tidigare
beskrivit de båda ledarna som en högst engagerad
dynamisk duo som tillsammans har kunnat se till att
huset fungerar, att det finns ett engagemang och ett driv
i organisationen, som såväl elever som personal snappar upp och motiveras av. Huset kräver ett starkt ledarskap, mycket beroende på den inbyggda skörhet som
jag beskrivit tidigare.
Det är svårt att säga vad som är orsak och verkan
i den nedåtgående processen, där det starka engagemanget mattas av. Jag vill förklara det som att olika
faktorer samverkar med varandra i en negativ spiral där
det ena ger det andra och där tillvaron i organisationen
inte längre utmärks av kamp och engagemang mot ett
gemensamt mål. Det som tidigare var möjligt blir nu
svårt och den energi man tidigare laddat varandra med
dräneras nu istället ur organisationens medlemmar. En
av ledarna säger: ”Jag hade mina brandtal, med solidaritet och vi-känsla. Men till slut gick luften ur mig
också.” Han berättar att personalen nu kunde jämföra
LH med ett ”sjunkande skepp”, med ”Titanic”. I den
svåra situationen fanns också nyckelpersoner i personalen som sjukskrev sig då de inte känslomässigt klarade
av situationen. Ledaren berättar också hur det skapades
som ett ”vi och de” på huset, att somliga med ”ren” kriminell bakgrund kunde se ner på KRIS:are som ”pundare”. I den meningen utmärks inte de möten som äger
rum på huset av stolthet, utan snarare av dold och ibland
öppen antagonism. Detta kunde innebära att olika styrelsebeslut tagna av KRIS-föreningen, och som gällde
hur man skulle göra på LH, inte verkställdes.
Vid samtalen med de ansvariga framkommer att
även programinnehållet påverkades, vilket inte är konstigt då detta kräver starkt engagemang och målfokus.
I den turbulenta situationen lägger man förmodligen
energin på annat. Som jag tidigare skrivit är programinnehållet av mycket stor betydelse då det är i detta
som mycket av de gemensamma målen ritualiseras
och demonstreras. Det är genom detta innehåll som en
känsla av framåtskridande och motivation skapas. En

av ledarna säger att de program som tidigare varit så
välstrukturerade och genomtänkta nu inte riktigt fungerade. I hans tänkande finns ett före- och efterperspektiv, en känsla och tanke om LH när det fungerade bra,
när det präglades av dynamik, engagemang och rörelse.
De sista månaderna fanns inte mycket av detta kvar.
Han nämner också att det, fram till halvårsskiftet 2012,
var en mycket tryggare situation. Här syftar han nog
dels på Arvsfondens finansiering, dels på det ramavtal
som hade upphört sista april 2012.
Som jag skrivit i kapitel 2 utsattes man under sommaren 2011 för en kritisk situation när två ur personalen återföll i kriminalitet. Den gången var det tydligt
hur ledningen hade hela personalgruppen bakom sig.
Jag var där under den perioden och kunde bevittna hur
tydligt man förhöll sig som en enad grupp och att man
då också kunde stå enade i möten med eleverna där
man genom känslorundor tog upp det som hade hänt.
Det blev nästan som att det som hade skett blev en del
i programinnehållet. Men i händelserna från årsskiftet
2012/13 fanns förmodligen inte denna solida personalgrupp och heller inte det tydliga och närvarande
ledarskap som tidigare kännetecknat organisationen
kvar. Livsstilshuset saknade nog också mycket av det
starka stöd från etablissemangets företrädare som man
tidigare hade. Detta kan också förklara varför antalet
placeringar var så få. Med tanke på det han berättar förstår jag varför han tog beslutet att lägga ner.
Jag frågar en av de ansvariga hur man skulle kunna
göra för att förhindra den situation som uppstod. Han
säger att det till stor del handlar om ”värdegrunden”, att:
… dom som ska jobba med det, dom ska ha
en trygg värdegrund i sig själva och man ska
påbörja en bra planering. Visst, det är en
jättetillgång med människor med bakgrund
som jobbar med detta, det är a och o. Men
dom behöver ha ett eget tillfrisknande och
dom behöver jobba med det och dom behöver
vara stolta över sitt tillfrisknande. Dom
behöver vara stolta över att dom har lämnat
det livet bakom sig och våga stå för det, och
utbildat sig, i kombination med människor
som inte har bakgrunden, som kommer med
den livserfarenheten och sätta samman en sån
arbetsgrupp och också ha en klar och tydlig
struktur, ”så här är det vi jobbar och det
ändrar vi inte på” … I slutänden är det trasiga
människor vi jobbar med, spelar ingen roll om
dom har varit i XX eller XX (högkriminella
organisationer), det är trasiga människor,
trasiga ungdomar …
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Här är han inne på det som jag kallat den inbyggda
skörheten och också på tanken om hybrida personalgrupper, människor med olika typer av erfarenheter.
Han gör analysen utifrån vad han lärt sig i arbetet med
LH. Redan när jag i januari 2013 träffade honom och
den andre ansvariga var de inne på detta, att de ville
ha mer blandning, att personalgruppen i sådana fall
skulle fungera bättre och med större stabilitet. De betonar även hur viktigt det är att den operativa ledningen
och de på plats är synkade med ledningen i Göteborg
och att ledningen inte ska vara en kontrollfunktion
utan snarare en tillgång för huset. I detta finns också
en självkritik som uttrycker att detta inte fungerade de
sista månaderna. En av ledarna säger: ”Ju mer jag tänker på det så är jag inte förvånad att det gick som det
gick, för vi är för liten organisation för att ta oss an det
här samhällsproblemet.”

V
Det en av de ansvariga allra mest menar att man kan ta
med sig i framtiden är att man kan åstadkomma mycket
för de unga och för samhället, om man bara kommer
bort från fördomar och ett dömande och ofta polisiärt
tänkande. Han trycker på sociala lösningar, snarare än
att se de unga som dömda till att aldrig ta sig ur sin
livssituation. Han säger också:
Jag tror inte en liten frivilligorganisation i
Göteborg som är tio år gammal klarar av det
här själva. Det måste vara en gemensam insats
från samhälle, kriminalvård, polismyndighet,
socialtjänst, att man tillsammans utformar
nånting.
Han menar att de som ska planera och bestämma om
vad man ska göra när det gäller ”gängfrågan” har ett
polisiärt tankesätt, där man tänker ”lås in buset” och
att man fastnar i ett tankesätt där de unga kriminella
betraktas som ogräs som måste rensas bort. Ledaren
menar också att man ur projektet kan lära sig hur viktigt det är att tro på de unga:

Om du inte tror på dej själv och din förmåga
till att ta dig ur nånting, och så träffar du
myndighetspersoner som inte heller tror på
dej. Hur ska du då motivera dom här unga
grabbarna som är sökande till att tro på sig
själva.
Egentligen kan man ta med sig väldigt mycket från
projekt Livsstilshuset. Mycket handlar om tro och
engagemang, det sociala samspel som kan innebära
en förändring av livssituationen. En av de ansvariga
säger att man, om man ska bedriva en liknande verksamhet framöver, kommer att satsa på ett ännu mer
grundmurat samarbete med myndigheter och eventuellt
representanter från det civila samhället, för att på så
vis skapa en starkare organisation där man samverkar
fullt ut. Han betonar också att KRIS Göteborg har ett
fortsatt starkt stöd från myndigheter och pekar på det
Arvsfondsfinansierade projektet Kraftkällan, ett motivationsboende för kvinnor9, som startade i november
2012. I april 2013 tecknade man ramavtal med kriminalvården.

Sammanfattande kommentarer

Det som ledde till beslutet att lägga ner var alltså
många faktorer som samverkade och hängde ihop; alltifrån den ekonomiska nedgången, att man inte längre
fick stöd från Arvsfonden eller att avtalet som KC tecknat inte förlängdes till de personal- och elevproblem,
konflikter i elev- och personalgruppen och det minskande förtroende hos omvärldsaktörer som uppstod.
Till detta hör också att LH:s ledning inte längre kunde
ägna ett så stort engagemang och förbli tydliga ledare
för huset. Om man använder sig av Collins teorier kan
man tänka sig att det som tidigare gav energi och stolthet förbyttes mot hopplöshet och frustration. Trots att
man hade ett avtal som skulle gälla från den 1 april
och förnyat stöd från Social resursförvaltning tog man
beslutet att lägga ner. Min bedömning är att man gjorde
rätt, då det nog inte hade gått att vända på den negativa
utveckling man var inne i.
9

Projektet riktar sig till kvinnor som varit utsatta för våld, ”destruktiva
relationer”, och som levt i kriminella miljöer, och/eller som har problem
med droger och alkohol.
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8 . livSStilShuSet i
PeRSPektiv

I

I detta avslutande kapitel ska jag belysa följande teman
i utvärderingen, som jag menar är av stor betydelse:
• Den genomlevda erfarenhetens och det starka engagemangets betydelse i olika möten.
• Snabbheten och de etablerade systemens tillkortakommanden.
• En inbyggd skörhet.
• Betydelsen av starka ledare.
• Relationen till KRIS.
• Starka omvärldskontakter
Därefter vill jag diskutera hur kunskaper kan utvecklas
i möten mellan olika aktörer med olika typer av erfarenheter, hur dessa kan komplettera varandra och skapa
möjligheter snarare än att man ser dem som distinkta
och skilda från varandra. Sedan kommer jag att i korthet besvara Arvsfondens frågeställningar. Rapporten
avslutas med att jag ställer några frågor som är av stor
vikt att besvara och diskutera i ett fortsatt arbete med
marginalisering och segregation.

Den genomlevda erfarenheten och det
starka engagemangets betydelse

Det som kännetecknar KRIS och även Livsstilshus
allra mest är att man använder sig av kunskaper som
genererats under människors resor genom livet. Det
är fråga om habitus som skapats genom upplevelser
i barndomen, under ungdomsåren och i möten med
olika representanter från det etablerade samhället. I den
meningen har upplevelserna ristats in i kropparna, som
känslor, kunskaper, värderingar, koder och problemlösningsstrategier. Att förändra en habitus tar tid och
sker i möten med människor som visar att ett annat liv
är möjligt att leva, att man är tillräckligt kapabel för att
till exempel utbilda sig eller börja leva ett laglydigt liv.
Som Howard Becker är inne på utvecklas en outsideridentitet dels genom samhället stämplingar, dels genom
att man möter andra outsiders. Idealet på LH är att den
unge ska förstå att det är möjligt att ändra sitt liv, att
man inte behöver gå vidare på den bana man inlett.
Genom ett ickekonfronterande bemötande och ett progressivt och strukturerat programinnehåll ska eleven
lära sig mer om sin livssituation och hur han fungerar,
för att kunna utveckla ett stabilare liv med sysselsättning och eget boende.
Finns det då inte en risk att de unga som vistas på

huset istället förstärks i en kriminell självbild? Om
eleven skulle möta personal som är tillfreds med en
kriminell livsstil, som skryter om sina affärer och sina
misshandelsfall, skulle nog så kunna bli fallet. Men
mina studier har, med ett par undantag, visat att de som
driver LH och den personal som arbetar där har brutit
med det kriminella. De har också i många fall upplevt
det livets baksidor i form av stressreaktioner, drogproblem/självmedicinering, brustna sociala relationer
och att vänner och anhöriga dött. I den meningen ger
man inte uttryck för att kriminalitet är något att satsa
på. Snarare, som flera av eleverna har uttryckt det, ses
de som förebilder som klarat av att sluta med kriminalitet och droger. Relationen bidrar till att skapa hopp
och tro och tanken ”kan han så kan jag”. Det skapas
ömsesidiga sociala band som bygger på igenkännanden
och känslor av att bli förstådd, både hos elever och hos
personal.
Ytterligare något viktigt för att de sociala banden
ska kunna skapas är att personalens motivation och
engagemang uppfattas av eleverna, att de känner att
den här personen verkligen är engagerad. Ett sådant
engagemang har en tendens att sprida sig. Då jag träffade de ansvariga på Styrsö slogs jag av detta engagemang, som också sprider sig till personalen och andra
aktörer, såsom socialarbetare och andra aktörer från
myndigheterna. Det smittade av sig även på mig som
en social magi, en känsla av att det verkligen går att
göra det som är svårt, det som andra kanske menar är
omöjligt. Randall Collins ser de möten som sker mellan människor som små ritualer där man på olika sätt
bekräftar varandras värde som människor. Om man
dessutom i dessa möten har ett gemensamt objekt att
fokusera på, till exempel att utveckla sig själv, skapas
upplevelser av solidaritet och ”emotionell energi”, med
vilket Collins syftar på en känsla av att vilja engagera
sig och delta.
Den genomlevda erfarenheten och kunskapen kunde
också innebära att personal ibland kunde upptäcka om
någon elev gjorde något oegentligt, såsom att använda
droger som inte syns på urinprover. Uttrycket att en
”hasslare inte kan lura en annan hasslare” (även om
detta uttryck inte alltid stämmer med verkligheten),
nämndes flera gånger av dem jag talade med. I ett
sådant uttryck är det också tydligt hur man bär med sig
sina kunskaper och sin dechiffreringsförmåga i mötet
med eleverna.
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Men det är inte bara den genomlevda erfarenheten
och det starka engagemanget som är verksamt i LH,
utan även de påverkansprogram som genomförs (och
som personalen idealt sett ska utbildas i). Dessa program skapar en progression för de som genomgår de
olika stegen. Här jobbar man utifrån en pedagogik där
eleven ses som en del av lösningen snarare än som ett
problem. Genom programmet visar LH också att man
menar allvar, att man är engagerad. Programmet kan,
med Collins ord, tolkas som ritualer varmed ansvariga,
personal och elever påminns om de gemensamma mål
de har att arbeta för.
Även om man inte är färdig med sig själv när man
som elev lämnar LH har man förmodligen med sig
olika tankesätt som är en konsekvens av själva påverkansprogrammet. Huruvida man är mottaglig för dessa
påverkansprogram handlar nog om vem eleven är och
vad han eller hon har upplevt. Men det finns elever
med en omfattande problematik som lärt sig mycket
om sig själva, sina tankemönster och beteenden genom
programmet. Uttrycket ”vi skapar inga färdiga produkter”, som jag hört från ansvariga och personal på LH,
indikerar det processuella tänkandet och att man jobbar
för att eleverna ska kunna bli så pass stabila och medvetna att de när de kommer ut i samhället ska kunna
behålla bostad, relationer och sysselsättning.

Snabbheten och det etablerade samhällets tillkortakommanden

Att snabbhet i olika former skulle framträda som ett
centralt tema var inget jag räknade med då jag inledde
studien. Det är något som i högsta grad vuxit fram
utifrån intervjuer med både elever, personal och myndighetsrepresentanter. Uttrycket ”snabbhet” kan förstås
som något som avviker från en normal hastighet ifråga
om myndigheters utredningar, planeringar och interventioner. Det finns en ”normaltid” som i jämförelse
med hur LH oftast reagerat utmärks av en långsamhet
och formella procedurer och utredningar som måste
göras innan man kan placera någon. Samtidigt är inte
motivation ett statiskt tillstånd utan något som kan
förändras snabbt beroende på vad som sker i livet och
vilka man möter. Motivation bör i den meningen förstås som en färskvara. Från mina tidigare studier har
jag snarare använt uttrycket ambivalens, vilket syftar
på en känsla av att man å ena sidan vill ändra sitt liv,
men å andra sidan vill vara kvar. Kanske man till och
med är rädd för att förändra något som man vant sig
vid. I detta tillfälle är socialt stöd av stor betydelse och
att man agerar snabbt så att den unge ska få byta miljö
och kunna landa i en miljö där han får utrymme att
tänka igenom sitt liv och de problem han har i detta. En
alltför lång väntan på åtgärd eller placering kan skapa

onödigt lidande, både för unga människor, deras anhöriga och andra människor. När Social resursförvaltning
tog beslutet att abonnera jourplatser på LH gjorde man
det utifrån just den tanken, att det etablerade samhället inte klarar av det de borde klara av, att det finns en
bugg i systemet. Genom att abonnera på jourplatser
kunde man olja systemet och öka snabbheten vad gäller placeringar. Detta kunde emellertid LH få kritik
för då socialsekreterare kunde mena att eleven genom
jourplaceringen vant sig vid huset och att det i det läget
kunde vara svårt att föreslå en annan lösning.
Snabbhet kan också relateras till att man kan
anställa personal snabbare än vad andra organisationer
gör. Eventuellt skulle detta kunna innebära att man tog
risker, att personal man anställde fortfarande begick
brott eller fick återfall i brottslighet eller droger. Detta
skedde både i Göteborg och i Uppsala och skapade
stor frustration och mycket problem. Ryktet tenderar
att påverkas till det sämre. Jag menar dock att man i
Göteborg, där två anställda befriades från sina tjänster
hösten 2011, hanterade ärendet på ett bra sätt. En av
de myndigheter som jag intervjuat tolkar detta som att
man ibland är för snabb att anställa. Men frågan är om
det inte är så att det handlar om det engagemang och
det ansvar man som KRIS-medlem har att sträcka ut
handen till andra som behöver hjälp då man själv en
gång tagit emot denna utsträckta hand. Det kan handla
om devisen att det inte finns några hopplösa fall och att
varje människa är värd chansen, oavsett om man har
hållit sig borta från kriminalitet kortare än fem år eller
inte. Och det är inte lätt att ”komma in i samhället” för
en person som kanske levt på anstalt stora delar av sitt
liv.
Att man inte vill samarbeta med polisen eller Kunskapscentrum när det gäller att bedöma vilka elever
eller vilken personal man ska ta in tolkar jag som att
man på så sätt upprätthåller en fullt rimlig autonom
position. Detta skapar stora möjligheter att nå människor som andra aktörer har svårt att nå. Både den
genomlevda erfarenheten och snabbheten skär in i det
tema som diskuteras nedan.

En inbyggd skörhet

Eftersom det är personer med kriminell bakgrund som
driver och arbetar i LH finns det en skörhet i organisationen. KRIS mission är att ge människor chansen,
människor som annars ses som suspekta. Snabbheten
är delvis en konsekvens av detta, att man inte vill vänta
med att ge människor chansen, för man har ju själv
fått chansen när man hade det svårt. Vid några tillfällen, ett par som jag känner till i Göteborg, och även ett
par i Uppsala, har det dock hänt att personal återfallit
i kriminalitet och/eller droganvändande. Det är inget
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underligt att något sådant sker då det handlar om personer som varit djupt involverade i kriminalitet med den
risk för återfall som detta innebär. Egentligen vore det
underligt om ingen i personalen fick återfall då deras
bakgrunder är så brokiga i fråga om drogberoende och
tung kriminalitet.
Med tanke på att man representerar KRIS, och
dessutom ett boende för unga människor med kriminell
bakgrund, blir det förmodligen extra uppseendeväckande om någon ur personalen återfaller i kriminaltet
eller droger. Det kan ses som en indikation på att
organisationen inte fungerar. Om personalen genomför
kriminella handlingar som upptäcks skadar det organisationens varumärke och det kan också skapa problem
för eleverna och deras motivation.
Det finns också en skörhet som bottnar i det jag
tidigare kallat det starka engagemanget. Man vill verkligen hjälpa och har många gånger engagerat sig starkt
i eleverna och deras livsöden. Detta är en del av framgångskonceptet, att eleven känner att han verkligen får
stöd Samtidigt kan engagemanget kan bli så starkt och
inkräkta på livet utanför LH att vissa blir så slitna och/
eller utbrända att de av det skälet sjukskriver sig och/
eller säger upp sig. Vid situationer med stark turbulens krävs ett tydligt ledaransvar som också kan vara
påfrestande. Ytterligare en dimension av denna skörhet är att det läggs så stort ansvar på ett fåtal personer.
Organisationen får problem om dessa (eller någon av
dem) av ett eller annat skäl hoppar av eller om deras
engagemang minskar och blir mindre fokuserat. Denna
dimension berör även nästa tema.

Behovet av starka ledare

Med ledare menar jag flera saker. Dels ansvaret att leda
arbetet på huset, liksom att personal kontinuerligt får
utbildning så att programmet kan hållas intakt. Dels
ansvaret i förhållande till etablerade myndighetsaktörer. Ledarens uppgift är också rituell i den meningen att
han eller hon på ett avgörande sätt bidrar till att skapa
solidaritet och emotionell energi. För att detta ska ske
krävs ett starkt engagemang där ledaren uppfattas som
karismatisk och kontinuerligt bidrar till att återskapa
organisationens mål i det vardagliga livet.
I Uppsala uppstod långa perioder då ledarskapet
inte fungerade, vilket gjorde att problemen byggdes
in i organisationen och att det uppstod nya problem. I
Göteborg lyckades man däremot upprätthålla ett relativt intakt ledarskap under tre års tid i form av en stark
duo. Man klarade dessutom att hantera situationen då
en av grundarna gick över i andra verksamheter under
2011. En annan person med ledaregenskaper och med
en stark vilja att lära sig och utvecklas kunde ta över.
Dessa ledare insåg behovet av att ha nära kontakter

med företrädare för det etablerade samhället och också
att ledarskapet handlar om att visa engagemang i verksamheten och i det dagliga arbetet. Detta engagemang
smittar av sig på personalen och eleverna.
Samtidigt kräver det som jag kallar den inbyggda
skörheten i husen att man måste vara ytterst närvarande
i huset för att kunna upptäcka olika signaler, exempelvis om någon ur personalgruppen inte fungerar.
Arbetet som ledare är ytterst stimulerande under vissa
tider, men också under perioder ytterst påfrestande.
Det är heller inte fråga om chefsjobb som ger några
belöningar i form av höga löner, utan mycket av arbetet
sker på ideell basis. I den meningen krävs det ett starkt
engagemang som kan vara svårt att alltid leva upp till.

Relationen till KRIS-föreningen

Eftersom LH är ett KRIS-projekt påverkas organisationen även av hur den lokala KRIS-föreningen fungerar.
KRIS-föreningen är på många sätt en möjlighet genom
att den kan erbjuda gemenskap, för vissa sysselsättning
och eventuellt träningsboende vid utslussning. Men
den kan också i värsta fall, med hänvisning till det som
skedde i Uppsala, bidra till att förutsättningarna för LH
kraftigt försämras. Att bedriva LH inom ramen för en
stabil KRIS-förening eller en annan moderorganisation
är därmed en förutsättning för att organisationen ska
kunna fungera.

Starka etablerade kontakter
med omvärlden

Jämförelsen mellan Göteborg och Uppsala visar hur
viktigt det är att man är etablerad i den stad där man
verkar och att staden ser verksamheten som ett viktigt
bidrag till att lösa stadens problem.
I Göteborg var situationen sådan 2009 att ”gängproblematiken” sågs som något högst angeläget för staden.
Man sökte efter ”problemlösare” och då KRIS redan
hade utvecklat en modell för boende fick man olika
nyckelaktörer med sig, såsom Kunskapscentrum och
Social resursförvaltning. Sannolikt hade man här ett
stöd från högt uppsatta kommunpolitiker, vilket bidrog
till att ramavtal skrevs och att så mycket bistånd gavs.
I Uppsala fanns däremot inget tydligt definierat
”gängproblem”, vilket innebar att LH heller inte sågs
som en ”problemlösare” på det sättet som skedde i
Göteborg. Man fick inga placeringar från kommunen
och det skapades få allianser liknande de i Göteborg. I
Göteborg behövde LH inte stå självt, utan i olika faser
hade man ett starkt stöd av KC och Social resursförvaltning. Den årsrapportering som Social resursförvaltning gav kunde också användas som en indikation på
framgång och därmed ökad legitimitet.
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B
Diskussionen här är en konsekvens av de slutsatser och
den kunskap som denna rapport tagit fram. I kapitlet
om Uppsala Livsstilshus berättade jag om problemlösaren Sven, som utan kriminell erfarenhet lyckades skapa
hopp och motivation genom att engagera sig och på
så vis visa eleverna att han är där för deras skull. Men
att han får den rollen i så stor utsträckning är nog inte
i linje med de ursprungliga intentionerna med Livsstilshuset. Å andra sidan, om man tänker sig att LH är
något dynamiskt och något som förändras, så kan man
nog delvis även se huset på Styrsö som en hybrid där
man på olika sätt samarbetade med exempelvis socialsekreterare, socialrådgivare och andra aktörer. Det
var ju på LH:s initiativ som man med hjälp av Social
resursförvaltning fick en socialrådgivare till huset. Om
man inte hade samarbetat med KC och Social resursförvaltning hade LH förmodligen blivit mer kortlivad
som organisation.
Den genomlevda erfarenhet som LH-konceptet
bygger på kan under vissa omständigheter bli ett hinder. Det är rimligt att tänka sig att en organisation
där personalen har olika bakgrunder, kunskaper och
också olika kön skulle kunna skapa mer stabila förutsättningar för organisationen. Både representanter
från Uppsala och Göteborg har tydligt förmedlat att
de i ljuset av de erfarenheter de skaffat sig vill ha mer
praktiskt samarbete i verksamheten och i ledningen.
Det skulle kunna handla om en organisation präglad av
att de olika parterna uppfattar varandras erfarenheter
och kunskaper som likvärdiga och ytterst värdefulla.
Man skulle också kunna ta in fler kvinnor i organisationen, då även detta skulle innebära att fler perspektiv
kompletterar varandra. Förmodligen skulle en mer
blandad personalgrupp, både ifråga om utbildningsbakgrund och kön, medföra ett mindre utsatt ledarskap
och det skulle också vara lättare att vinna acceptans
från omvärlden. Frågan är bara hur en sådan organisation skulle kunna skapa det starka engagemang och
den snabbhet som LH står för. Jag tror dock inte att det
skulle vara omöjligt. Inför framtiden borde det vara
viktigt att, med utgångspunkt i Livsstilshusets erfarenheter, diskutera och utveckla idéer om hur sådana organisationer kan skapas i samarbeten mellan offentliga
aktörer och civilsamhället.

V
I avsnitten ovan har jag redan försökt besvarat denna
fråga. Det låter sig dock inte göras på något enkelt sätt.
Det framkomliga är den genomlevda erfarenheten och

kunskapen, det program man utvecklat och det engagemang man använder sig av i mötet med de unga människorna. Framkomlighet handlar också om att etablera
samarbeten med olika myndigheter och eventuellt
andra organisationer. Det handlar också om att använda
sig av de erfarenheter man gjort utifrån LH:s existens,
som idé och som verksamhet. En stor fördel, och därmed en framkomlig väg, är den snabbhet som utmärker
LH i jämförelse med andra organisationer.
Men det som utgör framkomlighet kan också i ett
känsligt balansarbete vara ett hinder. Den skörhet som
jag tidigare beskrivit kan utgöra ett hinder och påverka
organisationens hållbarhet i negativ riktning. I den
meningen är också relationen till KRIS både något
framkomligt och något av ett hinder, beroende på hur
KRIS-föreningen fungerar.
Jag tror att det är lämpligt att framöver skapa mer
hybrida organisationer. I vems regi dessa ska utformas
får framtiden utvisa. Snabbheten är mycket viktigt, är
man för långsam i hjälpen till unga människor skapar det lidande och innebär ett slöseri med samhällets resurser. Motivation är en färskvara och LH har
tillsammans med andra aktörer visat att unga kan få
hjälp snabbt. Men hur skulle man kunna bygga in mer
av denna snabbhet hos de etablerade aktörerna? Det
dilemmat uppfattar jag som centralt, liksom frågan
hur de etablerade aktörerna i större utsträckning kan
använda sig av människor med erfarenhet av den problematik som målgruppen har att arbeta med. Detta
anknyter i sin tur till ytterligare en frågeställning. Hur
kan man skapa forum där olika typer av kunskaper ses
som likvärdiga? Där den ena kunskapen inte ses som
mindre värd än den andra, i en kultur där det inte uppstår ett ”vi och de”?

V
”Spår” tolkar jag som det som finns kvar efter den
tid då Arvsfondens ekonomiska stöd upphörde. Detta
skedde sommaren 2012 och då existerade fortfarande
både huset på Styrsö och i Frossarbo, även om situationen i det senare visade sig vara omöjlig att hantera.
Frossarbos verksamhet skulle upphöra under hösten
samma år, medan Styrsö skulle överleva fram till början av april 2013. Av såväl mina intervjuer som den
elevuppföljning som gjordes av Social resursförvaltning framgår det att LH har haft stor betydelse för
många elever. Många av dem har förändrat sina liv och
blivit mer integrerade i samhället med större hopp om
framtiden. Detta menar jag är påtagliga spår av verksamheten. Ett annat spår utgörs av de kunskaper som
skapats genom projektet, hos dem som på olika sätt
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varit inblandade i det. På många sätt har det varit en
läroprocess. De ansvariga på husen, liksom viss personal, har lärt sig mycket och på sätt och vis också blivit
mer medvetna om att modellen och programmet fungerar. Men erfarenheterna visar också att det finns en
skörhet i verksamheten som eventuellt skulle minska
om man hade fler i organisationen som inte hade kriminell bakgrund och som hade andra utbildningar.
Men också socialarbetare, personer från Social resursförvaltning och Kunskapscentrum har lärt sig mycket
genom denna typ av projekt. De har fått kunskap om de
möjligheter som kan skapas när man jobbar över gränserna, men också om de problem som då kan tillstöta.
Jag tänker också att denna rapport och den artikel jag
planerar att skriva kan bidra till att föra ut de kunskaper
som genererats.
KRIS i Göteborg kommer nog att driva liknande
typer av verksamheter längre fram, men gör det nog
med lärdom av det som skedde genom LH och eventuellt i mindre skala, med mindre elever och en mindre
personalgrupp. Två tidigare ledare ur Livsstilshuset har
skapat varsin verksamhet där de arbetar för målgruppen
på olika sätt. Det handlar om informationsverksamhet,
vägledning och ett boende där man har fördelningen
sjuttio/trettio, där endast trettio procent av personalstyrkan har egen kriminell bakgrund, och där man för att få
avtal med offentliga aktörer har antagit den så kallade
femårsregeln gällande kriminalitet. KRIS kan dessutom
använda sig av erfarenheterna från Livsstilshuset i nya
projekt, såsom i kvinnoboendet Kraftkällan.

H

När LH fungerar som det ska upplevs det av målgruppen
unga män med kriminell bakgrund som något väldigt bra
och konstruktivt. De jag talat med är positiva och menar
att de tror på idén, att de verkligen uppfattar LH som
något annat än traditionella institutioner och behandlingshem. Framförallt upplever de jag talat med att de
inte skuldbeläggs och att de inte ses som udda. Det säger
sig själv att målgruppen inte är nöjd med insatsen under
de perioder då verksamheten inte fungerar.

I

Socialantropologen Philippe Bourgois (2003) ser gatukulturer som komplicerade och konfliktfyllda vävar
av värden, symboler, attityder och livsstrategier. Dessa
uppstår i opposition till det samhälle som gatukulturens aktörer lever i och är missgynnade av. De alternativa gemenskaper som växer fram i segregationens
kölvatten kan ses som sätt att hantera livet, att skapa
mening, stolthet och trygghet, att känna att man är
någon i ett samhälle där man egentligen är placerad
långt ner i de hierarkiska systemen. Det Göteborgs stad
möter, liksom andra städer i Sverige och i världen, är
konsekvensen av ett samhällsproblem. Det egentliga
samhällsproblemet är den orättvisa fördelningen av
livschanser och självrespekt. Kriminaliteten och droganvändandet är i stor utsträckning en konsekvens av
detta. Hur kan vi stoppa ”gängproblematiken” frågar vi
oss (och svarar ofta att det behövs mer polisiära insatser). Vi borde också fråga oss hur vi kan skapa ett mer
jämlikt samhälle där de sociala orättvisorna minskar.
Jag ställer tre frågor:
Vad är det som gör att unga människor i tidiga
tonåren söker sig till och skapar små världar där
droger och kriminalitet ger en känsla av värde?
Vad är det som gör att ett stort antal elever varje år
går ut skolan med så ofullständiga betyg att de inte
kan söka vidare?
Är det försvarbart att låta denna selektering och
utstötning av unga människor, med högst allvarliga
och dramatiska konsekvenser, fortgå?
Sociologen Zygmunt Bauman (2012) skriver att man
i samhället blundar för eller ser det som naturligt med
ett visst svinn i termer av människor och människors
livsmöjligheter, att man låter människor slås ut år efter
år utan att man egentligen gör något åt det. En av de
ansvariga på Livsstilshuset i Styrsö är inne på något
liknande när han säger:
Så är fundamentet i samhället, att ”joo, det finns
hopplösa fall” och när hopplösheten sätter in, då satsar
man inte på det.

Inga hopplösa fall – Om livsstilshuset, ett boende och en verksamhet för unga med ”gängerfarenhet”

56

ReFeRenSliSta
Bauman, Zygmunt (2012) Collateral damage: Social
ojämlikhet i en global tidsålder. Göteborg: Daidalos.

Lalander, Philip (2001) Hela världen är din: En bok om
unga heroinister. Lund: Studentlitteratur.

Becker, Howard (1963/2006) Utanför: Avvikandets
sociologi. Lund: Arkiv.

Lalander, Philip (2009) Respekt: Gatukultur, ny
etnicitet och droger. Malmö: Liber.

Bourdieu, Pierre (1984) Distinction: A social critique
of the judgement of taste. Cambridge/Massachusetts:
Harvard University Press.

Lalander, Philip (2010) Ung kriminell eller bara annorlunda bakgrund? Gemenskap, identitetsutveckling och
integration inom Unga KRIS. Rapport till Allmänna
arvsfonden.

Collins, Randall (1997) Interaction ritual chains.
Princeton: Princeton University Press.
Crossley, Nick (2001) The social body: Habit, identity
and desire. London: Sage.
Ebaugh, Helen Rose Fuchs (1988) Becoming an ex:
The process of role exit. Chicago: University of Chicago Press.
Johansson, Thomas och Lalander, Philip (2010)
Vardagslivets socialpsykologi. Malmö: Liber.

Messerschmidt, James (1993) Masculinities and crime:
Critique and reconseptualization of theory. Boston:
Rowman & Littlefields Publishers.
Sandberg, Sveinung och Pedersen, Willy (2007)
Gatekapital. Oslo: Universitetsförlaget.
Sernhede, Ove (2001) Alienation is my nation: Hiphop och unga mäns utanförskap i det nya Sverige.
Stockholm: Ordfront.

Kapferer, Jean-Noël (1988) Rykten: Världens äldsta
nyhetsmedium. Stockholm: Norstedts.

Wierup, Lasse och Larsson, Matti (2007) Svensk
maffia: En kartläggning av de kriminella gängen.
Stockholm: Norstedts.

Katz, Jack (1988) Seductions of crime. New York:
Basic Books.

Willis, Paul (1977) Fostran till lönearbete. Göteborg:
Röda bokförlaget.

Inga hopplösa fall – Om livsstilshuset, ett boende och en verksamhet för unga med ”gängerfarenhet”

57

Arvsfondens utväderingsrApporter 2006–2013

2012

När staten ska förnya civilsamhället. Arvsfondens
bidrag till föreningslivet. Erik Amnå, Örebro universitet, Malin Holm och Pär Zetterberg, Uppsala universitet.

Föreningsvägen till integration – uppföljning av 43
Arvsfondsprojekt genomförda av organisationer
bildade på etnisk grund. Niklas Westin och Charles
Westin, Stockholms universitet.

Vi deltar! Utvärdering av Arvsfondens satsning på
ungdomar och demokrati. 2009-2012. Simon Lindgren, Ida Åberg, Ragnar Lundström, Anna Johansson.
Umeå universitet.

Islam och muslimer i Sverige. En utvärdering av
trettio projekt finansierade av Arvsfonden 1994 –
2006. Mattias Gardell, Uppsala universitet.

Män och maskuliniteter i rörelse – kris, utveckling
och förändring. Thomas Johansson och Johannes
Lunnerblad. Göteborgs universitet.
Från homo till hbtq. Janne Bromseth, Stockholms
universitet.
Att ge barn och unga i utsatta situationer makt och
inflytande – en utmaning för hela samhället. Utvärdering av Arvsfondens satsning Fördel Barn! 2009
– 2012. Kirsti Kuusela. Karlstads universitet.

2011

Allmänna arvsfonden och ett samhälle i förändring.
Roger Qvarsell och Annika Sandén, Linköpings universitet
Ingenting om oss utan oss – utvärdering av Allmänna arvsfondens stöd till projekt rörande människor med psykiska problem. Alain Topor, Stockholms universitet
Heder och det civila samhällets metoder – En uppföljning av 22 projekt. Astrid Schlytter, Stockholms
universitet

2010

BBrukarmedverkan – visioner och verkligheter.
En utvärdering av 32 projekt som på olika sätt rör
äldre. Annika Taghizadeh Larsson, Eva Jeppsson,
Anna Whitaker, Linköpings universitet.
Från projekt till delaktighet – Utvärdering av 44
projekt relaterade till funktionsnedsättningen dövblindhet. Lena Göransson.

Kunskap och praktik i utveckling. Utvärdering av
Allmänna arvsfondens stöd till projekt om mäns
våld mot kvinnor och barn. Maria Eriksson och Lena
Berg, Uppsala universitet.
Somaliska föreningar som överbryggare. En uppföljning av 28 projekt som fått stöd av Allmänna
arvsfonden. Sara Johnsdotter, Malmö högskola.
Ung kriminell eller bara annorlunda bakgrund?
Gemenskap, identitetsutveckling och integration
inom Unga KRIS. Philip Lalander, Linnéuniversitetet.
Utrymme att tänka nytt – en uppföljning av 89
projekt om autism och ADHD. Anders Gustavsson,
Stockholms universitet, Anders Möller, Nordiska hälsohögskolan för folkhälsovetenskap, Bibbi Ringsby
Jansson, Högskolan Väst och Elisabeth Ohlin, Göteborgs universitet.
Värdet av Unga KRIS – en samhällsekonomisk
utvärdering. Kari Jess, Mälardalens högskola.

2009

Checklistor, tålamod och gemenskap – stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar. Erfarenheter från FIB-projektet 2005 – 2008. Karin Göreskog,
Uppsala universitet.
Förortens sociala kapital – En utvärdering av
Lugna Gatan i Göteborg och Malmö. Thomas
Öhlund, Per Oskar Gundel och Michael Klaus, Stockholms universitet.
Kulturell och språklig revitalisering bland romska
barn och ungdomar – en väg till självorganisering.
Christina Rodell Olgac, Södertörns högskola.
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”Stackars flickor” i en bristfällig skola. Utvärdering av projekt åren 1995 – 2008 var avsedda att
utveckla skolans arbete om sexualitet och samlevnad. Birgitta Sandström, Stockholms universitet.

Unga KRIS. Utvärdering av ett projekt för att
utveckla regionala unga KRIS-råd och få igång
lokala föreningar över hela landet. Birgitta RydénLodi, Stockholms universitet.

2008

2006

Arvspolitik och sociala frågor. Allmänna Arvsfonden och ett samhälle i förändring. Roger Qvarsell
och Annika Sandén, Linköpings universitet.
Barn och migration. Utvärdering av projekt riktade
till barn och ungdomar med flykting- och invandrarbakgrund. Zofia Nestler.
Barn och rasism. Utvärdering av regeringsens satsning på insatser mot rasism, främlingsfientlighet,
diskriminering och homofobi riktad till barn upp
till 12 år. Jenny Malmsten, Malmö högskola.
Barn och ungdomars kulturengagemang. En utvärdering av Arvsfondens kultursatsning. Ambjörn
Hugardt, Kungliga Musikhögskolan.
Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd
till lokaler 1994 – 2006. Åsa Bringlöv.
Stödet efter flod vågen. Utvärdering av frivilligorganisationernas stödinsatser efter tsunamikatastrofen. Inger Linblad, Institutionen för utveckling av
metoder i socialt arbete, IMS.
Systrar förena er! Utvärdering av Unitet Sisters, en
tjejverksamhet i Stockholm, Göteborg, Uppsala och
Malmö. Sara Högdin, Stockholms universitet.
Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn.
Magnus Karlsson, Ersta Sköndal högskola.

2007

Brukarstödscentera – verktyg till empowerment
och full delaktighet. Utvärdering av regeringens
satsning på brukarstödscentera finansierade av Allmänna arvsfonden. Jamie Bolling, Örebro universitet.
Delaktighet, Diskriminering, Demokrati. Utvärdering av regeringens satsning på insatser mot rasism,
främlingsfientlighet, diskriminering och homofobi
riktad till personer med funktionshinder. Jamie
Bolling, Örebro universitet.
Elektra. Ett projekt mot hederförtryck och våld.
Astrid Schlytter och Liv Kanakura, Stockholms
universitet.

Bemötande med kultur. Utvärdering av regeringens
satsning Bemötande med kultur, en försöksverksamhet där kulturen används för att minska fördomar om personer med funktionshinder. Etnolog Åsa
Bringlöv.

Pågående utvärderingar april 2013

Föräldrastöd, Helena Hörnfeldt, Södertörns högskola
– Slutredovisning hösten 2013.
Socialt entreprenörskap och företagande,
Malin Gawell, Kungliga Tekniska Högskolan
– Slutredovisning hösten 2013.
Unga och kriminalitet, Thomas Öhlund, Stockholms
universitet – Slutredovisning hösten 2013.
Utvecklingsstörning och kultur, Lennart Sauer, Umeå
universitet – Slutredovisning våren 2014.
Utvecklingsstörning och information, Susanne Berg,
Högskolan Halmstad – Slutredovisning hösten 2014.
Utvecklingsstörning och stöd, Magnus Tideman,
Högskolan Halmstad – Slutredovisning hösten 2014.
Funktionsnedsättning och arbete sysselsättning,
Berth Danermark, Örebro universitet – Slutredovisning
hösten 2014.
Ungdomar och arbete sysselsättning, Gunnar Gillberg,
Göteborgs universitet – Slutredovisning hösten 2014.
Aktuella Arvsfondsprojekt i Malmö, Enrique Perez,
Malmö högskola – Slutredovisning hösten 2014.
Uppföljning av Arvsfondens lokalstödssatsning.
Danielle van der Burgt, Uppsala universitet – Slutredovisning hösten 2014.
Projektet, ledaren och ledarskapet. Filip Wijkström
och Torbjörn Einarsson. Handelshögskolan Stockholm
– Slutredovisning hösten 2015.
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