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Abstract    

Humans are social beings and socialization is an elementary and complex interpersonal 

interaction, which first and foremost is formed in the family sphere. Since the purpose of this 

study was to broaden the understanding of the phenomenon of evil – we started the journey to 

distance us from the phenomenon and instead focus on what’s happening in the cradle of the 

social interactions. The problem found is that people nowadays are more asocial and lack res-

ponsiveness than are socially responsiveness, which means that people more than ever exist 

to serve the ruling social system than to be there for each other. And with this follows, that the 

modern humans socialize and are socialized into emotional suffering and create a repress-

ed awareness that is passed on from generation to generation, which at best leads to extrem-

es. To catch the hardly made visible form of socialization, we have observed them who obser-

ve families that somehow experienced or are experiencing crisis-like situations. That is we ha-

ve with an open thematic interview method conversed with the social workers in the com-

munity’s helping activities who meet people in a variety of family compositions. As episte-

mological view on the scientifically theory approach is the double hermeneutics selected, both 

because broaden the understanding is our purpose, but also because we have interpreted 

what our observers have interpreted. The empirical data is analyzed according to analytic-

al induction and is supported by the theories of family and organizational culture, the elemen-

tary forms of social life and the importance of social bonds. Today many children and adole-

scents are more socialized in to a lack of responsiveness than to be social responsive, which 

leads to emotional consequences that are worn and becomes a pain and then is passed on in 

to future relationships, and from generation to generation. 
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Sammanfattning 

Människan är en social varelse och socialisering är ett elementärt och komplex mellanmänsk-

ligt samspel, som först och främst formas i den familjära sfären. Då syftet med denna studie 

har varit att vidga förståelsen kring det sociala fenomenet ondska – började vi vår resa med att 

distansera oss från fenomenet för att istället fokusera på vad som händer i socialiseringens 

vagga. Det problematiskt funna är att människor numera är mer asocialt responslösa än socialt 

responsiva vilket innebär att människor mer än någonsin finns för att fungera i härskande 

samhälleliga system än att finnas till för varandra. Och följden, den nutida människan 

socialiserar och socialiseras in i emotionellt lidande och skapar en förträngd medvetenhet som 

förs vidare från generation till generation, något som i bästa fall leder till ytterligheter. För att 

fånga den svårligen synliggjorda socialiseringsformen, har vi observerat dem som observerar 

familjer som på något sätt upplevt eller upplever krisartade situationer. Det vill säga, vi har 

med en tematiskt öppen intervjumetod samtalat med socialarbetare inom samhällets hjälpande 

verksamheter som möter människor i varierande familjesammansättningar. Med episte-

mologisk syn på den vetenskapsteoretiska ansatsen är den dubbla hermeneutiken utvald, dels 

för att vidgad förståelse är vårt syfte men också för att vi har tolkat det våra observatörer har 

tolkat. Det empiriska materialet är analyserat enligt analytisk induktion och har stöd i teorier 

om familje- och organisationskultur, det sociala livets elementära former och betydelsen av 

sociala band.  

 

Nyckelord: Socialpsykologi, socialisering, familj, etik och moral  
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1. I n l e d n i n g  

En liten bok om ondska av Ann Heberlein (2010), var en önskan som gick i uppfyllelse långt 

innan massakern i Norge den 22 juli 2011. Det fanns inget ont i den önskan men frågan är om 

detsamma gäller för gärningsman Anders Behring Breivik. Är han en ond människa och 

uppfyllde han en önskan när han avsiktligt skadade oskyldiga människor? Vad är ondska? 

Etikern Heberlein talar om ondska som något konkret, något man kan känna, iaktta och upple-

va. Dessutom, ondska eller onda handlingar drabbar människors liv, förstör och förhindrar 

människor att leva ett värdigt liv och ifrågasätter människans värde (ibid s. 9ff). Med detta i 

åtanke, blir det uppenbart att människor ute i vida världen och i vår absoluta närhet, dagligen 

utsätts för ondska och ondskefulla handlingar. Boken om ondska och den mediala bevakning-

en av gärningsmannen efter massakern i Norge, fick oss att vilja undersöka vad som ur ett so-

cialpsykologiskt perspektiv påverkar en människa att göra något som skadar en annan män-

niska. Dock, utifrån detta perspektiv medges ingen flykt från det faktum att människan är en 

social varelse och att socialisering är ett elementärt och komplex mellanmänskligt samspel 

som först och främst formas i den familjära sfären. Därför börjar vi vår resa i fenomenet ond-

ska, med att distansera oss från det. Det vidare resonemanget fokuserar av denna anledning 

kring det faktum att den sociala människan verkar lida och om barnen är vår framtid, ter sig 

framtiden dyster. Möjligtvis är profetian väl negativ men den är samtidigt en spegling av 

människans historia.   

 

1.1 Syfte, problematisering och frågeställning  

Syftet med studien är att med en kvalitativ metod vidga förståelsen kring det sociala fenomen-

et ondska med utgångspunkt i familjekulturens betydelse för människans socialisering.  

      Vår socialpsykologiska problematisering grundar sig därför på att människan från allra 

första början förmås vara social, i en naturlig och i en konstruerad form. Den naturliga formen 

är att vara socialt responsiv och innebär att människor naturligt och informellt formas och 

skapar liv tillsammans med varandra. Den konstruerade är att vara asocialt responslös och 

innebär det motsatta – en formell och anpassad typ som utgår från sig själv och tar av andra 

vad den behöver för att kunna gå vidare i sitt liv (Asplund 1987a:12). Människor har alltså 

förmågan att vara socialt responsiva men också att vara asocialt responslösa, dominans av det 

senare skapar problem i socialiseringsprocessen (ibid s.21). Det problematiska, handlar delvis 

om det svåra att balansera mellan det naturliga och konstruerade men är också en utvecklad 
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konsekvens av att människor nu mer än någonsin finns mer för att fungera i härskande 

samhälleliga system än för att finnas till för varandra (ibid s.150ff). I sammanhanget blir det 

också relevant att förtydliga att den sociala människan egentligen inte är speciellt social läng-

re. Utan snarare är att ses som en asocialt responslöst utmejslad variant och som sådan, socialt 

responsivt urholkad. Något som å ena sidan underlättar varandet i samhället men å andra sid-

an försvårar varandet som människa (ibid s.21).  

      Den socialpsykologiska frågeställningen är formad utifrån tanken att människan ingår i en 

primär socialiseringsprocess och att handlingar i denna får konsekvenser i det fortsatta livet. 

Den primära socialiseringsprocessen formas i den organiserade familjen och denna har att för-

hålla sig till samhällets normer och regler. Det vill säga, samhällets normer och regler beskri-

ver hur en familj bör organiseras men hur detta praktiskt genomförs är upp till dem som bildar 

familj (Ahrne, Roman & Franzén 1996:99). Dessutom, medlemskapet i en familj är frivilligt 

för föräldrar men påtvingat för barn, vilket innebär att barn möter världen med det den har 

med sig från det primära (ibid). Om socialisering sker i en familjekultur som organiseras med 

subtil eller tydlig likgiltighet, rädsla men också hot och våld, skapas grogrund för emotionella 

konsekvenser som triggas igång förr eller senare. I vem och hur dessa tar sig uttryck är det 

ingen som vet förrän något sker. Utifrån detta resonemang lyder frågeställningen: Vilka blir 

de emotionella konsekvenserna av en familjekultur, som socialiserar barn och ungdomar till 

asocial responslöshet? 

 

1.2 Disposition  

Studien består av åtta kapitel och de närmast föregående delarna indikerar att vi utifrån ett 

socialpsykologiskt perspektiv distanserar oss från det sociala fenomenet ondska för att förstå 

vad som påverkar en människa att göra något som skadar en annan människa. Men först, det 

efterföljande bakgrundskapitlet inleds med en kortare beskrivning av hur seendet på fenomen-

et formats i förhållande till överskuggande samhällsstruktur och övergår i redogörelse av stud-

ier som främst handlar om barns utsatthet i den familjära sfären. I kapitel tre tydliggörs distan-

seringen från fenomenet – eftersom valda teorier handlar om familje- och organisationskultur, 

det sociala livets elementära former och betydelsen av sociala band. Kapitel fyra, är en ingå-

ende beskrivning av vår metodologiska medvetenhet och i nästföljande kapitel fem, återfinns 

sammanställningen av mötet med empirin. Det sjätte kapitlet innehåller studiens socialpsyko-

logiska analys och tolkning som därefter sammanfattas i kapitel sju. Slutligen – i kapitel åtta 

återkommer vi till det sociala fenomenet ondska och reflekterar oss fram till dess varande som 

ytterlighetens röst.   
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2. B a k g r u n d  

Vi börjar vår resa i fenomenet ondska med att distansera oss från det. Vidare resonemang i 

detta kapitel är av denna anledning en kortare beskrivning av hur seendet på fenomenet 

historiskt och i nutid formats i förhållande till överskuggande samhällstruktur. Resterande del 

handlar om inträdet i den familjära sfären med redogörelse av studier som främst handlar om 

barns utsatthet.   

 

2.1 Överskuggande samhällsstruktur  

2.1.2 Det patriarkala 

Det patriarkala är ett system som består av sociala strukturer och praktiker där män dominerar 

och kvinnor förtrycks. Begreppet social struktur är viktigt i detta sammanhang för att avvisa 

biologisk determinism, det vill säga uppfattningen att vi styrs av biologiska faktorer och på så 

sätt saknar fri vilja, och föreställningen om att varje enskild man har en dominant position 

samt att varje kvinna befinner sig i en underordnad position (Walby 1994 ref i Jónasdóttir & 

Björk 1994:36). Ett tankemönster som svårligen låter sig avvisas, dels för att det fått näring i 

närmare 200 år men också för att det fortfarande finns människor som lever efter devisen att 

det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor och att dessa ska vara tongivande i 

sociala regelverk och ange förhållningssätt och arbetsfördelning. Det vill säga, ett historiskt 

antagande om att det mellan män och kvinnor finns fler skillnader än likheter och sär-

skiljandet av det manliga som det eftersträvansvärda. Detta tankemönster fick övertag och 

tolkningsföreträde i en social batalj, där våldsbenägna, maktfullkomliga och medströmsflyt-

ande män tog utrymme och tilläts konstruera manligt som överordnat kvinnligt. Som konse-

kvens är exempelvis att arbete fördelades mellan män och kvinnor utifrån det högre värderade 

könet istället för efter de med bäst förmåga (Wikander 2006:7–19).  

      I det privata innebär det patriarkalt dominerande att mannen kontrollerar och bland annat 

tillägnar sig det oavlönade hushållsarbetet som kvinnorna utför. I samhället har detta lett till 

försvårande omständigheter för kvinnorna, speciellt på arbetsmarknaden. Kvinnorna får större 

tillgång till de arbeten som männen är mindre intresserade av. Det vill säga, lågavlönade arbe-

ten inom vård, skola och omsorg. Dessutom, det patriarkalt dominerande har också inneburit 

en tillåtande manlig aggressivitet och våldsamhet, i och utanför hemmet. Något som legiti-

merats av staten, då åtgärder endast görs i undantagsfall (Björk & Jónasdóttir 1994:37ff).  
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2.1.2 Inifrånstyrd karaktär        

Med Riesmans begrepp inifrånstyrd karaktär (1999 ref i Stenberg 2011:39), får vi en djupare 

inblick i den patriarkala strukturen och kan förstå de tankar och känslor som fanns hos den 

moderna mannen som levde i förrförra seklet. Att vara målinriktad, ha social status, rikedom 

och entreprenörsanda var utmärkande och eftersträvansvärda drag för den inifrånstyrda 

karaktären då han skulle representera borgarklassen och familjen ute i den offentliga världen. 

För denne man passade det sig inte att vare sig prata om emotioner eller kärlek eftersom detta 

tillhörde hemmets domän och därmed inte ansågs gagna samspelet med andra män. De strikta 

gränserna mellan vad som förväntades och var tillåtet i det offentliga och familjära livet 

formade en ambivalens inom mannen. En ambivalens som underlättades av kvinnan som 

bistod mannen med de privata hemmatillhörande emotionerna. Dessutom fick mannen hjälp 

med att driva sig framåt i det offentliga, främst av andra män men också av föräldrar och 

inflytelserika släktingar (ibid s.40ff).  

      Ytterligare fördjupande för förståelsen av den patriarkala strukturen är den tydliga separa-

tion av manlig och kvinnlig identitet som utvecklades i Västeuropa under 1700- och 1800-tal-

et (Giddens 1995a ref i Stenberg 2011:42). I mannen formades en strävan att bli mer individu-

aliserad och med denna blev det nödvändigt att tona ner det emotionella och ersätta emotio-

nell vänskap med affärsmässiga relationer. Som en konsekvens av detta blev mannen alltmer 

bortkopplad från intima sociala nätverk, som familj, släkt och vänner. Det var den borgerliga 

kvinnan som fick representera och upprätthålla dessa nätverk och samtidigt vara mannen be-

hjälplig i den alienering han tampades med när han gick från det offentliga till det familjära. 

Vilket innebar att kvinnan befann sig i det förutbestämda och knappt förändringsbara medan 

mannen verkade i det oförutsägbara och förändringsbara. Uppdelning mellan det ena och det 

andra ledde till att kvinnor utvecklade sin kommunikativa förmåga i samtalen kring relationer 

och om känslor. En utveckling som männen betraktade som helt annorlunda deras och därmed 

representativ för kvinnlighet. Denna så kallade sociala kompetens tilltalade mannen speciellt 

då han såg sig nödgad att fokusera på att bli individualiserad (ibid s.43ff). 

 

2.2 Historisk vandring 

2.2.1 Dåtida samtal om ondska  

De flesta frågor kring ondska ter sig kretsa kring den traditionella religiösa dualismen, där 

världen styrs av två helt motsatta krafter. Här framträder manikeismen (verksam fram till 

1500-talet) som en religion med dualistisk syn där man anser att världen styrs av ljus (Gott) 

och mörker (Ont). Andemeningen uttrycker att människan befinner sig i ett svårt dilemma i 
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relationen mellan det Goda och det Onda. Människan har ett fritt val som försvårar att välja 

det ”rätta”. Manikéerna kämpade med att stå emot det Onda i det fria valet som kunde orsaka 

konsekvenser om de föll för det Onda och egoistiska (Lindberg 2007:10). Som ett exempel på 

det svåra med att bedöma det ena eller det andra är Sean Spence tankar i artikeln Mad or Bad 

(2004), där han menar att fenomenet ondska svårligen låter sig klargöras. Problemet är att 

människorna i nutidens sekulära värld ständigt och nödvändigtvis har ett behov av att urskilja 

människors handlingar, främst de som kan benämnas som ondskefulla. De vill tänka att onda 

människor som begår oförklarliga våldshandlingar, är psykologiskt grymma och medvetna om 

vad de gör. Spence ställer sig ändock undrande till vad ondska egentligen är, en undran han 

tror sig dela med många människor i de västra sekulariserade samhällena (ibid s.38ff).  

 

2.2.2 Nutida samtal om ondska  

Etikern Ann Heberlein skriver i En liten bok om ondska (2010), att ett paradigmskifte har 

skett och konstaterar att de nutida samhälleliga samtalen om ondska i allmänhet uppfattas som 

modiga, till och med empatiska. Empatiska eftersom dessa samtal tar parti för offren, till skill-

nad från tidigare då det togs parti för förövaren. Heberlein ser dagens samtal om ondska som 

allt annat än bevis på mod och medmänsklighet. Istället handlar det om feghet, eftersom det är 

fegt att etikettera en enskild människa som ond och i samma stund tänka sig själv som god 

(ibid s.15ff). Enligt etikern är ondska något konkret, något man kan känna, iaktta och uppleva. 

Dessutom menar hon att det handlar om att du och  ag väl er att sätta d v rat till  titta  t andra 

h llet och därmed ge v rt medgivande till att ondska och ondskefulla handlingar fortsätter att 

gäcka i v r a soluta närhet (ibid s.15–18). I Heberleins klargörande om vad ondska är ing r i 

fenomenet att det är n got konkret  n gon man kan känna  iaktta och uppleva.  ndska är kon-

sekvensen av de handlingar som människor utf r.  ndska eller onda handlingar dra  ar män-

niskors liv  de f rst r  f rhindrar människor att leva ett värdigt liv och ifr gasätter människans 

värde (ibid s.9–13). 

 

2.3 Studier om barns utsatthet 

I studien Utsatta flickor och pojkar - en översikt av aktuell svensk forskning beskriver Ingvar 

Lundberg (2005) vilka riskfaktorer som medverkar till olika typer av utsatthet hos barn. Studi-

en utgår ifrån Världsorganisationens (WHO 1999) definition av utsatthet där undergrupper 

som fysiska övergrepp, försummelse eller vanvård och emotionell kränkning kan urskiljas 

(Lundberg 2005:14). 
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Fysiska övergrepp beskrivs orsaka faktisk skada som uppstår i situationer som föräldern borde 

kunna kontrollera enligt WHO (1999 ref i Lundberg 2005:15). Försummelse eller vanvård 

innebär att vårdnadsgivaren brister i att kunna se till barnets utveckling inom flertalet om-

råden – som hälsa, utbildning, emotionell utveckling, näringstillförsel, skydd och trygga lev-

nadsvillkor. En vårdnadsgivare som är oförmögen att skydda sitt barn kan orsaka såväl krop-

pslig som själslig ohälsa. Vanvård i detta sammanhang är mångårig försummelse och emo-

tionell kränkning är handlingar riktade mot barnet som skadar hans eller hennes utveckling, 

bland annat på det sociala planet. Exempel på emotionell kränkning kan vara att skrämma, 

hota, förlöjliga eller beskylla barnet för något utan grund. Studien visar att de barn som far illa 

genom vanvård och försummelse samt de som blir fysiskt misshandlade troligtvis också blir 

emotionellt kränkta. I studien blir det även tydligt att barn ofta far illa på flera olika plan, 

vilket exempelvis betyder att om tilliten till föräldrarna går förlorad kan detta bilda grund för 

en asocial utveckling (ibid s.18ff) och detta kan senare i livet leda till ett antisocialt beteende 

(ibid s. 38).  

      De riskfaktorer som främst beskrivs i sammanhanget är de som uppträder hos föräldrar 

och barn samt hos barn som bevittnar våld i hemmet. Är en förälder drabbad av en allvarlig 

psykisk sjukdom påverkar detta dennes förmåga att vara förälder. Till exempel är risken två 

till tre gånger större att ett barn som växer upp med en förälder som är deprimerad, utvecklar 

någon form av psykisk störning (Parment 1999 ref i Lundberg 2005:24). Missbruk hos föräl-

drarna är en riskfaktor som påverkar barnen, då risken för försummelse och vanvård ökar. 

Föräldraskap vid ung ålder är också en faktor som innebär ökade risker för barnet, främst då 

dessa föräldrar har större behov av stöd och hjälp för att klara av rollen som förälder (ibid 

s.25). Studien visar även att responsiviteten hos föräldrar som försummar sina barn skiljer sig 

från föräldrar som inte gör detsamma. Dessa föräldrar tar inte heller lika många kommunikati-

va initiativ och verkar vara mer negativt inställda (Crittenden 1985 ref i Lundberg 2005:25). 

Föräldrar som misshandlar sina barn stöttar mindre och förlitar sig mer på att bestraffa än att 

resonera. De medverkar alltså inte till att ge förklaringar och beröm eller att delta i barnens 

lek och andra positiva beteenden (Trickett & Susman 1988 ref i Lundberg 2005:25). De föräl-

drar som vanvårdar sina barn har ofta låg självuppskattning, är oftare deprimerade och får 

ångest, möjligtvis är det själva misshandeln av barnen som skapar detta hos föräldern (ibid 

s.25).  

      Almqvist och Broberg visar i sin studie som Lundberg tar upp (2004 ref i Lundberg 

2005:25ff) att bland de barn som bevittnat våld mot sin mamma, visade över 70 procent 

symptom som ger anledning till att en närmare utredning för psykiska svårigheter utförs. Van-



13 
 

ligaste symptom hos barnen var rädsla, aggressivitet, fixering vid våld och skräck och undvik-

ande. Barnen reagerade inte bara direkt i stunden med intensiv skräck, utan denna skräck med 

tillhörande symptom satt i under en längre tid. I dessa familjer längtade nästan alla barnen till 

skolan eller liknande platser för att få känna sig trygga i tillvaron och få göra saker de tycker 

om. De barn som lever i en familj där våld förekommer riskerar att själva utsättas för miss-

handel och denna risk ökar i takt med att barnet blir äldre. I Almqvist och Brobergs studie 

tydliggjordes att det är ett allvarligt hot för barns hälsa att bevittna våld mot sin mamma, det 

kan exempelvis leda till kroppsliga reaktioner som sömnsvårigheter, astma och magont. 

Resultaten visade också att depressioner och minskad självkänsla oftare förekommer hos 

flickor som bevittnar våld mot mamma medan pojkar oftare utvecklar ett aggressivt beteende.  

      Även Ervin Staub (1999:187ff) visar i sin studie att barn som behandlas aggressivt eller 

upplever aggression hos sina föräldrar lär sig att det är normalt att uppträda aggressivt, istället 

för att lära sig att det är oacceptabelt. Pojkar som växer upp i en aggressiv miljö tenderar att se 

omvärlden som ett hot, ett hot mot dem själva och kan på så sätt känna ett behov av att försva-

ra sig. Det kan vara i situationer där handlingarna inte alls är avsedda att vara hotfulla. Detta 

menar Staub är en del av evolutionen av ondska och som sådan leder den till att pojkarna und-

er sin uppväxt utvecklar en tendens till att uppträda aggressivt samt att se andra runtomkring 

dem som hot. Att skada andra blir för dem ett sätt att bekräfta sin egen identitet, stärka sin 

självkänsla och känna kontroll. 

      Riskfaktorer på olika nivåer påverkar utsattheten hos barnen: "hos barnet, hos föräldrarna, 

i samspelet mellan barn och föräldrar, i närmiljön, i samhället och i kulturen" (Lundberg 

2005:32). Sannolikheten för att barn blir utsatta eller att utsattheten får långvariga och allvar-

liga konsekvenser ökar ju fler riskfaktorerna är och beroende på under hur lång tid dessa är 

verksamma. Faktorer som kan ge barnet ett visst skydd från utsattheten, finns även de på olika 

nivåer. En skyddsfaktor kan vara att det hos individen finns goda kognitiva funktioner. En 

annan kan vara att det åtminstone finns en förälder för barnet att ty sig till samt en god rela-

tion bland syskon. Bra relationer till klasskamrater och en trygg skolmiljö kan för en del barn 

vara skyddande där framgång i skolarbete kan stärka deras självkänsla (ibid s.32). 
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3. T e o r e t i s k a  u t g å n g s p u n k t e r  

Vi har valt att börja i socialiseringsprocessen vagga, för att vidga vår förståelse av det sociala 

fenomenet ondska och familjekulturens betydelse för socialisering. Utifrån detta är Göran 

Ahrne, Christine Roman och Mats Franzéns teoretiska tankar om familjekultur och Mats 

Alvessons teori om organisationskultur utvalda eftersom familjens organisering sker efter de 

samhälleliga normer och regler som råder om hur en familj bör bildas och organiseras. Däreft-

er är Johan Asplunds socialpsykologiska teori om det sociala livets elementära former utvald 

då denna ger en beskrivning om vad människor har med sig från början för att må väl tillsam-

mans och vad som händer när människor avviker från detta och istället formas enligt härskan-

de samhälleliga system. Emotionssociologen Thomas J. Scheff teoretiserande kring de sociala 

bandens utveckling och betydelse är som sista teori vald eftersom denna visar på mänskliga 

emotionella konsekvenser av att leva i ett samhälle som inte främjar mänsklighet. 

  

3.1 Familje- och organisationskultur 

För att förstå familjens organiserade liv är dess kulturella organisation en viktig del. Vidare är 

kulturen viktig för hur familjen fungerar, hur skapandet av kunskap sker och hur kunskapen 

vidmakthålls och används (Alvesson 2009:9). Begreppet kultur innefattar de gemensamma 

känslor och handlingar som är allmänt vedertaget av alla i familjen (ibid s.11). 

      Normer och regler talar om hur vi ska bete oss i familjen. Exempel på lagar och regler 

som i familjen reglerar förhållandet mellan föräldrar och förhållandet mellan föräldrar och 

barn är exempelvis att aga inte är tillåtet samt att föräldrarna är skyldiga att försörja sin familj 

(Ahrne, Roman & Franzén 1996:99). Normerna säger i många fall mer om hur en familj ska 

se ut och fungera än vad den i verkligheten gör. Familjen ska vara en trygg plats för dess med-

lemmar men i många fall är det i stället raka motsatsen, familjen kan handla enligt ett sätt som 

bidrar till att den trygghet som enligt normen ska finnas i familjen helt saknas. Detta främst 

för kvinnor och barn, familjen kan istället innebära en plats för våld, misshandel och/eller 

sexuella övergrepp (ibid). 

      För att det i en familj ska utvecklas en klar familjekultur behöver individerna som befin-

ner sig där kunna identifiera sig med familjen och för att identifiera sig med familjen behöver 

individen känna tillhörighet samt känna att hon eller han har betydelse (ibid s.17). Det som 

ingår i familjens kultur, det vill säga vilka regler och normer som gäller är avgörande för att 

familjemedlemmarna ska kunna känna meningsfull gemenskap (ibid s.163). Medlemskap i 

familjen är för föräldrarna frivilligt medan det för barnet är påtvingat. Utifrån den familj som 
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barnet föds in i kommer barnet att möta världen (ibid s.99).  

      I familjens organiserade liv finns det som i andra organiserade sammanhang ett ledarskap 

och detta kan innehas av den ena eller båda föräldrarna. I många fall uppfattas ledarskap som 

något negativt och auktoritärt. Men det är inte bara en stark individ som styr och ställer, utan 

det är en process där tolkningarna av det som sägs och görs är av största vikt (Alvesson 

2009:127). 

 

3.2  Det sociala livets elementära former  

Människan har sedan mitten av 1700-talet utvecklats till att nu vara mer onaturlig än naturlig 

och mer abstrakt än konkret. Ursprunget till förändringen härstammar ifrån växlingen från 

bondesamhälle till ett industriellt samhälle, som i mångt och mycket handlade om att förflyt-

tas från ett tryggt, ofritt och förutsägbart liv till ett oförutsägbart mer riskfyllt men friare liv. 

Förändringarna bidrog också till att traditionell religiös makt försvagades och att tidigare eko-

nomiskt tänkande ersattes av ett nytt kraftfullt ekonomisk system. Kort kan sägas, att män-

niskan sedan lång tid tillbaka införlivats i tron att det primära med livet är att finnas till för att 

gör nytta i det samhällssystem som råder. Idag kan däremot konstateras att vissa av oss klarar 

att vara längre i det onaturliga, konstlade och abstrakta. Ingen av oss klarar det däremot i 

längden (Asplund 1987a:150ff).  

      Mer utvecklande – teorin om det sociala livets ekementära former handlar om vad 

människan har med sig från början och vad människor behöver för att må väl tillsammans. I 

alla och envar finns det två elementära former – dels den socialt naturliga men också den 

socialt konstruerade formen. Det socialt naturliga fångar Asplund i begreppet den socialt 

responsiva människan som från början alltså är naturlig, informell, enkel i sitt beteende och 

som får liv och skapar mål tillsammans med andra människor. Motsatsen fångas i begreppet 

den asocialt responslösa människan som via inlärning eller som ett utvecklat anpassat 

beteende upplevs som konstruerad, komplicerad och formell. En form som ter sig liv- och 

mållös i jämförelse med den andra. Att vara socialt responsiv är att bibehålla en elementär 

sällskaplighet som drivs av viljan att bemöta andra människor (ibid s.12ff). Men också att bli 

till och få näring i mötet med andra människor och att jaget formas utifrån dessa möten – mitt 

jag blir till i mötet med ditt jag och vice versa (ibid s.19). Dock, den som å ena sidan är socialt 

responsiv är å andra sidan asocial responslös, i ett parallellgående växelspel. Det vill säga, när 

jag är närvarande för någon är jag samtidigt frånvarande för någon annan.  

      Begreppen kan också liknas vid kommunikation. Den som är socialt responsiv är det utan 

moraliska betänkligheter och ägnar sig åt ett primärt språk, ett bejakande och emotionellt så-
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dant. Den som är asocialt responslös har i sig införlivat moraliska betänkligheter vilka gör 

språket sekundärt och människan nonchalant och känslokall (ibid s.150). Dessutom, den som 

är socialt responsiv är medveten om den andres existens och visar det genom att växelvist va-

ra mottagare eller respondent i ömsesidig kommunikation (1987b:11). Den socialt responsiva 

kommunicerar genom att vara närvarande och kan ge och ta emot feedback. Den asocialt res-

ponslöse samspelar inte och kan därför inte ge eller ta emot feedback (1987a:150). Som asoci-

alt responslös har du inte heller förmåga att leva dig in i det växelvisa bemötandet av den and-

ra och mental frånvaro leder till att den mellanmänskliga interaktionen inte får någon näring 

och dör ut. Med andra ord, brist på aktivt lyssnande och efterföljande återkoppling är signifi-

kant för asocial responslöshet (ibid). Asplund beskriver vidare att brist på närvaro och bemöd-

ande att respondera, leder till ignorans av den andres existens, vilket i sin tur gör människan 

mer benägen att bli utbränd (ibid s.149). Att vara socialt responsiv är att vara kommunikativt 

engagerad, lika mycket i gräl och bråk som i fridsam ro. Att vara asocialt responslös är att va-

ra likgiltig och oberörd oavsett vad det handlar om (ibid s.41). Asocial responslöshet innebär 

alltså, dels att vara bortvänd, både kroppsligt och mentalt frånvarande i närvaron av någon an-

nan, men också att vara kroppsligt tillvänd men mentalt frånvarande i närvaron av någon an-

nan. Om den sociala responsiviteten tyglas hamnar det som är verkligt och tydligt i skuggan 

och ljuset vänds istället till det konstlade och otydliga i den asociala responslösheten (ibid 

s.13ff). När den sociala responsiviteten är tyglad upplevs människan som socialiserad, eller 

som vuxen i mer vardagligt språk (ibid s.29). 

      Enligt Asplunds teori är vi människor sociala och asociala, responsiva och responslösa och 

lever i en konkret socialitet som en konkret samhällsvarelse samtidigt som vi är abstrakta 

samhällsvarelser i en abstrakt socialitet. En dubbelhet som alla bär på och måste förhålla sig 

till. Att vara en abstrakt samhällsvarelse i en abstrakt socialitet är att vara en människa i en 

större mängd av människor – en abstrakt samhällsvarelse är att betraktas som en-i-mängden-

människa som lätt kan bytas ut med en annan mängd-människa. Att vara en konkret samhälls-

varelse i en konkret socialitet är att vara det motsatta – du och jag är viktiga för sammanhang-

et och kan inte bytas ut mot någon annan.  Det nutida samhället är mer abstrakt än konkret 

och har som sådant fler abstrakta samhällsvarelser än konkreta vilket föranledde Asplund att 

för drygt tjugo år sedan ta till orda om att människor numera lider av att vara socialt respon-

sivt urholkade (ibid s.21). 

 

3.3 Sociala band 

De sociala bandens betydelse har varit under omvandling sedan inträdet i det moderna sam-
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hället och följden är att behovet av sociala band har fallit ur de flesta människors medvetande. 

Scheff menar att detta är allvarligt, eftersom han ser att människor i nutid lever med en odefi-

nierbar smärta. En smärta som härstammar från de sociala bandens uppluckring och det fakt-

um att dess nuvarande tillstånd är osäkra och hotade. Den samhälleliga hjälp som funnits att 

få består av två parallellgående myter som handlar om förnekelse och förenkling. Den ena 

myten utgår från individualismen och innebär främst förnekelse av bandens existens och där-

med individens behov. Den andra myten förenklar människan och mänskligt samspel för att 

kunna förneka människans faktiska komplexitet. Båda myterna har bidragit till att vikten av 

de sociala banden idag är kraftfullt försvagad och att människor överlag inte är medvetna om 

vad som saknas dem (Scheff 1990:12).  

      Ett barn som växer upp med föräldrar som anpassat sina liv efter en eller båda myterna 

känner sig övergivet och tvingas i tidig ålder i sig införliva ett försvar som skyddar från smär-

tan att åter bli övergivet. För att förklara vad som händer tar Scheff stöd i Bowens (1978 ref i 

Scheff 1990:13) teori om avstängning, som innebär att det övergivna barnet responderar på 

skadan genom att skada sig själv, för att undvika återkommande smärta. När det själv-

bedrägliga försvarssystemet är aktiverat skyddar det mot smärta samtidigt som hoppet om 

samspel överges. Scheff förklarar att i nutida familjer förblir konsekvenserna av att leva under 

myternas indoktrinering dolda. Detta innebär att roten till det som faktiskt skapar problem i 

familjära sammanhang sällan eller aldrig blir synliga. Med andra ord, föräldrar släcker bränd-

er istället för att ta reda på varför det börjat brinna. Men ändock, de som synar myterna accep-

terar hellre än ifrågasätter eftersom det ter sig bättre att leva i något som fungerar sämre än i 

något som inte fungerar alls. Det vill säga, bättre att vara tillsammans än ensam (1990:13ff).  

      Begreppet sociala band innebär ömsesidighet i förståelse av kunskap, gemensamt hän-

synstagande och handlande. Tillsammans bildar detta fundament för trygga och säkra sociala 

band, en nödvändig sammanhållande kraft i samhället. Om de sociala banden är för svaga 

eller för starka, kan detta få konsekvenser i familjen. Underdifferentierade band är svaga och 

innebär att allt fokuserar kring individen själv, denne blir allt och familjen betyder ingenting 

med följden att medlemmarna blir isolerade. Överdifferentierade band är starka och kan om 

någon i familjen väljer en annan väg i livet än den förväntade leda till konsekvensen att de 

övriga medlemmarna kan känna sig förrådda. Vid optimal differentiering är de sociala banden 

intakta och det finns en balans mellan individens och familjens behov. Scheff menar att de so-

ciala banden inte enbart handlar om att alltid vara överens utan att ha förmågan att acceptera 

att vi är och tänker olika och att vi på så sätt måste kunna hålla en viss distans (ibid s.4ff). Det 

är de vuxna människorna som har ansvaret för att sociala band byggs, skyddas, repareras eller 
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skadas, samtidigt som dessa hela tiden måste testas och förnyas för att bestå. Till exempel 

skadas de sociala banden när båda parter närvarar i samtal enbart för att få något av den andre. 

För att bygga sociala band behövs ett ömsesidigt hänsynstagande och emotionellt enga-

gemang vilket gör hur vi ser ut när vi kommunicerar viktigare än vad vi kommunicerar och 

det är främst den icke-verbala kommunikationen som påverkar banden mellan människor 

(ibid s.8ff). 

      Scheff menar vidare att samhället vilar på människors förmåga att förenas i tanke, mening 

och känslor och förklarar detta med stöd i begreppet samklang (Stern, Hofer, Haft & Dore 

1984 ref i Scheff 1990:97), som innebär att det behövs en själslig och känslomässig ihopkopp-

ling mellan människor för byggande och vårdande av banden. Grunden handlar om tolka in-

tersubjektivt, vilket betyder att gemensam förståelse av andra människors tankar och känslor 

går via det verbala språket och icke-verbala gester, och därtill förmåga att växla mellan att ob-

servera yttre och inre upplevelser hos den andre (Scheff 1990:96–115). Vad som händer vid 

avsaknad av intersubjektiv tolkning förklarar Scheff i begreppet känslofällor som betyder att 

människan, speciellt då han eller hon känner skam, förnekar sig själv respekt men också kär-

lek genom att rekursivt försätta sig i besvärliga situationer. Ett slags missförstånd med olyck-

liga följder för individen, sanktionerat av samhället men ändå inte. Dels för att samhället har 

verkat för förnekelse och försvagande av sociala band men också för att skam är den mest un-

dertryckta och förnekade av alla känslor, eftersom den både skadar och hotar sociala band. 

Det är förståeligt att människor överlag inte förstår varför och vad det är som smärtar.  

      Slutligen – skam och stolthet är primära sociala emotioner som styr och markerar tillstån-

det i de sociala banden, för sig själv och andra. Skam markerar osäkert och otryggt och stolt-

het markerar det motsatta. Skam är däremot dominerande eftersom dess funktion är att funge-

ra som ett moraliskt gyroskop och ta plats i medvetandet när band hotas. Dessutom, hämmar 

denna känsla uttryckandet av ilska, rädsla, skuld och kärlek (ibid s.15). Skammens betydelse 

blir tydlig i Helen Lewis (1971 ref i Scheff 1990:18) förklaring som indikerar att människor 

med benägenhet att känna skam, med lätthet stimulerar denna känsla och väl stimulerad är ris-

ken överhängande att detta pågår i oändlighet. Exempelvis stimuleras skam då någon tar en 

kommentar från någon annan personligt och negativt riktad mot det egna jaget, istället för att 

förhålla sig sakligt till densamma. När mottagande fortplantar sig och bildar en ond spiral av 

skam, då är känslofällan ett faktum och menar Scheff – skamkänslan kan växa sig så stark att 

människan gör allt för att inte hamna i liknande situationer liksom att förträngning av känslan 

kan vara roten till att hotade sociala band förs vidare i generationer (1990:18ff). 
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4. M e t o d 

För att metodologiskt sätta vår insamlade kunskap i relation till något annat och på så vis be-

lägga vårt val av teorier grundar sig vårt val av bevisföringsform och epistemologi på den her-

meneutiska vetenskapsteorin. Anledningen till detta är att studien kretsar kring hur människor 

upplever sin relationella och situationella kontext. Vi är alltså intresserad av att belägga vår 

kunskap baserad på erfarenhet genom att använda den induktiva bevisföringsformen, som pre-

senteras mer under punkt 4.3 (Birkler 2008:72). Med valet av den hermeneutiska vetenskaps-

teorin är den positivistiska vetenskapsteorin och den kritiska teorin bortvalda. Positivismen är 

bortvald eftersom denna vetenskapliga teori framför allt ser dem som studeras som ting, som 

utför något med fokus på dess funktion i sammanhanget och därmed dess nyttighet (Watt 

Boolsen 2007:30ff). Den kritiska teorin är intressant eftersom denna teori utgår från att män-

niskan är en produkt av samhället och samhället är skapat av människorna i detta, med fokus 

på alienation, maktförhållanden, förtryck och konflikter. Men då vår avsikt är att göra en soci-

alpsykologisk studie med fokus på vidgad förståelse, är den hermeneutiska vetenskapsteorin 

bättre lämpad. 

      Vidare, vårt syfte är alltså att vidga förståelsen kring det sociala fenomenet ondska med 

utgångspunkt i familjekulturens betydelse för människans socialisering och vår socialpsykolo-

giska problematik utgår från tanken att människan ingår i en socialiseringsprocess från föd-

seln och att handlingar i denna får konsekvenser i det fortsatta livet. Då socialiseringen svårli-

gen låter sig synliggöras annat än i familjer som på något sätt upplever krisartade situationer, 

har vi berett oss tillträde till samhällets hjälpande verksamheter som får ta del av varierade 

familjesammansättningar. Det centrala utifrån detta är att vi i denna studie har observerat dem 

som observerar. 

 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats  

Med anledning av ovanstående är den hermeneutiska ansatsen utvald, eftersom vidgad förstå-

else är dess avsikt. I denna ansats ingår även att som forskare medvetandegöra sig om den eg-

na förförståelsen och att fördjupa den genom ytterligare inläsning av tidigare forskning inför 

mötet med empirin. För att utmana vår förförståelse till rörelse för vidgad förståelse, är vår 

avsikt att sätta den hermeneutiska cirkeln i rörelse, det vill säga ny delförståelse som förflyttar 

helhetsförståelsen (Lundin 2008 ref i Sjöberg & Wästerfors 2008:102). Samtidigt är vi med-

vetna om det svåra i att arbeta konstruktivt med den egna förförståelsen, att ta sig ifrån den 

slutenhet som de egna idéerna och fördomarna kan innebära och på samma gång vara öppna 
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för att möjliggöra seende av något nytt (ibid s.112). I denna ansats är det också av vikt för oss 

att det hermeneutiska tänkandet sätter det intersubjektiva liksom det faktum att människor vet 

saker tillsammans i blickfånget, det vill säga i samspelet mellan människor sker påverkan 

växelvist. Dessutom innebär det att arbeta enligt hermeneutisk strävan att gå djupare för att 

finna något som inte är funnet (ibid s.102). Vidare är forskarens roll i den hermeneutiska 

ansatsen tvetydig och därför blir det fråga om dubbel hermeneutik, vilket innebär att vi som 

forskare måste förhålla oss till att vi får ta del av de tolkningar våra informanter gör av dem 

de observerar (Watt Boolsen 2007:32). Mer detaljerat, i vår kontext innebär detta att vi 

förhåller oss till att våra informanter först och främst utövar sitt arbete inom en myndighets 

ramverk och att de dessutom gör sin egen tolkning av människor som de möter i denna 

verksamhet. 

 

4.2 Förförståelse 

I vår forskningsgrupp har vi i flera samtal resonerat kring oreflekterade tankar för att upp-

märksamma vilken förförståelse vi har med oss in i studien. Vi har med andra ord medvetan-

degjort oss om att vi aldrig förutsättningslöst kan tolka den värld vi uppehåller oss i. För-

förståelse är enligt Gadamer (2004/1972:264ff ref i Birkler 2008:102) detsamma som 

fördomar och ska som detta betraktas som förväntningar och föreställningar som utmärker en 

människas sätt att på ett oftast omedvetet sätt vara närvarande i den värld hon lever i. 

Förförståelse är alltså den förståelse som finns med oss innan det som ska förstås. Mer 

detaljerat, förförståelse är det varje människa använder för att förstå sin omgivande värld – 

människan ser och förstår utifrån det hon känner till, allt har sin början i den förförståelse som 

är tillgänglig just då något ska förstås. Exempelvis kan förförståelse förstås som ett ljus riktat 

på ett specifikt sätt, det jag ser i lampans sken är det som har synliggjorts i min värld och är 

detsamma som den jag är. Skenet från lampan kan anta annan riktning och vidgas om 

förståelsen förflyttas i en cirkelrotation, en process som förklaras med begreppet den 

hermeneutiska cirkeln, se förklaring under punkt 4.1(Birkler 2008:101ff).  

      Aktuell forskargrupp består av två kvinnor med olika generationstillhörighet och därmed 

olik livserfarenhetsbas, men också kvinnor uppväxta med olik familjesammansättning och 

samtidigt med olika upplevelser av samhällets ständiga förändring. Dessutom, den ena av oss 

är i sin linda av vuxenlivet i vilket den andra sedan lång tid upplever sig vara etablerad i. Den 

äldre i sammanhanget har ett äktenskap, en skilsmässa, två snart vuxna barn, många års ar-

betslivserfarenhet och en nystart i vuxenlivet med sig i sin livserfarenhetsbas. Den som är i 

lindan av sitt vuxna liv har brutit med mycket som har med uppväxtåren att göra, speciellt 
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avseende boende på en isolerad plats och allt det för med sig i form av begränsande anpass-

ning. Hon sambor med en man och bor numera många mil från uppväxtorten. Enbart dessa 

olikheter bildar en rimlig skillnad i de förförståelsegrunder vi bär med oss. Under våra samtal 

fann vi dessutom också att båda växte upp med föräldrar som valde att separera från varandra 

under våra tidiga barnaår (ett och tio år). Vilket från början inte antogs bilda grund för någon-

ting egentligen men som senare visade sig vara en bidragande anledning till att vi faktiskt stu-

derar beteendevetenskapliga ämnen. Utveckling av en sensibilitet inför andra människor och 

med en undran över varför vi och andra människor är som vi är och gör som vi gör, har med 

andra ord bidragit till vårt val av studier. 

      Utifrån studiens syfte, uppvisade forskargruppen prov på intersubjektivt agerande. Alltså 

vi samspelade som konkreta subjekt, växelvist och berikande. Som exempel kan nämnas att 

den enas benämnande av de riskfyllda handlingar hon utsattes för av den närvarande men 

samtidigt frånvarande föräldern under uppväxtåren, fick den andra att benämna sina upplevel-

ser. De riskfyllda handlingarna härledde vi efter att ha studerat tidigare gjorda studier, exem-

pelvis om barns utsatthet sett ur ett föräldraperspektiv (Lundberg 2005) och studien The Roots 

of Evil (Staub1999), till att handla om olika nivåer av bristande föräldrakompetens. Dessutom, 

i forskargruppen finns förförståelse om hur samhällelig maktstruktur sipprar ner i människor-

nas mikrovärldar och leder till att riskfyllda handlingar uppstår. Det vill säga, att föräldrar 

svårligen kan värja sig från att påverkas av det som är patriarkalt förhärskande i samhället och 

att detta medverkar till att asocialisering kan få fäste. I vårt resonemang fick detta stor betyd-

else, då vi tänker att patriarkalt förhärskande ständigt är närvarande även under sin frånvaro. 

Att förstås som att det i det patriarkala ingår underliggande styrande till allt takt- och ton-

sättande i denna kontext. Vi förstod med andra ord familjekonstellationen som antingen styrd 

av en närvarande manlig auktoritet eller i frånvaro av denne, som en närvarande kvinnlig auk-

toritet med manligt förhållningssätt. 

      Dessutom, tidigare studier fick oss också att förförstå riskfyllda handlingar som en oför-

måga att tillfullo tänka etiskt om alla i familjen. Eller, att inte tillräckligt bry sig om alla män-

niskors välbefinnande i den kontext och de situationer familjen som en organisation har att 

förhålla sig till. Som en slags historisk kvarlevande syn på barn i förhållande till föräldrar 

(Staub 1999) – att barn ska finnas till för sina föräldrar och därtill vara tacksamma för att de 

ens finns till, mer än att de finns till för att föräldrarna tog ansvar för möjligheten att ge liv till 

ett barn och att de också förstod innebörden av att sätta en ny människa till världen. Men spe-

ciellt reagerade vi inför det faktum att vi är socialpsykologiskt skolade och därför inte kan 

tänka oss att något kan pågå utan att någon annan ger sitt medgivande till det som händer. Att 
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samspelet människor emellan först och främst handlar om att vi är socialt responsiva och som 

sådana ingår vi i ett elementärt och komplext mellanmänskligt samspel – en socialiseringspro-

cess som kan ta sig olika uttryck. Här är det framför allt socialpsykolog Johan Asplund 

(1987a) med sin skrift Det sociala livets elementära former som uppmärksammat oss på vad 

konsekvenserna av etiska och moraliska brister kan leda till. I vår förförståelse fanns konsta-

terandet att social responsivitet brottas om uppmärksamhet och utveckling av asocial respons-

löshet. Motsatsförhållanden som i vår förförståelsevärld tedde sig som att den som lyckas 

framhärda i och tillåter sig vara socialt responsiv kan bereda sig större möjligheter och där-

med få ett rikare liv, men att detta under socialiseringsprocessen i familjens sfär inte på något 

sätt ligger i den enskildes händer. Medan den som istället utvecklas till att bli mer asocialt res-

ponslös också bereder sig större möjligheter och därmed får ett rikare liv men på helt andra 

grunder och att detta inte heller ligger i den enskildes händer. 

      I våra förreflekterande samtal har vi också resonerat kring vår syn på fenomenet ondska 

och om vi i något sammanhang har använt fenomenet för att förklara en handling. För oss bå-

da var det från början tydligt att ondska – ja, det är något nästintill obegripligt som svårligen 

låter sig beskrivas. Dock slöt vi oss till att tänka kring fenomenet som att någon mentalt eller 

fysiskt skadat eller dödat en eller flera människor, för att tillfredsställa eller döva något i sig 

själv. En handling som vi betraktade som omedveten, att förstås som att den som gör en hand-

ling som kan tänkas som ond, inte är medveten om vad den saknar eller vilka brister den bär 

med sig. En tanke som vi fick bekräftad i artikeln om ondskans rötter av Ervin Staub 

(1999:180) – där han skriver att de verkliga motiven bakom en ondskefull handling vilar i det 

omedvetna och den som utför handlingen har istället omvandlat det omedvetna till att bli någ-

ot som kan tänkas som ett rättfärdigande, en sanning som formats av osanning. Ett slags själv-

försvar som underlättar flykt från egna besvärliga känslor. För oss blev den ondskefulla hand-

lingen något som tystar de besvärliga känslorna som finns inne i människan men också att vi 

inte kan fjärma oss från ondska. Med skalans gradskillnad, finns den överallt och i oss alla.  

      Slutligen ingick i vår förförståelse att vi också tänkte att våra olika livserfarenheter och 

personligheter skulle komma att påverka vårt uppträdande i intervjusituationerna tillsammans 

med det faktum att ingen av oss hade någon professionell intervjuteknik att falla tillbaka på. 

Dels med tanke på vårt sätt att kommunicera utifrån vårt utformade intervjuunderlag men ock-

så med tanke på hur vi är när vi möter nya människor.  
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4.3 Metod   

Vi har valt att genomföra studien enligt ett kvalitativt tillvägagångssätt och därmed har vi ute-

slutit det kvantitativa, det vill säga vi har uteslutit det ena arbetssättet för att förmås fånga vad 

som kan nås i det andra. Den kvantitativa metoden med ursprung i den naturvetenskapliga 

forskningstraditionen har gjort den mer regelstyrd i sökandet efter att finna exakta orsaker och 

samband. I en kvalitativ studie däremot är vi som forskare intresserade av att studera egenska-

per, att ses som ett direkt motsatsförhållande till den kvantitativa metoden (Watt Boolsen 

2007:17ff). All kvalitativ forskning är belagd med snårig framkomlighet, därför är det av vikt 

att ändå ta ut riktning för att inleda färd framåt. Vår riktning framåt är att distansera oss från 

fenomenet ondska och fokusera på familjekulturens betydelse för människans socialisering. 

Vetskapen om den kvalitativa forskningens snårighet i kombination med att det vi finner är 

mer sannolikt än säkert, gör att vi ändock kommer att framhålla att det som blir funnet är värt 

att användas som en pragmatisk god nog sanning, åtminstone tills vi eller någon annan finner 

något annat (Wästerfors 2008 ref i Sjöberg & Wästerfors 2008:82).  

      Som bevisföringsform har analytisk induktion valts ut. Men först, induktion som grund, är 

en bevisföringsform vars fördel är att den kan generera ny kunskap men samtidigt kan denna 

kunskap aldrig bli säkrare än sannolik. Att den inte blir mer än sannolik beror på att det i in-

duktionsformens logik ingår ett problem som innebär att de slutsatser som dras inte tillräckligt 

kan beläggas. I den induktiva bevisföringen är medvetenheten om detta så kallade induk-

tionsproblem, genom ceteris paribus (under för övrigt oförändrade betingelser) ständigt när-

varande tillsammans med kraven att de vetenskapliga observationerna är gjorda med varia-

tion, stringens och noggrannhet (Birkler 2008:69–81). Centralt för forskningsarbete enligt an-

alytisk induktion är att sträva efter att förbättra förklaringen snarare än att dra allmänna slut-

satser. Detta låter sig göras då vi som forskar pendlar mellan insamlade empiriska exempel 

och alltmer förfinade teoretiska tankar. Vilket lämpar sig väl för denna studie då avsikten är 

att vidga förståelsen för fenomenet ondska genom att utgå från socialiseringens vagga. Av 

vikt i sammanhanget är att vårt empiriska material består av de tolkningar våra informanter 

har gjort av dem de observerat. Dessutom, mängden empiriskt material passar väl in i den 

analytiska induktionen eftersom det i denna inte ingår en strävan efter att stapla högar av em-

piriska exempel. Istället är det mer tillfredsställande att finna variation i det som är insamlat 

och aktivt söka efter det som inte liknar något annat (Wästerfors 2008 ref i Sjöberg & 

Wästerfors 2008:79ff).  

      Slutligen, med anledning av studiens syfte har vi valt att inventera området med den etno-

grafiska tematiskt öppna intervjustrukturen. Mest för att denna intervjuform har en tilltalande 
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filosofi som handlar om att försätta sig i samtalets logik genom att vara närvarande som med-

människor snarare än att anta en forskarroll och enbart söka information. Samtidigt är vi med-

vetna om att det är svårt att bortse ifrån att bias är ofrånkomligt, vilket innebär att vi i interak-

tion med våra informanter inte kan undvika att påverka dem genom vårt sätt att vara. Detta 

kan i sin tur leda till att vår interaktion kan te sig mer eller mindre givande, beroende på hur 

informanterna tolkar vårt sätt att vara och hur vi väljer att tolka dem vi intervjuar (Aspers 

2007:137ff).  

 

4.4 Urval 

Som forskare har vi också tagit ställning till och format vårt urval utifrån de medel som stod 

till buds, för att förklara vårt område. I den kvalitativa forskningen handlar urval om att först 

identifiera ett antal egenskaper utifrån tänkta teorier, för att därefter söka i empirin efter fall 

att observera och intervjua. För att tydliggöra var i empirin vi ville befinna oss för att 

observera och intervjua, tog vi fasta på familjetypiska egenskaper, vilket innebar sökande 

efter exempelvis attityder som ger substans till studiens nyckelord socialisering, medvetenhet, 

gemenskap och kommunikation (ibid s.90ff). 

      Vårt område är alltså den familjära sfären med önskan om att synliggöra vilken typ av 

familjekultur som format socialiseringen. Men i ett tidigt skede av studien, efter inläsning av 

tidigare forskning, uppenbarade sig svårigheten att få tillträde till att observera varierade fam-

iljesammansättningar. För att bereda oss tillträde till fältet valde vi istället att observera dem 

som observerar. Därför är våra informanter utvalda socialarbetare, verksamma inom Social-

förvaltningen. De flesta är anställda på enheter för kris och våld i nära relationer och några 

arbetar vid en enhet för missbruk. Sammanlagt intervjuades elva personer, av dessa gen-

omfördes sju intervjuer enskilt och två i en grupp om två. Den positiva konsekvensen av vårt 

urval är att vi faktiskt fått tillgång till hur våra aktörer tänker kring sin relationella situation 

och de faktiska handlingarna som gjorts i den familjära sfären. Dessutom, via den tematiskt 

öppna intervjustrukturen, fick vi med samtalets logik tillgång till våra informanters samlade 

kunskap (ibid s.72). Exempelvis kan nämnas att detta har kunnat ske eftersom våra infor-

manter använt sin samlade kunskap i interaktion med aktörerna och på detta sätt satt ord till 

det som inte tidigare har kunnat ordsättas. Kommunikationen mellan informanter och aktörer 

har varit vägledande i deras arbete liksom i vårt. Möjligtvis kan det vara så att det som är 

positivt samtidigt är negativt eftersom vi har att förhålla oss till att våra informanter tolkar det 

de får till sig utifrån den förförståelse de har inför det som ska förstås.  
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4.5 Tillvägagångssätt  

Våra förberedelser inför mötet med fältet inleddes med att vi konstaterade svårigheten i att få 

tillträde till att observera varierade familjesammansättningar. Istället valde vi att fokusera på 

att komma så nära varierade familjesammansättningar som möjligt varvid organisationen 

Barnens rätt i samhället (BRIS) och Socialförvaltningens familjerättsenheter och en enhet för 

missbruksproblem inkluderades i fältet. De som kontaktades fanns i städer med geografisk 

närhet till vår utgångspunkt. Organisationerna inkluderades för att de samtalar med barn, ung-

domar och föräldrar, som i detta sammanhang synliggör sin form av socialisering. Vi bad om 

tillträde till fältet genom att skicka ett brev med kort information om studien och en önskan 

om att få intervjua fem anställda per enhet. Detta var egentligen ett tidsödande förfarande och 

må hända ett omodernt sätt att skapa tillträde, men vi beslutade att det skulle ge vår studie en 

högre grad av seriositet. Därefter kontaktades de utvalda via telefon för ett informerande sam-

tal. Innan vi hann ringa upp en av de utvalda familjerättsenheterna, fick vi via mejl ett nekan-

de svar eftersom de inte såg sig som bäst lämpade, istället gav de oss rådet att kontakta enhet-

en för våld i nära relationer inom deras organisation. Den andra familjerättsenheten gav sam-

ma besked via telefon. Organisationen BRIS ringdes upp ett flertal gånger, med då den led-

ningsansvariga inte var tillgänglig, fick vi avvakta deras svar om medverkan. Slutligen kom 

ett nekande mejlsvar från BRIS. Dessutom, brevet till enheten för missbruksproblem kom till-

baka till oss eftersom detta varit feladresserat.  

      Inför vårt andra brevutskick förändrade vi texten i informationsbrevet. Dels för att vår tid 

till förfogande började rinna ut men också för att vi nu förmådde vara mer konkreta i vår in-

formation. Denna gång skickades brevet till tre av Socialförvaltningens enheter för våld i nära 

relationer men enheten för missbruksproblem kontaktades telefonledes. Efter telefonkontakt 

mejlades uppsatsplanering och intervjuguide ut till alla. Samtliga enheter var positivt inställda 

och intresserade av vår studie – alla utom en tackade ja till medverkan. Detta gjorde att vi fick 

behov av att boka in ytterligare intervjuer, varvid vi förflyttade oss geografiskt och kontaktade 

ytterligare tre enheter inom Socialförvaltningen. Då tid till förfogande hade blivit än mer 

knapp, fick en av dessa enheter information via brev och de andra informerades via telefon. 

Även denna gång var samtliga positivt inställda och intresserade av vår studie, alla tackade ja 

till medverkan. Inför de bokade intervjuerna hade vi i forskargruppen pratat oss fram till be-

slutet att vi skulle intervjua på egen hand, dels för att förkovra oss i intervju- och samtalstek-

nik men också för att upprätthålla jämvikt vid varje intervjutillfälle, det vill säga en intervju-

are och en som intervjuas. Vi tänkte också kring livserfarenhet och personlighet, att detta 

skulle komma att påverka vårt uppträdande i intervjusituationerna, dels med tanke på vårt sätt 
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att kommunicera men också med tanke på hur vi är när vi möter nya människor. Dessutom, vi 

hade valt den etnografiska tematiskt öppna intervjustrukturen, för dess tilltalande filosofi – 

och verkade för att försätta oss i samtalets logik genom att vara närvarande som medmännisk-

or snarare än att anta en forskarroll och enbart söka information (Aspers 2007:138ff). Så här i 

efterhand kan vi sluta oss till att vi gjorde vårt bästa för att försätta oss i samtalets logik.  

      Vidare, inför de första sju intervjuerna skickade vi ut en reviderad intervjuguide tillsam-

mans med information om intervjuguidens funktion. Vi informerade alltså om att betrakta frå-

gorna under varje övergripande tema som förändringsbara och att följdfrågor ingick i denna 

intervjuform. Sammanlagt intervjuades elva personer, sju av intervjuerna genomfördes enskilt 

och två genomfördes i grupp om två. De enskilda pågick i cirka 60 minuter och de i grupp i 

cirka 30 minuter. Alla elva intervjuer spelades in, dels för att kunna återkomma till materialet 

vid oklarheter men också för att bevara den faktiska intervjun. Anledning till detta är för att i 

möjligaste mån undvika att generera färgade svar och underlätta vid transkribering. 

 

4.6 Tillförlitlighet 

Det är skillnader mellan vad som ses som kvalitet och giltighet i kvalitativ forskning kontra 

detsamma i kvantitativ dito. Exempelvis uppvisar den kvalitativa forskningen det vetenskap-

ligt funna som sannolikt och metodologisk medvetenhet i studien är kännetecken på kvalitet 

som skapar giltighet. Alltså, metodologisk medvetenhet innebär att det i studien finns en ingå-

ende redogörelse för hur det empiriska materialet har samlats in, hur detta ska användas och 

vad det kan förväntas visa. I den kvantitativa forskningen betraktas det vetenskapligt funna 

som säkert och bidragande till kvalitet och giltighet är inordning under begreppen reliabilitet 

och validitet. Validitet beskriver att det som ska mätas blir mätt och reliabilitet beskriver hur 

väl det som ska mätas blivit mätt. Trots år av försök till att använda likartade begrepp inom 

den kvalitativa forskningen, för att visa att studier inom denna ordning är likvärdiga de kvan-

titativa – är det numera vanligare att den vidare definitionen av validitet sätter prägel. Det vill 

säga, validitet i denna bemärkelse handlar om att alla studier ska vara solida, rimliga och väl-

grundade (Jacobsson 2008 ref i Sjöberg & Wästerfors 2008:162ff). 

      Denna studie är att betraktas som solid, rimlig och välgrundad eftersom vi noggrant över-

vägt för- och nackdelar utifrån nödvändiga avgränsningar. Exempel på denna noggrannhet är 

vår medvetenhet om att vi får ta del av våra informanters tolkningar. Det vi var medvetna om 

inför mötet med fältet, var att de professionella socialarbetarna dels var verksamma inom en 

myndighets regelverk och samtidigt verkade för att finnas till för dem som behövde deras 

hjälp i olika typer av krissituationer. Val av informanter kan å ena sidan uppfattas som 
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negativt med tanke på deras anställning i en myndighet och att de inom denna har att förhålla 

sig till ett regelverk som är bestämt av denna myndighet. Å andra sidan, är vårt val av 

informanter positivt eftersom det gav oss tillträde till familjer med synliggjord socialisering. 

Vidare, vi ser det som en fördel att distansera oss från fenomenet ondska för att förmås fånga 

vad som finns i socialiseringens vagga – familjen. Möjligtvis kan detta uppfattas som en 

nackdel, för dem som tänker att en människa som utför ondskefulla handlingar är det i sig 

själv utan att vara påverkad av den uppväxtmiljö den befunnit sig i. 

      Avslutande om studiens tillförlitlighet är att den kommande analysens giltighet, vilar på 

den kvalitativa metodens grundval. Vilket innebär att de slutsatser vi resonerar oss fram till 

och slutligen sluter oss till är att betraktas som mer sannolika än säkra. Men också, våra slut-

satser är mer sannolika eftersom det inte ingår i den kvalitativa metoden att eftersträva gene-

ralisering på en vidare population. Det sannolika i denna kontext kan ändock betraktas som 

pragmatiskt god nog, åtminstone tills vi eller någon annan finner något annat (Wästerfors 

2008 ref i Sjöberg & Wästerfors 2008:82). 

 

4.7 Etisk reflexion   

Det etiska i detta sammanhang är att det finns krav på hur en studie ska genomföras inom for-

skarsamhället och att dessa krav ska uppfyllas (ibid s.78). Då studien utgår ifrån ett socialpsy-

kologiskt perspektiv med kvalitativt tillvägagångssätt, handlade en del av den etiska planer-

ingen om att arbeta med metodologisk medvetenhet för att finna en väg som distanserade oss 

från det sociala fenomenet ondska. Vägen vi fann, var att utforska vad som händer i den 

familjära socialiseringsprocessen, om denna uppvisar brister och om det istället för en sociali-

sering sker en asocialisering. Relativt snart in i planeringen fann vi att sättet att få ta del av 

varierade familjesammansättningar med synliggjord socialisering var via dem som är deras 

närmaste observatörer – socialarbetarna som arbetar inom Socialförvaltningens olika kris-

enheter. Att observera dem som observerar blev det mest etiska sättet att utforska området. En 

annan del av etiskt tänkande bidrog till att vi inför inträdet i fältet var noggranna med att förse 

presumtiva informanter med information om studien och om oss själva. Vi meddelade också 

att all medverkan hanteras konfidentiellt. Av samma anledning är de faktiska arbetsplatserna 

inte närmare beskrivna. Alla informanter meddelades även att de inspelade intervjusamtalen 

bevaras.  

      En annan aspekt av det etiska tänkandet var att vi önskade framstå som medmänniskor 

inför dem vi interagerade med, men att detta svårligen låter sig göras till fullo. Dels för att vi i 

mötena var på informanternas arbetsplatser, men också för att vi framträder inför varandra i 
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de olika roller och positioner vi har i samhället. I mötet med dem vi interagerat med vet vi inte 

om dessa har uppfattat oss som varande student, forskare eller medmänniska. Men oavsett 

detta, vår ambition att vara ödmjuka för att få igång ett samtal som liknade en mellanmänsklig 

interaktion var en del i det faktum att vi varken under- eller övervärderade betydelsen av oss i 

rollen som forskare (ibid s.63). 
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5. P r e s e n t a t i o n  a v  m a t e r i a l 

Våra informanter är socialarbetare, verksamma inom Socialförvaltningen i tre olika städer. 

Dessa är utvalda för att de observerar människor som på olika vis ingår i familjer som på upp-

maning eller frivillig basis uppsökt verksamheten. Materialet grundar sig på en öppen inter-

vjuform med fyra teman. Det första temat handlar om våra informanters bakgrund, därefter 

följer ett tema om familjehistoria och uppfostran, ett om omgivningens reaktioner och slutli-

gen ett om ingripande från myndighet.  

 

5.1 Bakgrund  

Det föll sig så att vi intervjuade åtta kvinnor och tre män – Sofia, Lisa, Magdalena, Britt, 

Christin, Ulla, Sara, Siv, Peter, Sven och Alvin. En är utbildad beteendevetare och övriga är  

utbildade socionomer. Alla är vidareutbildade inom exempelvis familjeterapi, socialt behandl-

ingsarbete, intervju- och samtalsteknik, grundläggande psykoterapi och kognitiv beteende-

terapi. En av informanterna är även handledare åt andra socialarbetare och ytterligare en är ut-

över socionom också gestaltterapeut. De flesta har varit verksamma i genomsnitt tjugo år och 

arbetat på respektive enhet mellan fem och elva år.  

      Som bakgrundsmaterial är även att betrakta följdfrågan som handlade om arbetsgruppens 

personlighetssammansättning inom en verksamhet som fick svaret:   

 

”Jag tycker inte att vi är lika som personligheter…a solut inte…och det är inte s  

m nga som umg s privat...Vi har nog av varandra här p   o  et…alla accepteras 

här”                                                                                                                    Britt 

 

 

5.2 Familjehistoria och uppfostran 

5.2.1 Familjesammansättning  

Samtliga socialarbetare observerar svenska familjer med varierat ursprung och av varierad 

sammansättning. Familjerna har också varierad socio-ekonomisk tillhörighet och deras boen-

de är utspritt i de tre städernas stadsdelar. En övervägande del av de observerade familjerna 

har flera sociala problem och bor i stadsdelar där många har liknande problematik. Vanligtvis 

består familjerna av biologiska föräldrar med barn eller en ensamstående förälder med barn. 

Vanligt förekommande är också familjer med en biologisk förälder och en styvförälder som 

bor tillsammans med mina barn, dina barn och våra barn. Mindre vanligt är samkönade föräl-

drar med barn.  
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5.2.2 Uppfostran 

Ytterligheter verkar råda i detta sammanhang enligt de flesta av våra observatörer – en ytter-

lighet är att barn fostras med auktoritär disciplin, som formar dem enligt ett tydligt regelverk 

för att upprätthålla ansvar och ordning i familjen. Sven formulerar sina erfarenheter som att å 

ena sidan vara en fostran med rationella förklaringar och å andra sidan extremt överdrivet 

med känslor och kärlek. Total obalans med andra ord. En annan ytterlighet är en inkonsekvent 

uppfostran som uppvisar brister i omsorg, ansvar och ordning. I en sådan familj, får exempel-

vis barn från tidig ålder fostra sig själva. 

      Efter många år i yrket är Sivs erfarenhet att uppfostran handlar om outtalade eller uttalade 

livsregler. En outtalad livsregel kan vara att familjen inte pratar sakligt eller emotionellt om 

problem vilket kan leda till ett påtvingat men också nödvändigt anpassat förhållningssätt för 

att bevara lugn och inte skapa problem. En uttalad livsregel kan vara att leva efter regler som 

är tydliga men försvårande för dem som ska leva efter dessa. Peter menar att uppfostran kan 

bli vad föräldrarna själva fostrats till, en överföring utan reflektion över vad som varit bra 

eller dåligt. Men också, att en del föräldrar undviker att återupprepa det som varit dåligt, utan 

att veta vad som är bra. Det förra visar sig som ett slags modellerande, upplever Sven – barn 

tar efter vad föräldrarna gjort och för det med sig in i nya relationer. Det senare blir tydligt i 

citatet nedan: 

 
”…man kanske har med sig en uppfostran där man klart vet hur det inte ska vara 

men man har ingenting med sig om hur det ska vara…  ag tänker att f r mig  lir det 

en viktig formulering…f r  ag tänker att det är många som kommer hit som är 

trygga i att veta hur det inte ska vara…men när det väl  lir sv rt (…) det  lir 

konflikter eller det  lir liksom r rigt…s  kommer det där som man har varit med om 

till ytan…det där som  man d  har tänkt ut som ska komma (…) det  lir  u en väldig 

kraft i det…att  li lämnad som vuxen…s  att säga att inte ha n gra goda erfarenheter 

av f räldraskap eller uppfostran ...”                                              Alvin    

 

                              

Dessutom, att växa upp i en konflikträdd familj kan vara detsamma som att vara otränad i att 

uttala sina åsikter och sällan eller aldrig få möjlighet att uttala önskningar och bli respekterad 

för dessa. Till skillnad från att ha vuxit upp i en familj där barnet på ett respektfullt sätt tränats 

i att uttala sina tankar och önskningar. Helt klart är det ett svårare uppdrag för föräldrar att 

fostra barn med dessa två ytterligheter av uppfostran med sig in i familjen. Barn tar inte skada 

av att leva i en sådan familj, säger Alvin och förklarar att så länge föräldrarna har ett demo-

kratiskt sätt att föra ut sina fostrande budskap berikas barnen. Under sina många år som soci-

alarbetare har Alvin också observerat att människorna överlag bär på rädslan att visa och vara 

sig själva. Rädslan för att formulera och uttrycka egna tankar och önskningar yttrar sig som 
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ett överdrivet fokus på den de har framför sig. De barn som fostras av någon som är rädd för 

att vara och visa sig själv, lär sig detsamma.  

      En del föräldrar saknar uppfostringsstrategier, berättar Ulla och Christin. Båda uppfattar 

dessa föräldrar som välvilligt inställda till sina barn men de är ofta inkonsekventa, berömmer 

sällan eller aldrig och istället för att prata till rätta vid olydnad använder de sig av aga. En del 

av föräldrarna de mött, slår sina barn till lydnad för att de själva fostrades på samma sätt. And-

ra agar i ren desperation, de vill att barnen ska lyda för att kunna skydda dem från det hotfulla 

utanför hemmet. Och några, skrämmer och/eller mutar sina barn. Varken det ena eller andra är 

bra menar Ulla och Christin och tillägger att det kan bli riktigt besvärligt. Så besvärligt att 

barnen tar över och spelar ut föräldrarna mot varandra.   

 

5.2.3 Familjesammansättningens betydelse  

Antalet barn i familjen påverkar föräldrarnas ekonomi men också deras stress- och konfliktni-

våer, säger Sven. Föräldrar som upplever att de inte räcker till på olika vis har betydelse för 

samspelet mellan familjemedlemmarna. Och tillägger, familjer med många barn och bättre ek-

onomi klarar troligtvis att samspela bättre under längre tid, men förr eller senare riskerar även 

dessa uppvisa brister i samspelet.   

      Alvins observerande av sampel är att det är något föränderligt, främst i takt med att barnen 

växer upp men också beroende på samhälleliga förändringar. Primärt blir att hänga med i 

svängarna – att anpassa sig till det som är och släppa taget om det som varit.  

 
”…ett litet späd arn  eh ver n got annat än en ton ring och kan man inte riktigt 

vara med i den utvecklingen s   lir det väldigt ofta pro lem…och väldigt ofta 

reagerar ju ett barn som växer upp och märker att föräldrarna inte håller måttet 

riktigt…eller  arnen m ste reagera p  vad som händer…dom…m ste tvinga 

föräldrarna att göra något annat…                                               Alvin                         

 

En del föräldrar och barn klarar inte denna anpassning till samspelets favör. Vissa barn stänger 

in sig och andra agerar ut, allt handlar däremot om att något är fel. Med många års erfarenhet 

som grund tycker sig Alvin se att den som agerar ut har större möjlighet att få ett bra liv och 

tillfriskna. Att agera utåt, är ett sätt att vägra ta ansvar för det som händer i familjen. Risken är 

visserligen stor att ett utåtagerande kan få konsekvenser som styr bort från huvudproblemet 

och istället fokuserar på ett symptom. Men ändock, att reagera utåt på något som inte fungerar 

– det är friskt.   
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5.2.4 Medvetenhet i det interaktionella samspelet  

Barn är så kloka, säger Britt och berättar att föräldrar kan komma undan med bortförklaringar 

av problem under en tid medan förnekelse avslöjas direkt. Allt det som rör sig i en familj för-

står barnen mycket tidigt liksom viljan att agera och hitta försvar för att inte agera. Sven tyck-

er att barn överlag är mer medvetna än föräldrarna, dessutom vet de att de blir påverkade av 

händelser i familjen. Han fortsätter, föräldrar verkar tro att det går att dölja familjeproblem, 

trots att många av dessa såg, hörde och påverkades av detsamma i sina ursprungsfamiljer. En 

slags förnekelse som snabbt blir medvetandegjord då familjen är i kris och söker hjälp.  

      Lisas och Sofias observationer tydliggör att de flesta som stör ett samspel, är medvetna 

om att de skadar någon annan men att de ändå driver sig till att skada. För att behålla kontroll 

och få makt, säger båda. Men det är ingen plan som sätts i verket utan snarare en direktverkan 

på en händelse. Peter berättar om en händelse från en tidigare arbetsplats – en ensamstående 

mamma sökte hjälp eftersom hennes sex-sju årige son slog henne. Båda föräldrarna deltog i 

samtalen kring sonens beteende och efter en tid framkom det att sonen slog mamman därför 

att han hade blivit tillsagd att göra så, av sin pappa. Pappan till och med applåderade hand-

lingen. En omedveten handling som påverkade pojken och fick honom att framstå som elak, 

när han istället var lydig och troligtvis förvirrad. Annars menar Peter att de flesta han mött re-

lativt lätt blir medvetna om vad som påverkat dem och hur de påverkar andra. Medvetenheten 

är inte särskilt långt borta – den kan visserligen vara obehaglig och den har varit undanträngd, 

men är samtalsmiljön trygg så kommer den ganska snart till ytan. En del pappor kommer för 

att de inte verkar betyda något längre, att barnen vänt dem ryggen eller att barnen ryggar till-

baka och verkar rädda. De förstår att de gör något fel, men vågar alltså inte öppna dörren till 

skeendet. Men, är man part i en relation, vilken som helst, måste man ta ansvar för sin egen 

del.   

 

5.2.5 Medvetenhet om handlingars konsekvens 

De vuxna verkar medvetna om vilka konsekvenser deras handlingar kan få, men de väljer att 

inte se, för att orka leva vidare. Gör man så, säger Magdalena, alltså blundar inför andra vux-

na, då orkar man inte se barnen heller. Konsekvenserna av att inte bli sedd eller lyssnad på ut-

trycker Magdalena så här:  

 

”…det orkar dem nog inte riktigt g ra och d  f r  u inte  arnen med sig det upp i 

vuxen ålder då är det ju själv, alltså lätt för dem att hitta en man som styr och som 

dem anpassar sig till f r dem har alltid anpassat sig till sina f räldrar…d  har dem 

med sig det in i vuxen  lder  u…att man diskvalificerar sig s älv att  ag var rädd p  

kvällen och sedan låtsas mamma och pappa som ingenting när jag kom upp på 
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morgonen d  lägger man locket p  sin rädsla... den  lir aldrig  ekräftad…Man 

tycker att man har vart löjlig, mamma och pappa verkar ju glada nu, vad löjlig jag 

var som var så rädd... och får man det med sig sedan i vuxen ålder kommer man ju 

inte att ta varningssignaler på allvar om man blir rädd för mannen och så där och han 

 a…”                                                                                                             Magdalena                                         

 

Barn är egocentriska och ska så vara, fortsätter Magdalena men problemet blir lätt att de ock-

så känner skuld i det som händer i familjen. Exempelvis berättar hon om flickan som tillsam-

mans med sin mamma handlade något till lillebror. Väl hemma berättade flickan glatt om hän-

delsen för pappan, som senare slog mamman för att hon varit slösaktig. Om flickan inte berät-

tat hade mamman inte fått stryk.  

      Lisa tror att många människor testar sig fram för att få sin vilja igenom. Att testen kan in-

nebära negativa konsekvenser för de som är inblandade nonchaleras. Sofia bekräftar detta 

med tanken att förståelse finns men trängs utan. Både Lisa och Sofia tänker att det finns män-

niskor som vägrar erkänna att de gör fel. De fortsätter istället och tvingar andra människa till 

underkastelse och lydnad, och det är att vara ganska ond, menar de båda. Slutsatsen grundas 

på många berättelser, som vittnar om att det finns människor som visar utstuderad elakhet ut-

an att ha en psykisk diagnos i botten. Det är ren ondska, säger de båda. Det finns alltså gott 

om människor som mycket väl vet vilka konsekvenser deras handlingar kommer att få, men 

att de är så fixerade vid att få sin vilja igenom eller att få utlopp för en reaktion att de inte drar 

sig för någonting.  

      Britts observationer handlar om ungdomar som tydligt visar att de är symptombärare för 

sina föräldrars problem. Oftast är alla medvetna men ingen sätter ord på det som sker. Den 

unge får istället ta konsekvenserna av föräldrarnas oförmåga att reda ut sina problem. Vanligt 

bland ungdomar som varken är sedda eller lyssnade till är att de utvecklar ett missbruk av nå-

got slag.  

”…man vet  u saker som man inte vill…man vill kanske inte  li som sin mamma 

…sedan märker man att man g r precis likadant i alla fall…äh…s  i land finns det 

nog en medvetenhet...men inte alltid…inte alltid”                                               Britt                                                                                                                       
 

Alvins observationer ringar in föräldraskapet som ångestfyllt eller ångestframkallande. Att 

många är rädda för att de är dåliga på föräldraskap och att det är svårt att närma sig tanken om 

det dåliga. Förnekelsen är stark och samtidigt ångestskapande – ”Ne   de har inte h rt  r k-

en”  ”Ne   de sover”  är vanliga uttalanden av v ldsutsatt och v ldsut vare. De f rnekar f r att 

slippa ta del av konsekvenserna och får istället ångest. Få saker gör så ont som att medvetan-

degöra sig om att föräldraskapet har brustit. Dessutom i stundens hetta mellan de vuxna i 

familjen, är det sällan någon stannar upp och faktiskt tar in det som händer. Maktkampen är 
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kraftfull och energikrävande och först ute ur den, med hjälp av någon annan är det möjligt att 

se rädslan hos den andra. Ibland, tar de större barnen i familjen itu med föräldrarnas problem. 

De visar sin medvetenhet om vad som händer i familjen genom att ta parti. Antingen räddar 

de sig själva eller den som behöver hjälp, säger Sara.  

 

5.2.6 Framträdande beteendemönster som påverkar relationen  

De flesta observatörer tycker sig kunna skönja olika beteendemönster ganska snart – vad som 

återupplevs och överförs visar sig efter några samtal med en vuxen om till exempel relationen 

med barnen. Det tydligaste beteendemönstret som framträder hos krisande familjer, är att de 

inte pratar om problem som involverar känslor och har med behov att göra. Britt förtydligar 

att den som har ett missbruk inte klarar att tänka på annat än sitt missbruk. De problem miss-

bruket medför tillsammans med alla andra familjemedlemmars behov hamnar lätt i en dimma 

av ångest. Väl ute ur dimman växer behovet att kompensera för allt som missbruket har orsak-

at. En slags kompensationsspiral som bygger på att skuld formas och ju längre missbruket på-

går desto mer att kompensera. Britt fortsätter, barn lär sig snabbt att ta tillvara på kompensa-

tionsstunderna, för dessa kan försvinna lika fort som de kom eftersom missbrukande föräldrar 

inte är att lita på.    

      Förnekelse är ett annat beteendemönster. Ett mönster som snedvrider världen för de barn 

som lever i den. Vad det handlar om, enligt Britt är att barn uppfattar något som är konstigt 

men att deras föräldrar ihärdigt förnekar detta. Följden blir att barnen varken litar på vad de 

ser eller vad andra säger sig se och att hela livet ter sig oförutsägbart och otryggt. Ja, rent av 

kaotiskt. Barnen skyddar sig från de kaotiska genom att anta olika roller, berättar Britt. En roll 

går ut på att varken märkas eller synas, en annan innebär att göra allt för att märkas och synas 

och vissa barn går in i rollen som den ansvarfulla och duktiga. De som antar den senare rollen, 

verkar klara sig bäst. Många av dessa fortsätter att vårda, eftersom rolltagningen i uppväxtår-

en har gjort dem dugligare på att ta hand om andra, än sig själva. Sara har liknande erfarenhet-

er – en del barn som lever i olika krissituationer tystnar, blir duktiga och välanpassade för att 

inte röja vad som händer i familjen för någon utanför. Några barn utvecklar koncentrations-

svårigheter, blir våldsamma, får ont i magen och är mycket hemma för att ta hand om en då-

ligt mående förälder. Men även självskadebeteende och depressivitet är vanligt bland barn 

som till vardags lever i familjer som lider av någon slags kris.   

      Att bli medberoende är också ett beteendemönster och handlar om att skydda och hjälpa 

alldeles för mycket, berättar Siv. Eller, den medberoende hjälper den beroende att fortsätta 
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missbruka och att plötsligt börja göra annorlunda och bryta mönstret är väldigt svårt men är 

det enda som verkligen hjälper.  

     Magdalena tycker att egna tolkningar utan klargörande frågor är ett typiskt beteende i 

familjer som krisar på något sätt. Mycket tas för givet, missförstånden är många och spän-

ningen intensifieras med våld som en slutlig handling. Barn som studerar föräldrarnas beteen-

de har svårt att formulera vad som egentligen händer när spänningen trappas upp. De flesta 

flyr från striden genom att på olika sätt gömma sig och stänga ute alla ljud.  

      Erfarenheten från Lisa och Sofia är att många män har ett beteendemönster som fokuserar 

på att ha kontroll och få makt. Allt de gör och får andra att göra går ut på att bibehålla kontrol-

len och få mer makt. Många av dessa män har själva upplevt kontroll och maktfullkomlighet i 

sin ursprungsfamilj, vilket format dem att göra som de har blivit lärda att göra. För att upprätt-

hålla beteendet finns regler som ska följas. Reglerna kan visserligen förändras allteftersom 

humöret förändras på den som bestämmer men trots detta, ingen av familjemedlemmarna våg-

ar trotsa den som tagit kontrollen och har makten i familjen. Alla är fokuserade på den som 

bestämmer och all energi går åt för att hålla koll och parera humörsvängningar.  

 

5.2.7 Vanligt förekommande ord  

Nedvärderande och kränkande ord som hora, fitta, psykiskt sjuk, idiot, obegåvad, ful, värdelös 

och äcklig är vanliga ord. Och barnen tar såklart efter. Sofia berättar om ett barn som ropade 

”du horan kom här” till sin mamma. Det är lätt att tänka att  arn som f r s dant till sig även 

får en väldigt skev kvinnosyn.  

      Vanligt f rekommande är ocks  att f räldrar säger ”vi gl mmer det här” eller ”det har 

barnen nog gl mt” och när ungdomar pratar om hur de känner använder de ord som maktlös-

het, utanförskap och annorlunda. De känner också skam och skäms för att de skäms för sina 

föräldrar samtidigt som de känner skuld, eftersom de tror att det är deras fel att föräldrarna gör 

som de gör. Peter menar att barn lär sig att skämmas för att de är som de är, trots att ingenting 

egentligen är fel. Vanligt är även att kvinnor använder sig av ordet skam – att de känner skam 

när de samtalar med någon om sin man och familj. 

 

” ch även skulden finns  u med…  de den som dricker f r mycket och  arnen 

d  som tror att de har g ort fel…att mamma eller pappa dricker är mitt fel…det är 

ocks  väldigt vanligt...”                                                                                     Britt                                                                               
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I m nga  erättelser  terkommer ”det var inte mitt fel”. Männen menar att de blir provocerade 

av kvinnan, att hon trycker på mina knappar berättar Sven. När något positivt ska beskrivas 

används ofta ordet bra, och det som är dåligt men inte helt katastrofalt beskrivs med ordet 

okej, det är inte jättebra med det är okej. Det är inte lätt att sätta ord på sina känslor. Att 

trycka undan känslorna är lättare. Känslorna smärta, sorg, skam och skuld, är vanliga och 

samtidigt svåra att formulera. Peter menar att när man lyckas vända känslan av skam så kan 

självkänslan utvecklas – alltså, självkänsla som innebär att vara okej och värdefull bara för att 

man finns till och inte bara genom att prestera.  

 

5.2.8 Följdfrågor om kommunikation och känslor 

Kommunikationen brister på många sätt och det skapar lätt missförstånd. Tolkningar skapas 

tyst i huvudet istället för att samtala om det som uppfattas. Brister i kommunikationen medför 

att vi inte pratar ut med varandra och att man tar sig an problemen ensam istället för tillsam-

mans. Tonfall och kroppsspråk är viktiga faktorer och kan vara mycket problematiska. Sven 

berättar om en man som får en riktigt hemsk blick. En blick som ter sig skrämmande och hot-

full, fastän mannen inte har för avsikt att se ut på det viset. Det bara blir så. Och risken är upp-

enbar att missuppfattningar uppstår när någon med sitt kroppsspråk visar en sak men egentlig-

en menar något annat. Det är inte bara vad utan även hur du säger det du säger som har betyd-

else menar Sven.  

      Vi är alla olika vilket innebär att vi både uttrycker och tolkar på olika sätt. Det är viktigt 

för barn att lära sig att att olikheter också fungerar tillsammans. Men olikheter kan även leda 

till frustration om de inte kommer till sin rätt. Det är här grundproblemet är menar Alvin, våra 

olikheter bildar grund för gräl och bråk och istället för att orda utifrån sig själv, flyttas fokus 

över till den andre. Om vi slutar att bara prata om vad den andre gör eller inte gör och istället 

ser oss själva i det som händer – då skulle det bli skillnad.   

      Att vara i en atmosfär som dryper av ironi och sarkasmer klarar ingen människa i längden 

och Alvin menar att socialarbetare behöver bli bättre på att prata kring just detta. Men även att 

prata om vad fördummande kommentarer och plötsliga utbrott faktiskt innebär. Det är lätt att 

säga saker till någon annan i aggressivitet eller i förtvivlan som man först efteråt inser var fel. 

Aggressiviteten är sådan, säger Alvin – inget händer av en slump och syftet är att göra någon 

annan illa. Aggressivitet kan klassas som en kommunikativ maktkamp mellan två parter men 

också som en aggressiv monolog om den ena parten är rädd. Sara förtydligar – den som är 

rädd har lagt ner sina vapen och krigar inte längre. Den är istället tyst och har anpassat sig för 

att undvika att bli slagen.  
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”...det fysiska är inte det stora problemet, det är det psykiska som är den stora 

utmaningen som vi har, rädsla och bristande självkänsla och kränkningar, det är 

ut rett…”                                                Alvin                                   

 

 

5.2.9 Föräldrarnas förmåga att leda 

Det är svårt med föräldraskap och många föräldrar brister på flera områden. Speciellt känslo-

mässigt menar Magdalena för det är av vikt att finnas där för barnet, vara tillgänglig och ge 

bekräftelse. Som förälder ska du ge barnet en god självkänsla, förmedla att du är bra som du 

är, oavsett vad du gör eller inte, men det fordrar att föräldern själv fått med sig detta från sin 

uppväxt. Anpassning efter barnen krävs, problem och bekymmer får inte förblinda. Är det an-

nat som styr så kan man inte göra sitt bästa säger Britt.  

     En ofta förekommande observation bland familjer i kris är att mannen leder familjen på ett 

auktoritärt sätt och att kvinnors kompetens ifrågasätts. Den auktoritära pappan skrämmer både 

mamman och barnen till lydnad och undergräver mammans försök till att vara en kompetent 

förälder. Detta görs dels genom att motsäga men också att göra tvärtom, för att visa att 

mamman inte duger. Pappan bestämmer och det vet barnen – de vet vad de får göra och inte 

men också vad mamman får och inte får göra utan tillåtelse från pappan. När kvinnan lämnar 

mannen kan det bli svårt för henne att hantera barnen, eftersom de aldrig har lyssnat på henne 

tidigare. Hon måste lära sig nya sätt att hantera barnen utan att slå, skrämma eller hota och 

skapa sin egen roll som förälder. Lisa berättar att barn i en orolig familj verkar alliera sig med 

sin mamman upp till en viss ålder, för att de tycker synd om henne och vill skydda henne. 

Men när de blir äldre vänder de sig till den som ter sig starkast, vilket vanligtvis är pappan. 

Troligtvis handlar det om att överleva – en överlevnadsstrategi helt enkelt.   

      Att vara barn i en familj som inte fungerar kan skapa mycket argsinthet. Exempelvis kan 

barnen bli väldigt arga på sin mamma för att de upplever att hon inte förmått skydda och 

hjälpa dem eller att de rent av känner sig övergivna av sin mamma. Barn, uppvuxna i denna 

typ av familj har i vuxen ålder intervjuats och berättat att det värsta är – att mamman inte 

lämnade pappan, att de tvingades leva i misären och att de fortfarande känner ilska mot sin 

mamma även om de förstår vad som har hänt. En känsla av svek från vuxna helt enkelt, 

särskilt från mamman.  

”...det är ingenting som är hemsk eller fult eller skamligt  men det är bara så du kan 

inte det finns ingen möjlighet i världen att du skulle kunna orka vara den mamman 

som du  orde vara f r dina  arn när du lever i en s dan relation...”                   Sofia                             
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Sara berättar att hon blivit positivt överraskad av att många mammor trots kaos i familjen har 

kunnat förmedla kärlek, fått en anknytning till sina barn och klarat att överföra grundvärder-

ingar som är någorlunda sunda.  

      Att våga sätta ord på sina brister och öppna upp som förälder är viktigt eftersom det är 

först när bristerna är erkända som det går att få hjälp. Barn är medvetna om vad som händer, 

de både hör och ser, även om föräldrarna inte tror det. Sofia berättar att det är först på senare 

år som barnens perspektiv har blivit viktigt och därför är det först på senare år som konse-

kvenserna blivit uppenbara. Barn behöver alltså inte bli slagna för att påverkas i en miljö där 

slag förekommer och barn lär sig snabbt att känna av atmosfären mellan föräldrarna. Exem-

pelvis lär mamman barnen att lyssna på och rätta sig efter pappan för att undvika bråk och är 

pappa på dåligt humör är det bäst att hålla sig lugn och tyst. Helst trippa-på-tå.  

”Det är som att leva i en krigszon man vet  u hela tiden att det här våldet kommer, 

alltså man känner av stämningar och sådant och man vet att förr eller senare så 

smäller det men man vet inte hur eller när eller hur mycket eller vad som ska hända 

(...) Man går ju på tå och det är oerhört påfrestande och leva s   r ut och  r in” 

                                                                                                                            Sofia 

En av v ra o servat rer satte “fingret p ” vad mycket handlar om – alltså, vi blir föräldrar 

först när vi får barn och det innebär deltagande i en process vi inte kan komma ifrån. Större 

vikt borde läggas vid hur vi passar som föräldrar, som ett körkort. Vem som helst kan skaffa 

sig ett barn men alla kanske inte borde. Alla barn är olika och alla föräldrar klarar inte att han-

tera olikheter. Men då är det viktigt att visa att man uppskattar barnet som det är och göra sig 

medveten om vad det är hos mig som förälder i kombination med barnet som skapar problem. 

Alvin pratar om jämförandets tyranni – att föräldrar ja, människor överhuvudtaget ägnar sig 

alldeles för mycket åt att jämföra sig med andra. Istället skulle vi våga prata mer med varan-

dra om våra barn och sätta ord på känslor av otillräcklighet, prata om när vi tagit i för hårt, är 

för släpphänta eller känner att situationen glider oss ur händerna. 

 

5.3 Omgivningens reaktioner 

5.3.1 Medvetenhet om vad som händer i familjen 

Omgivningen kan ofta ana att det är någonting som inte stämmer, men de är få som riktigt vill 

tro att den trevlige mannen i huset bredvid kan vara så aggressiv. Det finns en utbredd förnek-

else i samhället och i den närmaste omgivningen som innebär att den som inte vill se heller 

inget ser, menar Britt. Detta leder till att det kan ta väldigt lång tid innan någon gör något. 

Förnekelsen i samhället och i den närmaste omgivningen handlar mest om att upprätthålla en 
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fasad för att visa en välfungerande familj utåt. De som behöver, blir oftast väldigt duktiga på 

att dölja sin hemlighet för omgivningen med följden att det som händer stannar i familjen. Det 

är skammen som avhåller en krisande familj från att berätta. En liknande skamkänsla finns 

hos den närmaste omgivningen – de har kanhända fått reda på något som de inte ska få reda 

på eller de vet men låtsas som de inte vet, eftersom det blir så jobbigt att göra något åt det som 

verkar problematiskt. Dessutom, om det är något vi undviker i mellanmänskliga samtal så är 

det att prata om våld, psykisk ohälsa och sexuella övergrepp, det är i det närmaste tabubelagt. 

Men det finns överallt i samhället i tv, reklam och tidningar. Lisa tycker att människor är för 

fega för att fråga, speciellt om det är tydligt att någon i en familj är våldsam, då vill man inte 

ställa till med någonting, av rädsla för att själv dra på sig våldsamheter.  

 

5.3.2 Konsekvenser från omgivningen  

Om en kvinna lämnar en relation för att hon är våldsutsatt och sedan går tillbaka in i den om 

och om igen  reagerar vanligtvis omgivningen med att ta avst nd. Ungefär som att “g r du till-

baka till honom hela tiden så får du skylla dig s älv  d  vill vi inte ha kontakt med dig”. Sven 

som pratar mest med män, får ofta till sig att männen tycker att allt som har med familjen att 

göra ingår i en kvinnodominerad värld och att de därför inte blir riktigt lyssnade på – alla ver-

kar tro på kvinnan men ingen tror på mannen. Många män känner sig kränka och en del menar 

att om mamman tar barnen så händer det inget men om jag som pappa skulle göra detsamma 

blir det ramaskri. Flera observatörer menar att det är först efter en separation som konsekven-

serna kommer i form av bestraffning eller sanktioner från gemensamma vänner och övrig 

släkt. Bestraffningar eller sanktioner som visar sig som partitagande eller fullständigt av-

ståndstagande, från den ena eller den andra.    

 

5.4  Ingripande från myndighet 

5.4.1 Anledning till de hamnar i er verksamhet? 

Det familjer som synliggjorts i detta material har alla gemensamt att de hamnat i en kris och 

nått en punkt där de inte klarar sig längre utan hjälp. Vad som är kris är givetvis olika från 

familj till familj men vanligtvis är det fysiska våldsamheter och verbala kränkningar det hand-

lar om, berättar Sven. Dessvärre, tar det oftast alldeles för lång tid innan de krisande familjer-

na inser att de behöver och vågar be om hjälp. Exempelvis söker män hjälp först när kvinnan 

hotar att lämna och kvinnor söker hjälp när hon har lämnat mannen. Dels för att de flesta börj-

ar med att försöka lösa problemen på egen hand men också för att det är en stor sak att tala 

om familjen med någon utanför. 
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Anledningarna till att söka hjälp är flera men vanligast är att söka hjälp för att det finns en ön-

skan att rädda familjen eller att det har hänt något akut. Akut läge är att ha blivit utkastad, 

lämnad eller ertappad i en situation, att grannarna konfronterar eller att polisen kommer till 

familjen för första gången. Skammen över detta kan vara en bidragande anledning till att 

faktiskt söka hjälp. Konsekvenserna av det som sker gör att de som behöver hjälp vågar 

besöka vårdcentralen eller blir tipsade om hjälp via en broschyr. 

   

”...frivilligt utifr n att en katastrof har inträffat eller  ag h ller p  att f rlora n got 

som  ag inte vill f rlora…eller n tt s dana konsekvenser med mitt aggressiva 

 eteende (…) konsekvenserna är f r m nga s  stora av ett d ligt  eteende (…) och 

det har f tt konsekvenser och d  s ker man h älp…”                                          Alvin 

 

Några av våra observatörer utför myndighetsutövning, till exempel då familjerna kommer till 

dem efter anmälning från familjemedlemmar eller av någon lärare på barnens skola. De som 

inte utför myndighetsutövning träffar familjer som kommer frivilligt, det vill säga ingen är här 

på insats eller enligt en handlingsplan och ingen tvingas hit, berättar Alvin.  

 

5.4.2 Handlingsplan  

Familjerna ser ofta olika ut så en färdig handlingsplan fungerar inte menar Christin. Istället  

finns det en manual eller en behandlingsmodell för de olika områdena men viktig är att anpas-

sa sig efter den aktuella familjen. Samtalen blir alltså både individuella men också relationella 

eftersom mycket handlar om relationerna inom familjen. Barnet och föräldrarna hänger ihop 

menar Ulla, så det går inte att skilja dem åt i den här situationen. 
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6. S o c i a l p s y k o l o g i s k  a n a l y s  o c h  t o l k n i n g 

Utifrån den analytiska induktionsmetoden har vi pendlat mellan en inledande insamling av 

empiriskt material och teoretiska tankar om familjekultur och det sociala livets elementära 

former. Efter ytterligare inläsning av valda teorier återvände vi till empirin och därefter har de 

teoretiska tankarna förfinats med teorin om sociala band. Då vårt syfte är att vidga förståelsen 

av det sociala fenomenet ondska och v r fr geställning lyder ”Vilka är de emotionella konse-

kvenserna av en familjekultur, som socialiserar barn och ungdomar till asocial responslöshet”  

är vår strävat att hitta en bättre förklaring än den gängse.  

 

6.1 Socialisering in i familjens kultur 

I det inledande skedet av mötet med empirin och efter fördjupning i teorier och tidigare studi-

er blev det tydligt att inga familjer är förskonade från att uppleva problem och att familjens 

kulturella organisation delvis är avgörande för om samhället ska få ta del av den socialisering 

som pågår. I ett vidare analyserande blir det även tydligt att samhällets hjälpande verksamhet-

er endast får ta del av de organiserade familjer som socialiserat sig till akut kris samtidigt som 

många krisartade socialiseringssätt inom familjer förblir ouppmärksammade. Den samhälle-

liga norm som råder i vårt land, handlar först och främst om att bilda familj med mamma, 

pappa och barn boende på samma ställe och att de vuxna i familjen ska förhålla sig till rådan-

de regler. Familjeuppdraget går sedan ut på att skapa en trygghetsbejakande atmosfär. I prak-

tiken innebär detta att vara medveten om vad trygghet är och hur trygghet görs, och att denna 

medvetenhet leder vidare till att tänka kring handlingarnas konsekvens. Alltså, alla handlingar 

får konsekvenser för de inblandade och medvetenheten om dessa gör det möjligt att styra bort 

från sådant som leder till spänningar och skada (Ahrne, Roman & Franzén 1996:99). Men 

samhällets norm om familjeuppdraget handlar även om att familjer får finna sig tillrätta i och 

organisera sig efter det patriarkalt överskuggande regelverk som sedan lång tid härskar. Det 

vill säga, det patriarkala existerar som ett implicit formande socialt system som sätter dagord-

ning för all samhällelig verksamhet. För familjer innebär detta att inrätta sig i en kulturell or-

ganisation som kretsar kring mannen, som tolkningsföreträdare och innehavare av makt och 

kontroll (Wikander 2006:7–19). 

      De observerade familjerna är alltså ofta sammansatta enligt samhällets norm men avvikel-

ser är vanliga. Vår tolkning är att alla typer av familjer verkar sträva efter att leva i någon 

form av trygghet, utan att egentligen kunna skilja på vad som är genuin eller ett substitut för 

detsamma. Vi tycker oss se att detta leder bort från det genuina och istället skapas ett trygg-
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hetssubstitut, som får emotionella konsekvenser, främst i form av en tvingande anpassningar 

med spänningar som kan skada. Exempel på sådant skeende, är då familjen styrs enligt ett 

regelverk som tvingar medlemmana att trippa på tå för att undvika konfliktfyllda lägen som 

tenderar att omkullkasta det som liknar trygghet men som alltså inte är det. Dessutom, när 

trygghetssubstitutet gör sig gällande är förutsättningarna försvagade för skapande av genuin 

gemenskap. Med andra ord kan sägas att familjens organisering och förmåga att utveckla en 

klar familjekultur stagnerat redan vid start (Ahrne, Roman & Franzén 1996:17).  

 

6.2 Socialisering till asocial responslöshet 

I de observerade familjerna synliggjordes, det vi genom pendling mellan teori och empiri ser 

– barn och ungdomar socialiseras till asocial responslöshet. En observation som ytterligare 

fördjupade teorin om den sociala responsivitetens urholkning (Asplund 1987a:21) till förmån 

för dominans av asocial responslöshet. Egentligen inte konstigt tänker vi, eftersom de stora 

samhälleliga omvandlingarna har nödgat människor att finnas till mer för systemen än för var-

andra. Denna utveckling i kombination med det faktum att samhällssystem är uppbyggda med 

patriarkala styrmedel som makt, kontroll och aggression men också likgiltighet och arrogans 

(Björk & Jónasdóttir 1994:37ff), tolkar vi som ett utbrett människofientligt samhällsfenomen. 

Dock, inget av detta hade varit möjligt utan villiga och följsamma människor. Alltså, sedan 

urminnes tider har människor varit behjälpliga i allehanda härskande system och att så kunnat 

ske, verkar vila i den mänskliga omedvetenhet eller snarare – i den förträngda medvetenheten. 

Med andra ord, den sociala människan lider eftersom innebörden av att fostra sin avkomma 

enligt asocial responslöshet är att fostra utan fokus på socialisering.  

      Att det råder en förträngd medvetenhet är något våra observatörer på ett tidigt stadium i 

hjälpandet gör synligt i de flesta familjer som kommer till dem. Lisa och Sofia gör till och 

med gällande att de flesta vuxna är medvetna om att de skadar familjen men att de ändå driver 

sig till att skada och att detta handlar om att behålla kontroll och få makt. Vilket ligger helt i 

linje med Asplunds teoretiserande om hur asocial responslöshet faktiskt fungerar – att den 

asocialt responslöse människan är nonchalant och känslokall och som sådan har denne inte 

förutsättningar att samspela med andra människor (Asplund 1987a:150). I vår tolkning styr 

den asocialt responslösa människan med de patriarkala styrets verktyg – makt och kontroll. 

Och när makt och kontroll råder, har människan i sig ingen egentlig betydelse vilket innebär 

att förmågan att känna respekt för sig själv och andra helt fallit ur den mänskliga begrepps-

världen. I så hög grad att vi tänker, att alltför många människor transformerats till humaniser-

ade mutationer av människor – alltså vi ser ut som men fungerar inte riktigt som. Eller som 
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Asplund menar, det är endast den asocialt responslöse som är en abstrakt samhällsvarelse och 

fungerar i nutida abstrakta samhälle (Asplund 1987a:21).  

 

6.3 Socialisering med sociala band 

Vår teoretiska förfining sker med teorin om sociala band och dess betydelse för människan. 

Scheff (1990:12) påpekar att det är allvarligt att de sociala banden har uppluckrats, försvagats 

och alltmer fallit ur människornas medvetande sedan det moderna samhällets inträde. Vilket 

styrker vår initiala tolkning – det ena har banat väg för det andra och lett till emotionella kon-

flikter som bevarar smärta och lidande och ger emotionella konsekvenser för människorna. 

Det vill säga, dels att Asplunds (1987a:150ff) tankar om den sociala responsivitetens urholk-

ning och den asociala responslöshetens frammarsch inte ska ses som någon tillfällighet utan 

snarare som en nödvändig ingrediens vid omvandlingen av samhällssystem. Men också att 

uppluckringen av de sociala banden har möjliggjort den asociala responslöshetens fram-

marsch. Alltså, människan har nödgats till förändring med de stora samhälleliga omvandling-

arna och gått från att ägna sig åt grundläggande delaktighet i byggandet och vårdandet av mel-

lanmänskliga band till att istället kopplas samman och gå i individualismens ledband.  

      För att klara av att följa strömmen eller med andra ord, klara av att leva i samhällets ide-

aliserande myter (Scheff 1990:12ff) – har människan fått ge av sig själv i form av förnekelse, 

förenkling och undanträngda emotioner i självdestruktiva inre försvarssystem. Med följden att 

det som utvecklats under många år numera visar sig som ett inskränkt emotionellt liv, som 

förs vidare till generation efter generation. Något som blir tydligt i de familjer som låtit syn-

liggöra sin socialisering, vilket med Britts exempel handlar om att uttalade och outtalade livs-

regler i en familj fungerar som ett sätt att dölja problem eller styra bort från dem. Eller som 

Alvin förtydligar att många föräldrar saknar goda erfarenheter av föräldraskap. När krisartade 

situationer uppstår i de familjer som våra observatörer fått ta del av, ter sig den synliga vägen 

antingen som att skapa ordning i kaoset med upprättande av total dominans i form av ett auk-

toritärt ledarskap och/eller med motsatsen, med likgiltighet och arrogans. Ett tydligt exempel 

på att Homo sapiens-amans amans har förändrats biologiskt med styrning i det patriarkala sys-

temet och utvecklats till Homo sapiens-amans arrogans och Homo sapiens-amans aggressans1
 

(Kindblad 2010 ref i Hallberg 2010:314ff). Båda sätten handlar däremot om att fly från något, 

istället för att stanna kvar och reda i det som är. Inte alls konstigt tänker vi, för det är proble-

                                                           
1
 I korthet om de biologiskt-kulturella släktlinjerna: Homo sapiens-amans amans är den välmående socialt inter-

agerande och kärleksfulla människan som fanns innan den patriarkala kulturens intåg i mänskligt görande. De 

andra versionerna är formade med egenskaper som passar den patriarkala kulturens fokus på makt och kontroll.  
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matiskt att ta hand om problem som skapas i det större sammanhanget och sipprar ner i det 

mindre. Alltså, att finnas i det samhälleliga sammanhanget innebär uppenbara påfrestningar 

på människans förmåga att reda i och å ena sidan finnas till och göra nytta i ett system och å 

andra sidan finnas till i genuint givande till andra människor. De samhälleliga myter som 

Scheff (ibid s.12ff) ordar om tänker vi kan liknas vid fotbojor som drar en hit och dit och ena 

dagen tvingar en att hissa flaggan för den individuella människans förnekelse av sociala band 

och ickebehovet av andra människor för att nästa dag halas och åter hissas med idén om män-

niskan som en förenklad konstruktion. 

      Scheff menar också att mänsklig omedvetenhet vandrat från generation till generation och 

att den nutida människan överlag inte vet vad som saknas dem. Dels eftersom intrikata för-

svarssystem snabbt aktiveras och kommer till undsättning för den öppna människan och håller 

henne stängd så länge hon klarar att leva i ett stängt tillstånd. Men också för att myternas 

indoktrinering är svåra att värja sig ifrån. Vissa klarar att uppehålla sig i detta längre än andra 

ingen klarar det i längden, tänker vi liksom Asplund (1987a:150ff) gör i sin teori om det soci-

ala livets elementära former. Väl insnärjd i intrikata försvarssystem som ska förhindra män-

niskan att återuppleva smärta, förhindras denna att faktiskt göra något innan krisen är ett fakt-

um. De familjer som våra observatörer observerat är familjer som tagit sig till kris, det vill 

säga det som pågått i dessa familjer har styrt in dem i samhällets hjälpande verksamheter. Väl 

där, fokuserar samarbetet först och främst på människan som fallit ur normen och därefter på 

dem som levt i det normlösa.  

      Vi tänker att detta samarbete i sin bästa form kan leda till att de inblandade klarar att ta sig 

ur försvarssystemets komplexitet med någon slags acceptans om att problemet ligger hos dem 

och i deras närmaste omgivning. Men troligtvis förblir myternas indoktrinering kvar i det för-

dolda eftersom samhällets hjälpande verksamheter inte har som uttalat uppdrag att placera 

familjerna i ett större sammanhang för vidgad förståelse, utan snarare att verka som vägvisare 

för att få in symptombärarna på rätt väg igen. Alltså, vi menar att samhället i stort lider av 

flertalet problem som ingen på samhällsnivå till fullo tar ansvar för och så länge ingen på 

samhällsnivå löser problemen blir människorna i samhället symptombärare. De äger inte pro-

blemet men får ta ansvar för att det blir löst. I likhet med vad Britt observerat hos ungdomar – 

de blir symptombärare för sina föräldrars problem och som sådana får de ta konsekvensen av 

föräldrarnas oförmåga att reda ut sina problem och att se och lyssna till sina barn. Samhällets 

styrande kan ses som föräldrar som varken ser eller lyssnar till samhällets barn. Men för oss 

ter det sig än mer problematiskt att fånga det som frodas i det fördolda, i de familjer som inte 

söker sig till någon hjälpande verksamhet, men som ändock för försvarssystemets mekanis-
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mer vidare. Tanken bekräftas av Staub (1999:180), som menar att flykten från besvärliga 

känslor kan evolutionera sig vidare och anta oönskade proportioner och handlingar senare i 

livet. Dessa handlingar kan stanna vid att människan nöjer sig med att konstatera att det är 

svårt att vara i relation och lida i tysthet, men risken är överhängande att andra får lida på ett 

eller annat sätt.   

      Vidare in i de emotionella konsekvenser asocialt responslösa barn och ungdomar utveck-

lar – först och främst, föräldrar som är mer asocialt responslösa än socialt responsiva har upp-

enbara svårigheter att tänka och se utöver uppfostrande ytterligheter, vilket leder till att barn 

och ungdomar får större ansvar än de har mognad till. Scheff (1990:4ff) tydliggör att föräldrar 

har ansvar för att skapa trygga och säkra sociala band och förutsättningarna för detta vilar i att 

det finns ömsesidighet i förståelse av kunskap och därmed gemensamt hänsynstagande och 

handlande. Vilket de facto med vår förståelse innebär, att föräldrar som är mer asocialt res-

ponslösa än socialt responsiva redan har grusat förutsättningarna för bildandet av trygga och 

säkra sociala band. Alltså, de som är mer frånvarande än närvarande verkar behöva fostrande 

ytterligheter att förlita sig till.   

      I vårt material synliggörs att den ena ytterligheten, den auktoritära uppfostran leder till 

överdifferentiering av de sociala banden (ibid s.4ff), som formas kring tvingande regler vilket 

gör att banden blir för starka. Om någon går emot reglerna får detta konsekvenser som alla i 

familjen får lida av, antingen i form av mer eller mindre psykiska kränkningar i kombination 

med hot om våld eller faktiskt våld. Vid överdifferentiering blir även samhällets patriarkala 

dominans synlig eftersom den auktoritära fostran vanligtvis styrs med manlig aggressivitet på 

olika nivåer med syftet att alla i familjen förväntas göra som och välja det mannen i familjen 

bestämmer (Björk & Jónasdóttir 1994:37ff). Som exempel, Magdalena berättade om flickan 

som glatt berättade för pappan vad mamman hade köpt till lillebror – en handling som 

bedömdes av pappan som slösaktig med konsekvensen att mamman utsattes för våld och 

flickan tvingades in i skamsenhetens obehagliga skrymslen. Den andra ytterligheten, handlar 

om att fostra planlöst, inkonsekvent och många gånger nonchalant vilket är grogrund för 

underdifferentierade sociala band (Scheff 1990:4ff). Det vill säga, banden blir svaga, och 

istället för att känna gemenskap isoleras familjemedlemmarna från varandra med konse-

kvensen att barn får ta mycket eget ansvar eftersom det finns brister i omsorg och ansvar från 

föräldrarnas sida. Underdifferentierade band kan också innebära att barn tar över i avsaknad 

av föräldraledning och spelar ut föräldrarna mot varandra. Båda lägena tänker vi ger 

emotionella konsekvenser som exempelvis undertryckande av tillit och förstärkande av rädsla.  

      Att bli styrd eller att inte få ledning, kräver också sina emotionella offer, konstaterar vi en-
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hälligt och stöttar oss med Scheffs användning av begreppet samklang, alltså att leva i ytter-

ligheter leder till brist på samklang (Stern, Hofer, Haft & Dore 1984 ref i Scheff 1990:97). 

Under- eller överdifferentierade band är detsamma som hotade eller skadade band och leder 

till att barn och ungdomar inte förmås förenas intersubjektivt med sina föräldrar eller andra 

människor i en gemensam förståelse av tanke, mening och känslor (Scheff 1990:96–115). Ett 

tillstånd som dels är synligt i vårt material som kommunikativa hinder i form av ständiga 

missförstånd och konflikter och därtill undertryckande av emotioner. Men också, konstaterar 

vi som det utbredda mänskliga fenomen att vara oförmögen att känna empati
2
, en emotionell 

konsekvens som vi tänker förs över från generation till generation. I Scheffs (ibid) teori leder 

avsaknad av förmåga till intersubjektiv tolkning till flera olika emotionella konsekvenser men 

framför allt till att människan riskerar att försättas i känslofällornas gissel. Ett exempel på att 

vara fast i en känslofälla är då ett barn eller en ungdom inte kan ta sig ur känslan av att känna 

sig skamsen för något den själv har gjort eller något som föräldern har gjort.  

      Det vill säga, nästa gång en liknande situation uppstår triggas känslan av skam igång igen 

och leder vidare till att människan känner skam för att den känner skam. Med den emotionella 

konsekvensen att detta kan leda till ett förnekande av respekt men också kärlek till sig själv 

genom att rekursivt försätta sig i besvärliga situationer. Att vara fast i en känslofälla är att leva 

med den otrygghet som hotade och skadade sociala band innebär, något som får smärtsamma 

följder för individen och som är sanktionerat av samhället. Scheff (ibid) förtydligar – de sam-

hälleliga myterna sanktionerar både ett förnekande av de sociala bandens existens samt dess 

försvagade betydelse. I vår tolkning – barn och ungdomar som fostras i en familjekultur som 

socialiserar till asocial responslöshet lever med en överhängande risk att fastna i känslo-

fällornas gissel. Dels eftersom barn sägs modellera sig efter sina föräldrar enligt Svens obser-

vation men också för att skam är en primär och dominant emotion som direkt markerar till-

ståndet i de sociala banden. Följden blir att skamkänslan ständigt är aktiverad eftersom alla 

sociala band är hotade i dagens samhälle, åtminstone för de människor som räds visa och vara 

sig själva. Människor som inte räds visa och vara sig själva och som fostrats i en familjekultur 

som främjar motsatsen till asocial responslöshet hanterar skam som ett moraliskt gyroskop 

och som markör av tillståndet i det sociala bandet. Den förra typen av människor ter sig vara 

fler än den senare utifrån Alvins observationer, som menar att människor överlag bär på en 

                                                           
2
 Empati innebär att dels att vara tillmötesgående och hjälpsam, att känna med samt att kunna sätta sig in i hur 

den andre känslomässigt mår (Holm 2001: 67-79) 

 

 

 



47 
 

rädsla för att visa och vara sig själva. Barn och ungdomar som fostras av någon som är rädd 

lär sig detsamma. Dessutom, vårt material visar tydligt att barn lär sig skämmas i tidig ålder – 

för vad de gör och för vem de är samt för föräldrarnas varande och görande. Konsekvenserna 

av detta kan yttra sig senare i livet, till exempel har det observerats att kvinnor söker sig till 

den styrande typen av män som kan ta över och bekräfta dem i det som redan är bekant från 

barndomens skamfyllda situationer. På så vis kan kvinnorna upprätthålla en illusionerad 

trygghet som gör att de exempelvis kan undvika att fatta svåra beslut. I pojkar kan skammen 

utvecklas till att de blir män som styr kvinnor, eftersom de då kan undvika att bli konfron-

terade. Materialet visar också att stolthet, som också är en primär emotion sällan eller aldrig 

förekommer i familjer som tagit sig till kriser av olika slag. Ytterst olyckligt och svårhanter-

ligt, tänker vi eftersom det innebär att övervägande del av familjers organisering sker med 

fostran som riskerar försätta familjemedlemmarna i känslofällans gissel. Men samtidigt, vad 

empirin visar är i motsats till det Scheff beskriver, nämligen att människan gör allt för att inte 

hamna i liknande situationer på grund av att skammen blir för svår att hantera (Scheff 

1990:18ff). 

      Vidare, att kommunicera och bilda sociala band är grundläggande göromål för människor 

och i en familj mer än någon annanstans blir detta påtagligt och det är de vuxna som har 

ansvaret för att bygga, skydda, skada och reparera (ibid s.8). Då ett band blivit skadat eller är 

hotat hamnar hela familjen i farozonen för att utveckla emotionella konsekvenser. Asocialt 

responslösa klarar inte att samspela har vi skrivit tidigare, vilket innebär att dessa inte har 

förutsättningar att kommunicera med närvaro och engagemang, varken verbalt eller kropps-

ligt. Scheff (ibid) understryker att hur vi ser ut när vi kommunicerar är viktigare än vad vi 

kommunicerar och att den icke-verbala kommunikationen är den som påverkar banden mellan 

oss mest. För Svens del är detta mycket tydligt i hans hjälpande – för många är de män som 

inte är känslomässigt närvarande utan snarare drivs av sin aggression när de kommunicerar. 

Det som sägs är inte i samklang med det som syns. Aggressiviteten låter och rädslan syns, 

tänker vi. Men inget händer av en slump och syftet är att göra någon illa, är Alvins erfarenhet. 

Scheff (ibid) menar att de sociala banden skadas när parter närvarar i ett samtal enbart för att 

få något av den andre.  

      I materialet synliggörs att män ofta kommunicerar för att få något från kvinnan eller för att 

få henne att göra något. Vi tror att detsamma gäller för kvinnor även om detta inte har blivit 

synligt, vilket är att agera på ett förväntat sätt för den som fått emotionella konsekvenser av 

att växa upp i en familjekultur som socialiserar barn och ungdomar till asocialt responslöshet. 

För oss blir det uppenbart att barn och ungdomar som inte fått möjlighet att lära känna sig 
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själva och bli bejakade som just sig själva – lider av bristande självkänsla och rädsla och får 

med denna kombination kommunikativa svårigheter med sig in i alla nya relationer. En föröd-

ande kombination för bildandet av sociala band med exempelvis psykiska kränkningar som 

enda tillgängliga vapen. I forskningsområdets kontext, menar vi att teorin om sociala band får 

stor vikt, eftersom den familjära sfären kan ses som ett slutet socialt band. Ett band som sällan 

testas utanför familjens referensram förrän barnen inträder i andra relationer, då ifrågasättande 

kan leda till ökad medvetenhet och förändring. Och som Peter konstaterar, den som lär känna 

sig själv kan förändra det den har omkring sig.  
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7. S a m m a n f a t t a n d e  a v s l u t n i n g 

Många barn och ungdomar socialiseras idag till asocial responslöshet. Grunden till denna 

utveckling vilar i den organiserade familjens omedvetenhet eller snarare – i den förträngda 

medvetenheten. De flesta vuxna verkar medvetna om att de skadar familjen men att de ändå 

driver sig till att skada för att behålla kontroll och få makt. Den asocialt responslösa 

människan nödgas till att styra istället för att leda och makt- och kontrollerande beteende är 

dennes verktyg. Denna utveckling i kombination med det faktum att samhällssystem är 

uppbyggda med patriarkala styrmedel som makt, kontroll och aggression men också likgiltig-

het och arrogans (Björk & Jónasdóttir 1994:37ff), tolkar vi som ett utbrett människofientligt 

samhällsfenomen. När makt och kontroll råder, har människor i sig ingen egentlig betydelse 

vilket innebär att förmågan att känna respekt för sig själv och andra helt fallit ur den mänsk-

liga begreppsvärlden.  

      Inga familjer är förskonade från att uppleva problem, men samhällets hjälpande verksam-

heter får endast ta del av de organiserade familjer som socialiserat sig till akut kris medan 

många krisartade socialiseringssätt förblir ouppmärksammade, vilket vi ser som mycket pro-

blematiskt. Strävan efter trygghet verkar vara gemensamt för familjerna, men kunskapen att 

skilja på vad som är genuin trygghet eller substitut saknas. Detta leder bort från det genuina 

och istället skapas ett trygghetssubstitut, som får emotionella konsekvenser, främst i form av 

en tvingande anpassningar med starka spänningar. Människan har tvingats till förändring med 

de stora samhälleliga omvandlingarna och gått från delaktighet i byggandet och vårdandet av 

mellanmänskliga band till att istället gå i individualismens ledband. För att klara av att leva i 

samhället har människan fått ge av sig själv i form av förnekelse, förenkling och undan-

trängda emotioner i självdestruktiva inre försvarssystem (Scheff 1990:12ff). Med följden att 

det som utvecklats under många år numera visar sig som ett inskränkt emotionellt liv, som 

förs vidare till generation efter generation. 

      Föräldrarna bär ansvaret för att skapa trygga och säkra sociala band och förutsättningarna 

för detta vilar i att det finns ömsesidighet i förståelse av kunskap och därmed gemensamt 

hänsynstagande och handlande (ibid s.4ff). Vilket innebär att föräldrar som är mer asocialt 

responslösa än socialt responsiva redan har grusat förutsättningarna för att bygga trygga och 

säkra sociala band. De som är mer frånvarande än närvarande verkar behöva fostrande ytter-

ligheter att luta sig på. Två ytterligheter av uppfostran har i materialet blivit synligt, en auk-

toritär uppfostran och en planlös, inkonsekvent och i flera fall nonchalant uppfostran. Den 

förstnämnda visar att det sker en överdifferentiering av de sociala banden, med tydliga och 
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tvingande regler där fel beteende ger konsekvenser. Den andra, som i stället tyder på under-

differentierade sociala band leder till att familjemedlemmarna blir isolerade från varandra 

(ibid). Det kan också innebära att barn tar över i avsaknad av föräldraledning och spelar ut 

föräldrarna mot varandra. De båda varianterna ger emotionella konsekvenser som exempelvis 

undertryckande av tillit och förstärkande av rädsla.  

      Barn och ungdomar som fostras i en familjekultur som socialiserar till asocial respons-

löshet lever med en överhängande risk att fastna i känslofällornas gissel. Dels då barn sägs 

modellera sig efter sina föräldrar men också för att skam är en primär och dominant emotion 

som direkt markerar tillståndet i de sociala banden. Följden blir att skamkänslan ständigt är 

aktiverad eftersom alla sociala band är hotade i dagens samhälle, åtminstone för de människor 

som räds visa och vara sig själva. Barn lär sig skämmas i tidig ålder, för vad de gör och för 

vem de är samt för föräldrarnas varande och görande. De konsekvenser som blir kan komma 

att yttra sig senare i livet, kvinnor söker sig till den styrande typen av män som kan ta över 

och bekräfta dem i det som redan är bekant från barndomens skamfyllda situationer. På så vis 

kan kvinnorna upprätthålla en illusion av trygghet. Hos pojkar kan skammen utvecklas till att 

de blir män som styr kvinnor, eftersom de då kan undvika att bli konfronterade. Materialet 

visar också att stolthet, som är en primär emotion sällan eller aldrig förekommer i familjer 

som tagit sig till kriser av olika slag. 

      Kommunikationen som sker i familjen är i många fall problematisk, främst den icke-

verbala. Många gånger sägs en sak men en annan uttrycks i kroppsspråket vilket skapar 

förvirring och konflikter. I materialet ser vi att män ofta kommunicerar för att få något från 

kvinnan eller för att få henne att göra något. Troligtvis gäller detsamma för kvinnor även om 

det inte har blivit synligt. En förväntat sätt för den som fått emotionella konsekvenser av att 

växa upp i en familjekultur som socialiserar barn och ungdomar till asocialt responslöshet. 

Barn och ungdomar som inte fått möjlighet att lära känna sig själva och bli bejakade som just 

sig själva – lider av bristande självkänsla och rädsla och får genom detta kommunikativa 

svårigheter med sig in i alla nya relationer. De emotionella konsekvenserna från barndomen 

och uppfostran bärs med och blir till ett lidande som sedan förs vidare från generation till 

generation. 
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8. R e f l e k t i o n e r  

Det var massakern i Norge den 22 juli 2011 och de efterföljande mediala skriverierna som 

fick oss intresserade av fenomenet ondska. Men för att göra en socialpsykologisk studie fick 

vi börja resan i fenomenet med att distansera oss från det. Under hösten har vi emellertid 

fortsatt att följa den mediala bevakningen av gärningsmannen Anders Behring Breivik som 

fram till nyligen ansetts psykiskt sjuk. Det vill säga, han och hans mor liksom mormor har alla 

beskrivits lida av någon slags psykiskt störning. Hans far och styvfar har däremot framställts 

som hårt arbetande ansvarsfyllda män. Fadern var yrkesverksam som diplomat och mer eller 

mindre frånvarande under hela uppväxten. Styvpappan var yrkesmilitär och kom in i Anders 

Behring Breiviks liv när han var i puberteten. Den 4 januari 2012 meddelades dock via medi-

erna att Behring Breivik är psykiskt frisk, trots att han tidigare ansetts vara paranoid schizo-

fren. Så passande för vår studie, tänkte vi – att den som medvetet skadar andra är att ses som 

frisk, ökar förståelsen för fenomenet ondska, åtminstone om man som vi har gjort denna resa.  

      Vid vägens ände kan vi säga att vi fortfarande är överens med Ervin Staub (1999:180) om 

att de verkliga motiven bakom en ondskefull handling vilar i det omedvetna och den som 

utför handling har istället omvandlat det omedvetna till att bli något som kan tänkas som ett 

rättfärdigande, en sanning som formats av osanning. Ett slags självförsvar som underlättar 

flykt från egna besvärliga känslor. Med skalans gradskillnad, finns ondska överallt och i oss 

alla. Eller som etikern Heberlein (2010:9ff) tänker – ondska är något konkret, något man kan 

känna, iaktta och uppleva. Ondska eller onda handlingar drabbar människors liv, de förstör 

och förhindrar människor att leva ett värdigt liv och ifrågasätter människans värde. I slutet av 

reflektionen återkommer vi till ämnet.  

 

Reflexivt, har denna resa handlat om vad som händer med människor som inte klarar att 

balansera moral och etik. Alltså, att gå på den samhälleliga vägen med allt vad det innebär av 

anpassning till normer och regler och samtidigt bevara kärnan i mänsklig verksamhet. Vi tror 

att det är möjligt att finna balans mellan moral och etik, men det kräver mer av människan än 

människan överlag är medveten om. Men vi ser också svårigheten i detta, eftersom att vara i 

balans inte är något eftersträvansvärt i detta land. Dels för att balans i vardagligt tal är syno-

nymt med lagom men också för att lagom är detsamma som allt annat än strävansvärt. Åtmin-

stone i den ytliga tanken. Ännu en förnekelse och ännu en konsekvens av samhälleliga fängs-

lande system. Den sociala människan lider skriver vi i analysen och ja, människan får betala 

med det mest elementära för att klara av att fungera i de system som kräver foglighet. Scheff 
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(1990:4ff) visar däremot att vägen in i balans är att verka för optimal differentiering vilket 

innebär att vårda och skydda det som finns mellan människor och i varje enskild människa. 

Dessutom, att ägna sig åt optimal differentiering är detsamma som att acceptera olikheter och 

lära sig leva med sig själv och med andra. Att vara självisk men inte egoistisk, som Alvin 

uttryckte. I vårt reflekterande blir den optimala differentieringen möjlig och vägen ut ur 

obalans om människor förstår vikten av att balansera det elementära – det vill säga, att balan-

sera den socialt responsiva förmågan med den asocialt responslösa. Att ge sig själv näring för 

att kunna nära någon annan och att förstå att genuin mellanmänsklighet innebär att vara och 

värna om sig själv för att kunna se och värna om någon annan.  

 

För att förtydliga reflektionen glider tankarna till den sociologiska tänkaren Durkheim (1952 

ref i Boglind, Eliæson & Månson 2005:241ff), som i början av förra seklet tänkte att män-

niskans behov av att tillfredsställa sina behov är som ett bottenlöst hav. Vilket faktiskt innebär 

att ju fler behov du tillfredsställer desto fler behov uppstår. I denna kontext – människor har 

svårt att balansera moral och etik eftersom det starkaste och mest styrande av samhällets 

sanktionerade system – det kapitalistiska, utnyttjar denna svaghet. Inte hos alla men hos till-

räckligt många för att detta ska få fortgå. Dem som klarar sig lindrigast undan från kapitalis-

mens konsekvenser är de som enligt Durkheim har en begränsad förmåga att konsumera. Hos 

de andra pågår en ständig iver att fylla det bottenlösa havet. Vi tänker att det inte finns något 

system som med sina konsekvenser är så indoktrinerande för människan som detta. Vidare 

menade Durkheim (ibid) att den rastlöshet och leda som den aldrig sinande behovstillfreds-

ställelsen leder till är ett tillstånd av anomi, överflödets anomi – som han såg som förödande 

för människorna i det moderna samhället. Durkheim lär också ha menat att begränsning och 

besinning är förutsättningen för allt samhällsliv. Men vem eller vad ska begränsa den mer än 

nådiga hets som kapitalismen fortsätter att reproducera, undrar vi. Och fortsätter, vem eller 

vad ska få människor överlag att utveckla och agera efter det reflexiva förhållningssätt som 

Giddens (1971 ref i Månsson 2007:424–445) upplever att vi har inom oss, när komplicerande 

parallellgående systems effekter och konsekvenser är mer än lovligt insnärjda i varandra och 

därför svåra att urskilja. För människan i allmänhet. Och vem eller vad ska få människorna att 

se att den ontologiska tryggheten som Giddens (ibid) menar är människans sätt att skapa tillit 

till och känna sig trygga med andra människor och normer i samhället, faktiskt kan ses som 

ett sätt att utnyttja våra starkaste behov. Vi tänker att de människor som till fullo styrs av 

mekanismerna i det kapitalistiska systemet, behöver hjälp för att se vad som händer under 

ytan. För att inse det egna ansvaret i förhållande till ett system som drivs av att upprätthålla 
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individens förmåga att konsumera mera. Möjligtvis kan problemet lösas med fler ledare i 

detsamma. Ledare som enligt Wilson (2004:256ff) klarar att agera med omtanke och struktur 

– omtanke om människors välbefinnande i balans med en affärsmässighet som är tillräcklig 

för att generera tillräcklig tillväxt. I vår humana syn på kapitalismen, går det att nöja sig med 

att nyttja människor. Men utvecklingen har lett till ett ogenerat och ansvarslöst utnyttjande. 

Med alla tänkbara konsekvenser. Det är sorgligt.  

       

Den sociologiska utsvävningen gör det enklare att se vad som händer och vad vi faktiskt har 

att förhålla oss till. De som kommer till samhällets hjälpande verksamheter blir oftast hjälpta. 

De kan med andra ord, lära sig att balansera moral och etik och orka gå på den väg som är den 

samhälleligt mest upplysta. Att agera utåt är ett sätt att inte ta ansvar för det som händer i 

familjen, berättade en av våra observatörer. Detsamma gäller för det som händer utanför 

familjen. Ja, att reagera och ifrågasätta är synnerligen friskt, tänker vi. Men konsekvenserna är 

emotionellt svårhanterliga och kräver en människa som är väl förankrad i sig själv. Av dessa 

finns det alldeles för få av nu för tiden och det är försvårande. För i samhällets hjälpande 

verksamheter arbetar naturligtvis inte bara människor som främjar mänsklighet, där sitter 

även människor som går det härskande systemens ärenden. Liksom att det finns människor 

som nästintill profetiskt uttalar sig i diverse självhjälpslitteratur, som mest handlar om att 

människan allena är tillräcklig. Tillsammans bidrar detta till att den sociala människan lider 

eftersom innebörden av att fostra sin avkomma enligt asocial responslöshet är att fostra utan 

fokus på socialisering. Och utan socialisering inga människor.  

      Summasummarum – vägen ur den problematik vi låtit skymta är att tänka omkring 

ytterligheter. Vi menar att ondska i vilken form och på vilken nivå den än uppenbarar sig, har 

antagit ytterlighetens röst och är ett rop på hjälp. Ett rejält rop på hjälp kan man till och med 

säga. Ett friskhetstecken kan man också säga. Eller ett uppvaknande. En slags mekanism som 

slår ut allt annat i människan så att hon eller han till slut gör något som inte kan undgå någon. 

Den som tar sig till ytterligheten, vilken den än må vara, talar med en röst alla hör. Den som 

tar sig till ytterligheten har tagit sig till symptombärarnas slutstation och kan bli hjälpt. Måtte 

fler ta till ytterligheter, så att fler kan bli hjälpta. Eller? 
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B i l a g a  1, Intervjuguide 

 

Bakgrund, observatör:  

 Kön 

 Utbildning 

 Antal år i yrket 

 Antal år inom enheten 

 

Tema – familjehistoria och uppfostran 

 Familjesammansättning  

 Uppfostran 

 Familjesammansättningens betydelse för samspelet mellan barn/ungdomar och 

föräldrar 

 Medvetenhet i det interaktionella samspelet mellan barn/ungdomar och föräldrar 

dvs. är de inblandade medvetna om hur de påverkar varandra  

 Medvetenhet om handlingars konsekvens 

 Framträdande beteendemönster som påverkar relationen mellan barn/ungdomar 

och deras föräldrar 

 Vanligt förekommande ord som används inom familjen 

 Föräldrarnas förmåga att leda, dvs. föräldraskapskompetens 

 

Tema – omgivningens reaktioner 

 Medvetenhet om vad som händer inom familjen 

 Konsekvenser från omgivningen dvs. relationella sanktioner som exempelvis 

belöning eller bestraffning utifrån händelser 

 

Tema – ingripande från myndighet 

 Anledning till att barn/ungdomar och föräldrar hamnar i er verksamhet? 

 Handlingsplan: institutionell, individuell eller relationell  

 

 


