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Jag sitter här på Amico frisörsalong, alla stolar är tomma utom 
min; lite olycksbådande. Du förstår, jag har väldigt brett hår, 
brett och krulligt, ett slags brunblont afro. Ett sånt där afro som 
är lite för brett för att få plats på passfoton. Men nog om mitt 
breda hår, för det kommer inom kort att vara ett minne blott. 

För bara några minuter sedan steg jag över frisersalongens 
tröskel, och möttes av ett litet plingande ljud, och en frisör. 
Ganska ful frisyr hade han; lite olycksbådande det med. Han 
visade mig till en stol, där jag slog mig ner. ?Ska du ha nån 
speciell frisyr?? frågade han, och snurrade en sax i sin hand 
likt en cowboy med en revolver. ?Nån stil?? 

Nån stil? tänkte jag. Nämen inte ska väl jag ha nån ?stil?. Kan 
han inte bara?  Bara ta lite? Men det sa jag inte. Istället sa jag 
ett kort: ?Ähhh?. Jag vill nämligen ha så lite kontakt med ser-
vicepersonal som är fysiskt möjligt. Och det gäller inte bara 
frisörer. Genom åren har jag köpt skor jag inte gillat, bara för 
att försäljaren tittat på mig. Har jag frågat om dagens soppa på 
en restaurang, och det visat sig att dagens soppa låter jätteäck-
lig, säger jag ändå ja tack, den får det bli. För jag vill ju inte 
vara till besvär. Inte ens när den besvärade i fråga får betalt för 
att bli besvärad av folk som mig. Jo, i synnerhet då, vågar jag 
inte besvära. 

Så nu sitter lilla konflikträdda jag här i frisörstolen, och känner 
hur den där plastkragen dras åt om min hals. 

  

Vill du ha classic?? frågar frisören, när jag inte svarar- han 
försöker desperat rädda mig ur denna stela situation. 

Jag inser att han kastat en livlina åt mig, att detta är min chans 
att lämna samtalet, bara låta honom göra sitt jobb, och snab-
bare komma härifrån. ?Jomen de, de kanske? De kan vi la köra 
på? ? Inte för att jag vet vad ?classic? är. 

Han nickar. Han tycker också att vi kan köra på det. ?Sex mil-
limeter,? säger han. 

Och vad kan han mena med det? Det ska väl vara centimeter? 
Jag säger inget. 

Plötsligt står han där med en apparat i näven, som låter när-
mast som en liten gräsklippare. Han gör en svepande rörelse, 
och jag fryser till is. Apparaten har rakat en reva ur mitt hår, en 
ravin mellan mina återstående lockars bergstoppar. Han fort-
sätter med maskinen, och jag hindrar honom inte. Mina lockar 
faller till golvet, övergivna, och jag tar inte mod till mig att 
rädda dem. Det är försent. 

När han är färdig sitter jag där med nästan rakat huvud. Har 
aldrig någonsin haft såhär kort hår. Lite kallt om nacken. 

Han frågar om jag är nöjd. Jag svarar: ?Jovars detta?  Detta 
ska nog gå ändå det?  Det löser sig? ? 

Jovars detta?  Detta ska nog gå ändå det?  Det 
löser sig?  

(bild: pixabay) 

Ludvig Stenman 



Pojken med ett 
oväder på bröstet

Jag blundar, vågar inte titta ut, tittar inåt. Det är bara jag i 
rummet, men leker att det finns någon där. Någon som 
inspekterar, kikar och tittar nyfiket på kroppen. Nakenhet 
är livsfarligt, man kanske upptäcker sig själv. Jag öppnar 
ögonen och ser en kropp, min kropp. Den har vuxit sen 
sist. Ett skal som inte längre är ett skal, den har vuxit till en 
omfamning. Det spretar hår runt mina bröstvårtor. Undrar 
om det ska vara där? Oavsett om jag vill det eller inte, så är 
det där. Det är också på mitt bröst, som en tornado. Ett 
oväder, mitt på bröstet. Ovädret fortsätter ner som en orm, 
längs magen ner till kuken. Raggarsträngen kallar min 
brorsa den. Spegeln speglar ärligt, ingen värdering eller 
komplimang. Det är läskigt men samtidigt skönt, att få 
vara bara spegeln och jag. 

Jag blundar igen, lyssnar. Madonna bjuder upp till dans. 
We?re living in a material world, and I am a material girl! 
Jag sjunger med. Flyttar vikten från hälarna till tårna. 
Snurrar, slänger med håret och lemmarna följer med. 
Spelar synth i luften. När jag inte orkar mer tar jag upp 
ciggpaketet som ligger på byrån. Tänder en. Morsan 
kommer säkert bli skitarg men vafan, hon brukar ju röka 
under köksfläkten. Musiken tystnar för att sedan börja 
igen. David Bowie börjar sjunga till rivande elgitarrer. 
Bowie är en av mina stora idoler.  Undrar om han också 
har ett oväder på bröstet? 

Till sist tar musiken slut, fasas ut till en tystnad. Tystnaden 
är hård och ärlig. Fast inte ärlig på samma sätt som 
spegeln, tystnaden berättar att jag är ensam. Min brorsa 
flyttade ut förra månaden och mamma är säkert och ligger 
med sin nya kille. Det är lördag, jag är 19 år och helt 
ensam. Ingen som messar och undrar om jag vill komma 
över, ingen som skickar en snap och frågar vad jag gör. Jag 
korsar armarna framför mitt håriga bröst. Kroppen har 
vuxit till en omfamning men inte en kram. Mina korsade 
armar försöker likna en kram, men de har inget att krama. 
Ingen att hålla om. 

Önskan att omfamna, att hålla någon kär. En vän, flera 
vänner, ett umgänge. Famlandet i mörkret, att söka efter 
vänskap. Egentligen har jag vänner, jag umgås med mina 
klasskamrater varje dag. Jag sitter med mitt grabbgäng 
varje lunch och varje rast. Troget och lojalt håller vi 
varandra sällskap, men sällskap ger inte bot för ensamhet. 
Vänskap ger bot för ensamhet, men sällskap och vänskap 
är inte samma sak.

I och med att kroppen vuxit, har jag vuxit in i isoleringen. 
Jag minns fortfarande barndomens skuttande över till 
grannen. Ska vi leka? Att våga bjuda in, att blotta sig inför 
den andre. Visa att man söker sällskap. Öppna upp inför ett 
möjligt nej. Även om det så är för grannen. Det där 
skuttandet, blottandet och öppnandet försvann i växandet. 

Manlig vänskap, finns den? Isåfall var? Vänskap är inte att 
tävla, vänskap är inte att slåss. Inte heller är det vänskap att 
byta om bredvid varandra, det är blott att hålla varandra 
sällskap. 

Hur mår du? Tre ord, en inbjudan till samtal, känslor 
som lyssnas på. Varför ska det vara så jävla svårt? Varför 
är det ingen som messar och frågar hur jag mår? Jag tar 
ett sista djupt bloss från cigaretten, lutar huvudet bakåt 
och blåser rök i taket. När jag gör det faller en tår ner 
längs käkbenet. Inte ett vattenfall, inte en bäck, bara en 
ensam tår. Vart kommer tårar ifrån? Kanske från ett litet 
vattendrag inuti, ett som gömmer sig i varje människa. 
Isåfall är mitt vattendraget en våldsam flod. Inte en 
stillsam damm utan en kaotisk, forsande flod. Precis som 
ovädret på bröstet.

En till lördag går till spillo. Jag önskar att jag kunde 
spara mina lördagar på en hylla, en fin hylla full utav 
lördagar. Så att jag en dag skulle kunna damma av dem 
och spendera dem väl. Det värsta med att vara hemma en 
till lördag är måndagen. Då alla grabbar ska slå sig för 
bröstet och berätta om hur packade de blev i lördags, 
vilka de hånglade med. Jag klarar inte av att gå till 
skolan på måndag om jag fortsätter ligga här ensam.

Jag tar upp mobilen. Det blåa ljuset svider till i ögonen, 
men efter ett tag vänjer dom sig. Pupillerna krymper, jag 
blinkar några gånger, och sedan är kroppen redo för 
internet. Går in på tinder, fyra personer har skrivit. Tre 
tjejer och en snubbe. Snubben är skitsexig, men en utav 
tjejerna är snyggare. Hon har skickat en gif på Rihanna 
som gör en slängkyss. Jag känner efter, är jag kåt? Nej 
det är jag inte. Lägger undan telefonen igen. Sedan gör 
sig floden påmind. Ett hugg i magen, pulsen ökar och jag 
blundar. Undra vad grabbarna i klassen skulle tycka om 
jag berättar att jag fick ligga. Det är inte på någon fest, 
och hon går i ettan, men det är fortfarande bättre än att 
säga att jag bara låg hemma. Jag vet att floden kommer 
göra sig påmind igen efter jag kommit, men under tiden 
kommer den vara bortglömd.

Där och då bestämmer jag mig, jag ska inte vara ensam 
ikväll. Jag ska komma till skolan på måndag och skryta, 
jag med. Berätta om hur jag besteg en annan. Hur jag 
klättrade, lade mig ovanpå, trängde in. Jag ska inte 
berätta hur jag var rädd för floden i mig, hur jag grät 
eller hur jag lyssnade på Madonna, bara skryta. Jag 
skickar iväg ett svar till tjejen på tinder, ?tja, vill du 
komma över ikväll?. Så lätt är det. Hoppas bara jag blir 
hård sen.

Nils Åvall



Alla som mår dåligt syns inte i statistiken

Alla har vi väl någon gång gått till en kurator? Eller åt-
minstone tänkt att göra det. För visst är det naturligt att 
livet har sina toppar och dalar, men att det kan behövas lite 
extra stöd när en väl ligger där nere på botten.

Jag läste på GPs hemsida om ungdomsmottagningarna i 
Göteborg. Artikeln är från 2017 och den påstår att ma-
joriteten av de som söker till ungdomsmottagningen är 
tjejer. Varför är det så? Är killar rädda för att ta hjälp? 
Eller mår de helt enkelt bättre jämfört med tjejer?

Själv tror jag bara att det bara är bullshit. Killar må ha mer 
priviligier jämfört med tjejer rent generellt, men ändå tror 
jag, att de mår minst lika dåligt. Min gissning skulle vara 
att allt ligger bakom den machokulturen som de flesta av 
oss växer upp i. 

"Vi upprätthåller en kultur där vi inte tillåter varandra att 
visa känslor eller sårbarhet och där psykisk ohälsa förmin-
skas eller hålls osynlig."

Detta läste jag i en artikel på expressen med titeln "6 saker 
som gör dig till en bättre man".  Det är helt sjukt att det 
ska behöva vara såhär. Detta har lett till att de som identi-
fierar sig som kille, mår så mycket sämre än vad de ska 
behöva göra. 

"Det finns ingen struktur samhället som fysiskt och 
psykisk skadar män så mycket som machokulturen." 
står det senare i samma artikel. Varför ska det behöva 
var såhär?

Stockholmsenkäten från 2018 håller inte med mig. 
Den påstår att unga tjejer mår sämre än killar. Men 
varför är det så? Vad är det för frågor som ställs i 
enkäten? Är den mer påtaglig för tjejer jämfört med 
killar? För att få hela bilden måste man nå unga män 
som mår dåligt innan man drar några slutsatser. 

Kyriaki Kosiduo som är forskare i psykiatri, påminner 
i SVTs artikel om stockholmsenkäten, att killar inte 
visar psykisk ohälsa på samma sätt eftersom vi inte 
ställer de rätta frågorna. Precis som tidigare nämnt så 
är killar en minoritet när det kommer till att söka 
hjälp, men det ska inte behöva vara så. 

Det är dags att nå ut till alla. Det är dags att våga ta 
hjälp. Det är dags för en förändring.

Josefin Marmorfors

Bild från UMO:s hemsida 



Från häst till Volvo

Våra många olika transportmedel förändras hela tiden mot 
det teknologiska hållet där vi nuförtiden har bilar som kör 
sig själva eller kan känna av hela din omgivning och varna 
dig för potentiella faror. För mig och många andra unga är 
det nästan helt främmande att man för egentligen inte allt 
för länge sen färdades med häst och vagn istället för dessa 
högteknologiska fordon som vi numera använder. 

Hästen har använts som dragdjur av oss människor ända 
sen djuret tämjdes för ca 6000 år sedan. Man utvecklade 
därefter vagnar och liknande för att få ut mer än bara trans-
port för ett fåtal människor. Man gjorde då större vagnar 
som man kunde använda bakom ett flertal hästar för att 
transportera fler människor eller varor. Detta blev dåtidens 
buss.
Dessa så kallade ?bussar? utvecklades under den indus-
triella revolutionen under 1800-talet. Det kallades för häs-
tomnibussar och var väldigt effektivt då populationen i de 
större städerna hade ökat kraftigt. Den första hästom-
nibussen gick i Paris redan år 1662 men det dröjde fram till 
1828 innan en riktig passagerartrafik startades. Under 
1850- talet hade Stockholm ca 8000 hästar varav ca 750 
drog dåtidens spårvagnar. I Stockholm ansåg man inte att 
det var allt för bra med spårvagnar dragna av hästar då det 
inte var bekväma åkturer som passagerarna fick uppleva. 
Man ersatte därför nästan all sådan trafik med eldrivna 
vagnar bara några år senare.

Även om hästtrafiken var populär i många storstäder under 
sent 1800- tal så kan man spåra de första ?bilarna? med 
ångdrivna motorer till året 1772. Bilarna tillverkades av 
fransmannen  Nicolas-Joseph Cugnot. Detta var dock inte 
vad vi skulle klassa som en bil nu för tiden utan snarare en 
uppgradering till hästen som tidigare använts för att dra 
vagnarna. Man monterade nu istället på den ångdrivna mo-
torn som man uppfunnit. År 1801 konstruerades den första 
vagnen av detta slag för persontrafik. Kort därefter kon-
struerades ett flertal av dessa ångvagnar i flera storstäder 
runt om i världen.

 

  

När denna uppfinning blev känd tog utvecklingen fart och har 

gjort det ända sen dess men bilarna började främst användas 
efter andra världskriget. På den tiden användes dock bilarna 
mest som ett verktyg för att förenkla vardagen för de som 
köpte dem. Man slapp nu färdas längre sträckor till fots eller 
på häst för att komma till affärer eller liknande. Denna 
utveckling har ändrats en del på senare tid när fler och fler 
olika bilmärken har ?poppat? upp.

Nuförtiden används bilen också såklart för att förenkla varda-
gen för människor men i takt med att fler märken har kommit 
till liv så har det också blivit som en slags tävling mellan de 
olika märkena om vem som kan tillverka antingen de mest 
praktiska bilarna, eller de dyraste. Förr handlade det mer om 
att enbart göra bilar då det var nytt men nu har vi kommit så 
långt så att fokuset har hamnat på andra saker.

Det finns numera bilar som Volvo som tillverkar säkra, 
högteknologiska bilar till ett bra pris. Sedan har man till ex-
empel märken som McLaren och Lamborghini   som egentli-
gen inte tillför något nytt till branschen enligt mig. Dessa 
märken tävlar inte om vem som kan göra bäst eller effektivast 
bilar utan snarare har dom gjort tävlingen till vilket märke 
som kan få mest status. Deras bilar fyller ingen större funk-
tion då de endast har två säten och ett minimalt bagageu-
trymme. Dessa märken siktar endast på statusen så som de 
som köper en bil av dessa märken gör.



Å andra sidan har man till exempel andra märken som Volvo 
och Tesla  som har siktat in sig på högteknologiska, funk-
tionella och säkra bilar.  De sistnämnda, Tesla är nog de första 
som man tänker på när man hör ordet ?elbilar?. Bilar har ju 
som sagt förbränningsmotorer som bidrar något enormt till den 
globala uppvärmningen, som nu på senare tid blivit aktuellt för 
många länder och företag runt om i världen. Detta har gjort så 
att många insett att en förbättring måste ske omgående.

Företag som Tesla med Elon Musk i ledningen drog därför 
igång detta nya fenomen med elbilar. Många företag har senare 
hoppat trenden med dessa bilar som är betydligt mer miljövän-
liga. Dessa bilar är dock betydligt dyrare än dom ?vanliga? bi-
larna som kör runt men företaget har insett detta och skapar 
numera billigare alternativ till dom tidigare elbilarna som 
också var betydligt lyxigare än din vardagliga bil.

Jag tänker mycket på hur bilbranschen kommer att se ut i 
framtiden och har väldigt höga förväntningar när det ständigt 
läcker bilder på extremt högteknologiska prototypbilar. En stor 
fråga som många ställer sig är om det kommer att finnas fly-
gande bilar och enligt mig är svaret definitivt ja. I den takten 
som utvecklingen har skett de senaste 200 åren och speciellt 
nu under 2000-talet så tror jag dessa bilar är alldeles runt hör-
net och att vi kommer få uppleva dom inom vår livstid.

Jag skulle också säga att all utveckling som sker går mot det 
bättre hållet. När det finns statistik på att 9/10 fordons olyckor 
sker på grund av den mänskliga faktorn så tror jag att de 
självkörande bilarna kommer att vara en suverän uppfinning. 
Det är också den uppfinning som vi kommer uppleva först då 
Tesla och Google redan har bilar som dessa, dock inte fullt 
utvecklade men fortfarande fungerande.

Den flygande bilen kommer också att vara ett extremt bra al-
ternativ då man kan färdas mycket snabbare då man kan ta den 
så kallade ?fågelvägen? överallt och bara åka tvärs över från 
punkt A till B istället för att köra på massa krokiga vägar.

För att sammanfatta skulle jag säga att vi kan förvänta oss ex-
tremt många nya uppfinningar som kommer att revolutionera 
bilbranchen och förändra våra liv för alltid. Detta tror jag då vi 
har sett en snabb och konstant utveckling från hästarna som för 
inte allt för länge sen var vårt absolut bästa alternativ. Med 
många nytänkande företag och uppfinnare skulle jag säga att 
framtiden ser ljus ut och något att verkligen se fram emot.



Min vän har gått till vårdcentralen för sin ångest och har nu 
regelbundna samtal med en psykolog. Hens prioritering är 
att må bättre och att meddela skolan varför frånvaron ökat 
så mycket, fanns inte i min väns tankar, men plötsligt dyker 
ett mail upp i skolmailen. 

Mötet ledde som tur var inte till ett indraget studiebidrag, 
utan slutade endast med en varning. Min vän var även 
tvungen att begära ett sjukintyg från sin vårdcentral för sin 
ångest och ge den till rektorn. Men hur hade det gått om 
min vän inte vågade stå upp för sig själv, visa sig modig 
och dela med sig av sin psykiska ohälsa? För visst är det så 
att alla inte tar denna typ av problem på allvar. 

Att gå runt och må dåligt är en börda i sig. Att oroa sig för 
att inte bli tagen på allvar. Att få en varning om ett indraget 
CSN är ett ångestpåslag i sig och ett bevis på att psykisk 
ohälsa inte tas seriöst, trots att det verkligen är det. 

För att inte längre hålla upp våra fasader och inte kunna 
berätta hur vi egentligen mår, krävs en förändring i samhäl-
let. En förändring där psykisk ohälsa inte längre är något 
någon ska skämmas över eller något som skrattas bort. En 
förändring där vi ska kunna vara oss själva och hjälpa 
varandra att nå mållinjen. Inte ge fällben och sparka på den 
som redan ligger.

 

Är psykisk ohälsa bara hittepå?

En klump i magen som inte går att förklara. Ett 
hår t bultande hjär ta och en andning så ytlig att 
synen nästan svar tnar. En huvudvärk som aldr ig 
verkar försvinna och oron som alltid ligger och 
gnager. Ångest.

Det kan kännas självklart att en måste vara i skolan för att få 
studiebidrag, men vad händer om man inte kan ta sig till 
skolan? Jag har en gymnasiekompis som lider av GAD, ett 
ångestsyndrom som kan vara så påfrestande att det begränsar 
ens liv.

?Min ångest gör ibland att jag inte klarar av att gå till skolan. 
Jag är rädd för folks dömande i skolan och att lärare inte 
förstår. Psykisk ohälsa har ju inte alltid tagits på allvar och är 
så rädd att folk ska skratta åt en?

I en artikel som Linda Skugge skrivit i Expressen, påstår hon 
att ångest bland unga är rent utav påhitt. Hon hävdar att ?alla 
medelklassungar behöver ett kollektivt uppvaknande och en 
kollektiv omruskning? och att ungdomar bara är "bortskämda 
latmaskar med orealistiska drömmar.? Om man bara sover 8 
timmar/natt, äter bra, går till skolan och pluggar så ska man 
därefter hålla käften som ungdom, menar Skugge.

Om man inte kan sova om nätterna då? Om man känner en 
tyngd i hela kroppen när man ska ta sig till skolan? Om man 
inte kan koncentrera sig när man pluggar för att alla tankar 
virvlar i huvudet? Ska man fortfarande hålla käften då?

Att ta hjälp är inte det lättaste när man mår dåligt. Att behöva 
bevisa att man mår dåligt kan kännas ännu jobbigare. Att inte 
tas på allvar när man väl tar hjälp måste vara det värsta.

Josefin Marmorfors



Ljudet kommer närmare och jag kan inte längre andas. 
Hjärtat bultar hårt och det känns som att jag kommer kissa 
på mig. Det tystnar. Ett starkt sken av ljus lyser på mig och 
jag är hittad. 

Det är fortfarande ljust ute, precis som det brukar vara på 
sommarnätter. Jag har nu satt upp tältet och lagt ut våra 
liggunderlag, sovsäckar och kuddar. Denise gick till camp-
ingkiosken för att köpa godis, chips och cola, som vi ska 
äta till filmen vi ska kolla på. Fåglarna kvitttrar och det är 
ljummet ute. Klockan börjar närma sig 21. 

Jag sätter mig i tältet och börjar leta upp filmer på min 
ipad. The Cabin in the Woods verkar väldigt bra, så jag 
sätter på den så den får ladda lite. Denise kommer in i tältet 
med händerna fulla med snacks. Hennes leende är så brett 
att det nästan når hennes öron. Vi sätter på filmen och 
kryper in i våra sovsäckar, samtidigt som vi fyller våra 
munnar med gott och trycker på play. 

Det har blivit mörkt ute och jag skakar, men inte för att det 
är kallt. Denise kollar på mig och börjar skratta lite. Det 
var ju bara en film säger hon och tar upp sin telefon non-
chalant. Det var den läskigaste filmen jag sett i hela mitt 
liv och jag vet att Denise också tyckte den var läskig. Det 
såg jag på henne även om hon inte vågar erkänna det. Jag 
säger att jag är trött och att det kankse är dags att sova. 
Denise håller med och vi lägger oss ner och sluter ögonen. 
Egentligen är jag inte alls trött. Så fort jag stänger 
ögonlocken ser jag monster framför mig. Det känns som 
att jag har myror över hela kroppen och jag kan inte ligga 
still. Vinden susar genom löven på träden och en fågel 
sjunger kusligt. 

Skogscampingen

Ett knak hörs, som om en gren brutits på mitten och Denise 
och jag sätter oss upp samtidigt. Våra blickar möts och hon 
ser lika rädd ut som jag känner mig. Hon frågar mig om jag 
också hörde något och jag nickar långsamt som svar. Jag får 
inte fram några ord. Kallsvettig om pannan och jag känner 
mig helt lam. Jag avbryts i min panik av ett prassel. Ljudet 
kommer närmare. Det är någon där ute.

Vi öppnar tältet och stiger ut barfota i våra pyjamasar. Jag 
tar med mig ficklampan som legat under min kudde och 
lyser omkring oss, men ingen är här. Min hand darrar så jag 
måste hålla ficklampan med båda händerna för att få ett sta-
bilt grepp. Vi smyger fram bland träden och undersöker. 
Denise följer tätt intill mig och håller mig på min axel sam-
tidigt som hon håller utkik bakåt. Vi fortsätter gå framåt tills 
jag känner hur Denise klappar mig på axeln. Jag vänder mig 
om och ser det hon ser. Bakom en stor ek syns något stort 
och rött. Pulsen stiger och jag får panik. Så snabbt som jag 
kan börjar jag springa därifrån och i all hast tappar jag fick-
lampan. Jag kutar  och får tillslut syn på en rotvälta som lig-
ger lutandes mot en stor sten. Jag kryper in, gömmer mig 
och blundar. Mina andetag är korta och ytliga. Jag nästan 
hyperventilerar. Fotsteg längre bort och jag öppnar mina 
ögon. Jag ser ingen omkring mig men något lyser upp stigen 
intill. 

Ljudet kommer närmare och jag kan inte längre andas. 
Hjärtat bultar hårt och det känns som att jag kommer kissa 
på mig. Det tystnar. Ett starkt sken av ljus lyser på mig och
jag är hittad.

Josefin Marmorfors



Jag tror att det är femte gången som jag befinner i ett un-
dervisningssammanhang om hållbar utveckling i skolan. Reg-
nskogsskövling, bomullskonsumtion, plastkonsumtion, köttä-
tande, koldioxidutsläpp, så lyder några av de ämnen som mina 
lärare har gått igenom under mina senaste skolår. Det var som 
att det blev aktuellt någonstans vid övergången mellan fem-
man och sexan, som om vi hade uppnått ett nytt stadie i livet 
där vi nu var mogna nog att börja ta ansvar på riktigt. Det var 
säkert bra för oss att få den informationen en, möjligtvis två, 
gånger, men vi förstod nog nog allvaret någonstans i filmen 
där den engelska mannen med vitt skägg berättade att vi för-
brukat alla jordens årliga resurser innan sommaren ens var 
slut. 

Det är ansvarslöst, och rent ut sagt pinsamt att lägga över 
allt ansvar på oss ungdomar. Jag vet att det en dag kommer 
vara vi som har det största ansvaret över människans klimat-
påverkan, men den dagen är inte nu. Idag är det ni vuxna som 
har ansvaret över vårt klimat, hur svårt kan det vara att förstå 
det? Istället för att lägga tid och kraft på att läxa upp oss ung-
domar är det kanske dags att ta tag i saken och bete er som 
vuxna.

Jag vet att vi hade kunnat sköta saken bättre. Statistik 
visar på att åldersgruppen 16-25 är de som är mest 
miljömedvetna i dagens sverige. Jag upplever själv att det 
snarare är vi barn som tjatar på våra föräldrar om dessa 
frågor än tvärtom. Varför behöver vi ta en plastpåse på af-
fären när det vi köpt faktiskt får plats i väskan? Varför ska 
vi ta bilen till stan när tåget inte bara är miljövänligare, 
utan ofta är både snabbare och billigare? Listan på frågor 
går att göra lång, men latheten hos den äldre generationen 
verkar alltis ta över. Kanske är det lättare att berätta för 
oss vad vi ska göra istället för att faktiskt ta saken i egna 
händer, men det löser inga problem.

Är det en försvarsmekanism att måla upp oss ungdomar 
som odugliga och odrägliga för att ni 40-plussare ska få 
känna er lite bättre, för att ni vet att det är ni som är bo-
varna i dramat? Jag är trött på att vi ska behöva läxas upp 
av folk som själva inte gör något åt saken. Det är ni vuxna 
som bär på ansvaret och ni kan säga vad man vill om att vi 
ungdomar är framtiden, men vi är inte nuet. Snart går det 
inte längre att lösa dessa problem oavsett resurser och mo-
tivation, och då kan ni inte längre skylla på någon annan, 
för då ligger skulden hos er. För om ni fortsätter så här 
kommer vår generation snart inte ha något att ta över.

 

Varför inte utbilda vuxna i hållbar utveckling? 



Något som jag har funderat på under längre tid är om stress-
nivån hos unga alltid har varit så hög som den är idag? Jag 
skulle våga påstå att jag varje skoldag får lyssna på när några 
av mina klasskamrater uttrycker sig över hur stressade de är. 
Skall det verkligen vara så att man redan i ung ålder lider av 
stressproblem på grund av ångest och press kring förvänt-
ningar som man skall leva upp till? Förväntningar som kom-
mer från en själv, kompisar men främst föräldrar och lärare.

Enligt utbildningsförvaltningen är stress och ångest något 
som påverkar hela två av tre studerande ungdomar. Jag anser 
att man som ungdom inte borde uppleva problem kring 
stress. Men vad är det egentligen som framkallar ångestat-
tackerna, klumpen i magen och tröttheten? Jo, senast förra 
veckan hade jag en diskussion med en äldre närstående per-
son som uttryckte sig kring unga som studerar. Han påstod att 
det ställs alldeles för låga krav på eleverna samt att det nya 
skolsystemet är på tok för slappt till skillnad från när han var 
ung, hans sätt att uttrycka sig gjorde mig frustrerad.

För vem är det egentligen som borde uttrycka sig kring stress 
och press bland unga! Jo, självklart vi som går igenom det 
och på riktigt ser vad som sker och märker hur vi mår. Det 
gör mig irriterad när främst äldre människor uttrycker sig 
kring denna fråga. Om det nu skulle vara de unga som över-
reagerar varför visar då alla undersökningar att stressen bland 
unga är högre än någonsin? Att höra att det inte alls är ?så 
illa? som man påstår sänker min motivation till botten. När 
man kämpar för att få ihop sin vardag är varenda kommentar 
något som påverkar en och gör en osäker i ens mående. Saker 
förändras och likaså hur vi påverkas av stress och mängden 
skolarbete. Det är därför fel att personer som för tiotals år 
sedan upplevde en ungdoms vardag skall uttrycka sig kring 
hur vi bör må och inte. Det är upp till en själv att skapa sin 
egen uppfattning kring stress och press. Inte den äldre gener-
ationen som tror sig veta hur vi mår och känner idag.

Enligt statistik har stressen hos ungdomar i främst åldrarna 15-16 
år ökat under de senaste åren. Detta beror med största sanno-
likhet på skillnaden mellan grundskola och gymnasiet och det 
ökade ansvar som förändringen för med sig. Ansvaret, jo visst är 
det bra att förbereda oss för framtida studier, men isåfall kanske 
det inte är bra att bränna ut oss innan vi hunnit fylla 20 år? De 
flesta vuxna är inte ens medvetna om pressen de sätter på oss 
ungdomar utan i många fall  är det en självklarhet eller något 
som sker omedvetet från deras sida.

Självklart har alla rätt att uttrycka sig inom ämnet stress bland 
unga, men i många fall bör nog vuxna tänka på att vara lite mer 
ödmjuka och peppande istället för att förklara hur enkelt det är 
för oss. Om man tänker ur ett annat perspektiv så lägger vi fak-
tiskt ner enormt mycket tid på skolan. Normalt arbetar en vuxen 
8 timmar under en dag, vilket inte räcker i en ungdoms vardag. 
När vi kommer hem efter en hård och slitsam dag i skolan kan vi 
inte lägga skolan åt sidan utan förväntas då att arbeta ännu mer. 
Den som vill leva upp till vuxnas förväntningar kan räkna med 
en ?arbetsdag? på 11 timmar. Jag påstår inte att 11 timmar är 
övertid men jag anser att vuxna bör ha överseende för att vi ib-
land klagar och att man då inte vill ha responsen att det vara 
värre förr, för hur peppad blir man egentligen av att höra det?

Sen finns det ju dem som varken klarar eller orkar leva upp till 
alla de förväntningar och krav som vuxna runt om oss ställer. De 
väljer att gå sin egna väg genom att till exempel sluta plugga, 
skolka eller helt enkelt hoppa av skolan.

Avslutningsvis så bör vuxna tänka efter hur de uttrycker sig till 
unga. Det skulle förhoppningsvis göra att stressnivån skulle 
sjunka och jag skulle inte längre behöva lyssna på när någon av 
mina kompisar uttrycker sig kring stress och press. En kommen-
tar eller ett påstående kan förändra mycket, speciellt när man är 
stressad.

Stress bland unga



Mitt på torget står en staty. Man kan se på den gröna färgen 
att kopparstatyn har stått där länge. Varje morgon passerar 
tusentals människor torget men ingen lägger märke till statyn. 
Ingen beundrar hur den präglar torget och ingen ser längre hur 
ståtlig den är. En dag rasar statyn; en dag raserar den i tusen-
tals bitar och allas uppmärksamhet faller dit. Folk klagar på 
hur fult torget blivit, hur bitarna skräpar ner och hur byggar-
betarna tar plats och väsnas när de försöker återställa statyn. 

En människa med psykisk ohälsa blir sällan sedd, får sällan 
hjälp i tid innan det är för sent. Samhället idag fokuserar inte 
på de som mår bra, vi lever i en illusion om att alla som ler 
kan omöjligt må dåligt. Vi ser ett skinande skal av en staty 
som kanske sakta spricker på insidan. Vi lägger inte märke till 
de små detaljerna som händer successivt under en längre tid 
utan vänjer oss sakta. På samma sätt kan vi uppfatta en per-
son. En glad fasad skymmer alla osäkerheter och bekymmer 
som hen kan bära på. Vi blundar för sanningen och gör oss 
inkapabla till att se igenom ett leende när något är fel.

I längden kan den psykiska ohälsan ta över och man bryter 
ihop och folk lägger märke till en. Folk ser en, kanske ibland 
mer som ett problem i samhället med det är ändå ett par ögon, 
ett par ögon som inte fanns där förut. Ibland förstår jag inte 
hur samhället fungerar, vi lägger mer energi på att fixa något 
som gått sönder i stället för att se till att skadan aldrig sker. 
Att främst unga människor som kanske inte riktigt hittat sig 
själva får självskadebeteenden kan för mig ibland verka up-
penbart. När de faller samman får de ett par ögon på sig och 
de känner att de finns, att de existerar som mer än bara ett 
tomt skal.

Det kan vara svårt för många att bli bättre och återgå till att 
må bra eftersom man vet hur man kommer falla in i skug-
gorna igen. Självskadebeteende är ett sätt att få uppmärk-
samhet. Man får sympati från andra eftersom de inte vet hur 
man ska bemöta det annars. Man får mer komplimanger än 
vanligt som ett försök att få en att må bättre. Man får upp-
märksamhet och bekräftelse. Det är självklart att många fort-
sätter med dessa handlingssätt eftersom de får allt det där de 
saknat, allt det där de inte lyckades få förut hur bra man än 
presterat. 

Som ett samhälle kan det vara svårt att veta hur man ska agera 
och hur man ska bemöta vissa situationer. Man inser sällan 
hur bra man har det eller hur fantastisk ens omgivning är tills 
den har rasat eller förändrats drastiskt. Att alla är mer upp-
märksamma mot varandra men också mot oss själva och läg-
ger märke till de små detaljerna, de små sprickorna som kan 
göra att allt går sönder är viktigt. Lägg märke till allt det och 
vi kan förhindra att statyn på torgen ska behöva falla eftersom 
vi då kan laga den i tid.

 
Efter ett tag så kanske den bullriga arbetsplatser är borta och 
alla småbitar av statyn är uppsopade. Statyn står upprätt igen, 
utan några sprickor och skinande blank. Statyn blir uppskattad 
och sedd, men rutiner infinner sig snabbt och snart är allt som 
vanligt igen. När man rusar fort över torget kommer inte nå-
gon stanna upp och uppskatta statyn, de har fullt upp med att 
vara inne i sina egna huvuden. En ond cirkel infinner sig och 
man tror att alla med ett leende på läpparna omöjligt kan må 
dåligt. Så nästa gång du går förbi statyn, ta en minut och upp-
skatta vad du har omkring dig. Låt ingen falla för att synas låt 
dem synas när de står!

Låt ingen falla för att synas, 
låt dem synas när de står !



Mänsklighetens sista uppfinning
Det finns någonting som skulle kunna förändra allt. Något som 
har all potential att få dina vildaste fantasier att bli till verk-
lighet, och troligtvis mer därtill. Av alla teknikinspirerade 
framtidsvisioner är artificiell intelligens, eller AI, något oerhört 
speciellt. Det finns så klart spår av AI redan i samtiden: Svag 
AI som kan överträffa våra mänskliga intellekt inom mycket 
smala områden. Visserligen är svag AI intressant i sig, och kan 
definitivt komma att förändra världen (på många sätt har 
världen redan förändrats av svag AI) långt innan stark AI. 
Dock är skalan på den potentiella förändringen som stark AI 
kan bringa så långt mycket större att det blir minst lika intres-
sant att fundera över. För vad innebär det egentligen om en 
maskin blir bättre än oss på att göra precis allting?

Först och främst kan det vara bra att definiera stark AI så gott 
det går. Man brukar prata om att både artificiell generell intel-
ligens (AGI) och artificiell superintelligens (ASI) är stark AI. 
Skillnaden mellan de två är inte så stor: AGI definieras som AI 
som klarar av att åtminstone motsvara alla människans in-
tellektuella förmågor, medan ASI överträffar människans in-
tellektuella förmågor. Detta betyder alltså att stark AI egentli-
gen inte har någon övre gräns för intelligens. Rimligtvis kom-
mer dock den första starka AI:n vara AGI, och alltså främst 
motsvara, och inte överträffa, mänsklig intelligens. Tro dock 
inte att detta betyder att AGI inte skulle vara världsomskäl-
vande. Trots att AGI på ett sätt inte skulle vara betydligt intel-
ligentare än en människa så skulle hårdvaran som AGI kördes 
på troligtvis tillåta beräkningar i en oerhört mycket högre 
hastighet än en mänsklig hjärna. Dessutom förväntas AI av den 
här rangen ha kapaciteten att själv modifiera både sin mjuk- 
och hårdvara för att ideligen förbättra sin egen intelligens och 
på så vis frambringa en slags intelligensexplosion.

AGI som koncept, alltså att vi skulle kunna skapa en maskin 
som besitter alla utmärkande (hittills) mänskliga drag, är my-
cket fascinerande. Än så länge har vår förmåga att resonera 
och tänka abstrakt varit vad som kanske främst utmärkt oss, 
och särskilt oss från både djur och diverse maskiner. Därför in-
finner sig lätt en udda känsla när man beaktar möjligheterna till 
att den här världsordningen kan komma att vändas upp och ner. 
Självklart kan vi inte säkert veta om vi någonsin kommer att 
lyckas skapa stark AI, och än mindre om det kommer att in-

träffa inom en överskådlig framtid, men det ska sägas att det 
fortfarande finns god anledning att fundera över ifall med 
tanke på att potentialen för stark AI är så otroligt stor. Därtill 
kan tilläggas att en uppseendeväckande mängd ansedda per-
soner har uttryckt både intresse och oro för utveckling av AI, 
inklusive den i fjol hädangångna professor Stephen Hawking, 
elbils- och raketentreprenören Elon Musk och Microsoftgrun-
daren samt numera ärkefilantropen Bill Gates. Både Hawking 
och Musk har även skrivit under ett öppet brev från Future of 
Life Institute som uppmanar till att komma ihåg att AI har po-
tential att göra både gott och ont, och att det är av yttersta vikt 
att se till att vi gör allt vi kan för att se till att utvecklingen av 
AI fortsätter att vara gynnsam för mänskligheten.

Saken är den att följderna av skapandet av stark AI tros vara 
mycket svåra att förutspå. Genom åren har begreppet teknolo-
gisk singularitet blivit alltmer utbrett för att beskriva den intel-
ligensexplosion som stark AI hypotiseras kunna generera. 
Konceptet om en singularitet kommer ursprungligen från 
fysiken och betecknar en punkt i tidsrymden där gravitation-
skraften blir så stor att fysikens lagar som vi känner till dem 
verkar sluta fungera. Vi kan alltså inte räkna på eller förutsäga 
vad som händer i en singularitet i tidsrymden. På liknande sätt 
räknar många med att en teknologisk singularitet kommer att 
innebära en så stor förändring att det i praktiken är omöjligt för 
oss att nu förutsäga vad som kommer att hända efteråt. Detta 
hindrar ju dock så klart inte oss från att reflektera över ett antal 
möjliga, om än till en oviss grad troliga, scenarier som kan 
komma att utspela sig vid en eventuell konstruktion av stark 
AI.

Förutsatt att stark AI kommer kunna förbättra sin egen mjuk- 
och hårdvara bör människan efter skapandet av stark AI 
omgående förlora sin position som Jordens mest intelligenta 
varelse någonsin, varför stark AI har benämnts mänsklighetens 
sista uppfinning av bland annat James Barrat och Nick 
Bostrom. En högre intelligens är helt enkelt bättre på att uppnå 
mål effektivt och ändamålsenligt, vilket också är anledningen 
till att vi människor så förhållandevis obesvärat har kunnat 
utöva en sådan dominans över mest alla andra organismer. Ta 
förhållandet mellan människa och gorilla som exempel. Det 



hitta bevis för att det är så här det brukar gå till genom att re-
flektera över vad som händer när till exempel en myrstack är i 
vägen för stadskonstruktion. Det är ett klassiskt exempel, men 
fungerar bra för att åskådliggöra poängen: Trots att vi under de 
rätta förhållandena antagligen till och med hade gjort någon 
slags ansträngning för att inte störa vare sig myrorna eller de-
ras stack så tvekar vi inte på att lämna vår myrömkan därhän så 
fort den utgör ens den minsta av olägenheter i strävan efter att 
uppnå våra mål. Lärdomen vi bör dra av det här är att det är av 
allra högsta angelägenhet att om möjligt se till att en eventuell 
stark AI inte har mål som kommer i konflikt med våra, vilket 
uppenbarligen presenterar en hel del utmaningar i sig med 
tanke på att det redan verkar mycket svårt att få hela mänsk-
ligheten att sympatisera med varandras mål. Jag tänker inte 
spekulera i våra utsikter att hantera dessa utmaningar, men jag 
konstaterar att våra chanser att uppnå ett önskat utfall definitivt 
borde gynnas av att börja beakta de framtida prövningarna i så 
god tid som möjligt.

När man börjar prata om AI som har egna mål öppnas genast 
en hel del andra frågor upp gällande hur vi borde tänka kring 
vad stark AI egentligen skulle vara. Intelligens kan enligt en 
definition egentligen reduceras till förmågan att effektivt 
kunna uppnå sina mål, men nog är denna förmåga inte i 
närheten av det som definierar vår mänsklighet. När vi tänker 
oss en intelligent maskin, även en som utan problem skulle 
kunna tas för en människa, är det svårt att låta bli att betvivla 
att den på något sätt skulle kunna betraktas som ekvivalent 
med en människa när det gäller subjektiva upplevelser och 
medvetande. Det är en oerhört främmande tanke att vi med 
hjälp av kod skulle kunna skapa något medvetet, och generellt 
dikterar just varelsers medvetande i hög grad vårt förhåll-
ningssätt till dem och vilka värderingar vi håller i olika situa-
tioner. Vi tillskriver inte ett uns av medvetande till maskiner 
eller datorprogram i nuläget. Samtidigt uppfattar vi djur som 
mer eller mindre medvetna i princip beroende på hur komplext 
beteende de påvisar ? det vill säga i grunden baserat på deras 
intelligens. Även om inte intelligens och medvetande är 
samma sak så verkar det alltså obestridligen finnas en förun-
derlig koppling mellan dem.

Max Tegmark föreslår i sin bok att medvetande i princip är en 
slags biprodukt av att information behandlas på speciella sätt. 
Förklarat enkelt baserar han detta på att (till exempel) vissa 
fysikaliska fenomen kan uppkomma oberoende av det under-
liggande mediet. Ett sådant fenomen är ?substratoberoende?, 
och ett exempel på det är vågor, vilka exempelvis kan finnas 
och besitta samma egenskaper oberoende av om mediet är vat-
ten, luft eller något annat ämne. Tegmark föreslår alltså att 
medvetande skulle kunna förklaras som ?så information känns 
när den behandlas på vissa komplexa sätt?, det vill säga att det 
är substratoberoende med hänsyn till vilken information som 
behandlas. Därtill blir hans slutsats att medvetande kan sägas 
vara dubbelt substratoberoende eftersom också själva informa-
tionsbehandlingen är substratoberoende med hänsyn till mater-
ian som behandlar informationen (exempelvis kan samma 
beräkningar utföras i både hjärnor och datorer). Som en kort 
utvikning kan nämnas att det inte är en omöjlighet att detta 
dubbla substratoberoende ligger bakom att vi har svårt för att 
se medvetande som ett rent fysikaliskt fenomen.

råder inget tvivel om att den senare utan större besvär skulle 
kunna få även en människa med god närkampsvana att mest 
likna en trasdocka eller kanske en (något stor) tuggleksak. 
Dessutom anses en gorilla vara mycket intelligent ? för att inte 
vara människa. Visst kan gorillor exempelvis använda vissa 
verktyg för att på ett mer effektivt sätt uppnå sina mål, och 
visst har vi bland annat kunnat lära gorillan Koko att använda 
en del teckenspråk för elementär kommunikation, men dessa 
intellektuella bedrifter slutar illa kvickt att imponera så fort 
man skiftar från ett djurperspektiv till ett människoperspektiv, 
och visar då sin verkligt rudimentära karaktär. Det skvallrar 
alltså om anledningen till att gorillans uppenbara fysiska över-
lägsenhet (åtminstone i närkamp) inte gör ett jota mot en 
närbesläktad intelligentare primat, som faktiskt mer eller min-
dre av misstag kan komma nära att utrota sin mindre intellek-
tuellt begåvade evolutionära kusin.

Det går så klart inte att med någon som helst säkerhet säga att 
stark AI kommer uppnå en intelligens som kan jämföras med 
vår på samma sätt som vår kan jämföras med gorillans. Dock 
är det inte ett scenario som rakt av kan avfärdas. Eftersom vi 
ännu knappt har någon referens för högre intelligens bortsett 
från individuella variationer inom vår egen art känns konceptet 
med att en mycket högre intelligens ens skulle kunna existera 
instinktivt avlägset och tvivelaktigt. Vid närmare eftertanke 
finns det dock inga vidare belägg för att just den på många sätt 
arbiträra intelligensnivå som en människa besitter på något sätt 
skulle utgöra någon slags övre gräns för intelligens, eller ens 
ligga på en nivå som som på ett skäligt sätt skulle kunna häv-
das utgöra en skiljelinje mellan hög och basal intelligens. Det 
betyder att AI så vitt vi vet skulle kunna uppnå en oerhört my-
cket högre intelligens än oss människor, och följaktligen att vi 
mycket väl skulle kunna få en relation till AI som liknar goril-
lans relation till oss, eller varför inte myrans relation till oss?

Den svenske fysikprofessorn Max Tegmark påpekar i sin bok 
Life 3.0: Being human in the age of Artificial Intelligence att 
det är mycket osannolikt att stark AI skulle bli ett hot mot oss 
för att den ser ett egenvärde i att hindra oss från att uppnå våra 
mål. I stället menar han att en högre intelligens inte alls be-
höver ha ett agg mot mindre intelligenta varelser för att de 
senare ska råka illa ut. Detta eftersom det helt enkelt räcker 
med att båda parter inte delar exakt samma mål för att en in-
tressekonflikt ska skapas, i vilken den högre intelligensen ot-
vivelaktigt kommer att ha ett övertag och därmed förutsät-
tningar för att sätta stopp för alla som står i dess väg. Tegmarks 
resonemang är fullkomligt rimligt, och vi kan utan svårighet 



som ger upphov till medvetande finns det ingen anledning till 
att denna enkom skulle kunna klassa biologiskt liv som med-
vetet. Med andra ord har vi ingen anledning att misstro att tek-
nologiskt liv skulle ha samma möjlighet att bli medvetet som 
biologiskt liv. Därmed kan man dra slutsatsen att allt som 
verkar medvetet också i praktiken är medvetet, vilket betyder 
att om en AI påvisar alla egenskaper som vi har kunnat sam-
mankoppla med medvetande så bör vi också betrakta den som 
medveten. Detta säger uppenbarligen inte mycket om kri-
terierna för medvetande, och följaktligen inte heller mycket om 
utsikterna för att stark AI kommer vara medveten, men det in-
ger åtminstone en aning hopp om att det kan vara möjligt att få 
fram rimliga svar på båda funderingarna i framtiden.

Om framtida AI kommer vara medveten eller inte kan mycket 
väl vara mer relevant än man först tror. Givetvis kan det vara 
viktigt på kortare sikt genom att det spelar en vital roll i hur vi 
människor förhåller oss till AI, men i ett ännu större perspektiv 
spelar det roll eftersom det inte alls är orimligt att anta att om 
vi lyckas skapa stark AI så kommer teknologiskt liv överleva 
oss alla, vilket i det här fallet syftar på allt biologiskt liv, i alla 
fall det på jorden. Om man introducerar konceptet med att 
ladda upp mänskliga hjärnor till datorer (vilket förresten är en 
möjlig väg till att skapa stark AI), och att man på så sätt skulle 
kunna omvandla sig själv till teknologiskt liv ser framtiden ut 
att vara ännu mer böjd mot det teknologiska snarare än det bi-
ologiska. Tegmark skriver mot slutet av sin bok att ?[d]et är 
inte vårt universum som ger mening åt medvetna varelser, utan 
medvetna varelser som ger mening åt vårt universum?. Och det 
klart att det är så. Utan medvetna varelser som kan ha subjek-
tiva upplevelser förlorar (ironiskt nog) ordet mening och kon-
ceptet som finns kopplat till det sin mening. Därför känns det 
väldigt naturligt att i någon mån bekymra sig om ifall AI kan 
bli och kommer vara medveten eller ej; inte desto mindre när 
vi mycket väl skulle kunna påverka svaret på den andra frågan 
förutsatt att svaret på den första är ja, vilket vi som sagt inte 
har någon anledning att misstro.

Implikationerna av utveckling av AI som närmar sig mänsklig 
intelligens och därefter kan fortsätta att förbättras till en 
obestämd nivå kan knappast överskattas. Jag har blott tagit upp 
ett fåtal av alla de frågor, koncept, infallsvinklar och möj-
ligheter som utveckling av AI presenterar, men min förhoppn-
ing är att jag förmedlat vikten av att fundera över saker som 
dessa. Sannolikheten för att en stor förändring är på väg är 
omfattande, och för att resultatet ska få så bra chans som 
möjligt att bli optimalt krävs ännu mycket tanke. Därför är det 
essentiellt att börja redan nu, så att vi förhoppningsvis är till-
räckligt redo när dagen för mänsklighetens sista uppfinning väl 
är här.

Om det Tegmark föreslår är sant borde det genom att under-
söka en entitet gå att åtminstone få en antydan om ifall den är 
medveten eller ej. Försök att göra detta har gjorts av exem-
pelvis den italienske hjärnforskaren Giulio Tononi som skapat 
integrated information theory (IIT), vilken, kort sammanfattat, 
postulerar att det krävs ett stort informationsflöde mellan de 
olika delarna i ett system för att medvetande ska uppkomma. 
Ännu har han inte kunnat fullända sin teori, men det är likväl 
intressant att IIT kan ge ett svar på hur medvetet något är (trots 
att svaret kanske inte alltid är helt korrekt). En sådan inställ-
ning till medvetande, att vi kan bör kunna ta reda på om något 
är medvetet genom att analysera uppvisade egenskaper, är nog 
den enda vetenskapligt sunda, och leder oss sakta men säkert 
tillbaka in på frågan om medveten AI.

Rent krasst är det omöjligt för oss att säkert veta om någon an-
nan faktiskt är medveten. Det skulle kunna vara så att du är 
den enda medvetna entiteten i hela universum, och att alla an-
dra som beter sig som att de är medvetna egentligen inte up-
plever någonting. Sanningen är dock att det inte spelar någon 
roll om så är fallet eller inte eftersom det aldrig kommer gå att 
ta reda på. Det närmsta man kan komma att finna ett svar på 
frågan är att analysera egenskaperna hos en entitet som poten-
tiellt sett är medveten, och utifrån det kunna dra en slutsats om 
att den antingen uppvisar eller saknar de till synes nödvändiga 
egenskaperna (vilka de än är) för medvetande. Som lite kuriosa 
kan man här tillägga att det är viktigt att dessa egenskaper 
återfinns hos just dig, den enda entiteten som du säkert vet är 
medveten, för att du ska kunna ha användning av processen för 
att få underlag för att en entitet är medvetande och har subjek-
tiva upplevelser precis som du.

Som har insinuerats i de senaste styckena bör det inte spela nå-
gon roll om mediet för medvetande är av biologisk eller tek-
nologisk karaktär. Förutsatt att det går att ta fram en modell 
eller teori som på ett övertygande sätt klargör vilka egenskaper 
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För Jordens Klimat
Den globala uppvärmningen är ett faktum. Det råder ingen 
tvekan om det. Enligt ren mätdata har jordens medeltemperatur 
stigit under det senaste seklet. Samtidigt avslöjar annan mät-
data att mängden koldioxid i atmosfären har ökat under samma 
period. Vidare indikerar variationer i bland annat temperatur- 
och koldioxidförhållanden på jorden förr i tiden att en större 
mängd koldioxid i atmosfären hör samman med en högre 
medeltemperatur på jorden. Eftersom koldioxid också genom 
experiment visat sig vara en växthusgas är det (tillsammans 
med kunskaper om hur jordens klimat fungerar) fullt rimligt att 
förmoda att en större mängd koldioxid i atmosfären även leder 
till en högre medeltemperatur. Därtill är det är allmänt känt att 
vi människor genom olika processer släpper ut koldioxid som 
en restprodukt, exempelvis vid förbränning av bensin. Enligt 
både analys av varifrån koldioxiden kommer och historiska 
data är denna mänskliga påverkan signifikant i sammanhanget.

I stort har jag fått intryck av att i princip alla, åtminstone i 
Sverige, som väljer att uttala sig om de stundande klimatförän-
dringarna är med på det jag nu har beskrivit, även om somliga 
ibland verkar tycka om att inbilla sig att det finns en stor obil-
dad rörelse som rentav förnekar fakta och historiska data. Ändå 
framstår klimatdebatten som en av de mest exkluderande i 

samtiden, och det beror verkligen inte på undermålig konkur-
rens. Jag vill hävda att det knappt ges något utrymme åt ifrå-
gasättande av någon sort när det gäller åtgärder som rättfärdi-
gas av intentionen att rädda klimatet. I stället för att ifrågasät-
tanden välkomnas och bemöts för att föra tankegångarna 
framåt klassas de med detsamma som ignoranta och 
förkastliga. Föga förvånande föder ett sådant förhållningssätt 
en inskränkt debatt, vilket är beklagligt. Förhoppningsvis kan 
det dock vara till hjälp att belysa hur ifrågasättanden av kli-
matpolicy och det generella förhållningssättet till klimatförän-
dringarna kan vara legitima och mycket viktiga att beakta.

Till att börja med är föreställningen om att någon är en klimat-
förnekare, och alltså förhåller sig till vetenskapen på ett under-
måligt sätt, så fort de inte håller med om vilka de lämpliga åt-
gärderna är bara en så kallad halmdocka, alltså som oftast en 
grov förvanskning av ens vedersakares faktiska position. Det 
råder ingen tvekan om att det även finns de som inte förhåller 
sig till vetenskapen på ett fungerande sätt, men det i en mycket 
mindre utsträckning än vad som indikeras av dagens debattkli-
mat. Hursomhelst är det mycket ignorant, respektlöst och 
onyttigt att ha en fallenhet för att anta att någon som inte håller 
med en bara är okunnig eller ignorant, inte desto mindre när 
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det visar sig att ens antaganden för det mesta är felaktiga.

När det kommer till själva åtgärderna är ifrågasättande inte 
bara fullkomligt rimligt, men också väldigt nyttigt utifrån per-
spektivet att vilja använda begränsade resurser på ett så effek-
tivt sätt som möjligt. Därför verkar det mycket kontraproduk-
tivt med ett debattklimat som inte välkomnar oliktänkande och 
ifrågasättande, vilka annars säkerligen skulle kunna se till att 
effektivisera ansträngningarna. Jag kan inte undgå att tänka på 
den nyligen släppta rapporten från bland annat Chalmers, 
vilken visar att ekologiska matvaror faktiskt kan bidra till att 
mer koldioxid hamnar i atmosfären. För de allra flesta har det 
nog verkat som en självklarhet att ekologiska produkter har en 
mindre klimatpåverkan, men som den här studien visar är så 
inte fallet. Om en så allmänt uppfattad självklarhet kan visa sig 
vara felaktig är det inte orimligt att anta att andra insatser som 
görs i klimatets namn, inklusive policyer, också kan vara miss-
riktade. Därmed bör skepticism definitivt inte avfärdas utan 
betydande underlag, exempelvis i form av empirisk data.

I ett större perspektiv går i princip alla oenigheter i samhället 
att reducera till skillnader i värderingar. Oftast är det här gan-
ska uppenbart och hyfsat väl accepterat av alla parter. Situatio-
nen tycks dock se något annorlunda ut vad gäller klimatförän-
dringarna. På något sätt framstår det stundvis som att åtgärder 
för klimatet är och måste vara kompromisslösa, trots att detta 
på alla sätt är långt ifrån verkligheten. Sanningen är att allting 

vi gör är kompromissat, och därför per definition kompromiss-
bart. Alla dimensioner måste alltid vägas in i beslut vi tar, även 
i fallet med klimatförändringarna, vilket faktiskt också är up-
penbart. Det finns till exempel inte många som förespråkar ett 
globalt totalförbud mot fossila bränslen, och inte heller många 
som förordar att exempelvis sjukvårdsutgifter i stället ska gå 
till förnybar energiproduktion. Vissa (i det här fallet de flesta) 
anser helt enkelt att värdet av dessa handlingar inte väger tyn-
gre än kostnaderna, vilket går bra att extrapolera till mindre 
radikala förslag. Det handlar om olika åsikter, och så länge de 
alla är likvärdigt välinformerade går det egentligen inte att 
hävda att en del objektivt är bättre än andra, vilket kanske är 
något vi borde påminna oss själva om lite oftare.

Det är hög tid att inse att det är en värdefull tillgång att folk 
ifrågasätter och omprövar förhållningssätt till olika frågor och 
problem, utan undantag för klimatförändringarna. Därför bör 
sådant välkomnas i stället för att omedelbart förkastas utan 
skälig grund. Jag tror också att det är viktigt att komma ihåg att 
klimatförändringarna är som vilket annat problem som helst, 
vilket betyder att det definitivt inte är pragmatiskt att behandla 
dem som om de på något sätt vore skilda från allt annat eller 
som om det därför skulle finnas ett handlingssätt som objektivt 
är det rätta.



Är cur lade barn mer 
odrägliga än andra? 

Curlade barn. Barn som bara förstrött glider fram genom livet, 
medan föräldrarna hastar fram vid var sida och desperat sopar 
för allt de är värda. Eller kanske för allt de anser sina barn vara 
värda? För de är ju helt ovärderliga, eller hur? Den där lilla 
ungen som självupptaget glider fram över isen, och klagar på 
hur sakta de flåsande föräldrarna sopar. Den där ungen som 
glider på sin räkmacka fram genom livet, med ansiktet upp-
tryckt mot den nya Iphonens lysande skärm.  Jag avskyr den 
där ungen. Jag fnyser åt den där ungen. Jag är väl inte den där 
ungen? 

Ni vet alla vad jag talar om när jag säger ?Curlingföräldrar?. 
Föräldrar som inte riktigt kan släppa taget om sina barn; som 
aldrig låter dem utsättas för några problem, eller något jobbigt. 
Föräldrar som ständigt ska rusa till deras undsättning så fort ett 
problem nalkas. Föräldrar som aldrig sätter gränser, utan låter 
sig bossas runt av sina barn. Låter sig piskas till lydnad av ett 
rep flätat av deras egen kärlek för barnen - samma barn som nu 
håller i piskan. Föräldrar som - bländade av sin kärlek - låter 
sina barn bli odrägliga.

Inte ska väl min lilla Liam behöva ta bussen alldeles, alldeles 
själv? Nej, nej, nej, jag kör. Inte ska väl min lilla Maximilian 
behöva göra den där gympauppgiften, han vill ju inte? Nej, 
nej, nej, jag mailar läraren. Jo du förstår min lilla Elsa är ju 
gluten-pollen-vegan-laktos-intolerant?  Så det där kan hon då 
sannerligen inte göra! Nej, nej, nej, jag hittar någon att 
stämma. 

Och ni vet också vad jag menar när jag säger ?curlade barn?. 
För ni känner dessa barn, ni har träffat dem. De är era otrevliga 
småkusiner, era äckliga brorsöner, era vänners odrägliga barn. 
Deras föräldrar har aldrig satt några gränser, så de förväntar 
sig allt serverat på ett silverfat. Säger du; ?Nej, det räcker så, 
kakorna ska räcka till alla?, står du inför en hel konsert av il-
skna skrik. Skrik som säger; ?My father will hear about this?, 
med Draco Malfoys röst.

Begreppet ?Curlingförälder? myntades först av den danske 
psykologen Bent Hougaard. Han var oerhört negativt inställd 
till att föräldrar skulle dalta med sina barn på detta sätt, efter-
som det skulle leda till två, relaterade, konsekvenser som båda 
kommer att belysas nedan: Den första konsekvensen är att 
curlade barn kommer att klara sig sämre än andra; att de blir 
svaga, olyckliga, och bryter ihop av minsta motgång. Den an-
dra konsekvensen är att barnen - om föräldrarna daltar med 
dem på detta vis - blir odrägliga, krävande och omöjliga att äl-
ska. 

Men i och med liknelsen till sporten curling, kan jag inte låta 
bli att ifrågasätta dessa Hougaards hävdanden. Jag börjar med 

den första konsekvensen han lyfter fram, och frågar mig 
därmed om curlade barn verkligen klarar sig sämre än andra? 
Blir de svagare, och mår de sämre än andra som vuxna? 
 I  Hougaards analogi med sporten curling ses barnet som den 
runda stenen som glider över isen, och föräldrarna som 
spelarna som springer vid var sin sida om den och sopar, med 
syfte att stenen (barnet) ska komma fram snabbare. Bristen i 
denna analogi är ju att stenen faktiskt kommer fram snabbare 
om man sopar. Först behöver den en liten knuff för att komma 
igång, och sedan måste föräldrarna sopa vägen fram ren så att 
barnet lättare kan fortsätta framåt. Att det skulle ha gått bättre 
om föräldrarna var hårdare är en illusion. Om barnet inte får 
någon knuff, om ingen sopar, rör det inte på sig. Stenen gör då 
vad stenar naturligt gör; ligger still.

Någon som för ett liknande resonemang är DNs Lisa Magnus-
son. I en artikel refererar hon till en dansk studie som sägs visa 
hur barn som curlas i genomsnitt blir lyckligare än andra, samt 
lyckas bättre. Sopar man banan kommer stenen att glida län-
gre. Bättre. Som Rousseau skrev i klassikern Emíle, ?Ambi-
tion, avarice, tyranny, the mistaken foresight of fathers, their 
neglect, their harshness, are a hundredfold more harmful to the 
child than the blind affection of the mother.?

Bortsett från de könsstereotyper Rousseau omedvetet 
framhäver belyser han här något viktigt. Att föräldrars dal-
tande och curlande inte bör ses som något som får barnen att 
växa upp till svaga vuxna; vuxna som oundvikligen misslyckas 
och blir olyckliga. Det är istället - enligt den danska studien - 
precis tvärtom. 
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Magnussons resonemang är dock mer nyanserat än jag redan 
beskrivit, då hon också tar upp att curling får barn att lyckas 
bättre till en viss gräns. Denna gräns passeras, menar hon, när 
föräldrar övergår från att vara curlingföräldrar till att vara vad 
hon kallar ?bulldozerföräldrar?. Med denna term syftar hon på 
föräldrar som domderar med lärare, och hotar sig till bättre be-
tyg för sina barn. Föräldrar som ?jämnar allt med marken så att 
inget kan växa?. Det är lätt att hålla med Magnusson här, då 
det onekligen finns en viktig skillnad mellan att sopa banan 
framför stenen, och att gå fram till domaren och börja slå 
honom med kvasten.

 
Om du trodde att den där curlinganalogin äntligen hade gjort 
sitt nu, ja då hade du fel. För sporten curling handlar ju inte 
bara om att knuffa den runda stenen så hårt man kan framåt, 
och sopa så mycket man kan. Knuffar man för hårt, eller sopar 
för intensivt kommer stenen att missa målet. Det är med andra 
ord precis lika dåligt som att sopa för lite, eller knuffa för lite. 
Curling handlar alltså - precis som att vara curlingförälder - 
om att hitta lagom nivå. 

Trots att den forskning jag ovan refererar till, kritiseras inte 
sällan dessa stackars curlingföräldrar, ja begreppet används 
närmast exklusivt i negativ ton. En observation värd att nämna 
är att curlingen även kritiseras av människor som själva blivit 
curlade. Jag är själv ett exempel på detta. Jag växte upp med 
föräldrar som alltid skjutsade till träningen. Alltid ville hjälpa 
till. För ofta ville hjälpa till. Och de där Liam, Maximilian och 
Elsa jag nämnde tidigare? Motvilligt tvingas jag inse att jag till 
viss del är dem.

Detta har gjort att jag skäms lite när jag umgås med dem som 
haft det svårare än jag. När jag småpratar med min granne, 
som varit gruvarbetare i Norrland. När jag äter middag med 
min morfar, som 15 år gammal jobbat på konservfabrik i 
Sotenäs på 50- talet. Folk som bara gått sexårig folkskola, 
eftersom det var det enda som fanns i trakten, men ändå klarat 
sig. När man själv - i jämförelse - glidit på en räkmacka genom 
livet skäms man ju, åtminstone lite. Och vad gör man när man 
skäms för sina privilegier? Jo, man ger sig på de än mer priv-
iligerade. Med kraft. Med avund utblandat med låtsat 
medlidande.

För man vill ju mycket hellre vara del av den klagande grup-
pen. De där som har gått ?livets hårda skola?. Och då menar 
jag inte folk som säger att de gått ?livets hårda skola?, eller än 
värre skriver det på facebook. Nej jag menar folk som faktiskt 
gjort det, men bet ihop och gjorde det som krävdes. Man vill ju 
kunna börja meningar med orden ?På min tid, minsann, var det 
inte så här lätt...?. 

Så vi klagar! 90- talisterna klagar på så kallade ?millennials?. 
01orna spottar på 05orna. 05orna spottar på 09orna. I ett långt 
led står vi och spottar, ända ned till de överbeskyddade 
småbarnen. Men just dessa spottloskor är inte helt lätta att 
förstå. För dels klagar vi avundsjukt på hur priviligerad den 
nya generationen är, men i samma andetag uttrycker vi vår oro 
för dem. Kanske är vi rädda att låta för klagande? För bittra? 
För avundsjuka? Iphones, instagram och pressen från sociala 
medier?  Åh så synd det är om unga nu för tiden. 

Men det är klart, det är ju deras eget fel. Och just det, ?vi? hade 
det ju värre. Vi spär ut vår avund med låtsat medlidande. 

Jag har svarat på frågan om curlade barn lyckas sämre, samt 
blir olyckligare än andra. Svaret på denna fråga verkar helt 
enkelt vara ?nej?. Det tycks faktiskt vara tvärtom; att barn ly-
ckas bättre i livet om de blir curlade, samt att de är lyckligare 
än andra. Med andra ord var det första av Bent Hougaards 
hävdanden felaktigt. 

Det andra hävdandet var att barn - om de blir curlade, och dal-
tade med - i slutändan blir odrägliga, och omöjliga att älska. 
Detta har jag tyvärr inte någon dansk studie som kan ge raka 
svar på - det är ju nämligen mycket svårt att bedriva forskning 
kring barns odräglighet, då detta är mycket subjektivt. 

Så mitt slutgiltiga tips för föräldrar är väl detta: stå inte bara 
och stirra dömande på ert barn, utan ge ungen en knuff (dock 
inte en alltför hårt knuff, så att hen missar målet och far in i 
den hårda väggen bakom). Sedan är det bra om man sopar lite 
lagom mycket. Om ni gör detta ökar chanserna för att ert barn 
kommer att lyckas bättre och må bättre. En möjlig bieffekt av 
ert daltande och sopande är ju att er lilla sten går och blir 
odräglig och krävande.   

Men eftersom det (åtminstone ännu) inte finns någon dansk 
forskning som slår fast att detta är fallet så är det väl fritt fram 
för alla er föräldrar där ute att leva ut er innersta curlingin-
stinkt. Och hur kan detta bättre illustreras, än med en liten 
egenskriven dikt från ett av curlandets ?offer? ? 

Dalta på Sverige! 

Sopa på! 

Låt den inte ligga still på isen, 

Den lilla stenen grå! 

Nej sopa på Sverige! 

Dalta på! 

Men för guds skull, 

Håll det på en lagom nivå! 

(bild: pixabay) 

Ludvig Stenman 



Snälla ligg med mig
Tonåring i Sveriges näst största stad, Göteborg. Hundratals, 
tusentals möjliga partners lurar i den gamla hamnstaden. 
Tankarna går till discohångel och sena romantiska nätter, men 
också till en destruktiv hook up- kultur där bekräftelsebehovet 
dominerar. 

Vargen i fårakläder, bekräftelsebehovet varsamt gömt i sex. 
Motiverat med sexpositivitet och hyllat av omgivningen, men i 
den glamorösa förpackningen växer bekräftelsebehovet. Slår rot 
och gror, tills det aldrig någonsin kan bli mättat. För trots allt 
det fantastiska med one nights stands, såsom sexuell frigörelse 
och att fritt få spruta, skapar det ett giftigt behov av att bli sedd. 

Jag tänker alltså finns jag? Nej, tänk igen. Någon vill ligga med 
mig alltså finns jag. Det är så hook up-kulturen fungerar. Inter-
naliserar snabbt och med precision ditt värde i antalet match-
ningar. Mycket vill ha mer, ju mer bekräftelse du får desto mer 
behöver du för att känna dig sedd. En bottenlös avgrund som 
gapar efter kuk växer fram. 

Det logiska hade självklart varit om man kände sig tillräcklig 
efter ett one night stand. Min upplevelse är däremot att ju mer 
jag ligger, desto mer bryr jag mig om vad andra personer tycker. 
Desto mer behöver jag bekräftelsen av ännu ett hook up. Helst 
ska flera killar skriva till mig på en gång, så att jag fritt kan 
välja och vraka, vara herren på täppan. 

Det är glamoröst att vara en tinderella. Det är också väldigt 
stärkande och upplyftande att ta sin sexualitet i egna händer. Jag 
ligger när jag vill och hur jag vill. Jag står inte och väntar likt 

sjömanshustrun på min själsfrände. Trots allt det här glit-
trande, sexiga, mäktiga finns även det giftiga. Det måste vi ta 
ett snack om. Inte att skamma sex, eller att säga att alla som 
ligger runt är giftiga. Däremot våga prata om det destruktiva 
med sex.  

Sex är olika för alla, betyder olika saker och väcker olika 
känslor. En del behöver sex, andra behöver det inte. Trots det 
så finns det både en tydlig norm kring att en ska ha sex och 
hur en ska ha sex. För den som är singel och ung ska denna 
helst ha åtminstone ett par engångsligg. Famlandet i sänghal-
men fungerar både som en övning men också en bekräftelse 
att det inte är något fel på den här personen, den har bara inte 
hittat den rätta än. Det är också i den här konservativa dyngan 
som vi hittar roten till hook up- kulturens problem. Att om 
någon är singel är detta övergången mellan förhållanden. Så 
för att försäkra sig om att denna inte är ful eller äcklig bör 
den stämma av med ett ligg eller två. 

Sex och bekräftelse är inte samma sak. Det är möjligt att 
dessa hänger ihop, men att söka efter sitt eget värde i sängen 
kan bli farligt. Det är därför den glamourösa myten måste 
synas. One night stands kommer aldrig få dig att tycka om 
dig själv, det är bara du själv som kan lyckas med det!                                

Nils Åvall



Jungfru Mar ia bli 
aktivist - Om Pussy Riot 
och aktivismen
Stickade rånar luvor i neon, slagord på ryska och en 
vilja av stål. Jag pratar om Pussy Riot. 
Aktivistgruppen från Ryssland som var it aktiva, till 
och från, i mer än fem år. En global kraft, men ändå i 
per ifer in gömda bakom sina rånar luvor. En dynamisk 
grupp som förändras, medlemmar hoppar av, åker i 
fängelse och blir  misshandlade men ändå finns den 
kvar, i per ifer in. Vilka är egentligen Pussy Riot? Hur 
uppkom de, men framför allt vad kan vi lära oss av 
dem?

År 2005 tillkännager den folkkära ryssen Garri Kasparov att han 
vill bilda en opposition, mot självaste Vladimir Putin. Snart blir 
Kasparov bannlyst och kan inte hyra en enda samlingslokal i 
hela Ryssland. Däremot blev han startskottet för en rörelse som 
demonstrerade, och demonstrerade och återigen demonstrerade. 
Demonstrationerna höll på i ungefär tre år och är känt i Ryssland 
som de misshagligas marscher. I de här demonstrationerna, år 
2006, deltog den ryska studenten Nadezjda Tolokonnikova. Det 
var nog ingen i marscherna som tyckte att förändringen låg i 
luften, men för Nadezjda var det uppenbart att ilskan var stor 
och framför allt kollektiv, skriver Masha Gessen i sin kända bok 
ord kan krossa betong-berättelsen om Pussy Riot. 

Nadezjdas känsla delades inte minst av hennes hennes partner 
Pyotr Verzilov. De lät känslan gro och ett år efter protesterna 
2006 startade de, tillsammans med paret Oleg Vorotnikov och 
Natalia Sokol, konstgruppen Vojna. Vojna betyder krig på ryska, 
och gruppen riktade in sig på politisk performancekonst. De 
förde krig, och motstånd, på sin hemmaplan, konsten. 
Konstgruppen växte och krympte, frodades och vissnade. Deras 
första perfomance kallades himmelsfärden, och gick ut på att en 
av medlemmarna, Prigov, skulle bäras upp för 20 våningar i ett 
kassaskåp, läsandes en monolog om lidandet och himmelen. 
Däremot gick något snett, och Vojnas första aktion blev aldrig 
av. Prigov som skulle spela huvudrollen dog, uppger Masha 
Gessen.

Vojna fortsatte att kämpa och till slut kom deras stora entré. De 
förvandlade tunnelbanan till en likvaka för Prigov. Installationen 
döpte de till gästabudet. Ett tag senare, 2008, anordnar Vojna ett 
knull till arvingens Björnungens ära, en aktion på det 
naturhistoriska museet i Moskva. Aktionen var menat som ett 
hån mot premiärminister Dmitrij Medvedevs, och Gessen menar 
att installationens underliggande mening var: rysk politik är lika 
snuskig som porr. Kriget mot den ryska staten var äntligen här.

Precis som Vojnas namn, var meningen med deras konst krig. 
Det är precis det aktivism går ut på, krig. Inte krigsföring, utan 

att kriga emot något, förhoppningsvis någon form utav 
orättvisa. Finns det motståndet även här, i Sverige? Ja, trots 
att vi inte behöver kriga mot en regim, men det kommer jag 
till senare.

2010, efter flertalet häktningar, började gruppen förtvina, 
och till slut fick de fly landet, skriver Gessen. Att luften gick 
ur Vojna stoppade däremot inte Nadezjdas och hennes vän 
Jekatarina Samutsevitj. Under en konferens för oppositionen 
i Ryssland 2011 höll vännerna en föreläsning om feminism. 
Under sin föreläsning lanserade de den fiktiva gruppen Pisia 
Riot där de framförde sin första, och enda, låt ?döda 
sexisten?. Med texten:

?Bli feminist, bli feminist!

Fred i världen och död åt männen.?

En något provocerande textrad, för vissa. En nagel i ögat för 
exakt den gruppen Pussy Riot(då Pisia Riot) vill provocera: 
män och alla de som skyddar dem. En aktivism som är 
skoningslös och inte utan uppoffring. Ett primitivt uttryck 
för ilska, rent ut sagt vrede liksom spottar ut de unga 
tjejerna. Patriarkatet har efter hundratals, tusentals, år 
genererat ett tryck stort nog för att bilda en diamant.  
Diamanten är en cut throat aktivistgrupp som skriker ?död åt 
männen?.

Vojna var kanske dött, men deras aktivister var det inte. Ur 
Vojna klev nu feministerna Pisia Riot, som snart kommer bli 
Pussy Riot. Pisia Riot började jobba på en musikvideo. Den 
skulle, likt Vojnas första installation, ta plats i tunnelbanan. 
Den här gången var det pelarna i de enorma ryska 
tunnelbanestationerna som fick agera scen. Inspelningen tog 
ungefär en månad, och kostade gruppen flera häktningar och 
några fall av polismisshandel. 

Gruppen orsakade tumult och fångade både massmediernas 
och polisens intresse. Medias första antagande var att Vojna 
var tillbaka på konstscenen. Rysslands sista oberoende 

Konstnär: James O'brien



tvstation, Dozjd, bjöd in gruppen för en intervju, skriver Gessen. 
Där Förklarade Nadezjdas och Jekatarina att det inte var Vojna 
som låg bakom tumultet i tunnelbanan, det var konstkollektivet 
Pussy Riot. Den internationellt kända feminist-punkgruppen var 
nu ett faktum.

Media och aktivismen går hand i hand. Utan media blir det svårt 
för aktivismen att få spridning och effekt. Pussy Riot skulle inte 
vara det popkulturella fenomen som de är idag utan media. Är 
det däremot bara traditionell media som är bundis med 
aktivismen? Nej, aktivismen är idag också på de sociala 
medierna. Aktivisterna tar plats där de får den, på gott och ont.

Den 7 November 2011, på nittiofyraårsdagen efter 
oktoberrevolutionen, lanserar Pussy Riot sin blog. På bloggen 
släpps deras, för dem, kostsamma och mödosamma musikvideo 
?befria gatstenarna?. Masha Gessen berättar att texten löd:

?Chimki-skogen har avverkats,

Tjirkova strukits från valsedlarna.

Feminister skickats på mammaledighet.

Befria gatstenar, befria gatstenarna!?

Videon får viral spridning, skriver Gessen, och Pussy Riot älskar 
det. De smider medan järnet är varmt och redan tre veckor 
senare släpper de sin andra video, ?Kropotkinvodka?. Låten 
handlar den här gången om Putins fixering vid lyx. Efter 
?Kropotkinvodka? följde en lång rad av aktioner, där budskapet 
varierade mellan kritik mot regimen, feminism och anarkism. 
Även om budskapet varierade något, så fanns det en del element 
som var det samma. De var alltid en punkig och politiskt laddad 
låt som framfördes på en provisorisk scen mitt i det offentliga 
rummet. 

Som Pussy Riot visar sker den bästa aktivismen i det offentliga 
rummet, just för att dra till sig den offentliga blicken. Ju mer 
uppmärksamhet, desto större genomslag och effekt får 
aktionerna. Idag är däremot det offentliga rummet inte bara ett 
rum, utan även en server. De sociala medierna är offentliga och 
därför också en del av det offentliga rummet. Därför finns det, 
även där, aktivister.

Allt gick väldigt bra för Pussy Riot, Gessen beskriver Pussy Riot 
som berömda under perioden. I medvinden och berömmelsens 
berusning bestämmer sig Pussy Riot för att göra sin nästa aktion 
i frälsarkatedralen. En mycket religiöst, och politiskt, laddad 
plats. Det är där både Putin och Medvedens går i gudstjänst. 
UI(utrikespolitiska institutet) beskriver Rysslands religiösa karta 
som att den ortodoxa kyrkan ?utgör ett slags nationalkyrka, 
knuten till kulturarvet. Dess överhuvud är patriarken av Moskva 

och hela Ryssland.?. Frälsarkatedralen blir för mig en 
manifestation utav Rysslands konservativa och patriarkala 
kärna. En politisk protest i frälsarkatedralen är en riktig 
spark i skrevet för den ryska staten, helt enkelt.

Februari 2012 fylldes Frälsarkatedralen i Moskva utav 
vrålen från Pussy Riot. Vrålen är idag kända som 
?punkbönen?. Pussy Riot skanderade:

?Jungfru Maria, Guds moder, bli feminist!

Bli feminist, bli feminist!

/.../

Patriarken Gundjajev tror på Putin

Bitch, du ska tro på Gud? 

Deras geniala strategi och ambitiösa aktion blev för mycket 
för dem. ?Punkbönen? blev ett hårt och i Juni 2012, cirka 
fyra månader efter aktionen, satt Pussy Riot i 
Chamovnitjeskij-domstolen, åtalade bland annat för 
huliganism, skriver Gessen.

Historien om Pussy Riot, deras mod och konstnärskap är 
inspirerande. Det väcker också frågan, hur ser det ut i 
Sverige? En, relativt, fungerande demokrati, inte fri från 
orättvisor men med respekt för det fria ordet. En demokrati 
utan Pussy Riot, i Sverige är det inte farligt att vara aktivist. 
Mycket utav aktivismen sker, så jag ser det, på nätet och 
sociala medier. Konton såsom TNKVRT, fetkvinna, 
intedinhora och makthavarna, är alla exempel på 
nätaktivism. Namninsamlingar delas, historier om orättvisor 
lyfts och likesen strömmar in.

Aktivismen på nätet är inte utan risk, det kan följa hot och 
drev, men i jämförelse med Pussy Riot tycks uppoffringen 
liten. Detta, menar jag, gör att aktivismen går från primitiva 
uttryck såsom ilska, till en mer resonerande ton. Exempelvis 
förekommer inte civil olydnad bland nätaktivisterna. 
Däremot förekommer civil olydnad bland aktivister i 
Sverige, exempelvis allas vår hjälte Greta Thunman, men 
även här är tonen resonerande. Aktivismen och 
opinionsbildning flyter samman, vilket bildar en mer 
deliberativ debatt. 

Att alla kan bli sin egen instagramaktivist gör självklart att 
mängden aktivism, och framför allt politiska budskap, ökar. 
Detta med för och nackdelar. I podden raseriet säger Amie 
Bramme Sey och Fanna Ndow Norrby att ökningen leder till 
en politisk mättnad. Alltså att vi blir matade med så mycket 
politiska intryck att vi till slut tröttnar. De två kända 
feministerna och anti-rasisterna ser det som att den politiska 
trenden på sociala medier håller på att vända.

Det är också här Pussy Riot kommer in i bilden. En aktivism 
som är gratis blir till en massprodukt, ungefär som möbler 
hos IKEA. Flödet kryllar av hemmasnickrade tankar till lågt 
pris. Kanske måste vi nu blicka bakåt för att komma framåt? 
Pussy Riot lär oss att förändring kräver en fitta av stål och 
en ilska som glöder. Det är också därför jag drar slutsatsen 
att om vi vill undvika politisk mättnad måste också 
aktivismen kliva ur molnet och ut på gatan. Befria 
gatstenarna, befria gatstenarna!

Nils Åvall



Har kvinnan alltid var it densamma?
Som många av oss redan vet har kvinnan varit förtryckt 
under många olika former, världen över. Jag läste för ett 
tag sedan i en artikel vid titeln "Kvinnliga präster inom 
kristendomen" där någon ställde frågan ?Om nu Gud inte 
gör skillnad på kön, varför är då så många kristna, till och 
med högt uppsatta och väl belästa biskopar, emot 
kvinnliga präster? Har de inte fått det från Bibeln? De har 
väl knappast kommit på det själva?? Jag tyckte detta var 
en mycket intressant fråga, eller frågor för att vara exakt, 
då det fortfarande är något som många människor undrar 
över, däribland jag själv. Har kvinnan alltid varit en un-
dervärderad individ i jämförelse till mannen? 

Tittar man på böcker och andra litterära verk kan man se 
skillnad på hur kvinnans roll ändras i relation till man-
nens. Kvinnans roll kan ha många olika betydelser. Det 
skulle t.ex. kunna vara ur ett politiskt perspektiv; Hur 
hennes rättigheter är i jämförelse till mannens. Men, vad 
menar jag med kvinnans roll ?ur ett litterärt perspektiv?? 
Jo, exempelvis hur kvinnan framställs i böcker genom 
litteraturhistorien.

Det finns många böcker som handlar om kvinnans roll i 
samhället från många olika epoker. Några exempel är 
Svindlande Höjder skriven av Emily Brontë och Jane 
Eyre av Charlotte Brontë, som båda gavs ut 1847. De är 
båda skrivna ur ett realistiskt perspektiv. Därför är han-
dlingen mer pålitlig då kvinnorna i böckerna reflekterar 
kvinnorna i det verkliga och dåtida samhället. Något som 
är mycket intressant med dessa böcker är att båda är 
skrivna av kvinnor, vilket gör dess handling mer trovärdig 
om man resonerar kring kvinnans ställning i både det so-
ciala, men även ekonomiska perspektivet under den eran.

En annan intressant fakta är att kvinnan inte alltid fått 
skriva böcker, noveller, etc. pga. att normerna inte alltid 
tillåtit det. Under Antiken t.ex. så fick endast männen 
framställa litterära verk. Detta tycker jag själv, är fruk-
tansvärt sexistiskt och kränkande. Att det faktiskt har varit 
så visar en hel del hur kvinnan har haft det, både ur ett 
identitetsperspektiv, alltså hur hon blivit sedd, men även 
som individ med rättigheter etc. Jag mår ärligt talat illa av 
tanken på att kvinnor förr i tiden setts som ingenting. Bara 
bördor som går runt på denna planet som saknar syfte och 
innebörd.

Om man ska utgå från frågeställningen, tänkte jag spinna 
vidare på Emily Brontës bok Svindlande Höjder. Där 
beskrivs huvudkaraktären Catherine Earnshaw ganska 
velig, nästan naiv. Hon hade en tuff uppväxt, då hon jämt 
och ständigt blev utskälld av sin pappa för att hon hade en 
viss typ av attityd. Det präglade hela hennes uppväxt, 
vilket man märker som läsare när karaktären växer upp 

Från att vara en kaxig, liten flicka som inte bryr sig om 
vad andra tycker, blev hon en kvinna som undervärderade 
sig själv och sina känslor.

 Exempel på detta är när hon bestämde sig för att 
gifta sig med den rika och förmögna mannen 
Edgar Linton, fastän hon egentligen hade känslor 
för sin ickebiologiska adoptivbror Heathcliff. 

?Ni älskar Edgar och Edgar älskar er. Allt tycks 
gå så lekande lätt - var finns svårigheterna??

?Här och här! svarade Catherine och slog med 
ena handen för pannan och med den andra för 

bröstet.? 

Svindlande höjder av Emily Brontë (s. 105 i pocketversionen). 

Trots sina känslor för Heathcliff så gifte hon sig 
med Mr. Linton. Gjorde hon det för att hon kände 
sig tvungen till att göra det eller för att hon själv 
ville? Själv tolkade jag det som att hon gjorde det 
pga. att hon skämdes över Heathcliff. Att hon inte 
skulle kunna stå ut med tanken på vad andra 
skulle tycka om de två tillsammans. Heathcliff var 
en så kallad ?zigenare?, som nuförtiden anses som 
ett skällsord. Catherine däremot var från England 
där boken utspelar sig. 

På den tiden var det inte fint att vara från utlandet, 
som Brontë beskriver i Svindlande Höjder. Alla 
hade inte samma rättigheter på 1800-talet, som vi 
har nu på 2000-talet, vilket märks tydligt när man 
sitter och bläddrar i boken.Var det på grund av 
samhällets normer som Catherine fick ta de beslut 
som hon tog eller var det för att ?hon var kvinna 
och inte fick välja själv, då kvinnor inte vet bäst 
själva?? 

Triangeldrama som är ytterst centralt i Svindlande 
höjder, är något som skrivs om än idag. Det är 
något som litteraturvärlden nästan sitter och 
dreglar över när de läser.



Ett nutida litterärt exempel på ett kärleksdrama mellan 
tre individer är Twilight- serien, skriven av Stephenie 
Meyer. Under bokseriens gång skriver Meyer om hur 
Bella vacklar mellan den självdestruktiva vampyren Ed-
ward Cullen och den överbeskyddande, kortstubinade 
varulven Jacob Black. Vem ska vinna hennes hjärta? 
Bella velar fram och tillbaka och vet först inte vad hon 
vill, men väljer tillslut Mr. Cullen. Det jag vill komma 
fram till med detta exempel är att kvinnan som individ, 
ur ett litterärt perspektiv, framställts på samma sätt i 
denna bok som hon gör i Emily Brontës bok Svindlande 
Höjder. Frågan kanske inte är hur vi ser på kvinnan i lit-
teraturen, utan snarare hur det verkliga samhället har 
förändrat henne.

 

Jag läste som sagt en artikel vid titeln "Kvinnliga präster 
inom kristendomen" som ifrågasatte kristendomens syn 
på kvinnor, då många tycks vara emot kvinnliga präster. 
Som svar till det såg jag Thor-Leif Strindberg förklara 
att det inte är är Gud som bestämt att det ska vara så som 
det är i samhället. Det är vi människor som själva har 
gjort världen till den som vi har idag, ty vi har fått den 
fria viljan som det står skrivet om i Nya Testamentet i 
Romarbrevet kapitel 9 vers 15-16.

För visst är det så, att Gud älskar alla människor, oavsett 
kön. Just om detta skrivs det även om i en annan artikel 
som heter Jämlikhet inom kristendomen?

?Gud skapade människan (dvs. alla människor, inte vissa 
människor) till sin avbild (1 Mos 1:27). Vi må vara ut-
seendemässigt olika på grund av kön, ras, miljö, arv etc, 
men vi är alla människor och Guds skapelser med 
samma ursprung och samma slutliga mål, att bli Guds 
avbilder, och följaktligen har vi också exakt samma 
värde och exakt samma gudagivna möjligheter och rät-
tigheter, oavsett om vi är män eller kvinnor.

Med denna information ser vi ett starkt samband mellan 
det jag tidigare har diskuterat. Kanske är det så att det är 
samhällets normer som har format den bild vi har av 
kvinnan, både ur det sociala men även ur det litterära 
perspektivet, då många böcker skrivs ur realistiska per-
spektiv. 

Om vi istället väljer att gå helt emot mitt resonerande har 
vi ett förtjusande exempel på ett drama från antiken med 
titeln Medea, skriven av Euripides. I detta drama 
beskrivs den kvinnliga huvudrollen Medea som tydlig 
feminist, då hon upprepat klagar över orättvisor och 
könsmaktsordningen.

Jämför man Medea med Twilight-serien ser i alla fall jag 
en mycket stor skillnad. Medea är en stark och rund 
karakträr där hon står för vad hon tycker, medan Bella i 
Twilight är en platt karaktär som förlitar sig mer på sina 
män, än sig själv. Det säger en hel del om kvinnans roll i 
samhället ur ett litterärt perspektiv. Catherine Earnshaw i 
Svindlande Höjder, var till en början en flicka som stod 
upp för sig själv, men när hon växte upp, kom verk-
ligheten i kapp henne, dvs. normerna, könsrollerna och 
stereotyperna. 

Hur har kvinnans roll i samhället förändrats ur ett lit-
terärt perspektiv då? Det verkar som att människan un-
der antiken hade en grundtanke att kvinnan och mannen 
ska vara jämställda då det står skrivet så i Nya Testa-
mentet i Bibeln, som skrevs under antiken. Dock tog det 
väldigt lång tid för boken att tryckas och översättas till 
alla de språk som den är översatt till idag. 

Det fick mig att fundera?  Hade kvinnans roll i samhäl-
let varit helt annorlunda idag om Bibeln spridit sig snab-
bare? Det hade man kunnat hoppas, men antagligen hade 
det inte gjort någon markant skillnad. Då bibeln först 
blev färdig under 300- talet, då  vi började röra oss mot 
medeltidens epok, så grundades samhället på de vita 
privilegierade männens villkor. Ihop med det faktum att 
det rådde låg läskunnighet, ledde det till att folk inte 
kunde ifrågasätta det kyrkan sade. Man skulle kunna ut-
trycka dets som att kyrkans ord blev folkets lag.

Människan var alltså ?tvungen? att lyssna på det som 
sades i kyrkan och samhället, även om det nödvändigtvis 
inte följde bibelns innehåll. När läskunnigheten däremot 
ökade, började folk läsa litterära verk, som t.ex. bibeln 
och börja bilda egna uppfattningar om vad Kristen-
domen egentligen innebar och innebär. 

Hur har kvinnans roll i samhället förändrats ur ett lit-
terärt perspektiv nu då? Jo, vi kan dra slutsatsen att 
samhället har påverkats av litteraturen, men att vi senare 
även kan se att litteraturen påverkats av samhället. 
Kvinnans roll i det samhälle som hon befinner sig i, spe-
glas i de litterära verken som finns i hennes tid. Var 
samhället mer eller mindre feministiskt, syntes det i de 
litterära verk som fanns för samtiden. Kvinnans roll har 
alltså förändrats i takt med hur tiden såg ut och vilka 
värderingar man hade för tillfället, vilket man kan se ur 
det litterära perspektivet. 



Reklam är någonting som vi blir matade med dagligen, vare sig 
det har positiv eller negativ inverkan på oss som människor. Det 
har på senare tid väckts stark kritik mot casino reklamer som 
triggar folk till spelberoende.  Men reklamvärlden kan gå förbi 
oss och saker och ting som vi kanske borde reagera på går oss 
förbi utan någons egentliga tanke eller analys kring det. 

Någonting som väckt starka tankar hos mig den senaste tiden är 
reklam för gravtest. Varför visas det alltid ett positivt svar på 
testerna i reklamfilmerna? Varför är det alltid ett heteropar som 
är huvudpersonerna i reklamfilmen? För jag undrar om den 
gamla synen på kvinnan och barn sitter kvar i oss, att om en 
kvinna med ett negativt svarsresultat skulle bli glad, skulle det 
då ses som kontroversiellt? För jag tycker att gravtest 
reklamerna matar oss med strukturen att en heterokvinna vill 
alltid ha barn och en graviditet är alltid önskad. Det finns fler 

faktorer som spelar in.  

Det främsta företaget som gör reklam för just gravtest är Clear-
Blue, ett företag som tagit fram gravtest där du kan se hur långt 
gången du är, om du är fertil och såklart om du är gravid eller 
inte. För i reklamerna så visas också alltid ett positivt provresul-
tat. Det kanske är hårdraget att säga att vi kvinnor framställs 
som någon typ av bebismaskiner men reklamerna får detta att se 
så otroligt enkelt ut. Gravtest är ju faktiskt en produkt som an-
vänds av både de som vill vara gravida och inte. Ett negativt 
svar på ett gravtest visar ju inte att produkten i fråga är sämre än 
om den skulle visa ett positivt svar. 

Samtidigt förstår jag sättet som de marknadsför på. Samhäll-
snormer säger att det är positivt för dig som hetero kvinna att 
vara gravid. De laddar reklamen med så många normpositiva 
markörer som möjligt för att kunna sälja. Men jag skulle vilja se 
en reklam för gravtest som inte ses som så konservativ som jag 
ser de reklamer som visas på TV nu en modernisering i allmän-
het.  

En oönskad graviditet kan bero på många saker, en kvinnas 
psykiska ohälsa, ålder, ekonomi, funktionsvariation, miljö etc. 
Enligt socialstyrelsen så utförs det cirka  38 000 aborter varje år 
i Sverige och jag kan nästan tycka att denna typ av reklam säger 
emot abortlagen. För många kvinnor finns det en stor skam 
kring att göra en abort, att då i samma skede bli matad med 
denna typ av reklam. En kvinna med ett stort vitt leende i den 
?perfekta åldern? som kramar om sin man efter att ha fått ett 
positivt provresultat som att ?barn aldrig är ett misstag?. 

Samtidigt när det gäller kvinnor som har svårt att skaffa barn ty-
cker jag personligen dessa reklamer kan framstå som otroligt 
provokativa, eftersom att skaffa barn ses som ?en dans på 
rosor?. Hela tiden vill samhället mata oss med att kvinnor skall 
vara lyckliga och speciellt när det kommer till frågan om barn. 
Barn i regel är synonymt för lycka och en kvinna som inte vill 
eller har möjligheten att skaffa barn ses som upprörande.  

En reklam med en kvinna som blir glad över ett negativt test tror 
jag skulle väcka många tankar men också väldigt intressanta 
diskussioner. En reklam med en kvinna som har funktionshin-
der, ett par som inte är hetero eller en ensamstående mamma 
skulle ifrågasätta de stereotypa normer som ofta ses inom 
reklamvärlden vilket i sin tur har stor påverkan på oss män-
niskor. Samtidigt tror jag också att företag som fokuserar på 
kvinnor i allmänhet och deras intima relationer, har stor 
påverkan på unga tjejer. Att därför i reklamerna om gravtest 
uppmana till att testa sig, i tid uppmana om preventivmedel och 
ange abort som ett alternativ om svaret skulle vara positivt tror 
jag skulle bryta många normer.

          Anna-Lotta Nanne

Varför kan det aldr ig visas ett negativt 
provresultat på reklamer om gravtest? 

"Det finns en miljon faktorer som spelar in 
när det gäller en kvinna och hennes 

graviditet." 



Jag sitter upprätt i sängen med täcket uppdraget över mina bröst. 
Jag känner mig osäker i stunden även fall det bara är jag som är 
vaken. Solstrålarna letar sig in mellan gardinerna och lyser upp 
rummet. Den kalla vårvinden blåser in genom glipan i fönstret 
vi lämnade öppet igårkväll. Vinden är kylig men det är varmt 
under täcket. Jag kan känna att han ligger nära, hans varma 
kropp bara några centimeter från min ger mig värme men ändå 
ryser jag till av vinden. 

Jag lägger mig ner igen med en duns och andas ut. Jag vrider 
mitt huvud för att se på honom. Han är vriden åt andra hållet; 
bort från mig, så allt jag ser är hans mjuka kastanjebruna hår 
och hans breda axlar. Jag lägger mig platt på rygg med armarna 
längs sidorna och känner hur tung kroppen är. Jag känner varje 
andetag när bröstkorgen lyfts upp och sedan sjunker sakta ner 
igen. Varje andetag känns som en evighet, varje inandning är en 
början på något nytt men en fortsättning på det gamla, en up-
prepning som bara slutar en gång. Jag håller andan i några 
sekunder. 

Allt runt omkring mig blir så mycket tydligare. Utan det kon-
stanta lilla bruset från min egen andning blir alla ljud starkare. 
Alla fågelkvitter klarnar och jag lägger märke till hur någon 
låser dörren på andra sidan gatan. Jag hör även hur han andas 
när han ligger där bredvid mig. Tunga och djupa andetag är det, 
precis som man har när man sover. Jag känner hur luften tar slut 
i mina lungor och jag andas in igen precis som att jag aldrig 
slutade.

Jag ser upp i taket och lägger märke till en  liten spricka. Min 

mormor sa alltid till mig när jag var liten att sprickor över sän-
gen skapas av drömmar som vill ut i världen. Drömmar som an-
nars är inlåsta i våra tankar, drömmar som aldrig får komma ut 

Vaken i tre minuter

och bli verklighet. Jag vred på huvudet igen och såg på honom. 
Jag vred hela kroppen och kurade ihop mig nära, inte för nära, 
jag ville inte väcka honom. Det kanske var hans drömmar som 
ville fly, hans drömmar som inte blev uppfyllda eller förverkli-
gade. Eller så var det någon helt annan. Det hade säkert sovit 
flera hundra personer i den här sängen, flera hundra olika tjejer 
som han släpat hem efter olika fester. Jag var bara nästa hemsläp 
och inget mer. Det var min dröm om att detta skulle vara något 
äkta som ville ut, min dröm tillsammans med alla andras dröm-
mar som ville samma sak.

?Jag är säkert bara en i mängden för honom? tänkte jag. Sam-
tidigt som den tanken passerar mitt huvud kan jag inte annat än 
att tro att jag var något speciellt. Min tro kanske består mer av 
hopp en något annat men jag vill lita på min magkänsla. Jag 
hade länge vetat vem han var, vi hade gått på samma gymna-
sium. Alla visste vem han var och detta inlkluderar mig. Men 
ingen visste vem jag var så jag förväntade mig inte att han 
skulle känna igen mig. Vi hade faktiskt pratat innan, jag hade 
hälsat i korridoren några gånger och han hälsade tillbaka. 

Nu i efterhand har jag insett att han antagligen bara gjorde det 
för att vara artig och att han själv inte hade tagit initiativet. Efter 
studenten har jag bara sett honom någon enstaka gång på bussen 
eller på ICA men annars har han gömt sig bra. Han försvann 
aldrig ur mina tankar. Han fanns alltid där i bakhuvudet men jag 
plockade väldigt sällan fram tanken.

Jag tjostar lite för mig själv och tänker ?Varför satte jag mig 

själv i den här situationen?. Den praktiska sidan av mig inser 
hur dumt det var, att detta bara har lett till att jag har väckt 
tanken av honom och att jag nu inte kommer kunna glömma det. 
Å andra sidan så är det detta jag har velat så länge. 



?Det är ju antagligen ingenting jag kommer att ångra. Det är nu 
jag är ung så jag måste våga leva i stunden!? försöker jag intala 
mig själv. Jag försökte se mig om i rummet för att hitta mina 
saker. Hans lägenhet var ganska liten så det var inte många 
ställen allt kunde vara på. Min röda klänning låg på golvet och 
den stora vinfläcken var ett faktum. Det är omöjligt att jag kan 
smyga mig ut i den utan att alla kommer se mig som ett miss-
lyckat hemsläp när jag sitter på bussen hem. Men vad hade jag 
för val? Jag fnissade lite över vinfläcken. Efter några glas hade 
jag äntligen byggt upp modet, eller snarare kanske tappat för-
mågan att tänka klart för att gå fram och prata med honom. När 
jag bara stod en meter från honom vänder han sig om och 
stöter till mig o mitt vinglas så allt spills ut över min klänning. 
I stunden skämdes han en hel del, det kunde jag se på honom 
men efteråt kunde vi skratta åt det.

Jag satte mig upp på sängkanten och började rafsa ihop mina 

grejer. ?Bäst att smyga ut innan han vaknar? tänkte jag så slip-
per jag allt det stela. När jag satt där på sängen hörde jag hur 
täcket rasslade till. Jag vände på huvudet för att se om han 

hade vaknat. Hans ögon var fortfarande stängda men med sin 
mörka morgontrötta röst sa han ?Godmorgon?. Jag svarade 
snabbt ?Oj jag visste inte att du var vaken, jag skulle precis 
gå?. Han öppnade ögonen och krängde sig upp på sin armbåge, 
tittade på mig och höjde ena ögonbrynet. Jag visste inte vad ja 
skulle göra, jag visste inte om det var ett sätt att uppmana mig 
att fortsätta gå eller om han ville att jag skulle stanna. Jag bara 
satt där. 

Tillslut sa han ?Om du på riktigt tror att jag kommer låta dig 
smita unda nu så har du fel?. Han tog tag runt min midja och 
drog ner mig under täcket. Jag gjorde inte mycket till motstån 
utan sveptes med ner. ?När jag äntligen lyckats få din upp-
märksamhet efter tre år så kommer jag inte låta dig springa 
iväg så enkelt... men om du inte vill vara här så ska jag såklart 
låta dig gå? sa han. Jag märkte att han väntade på ett svar men 
jag låg bara tyst och lät orden sjunka in en stund, jag pressade 
min kropp lite närmare hans och jag kände hur han höll om 
mig hårdare och hur han inte ville släppa taget.

Låt oss vara barn tills vi blir  vuxna
Jag är snart 18 år gammal. Snart vuxen och myndig. Snart stor 
nog att kunna bestämma själv och anses av samhället kunna 
vara kapabel till att ta rimliga beslut i riksdagsval. Men jag är 
inte redo för detta, jag vill inte växa upp.

Det är december. Jultider. Alla myser till det med extra många 
filtar i soffan, extra många värmeljus står uppradade i fön-
sterna och extra många ger sig själv en ursäkt att inte hålla lika 
hårt i dieten, ?det är ju faktiskt jul? säger de till sig själva även 
fall november knappt hunnit springa runt hörnet på dessa två 
dagar. 

Jultider innebär julklappar och hemma hos oss har dessa börjat 
läggas på hög lite överallt i huset. Det spritter i hela kroppen 
för att kika lite extra noga på etiketterna för att kunna hitta de 
som är till mig. Det kliar något fruktansvärt mycket i fingrarna 
för att få skaka på paketen för att kunna lista ut vad som kan 
gömma sig där i. Varje morgon sitter jag klistrad vid teven för 
att inte missa vad som händer i julkalendern.

Jag vet att på julafton kommer jag bete mig som ett litet barn 
igen. Jag kommer inte vara den som försiktigt viker upp pap-
pret runt paketen utan jag kommer vara den som brutalt med 
all min styrka sliter loss presentsnöret så jag kan få ett or-
dentligt grepp runt pappret så det rivs loss i ett ryck. Jag kom-
mer sitta klistrad vid kalle klockan tre. Jag kommer äta mig 
mätt på köttbullar, prinskorv och potatis eftersom sill bara är 
för de vuxna och jag tycker det är äckligt! 

Nu när jag snart är vuxen har samhället runt omkring mig bör-
jat sätta högre krav på mig som individ. Främlingar eller folk 
jag knappt känner kan påpeka hur jag bör bete mig i sociala 
sammanhang och hur jag alltid vara artig mot andra, och tittar 
snett om jag inte lever upp till deras förväntningar. Folk runt 
omkring mig, vänner och familj, börjar förvänta sig mer i hur 
bra jag presterar i tex skolan eller saker jag gör privat på min 
fritid. 

Bara för att man blir äldre förväntar sig många att man helt 
plötsligt ska bli bra på allt?! Hur ska jag som knappt kan hålla 
mig för att öppna alla paket i förväg lyckas klara mig själv? Bli 
vuxen? Jag vet inte hur alla andra klarar det men denna julen 
behöver inte jag tänka på något av det. I år kan ingen tvinga 
mig att smaka på sill eller öppna mina julklappar men finess 
för jag är bara ett barn.




