
En lokaltidning gjord av Journalistlinjen vid Ljungskile folkhögskola

Tema: Utanförskap
LNLJUNGSKILE NYHETER

www.ljungskilenyheter.se Nr 5| Torsdag 27 oktober 2016



LJUNGSKILE NYHETER LJUNGSKILE NYHETER www.ljungskilenyheter.se8  9

Finlandsfödde Lasse Mattila, bosatt 
utanför Uddevalla, är musiker, förfat-
tare, socionom och före detta fotbolls-
proffs. Det här reportaget handlar 
om honom, fenomenet utanförskap 
och hans arbete med utsatta barn och 
ungdomar.

Varje år föds det 100 000 barn i  
Sverige. Av dessa hamnar 10 till 15 
procent i ett livslångt utanförskap.

– Jag definierar utanförskap som ett icke 
självvalt utanförskap, till exempel långtids-
arbetslöshet, psykisk sjukdom, kriminalitet 
eller missbruk, säger Lasse Mattila mellan 
pannkakstuggorna på ett kafé i centrala 
Uddevalla.

Otillfredställda behov hos barnet leder 
inte sällan till utanförskap.

– Ett barn som har fått sina behov till-
godosedda fungerar i sitt sammanhang. De-
struktiva normbrytande beteenden är ofta 
tecken på att barnet inte fått sina grundläg-
gande behov tillgodosedda.

Lasse Mattila talar på sjungande finlands-
svenska. Välartikulerat. Men inte sällan 
med ett för Bohuslän så typiskt jakande 
“jajemen”.

– När vuxna möter barn med de här be-
teendena, då händer det något. Det skapar 
en viss ångest, rädsla och osäkerhet kring 
hur vi ska bemöta barnet. Det i sin tur ska-
par ett problematiserande förhållningssätt 
till barnet.

Lasse Mattila är övertygad om att det 
finns mycket mer man skulle kunna göra för 
de här barnen. Och väldigt mycket av det är 
möjligt att göra. Men som han säger:

– Rädslan att göra fel är ofta mycket star-
kare än viljan att göra rätt.

Branden
Redan under träningen kunde 13-åringen 

känna brandlukten. Strax därpå sirener i fjärran. 
I anfallet därpå nickade han bollen stolpe ut.

– Helvetti, skrek han!

På väg hem tätnade brandlukten. Sirener-
na hade slutat ljuda för länge sedan. Det 
stack i näsan och ögonen rann. Utanför 
deras villa i Esbo stod brandbilarna. Snart 
tomma på vatten.

Lasse Mattilas mamma blev 46 år.

Lasse Mattila utgår ifrån tre teser:

• Varje barn vill lyckas
• Alla barn gör så gott de förmår i varje 

situation
• Varje beteende har en funktion

– Om vi hade strävat efter att försöka för-
stå funktionen, hade vi vuxna haft större be-
redskap att bemöta barnets beteende.

Alla vuxna i barnets närhet kan vara viktiga.

– Naturligtvis har föräldrarna en central 
och viktig roll i barnets liv. Men det finns 
många andra vuxna som kan bli viktiga för 
barnet.  Det kan vara familjens vänner, släk-
tingar, föreningsledare, personal inom sko-
lan eller socialtjänsten.

I en studie fick vuxna som växt upp i 
missbruksmiljöer svara på frågor om vilka 

TE PÅ KAFÉ. "För mig handlar det om att bygga bärande relationer.                        Foto: Joacim Österstam 
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vuxna som varit mest betydelsefulla för 
dem under uppväxten. Vissa svarade sina 
mor- eller farföräldrar. Andra nämnde nå-
gon på skolan eller i idrottsklubben. Och så 
var det en som hade svarat Busschauffören.

– Det etsade sig fast hos mig, säger Lasse 
Mattila. Att man kan spela en stor roll även 
i det lilla.

Under största delen av sitt yrkesverksam-
ma liv har Lasse Mattila arbetat direkt med 
barnen och ungdomarna. Sedan ett antal år 
tillbaka har han främst jobbat med vuxna 
som i sin tur möter barn och ungdomar.

När han är ute och föreläser försöker han 
synliggöra det här med utanförskap som fe-
nomen. Omfattning, uttryck och kostnader. 
Både mänskliga och samhälleliga kostnader. 
Men kanske framförallt hur man kan före-
bygga, upptäcka och bemöta de barn och 
ungdomar som lever i någon form av risk-
zon för framtida utanförskap.

– Det handlar bland annat om att kunna 
knyta an till den dröm eller fånga den låga 
som finns hos alla barn. För någon är det 
kanske teaterdrömmar eller dans. För mig 
var det fotbollen, säger han.

Lasse Mattila berättar att i förskoleklasser-
na hade barnen hur mycket drömmar som 
helst. Men ju högre upp i åldrarna barnen 
kom, desto färre blev drömmarna. Dröm-
marna togs bort ifrån barnen, istället för att 
de gavs näring.

Men det går att blåsa liv i lågan.

– Problemet är att det ofta saknas förtro-
ende och tillit till vuxenvärlden. Jag tror att 
man måste börja med att återupprätta det 
förtroendet och tilliten. Det gör du inte un-
der en telefontid mellan klockan halv nio 
och halv tio varannan vardag.  Utan då mås-
te man vara där.

Enligt Lasse Mattila handlar det om tid, 
kontinuitet och närvaro.

– För mig handlar det om att bygga bä-
rande relationer. Fysiskt, mentalt och käns-
lomässigt. Och min grundhållning är hopp-
full. Men vi vuxna måste vara beredda att 
investera.

Hur hamnade du i det här med ut-
anförskap?

– Jag tror det har med min egen resa i li-
vet att göra. Jag växte upp med en missbru-
kande mamma och min pappa dog väldigt 
tidigt. Jag var ganska gränslös. Jag hade inga 
ramar med mig hemifrån. Utan jag skapade 
mycket av min egen tillvaro och hade nog 
en del riskbeteenden.

Han berättar om hur han och en kompis 
punkterade bildäck på en industriparkering.

– Bil efter bil. Det är ju inget man skulle 
uppskatta idag. Det var mycket sådant.

Lasse Mattila berättar att han kunde nju-
ta av friheten att inte ha några gränser. Det 
fanns en spänning kopplad till det. Samtidigt 
fanns det en annan sida också.

 – När kompisarnas föräldrar ropade hem 
dem var det ingen som ropade hem mig.

Var du inte farligt nära ett utanför-
skap då?

– Jo, det tror jag. Jag skämdes för min 
mamma. Jag ville aldrig ta hem kompisar. 
Jag skämdes för att hon var så full. Jag för-
sökte dölja missbruket så gott det gick. Sen 
hur bra det gick …

– Det var i alla fall ingen som tog upp det. 
Men det måste ha synts på mig. Jag var hur 
lortig som helst. Jag duschade aldrig. Borsta-
de inte tänderna. Klädde mig precis som jag 
ville. Inte alltid årstidsadekvat. Jag vet inte 
hur andra tänkte kring det ...

Lärarinnan
Lunchrast och en skolgård full med barn. 

Höstlöv och toppluvor. Fotboll och hopp-
rep. En lärarinna tar sin elev lite avsides.

– Du, Lasse. Jag vet hur du har det där 
hemma och jag tycker det är väldigt starkt 
av dig att sköta skolan så pass bra som du 
gör.

Ett möte på 20 sekunder. Men Lasse Mat-
tila kom ihåg det och sökte faktiskt upp lä-
rarinnan i vuxen ålder.

– Ett ganska starkt möte. Och jag kan inte 
minnas att någon annan gjorde något över-
huvudtaget.

Lasse Mattila var två år gammal då hans 
pappa dog i en hjärtinfarkt i 55-årsåldern. 
Pappan hade varit aktiv inom både närings-
livet, idrottsrörelsen och politiken. Han 
hade bland annat varit Formel 3-racerföra-
re och så kallad folkvald elektor i de finska 
presidentvalen.

Någon egen bild av sin pappa har han inte.

– Min bild bygger så mycket på andras 
bilder av honom och av det jag har läst om 
honom i tidningar. I Finland finns det en 
bok med kända personer som heter “Vem 
är vem”. I den finns han med.

I somras träffade Lasse Mattila sin äldre 
bror för första gången på 25 år.

– Vi pratade om vår pappa och han var nog 
en skickligare yrkesman än vad han var pappa.

Hans mamma jobbade tillsammans med 
pappan i någon slags näringsverksamhet. 

– När pappa dog så föll den verksamheten 
i knät på henne.

Lasse Mattila berättar att mamman även 
jobbade som sekreterare inom rättsväsendet. 
I domstolen. Han minns att han som liten 
fick följa med henne på jobbet.

– Jag tror att hon höll ihop livet hyfsat 
länge. Tills det eskalerade och hon inte 
längre klarade av jobbet. Därefter blev hon 
hemma på heltid.

Lasse Mattila tror att hans mamma drack 
under hela hans uppväxt.

– Jag kan inte minnas min mamma 
nykter. Och jag vet att hon också hade 

PAPPA LEO.              Foto: Privat

HEMMA I ESBO. "Jag var ganska gränslös." 
             Foto: Privat
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Ledarhunden Messi gav Camilla 
Svenson från Mölndal ökad tillgäng-
lighet och frihetskänsla.

Camilla Svensson bär på en genetisk ögon-
sjukdom. De första sjukdomssymptomen 
märkte hon av i de tidiga tonåren.

– Jag började få svårt att se i mörker, säger 
Camilla Svensson. Nattblindhet kallas det.

Trots synnedsättningen valde hon att ut-
bilda sig till grafisk designer och arbetade 
under ett par år som grafisk formgivare på 
Ortstidningar i Väst. Men synnedsättningen 
förvärrades och till slut gick det inte att ar-
beta kvar längre.

– Saker och ting blev fel och jag fick be 
om mycket hjälp, säger hon.

Camilla Svensson blev tipsad och fick möj-
lighet att gå en traineeutbildning för blivan-
de ombudsmän på Synskadades riksförbund 
(SRF), vilket senare ledde till en anställning 
som verksamhetsledare och utvecklingsan-

svarig i SRF-distriktet i Bohuslän.

Camilla Svensson är hundmänniska och 
har tidigare haft en schäfer. Tanken om en 
ledarhund hade funnits i bakhuvudet under 
ett par år. Men att få en ledarhund, en schä-
fer, kunde ta flera år.

– Men jag visste att det fanns en ledig 
ledarhund på Kustmarkens hundtjänst AB i 
Ljungskile. 

Vid ett studiebesök på hundstallet bad 
hon att få träffa hunden, men ägaren och 
uppfödaren Robert Jönsson var hemlig-
hetsfull och ville inte svara.

I december 2014 gick hon till jobbet som 
vanligt. Med blindkäpp och utan mörker-
syn. Att gå till bussen på morgonen i mörk-
ret var jobbigt.

– Man lyssnar med alla sina sinnen för att 
ta in om det är nån man möter. Min fasa var 
faktiskt tanter med hund i flexikoppel. Det 
har faktiskt hänt att jag hamnat mellan hun-

den och tanten och snubblat över kopplet, 
säger hon.

Den morgonen väntade en överraskning 
på jobbet. Hennes kollegor hade tillsam-
mans med Robert Jönsson på Kustmarkens 
hundtjänst AB ordnat så att schäferhanen 
Messi kunde bli hennes ledarhund.

– Jag fick Messi  i julklapp, kan man säga. 
Det var fantastiskt. Nu är det väldigt stor 
skillnad. Det är ett tryggt sätt att ta sig fram. 
Och är en otrolig frihetskänsla.

Vad betyder Messi för dig?

– Det är min bäste vän. Vill han inte äta 
sin mat på morgonen blir jag jätteorolig. Då 
får jag vara hemma och “vabba” med hun-
den. Han är ju mitt hjälpmedel. Är han sjuk 
kommer inte jag till jobbet.

TEXT: JOACIM ÖSTERSTAM
joacim.jl15@ljungskile.org

Camilla & Messi
FRIHETSKÄNSLA. ”Messi gillar att gå snabbt. Det gör jag med.”                 Foto: Joacim Österstam

Ett magasin om utanförskap

sin resa genom livet. Hon fick till ex-
empel aldrig veta vem som var hennes 
riktiga pappa.

Det fanns tillfällen då Lasse Mattilas 
mamma var så full att han var tvungen att 
ringa efter ambulans.

– Jag fick ringa efter ambulans många 
gånger. De kom dit och konstaterade att 
hon var helt väck. Men de kunde inte ta 
med henne utan hennes egen vilja. Och 
hon ville ju inte följa med. Så då åkte de 
därifrån och lämnade mig ensam med en 
helt redlös mamma. Jag var inte så jättegam-
mal. Någonstans mellan fem och tio år.

Lasse Mattila började spela fotboll i 
fem-sexårsåldern.

– Jag tror att jag följde med en kompis 
bara. Min mamma var inte riktigt i skick att 
stimulera till några fritidsintressen vad jag 
kan minnas. Jag hängde med någon kompis 
och sedan höll jag på med fotboll.

Maradona
En viktig förebild var Maradona som slog 

igenom under fotbolls-VM i Mexico 1986.

– Då var jag tio år gammal. Sådana före-
bilder fanns det ju.

Lasse Mattila flyttade till Sverige i sam-
band med att han förverkligade sin dröm 
om att bli fotbollsproffs. Det gjorde han 17 
år gammal i fotbollsklubben Ljungskile SK. 
Andra året av proffslivet blev han skadad 
och borta från fotbollen ganska länge. Då 
började han fundera över orsakssambanden 
mellan saker och ting i hans liv. Och över en 
del existentiella frågor.

Fotbollslivet har betytt mycket för honom.

– Dels tror jag att den haft en direkt 
livsavgörande betydelse för mig. Fotbollen 
erbjöd en alternativ tillvaro. Jag var väldigt 
ofta på anläggningen och tränade själv.

Lasse Mattila tränade mer än de flesta och 
när det gick bra för honom fick han väl-
digt mycket bekräftelse. Å andra sidan, när 
det gick dåligt fanns där inte en “jävel”. Då 
kunde han få läsa i tidningarna hur kass han 
egentligen var. Det skapade en ganska för-
vrängd självbild hos honom.

– Varje gång jag klev innanför de vita 
strecken till fotbollsplanen, så gjorde jag det 
med mitt människovärde som insats.

Hans engagemang och målmedvetenhet 
finns kvar.

– Jag är nog fortfarande som en sådan där 
vildhäst. Att det är viktigt att saker och ting 
kommer inifrån mig själv, snarare än att det 
kommer utifrån.

Lasse Mattila vill vara med och förändra 
världen. Han vill vara med och revolutione-
ra synen på arbetet med utsatthet och utan-
förskap. Om vilka de egentliga framgångs-
faktorerna egentligen är. Och relationens 
betydelse.

– I dag tror man att man kan tvinga in 
förändringen eller manipulera fram en för-
ändring. Det kommer aldrig att fungera. 
Man måste vara där på riktigt. Det tror jag 
är en av mina större livsuppgifter.

Vad är du mest stolt över?

– Att jag har följt mina drömmar.

MÅLMEDVETEN. "När det gick dåligt fanns där inte en jävel."       Foto: Privat

VILDHÄST.       Foto: Joacim Österstam


