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Våga snacka om tonårskaos 
 
– Vi vill dela med oss av sådant som hjälpte oss, inge hopp och peppa andra att 
kämpa. Det var de starkaste drivkrafterna att skriva boken, berättar Maria 
Langen, ena halvan i författarduon till boken ”Snacka om kaos!” som kom ut i 
juli i år på bokförlaget Piknik. Den andra halvan är Angelika Langen, Marias 
yngsta dotter, idag 20 år gammal. 
  
Mor och dotter är kanske en inte helt vanlig konstellation i författarvärlden. Och i 
”Snacka om kaos!” spelar just mor- och dotterrelationen en avgörande roll. Boken 
beskriver nämligen Angelikas stormiga tonårstid som innehöll både missbruk, stölder, 
slagsmål, olyckor, rymningar och skolbråk. Författarna berättar öppet om sina personliga 
upplevelser av det som hänt - utifrån varsitt perspektiv - och om hur de sedan har 
kommit vidare. 
  
Via myndighets- och dagboksanteckningar får läsaren följa Angelikas tidvis kaotiska 
tonårstid, samt ta del av mor och dotters reflektioner över det som händer. Boken 
avslutas med konkreta tips och råd, samt inte minst hänvisningar till var föräldrar, 
ungdomar och närstående kan hitta mer information och få hjälp. Under arbetets gång 
har författarna haft värdefull hjälp av en referensgrupp där familjerådgivare, kurator, 
ungdomar, föräldrar och vänner finns representerade. 
  
Det som Maria tycker var jobbigast att berätta om är när Angelika provade droger. 
– Droger är riktigt otäcka saker, och det väcker starka minnen att berätta om det. Jag 
ser att det kunde gått riktigt illa för Angelika, berättar Maria. 
  
Angelika funderar ett bra tag över vad som var jobbigast att berätta för hennes del. 
– Det var egentligen ingenting som jag tyckte var riktigt, riktigt jobbigt att berätta. Jag 
är inte stolt över hur jag höll på, men jag skäms inte heller. Gjort är gjort, och vi har ju 
bokstavligen satt punkt för den tiden nu och kommit vidare på ett bra sätt, säger 
Angelika. 
  
Det var mamma Marias idé att skriva boken, och Angelika var inte särskilt svårövertalad. 
– Fast först trodde jag faktiskt att det var ett skämt. Mamma sms:ade bara ”Ska vi 
skriva en bok ihop?”. Men jag hängde på direkt, berättar Angelika och skrattar.  
  
Varken Maria eller Angelika har känt några tvivel under arbetets gång, trots att det är 
både tunga och personliga saker som de berättar om i boken. Men båda medger att det 
känns lite pirrigt nu när boken lanseras. Det är en sak att sitta på kammaren och skriva, 
en helt annan att möta läsarna och deras reaktioner. 
  
Angelikas och Marias förhoppning är att boken kan få familjer i liknande situationer att 
våga prata om jobbiga saker, ta hjälp och därmed må bättre. 
– Genom att vi berättar vår historia kan andra identifiera sig, känna sig mindre ensamma 
och få konkreta råd, menar Angelika. 
– För oss har bokarbetet även varit ett sätt att bearbeta det som hänt och få kraft att 
leva i nuet och framtiden. Vi har blivit bättre på att lösa saker, be om ursäkt och förlåta. 
Nu trivs vi bra ihop och är glada om vi kan hjälpa andra!, avslutar Maria.  
 
Maria och Angelika driver nu också en blogg kopplad till boken, www.snackaomkaos.se. 
Här bjuder författarna in till en fortsatt dialog om tonår och föräldraskap. 
 


