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Abstract 

 

Denna studie behandlar fenomenet avvikare och avvikande beteende. Den syftar till att vinna 

ökad förståelse i hur det kan upplevas att leva utanför normen, ett liv som stämplad av 

samhället som en avvikare. Studien koncentreras till människor som upplevt detta fenomen 

genom att bryta mot Sveriges lagar och som har klassats av samhället som missbrukare eller 

kriminella. Undersökningen genomfördes enligt fenomenologisk metod och resultaten baseras 

på de utsagor som delgivits oss genom djupintervjuer med åtta stycken respondenter. 

Intervjuerna har baserats på tematiskt strukturerade frågor för att hålla samtalet kring syftet.  

Dessa respondenter utgörs av ett strategiskt urval och har funnits i två olika idella 

organisationer som arbetar stödjande för människor med ett förflutet inom missbruk och 

kriminalitet. Resultatet består i sex olika teman som beskriver det karaktäristiska i 

upplevelsen av detta fenomen. Dessa teman är: Villkor under uppväxten, det ”normala”, 

Resurser och krav, Gemenskap och tillhörighet, Utanförskap och yttre attribut och 

Självkänsla. Ett av dessa teman utgör en möjlig essens och handlar om resurser och krav kring 

de möjligheter till hjälp som Sverige erbjuder människor med denna typ av problematik. 

Hjälp som finns men inte fördelas rätt. 

Nyckelord: Avvikande beteende, Stämpling, Utanförskap, Kriminalitet, Missbruk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Vi vill inledningsvis ägna ett stort tack till Föreningarna KRIS och X-cons och dess 

medlemmars som så öppenhjärtligt delat med sig av sina erfarenheter. Vi vill även tack dem 

som står oss nära som uppmuntrat och stöttat oss hela vägen genom detta arbete. Tack till alla 

klasskamrater för feedback och vägledning. Tack alla ni som hjälp oss!  

Tack! 
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1.Inledning 
Under vår uppväxt genomgår vi människor en inlärningsprocess som brukar kallas 

socialisation. I vår socialisation lär vi oss de normer, alltså oskrivna regler och de faktiskt 

skrivna regler som är gällande för de samhälle vi lever och befinner oss i. Regler och normer 

som vi lär oss i socialisationen är dels baserade på lagar som staten bestämt att medborgarna 

måste följa samt oskriva regler som skapas i samspel mellan människor. En 

socialisationsprocess kan därför se olika ut beroende på var i världen du växer upp. I olika 

världsdelar och i olika länder finns olika lagstiftning och de mänskliga relationerna ser olika 

ut beroende på i vilken kultur och kanske även religion du växer upp. Att kliva utanför dessa 

regler och normer innebär en avvikelse och i de flesta fall leder ett avvikande beteende till en 

stämpling eller utanförskap av eller från samhället. Den tydligaste formen av avvikelse är den 

som handlar om lagöverträdande. I sociala sammanhang kan vissa beteenden uppfattas som 

annorlunda men de kan vara svåra att ettiketera. Det kan även vara helt acceptabelt att vara 

”lite annorlunda” eller ”lite speciell”. All form av social avvikelse behöver inte leda till en 

stämpling eller ett utanförskap. En lagöverträdelse är däremot ett brott och således lätt att 

identifiera eftersom de bryter mot allmänt accepterade normer/regler. En lagöverträdelse är 

därför svårare för omgivningen att acceptera och i och med en bruten regel och eventuellt 

straff blir avvikelsen tydligare. 

Avvikelse kan således betyda att en människa antingen begår ett brott mot lagen eller mot 

allmänt accepterade beteenden. Avvikelse är till sin karaktär ett väldigt brett och innefattar 

inte bara brottslingar utan även psykiskt sjuka människor, handikappade, alkoholister, 

narkomaner och prostituerade. Grupper av människor som fram tills idag kanske inte har 

varit, eller fortfarande är, accepterade i samhället. Avvikelse kan strida mot ett samhälles 

lagar och betraktas vara omoralisk. Men det är här problematiken följer, den handling som 

kan uppfattas som avvikande behöver nödvändigtvis inte vara kriminell, handlingen som 

strider mot rådande samhällsnormer och moral är inte alla gånger kriminell. I västeuropa har 

te x homosexualitet betraktats som en fördömd handling under lång tid.1 Även om detta är ett 

exempel bestående av en utveckling av Kristendomen och deras styrning av samhället genom 

narturliga lagar belyser det en problematik och vilka väderingar man lägger i det definierade 

”avvikande beteendet”. 

                                                           
1 Hilte, Mats. (2009). Avvikande beteende – en sociologisk introduktion. Malmö: Holmbergs.s.8. 
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Avvikelse kan beskrivas på många olika sätt och innehåller många olika grener som alla 

bidrar med sin förståelse för fenomenet. Samhället består av många olika grupper och dessa 

grupper har både gemensamma och separata regler att följa. Samhället är bestående av 

gemensamt uppsatta regler, men förhållandet och faktumet att vi människor är sociala varelser 

och gärna sluter oss till olika grupper väcker frågan om vem som bestämmer vems regler vi 

ska följa? 

Ett samhälle är bestående av människor som binds samman genom ett system av ömsesidigt 

beroende relationer.2 Normer och värderingar är det i kulturer som uppfattas vara viktigt, 

önskvärt och värdefullt. Normer och värderingar fyller inte bara en mening utan fungerar 

också som vägledning för individer i samhället. Normer utgör  människors regler för beteende 

och speglar det som anses önskvärt eller vara av värde. Normer och värderingar präglar 

individer att anamma ett visst beteende för att fortsätta vara en del av det samhälle de lever i. 

Vad som inte är accepterat i de flesta samhällen är samhällsproblem såsom narkotika och 

kriminalitet. 

2. Bakgrund 
Denna bakgrund avser belysa hur stort samhällsproblem narkotika och brottslighet faktiskt är. 

Men även vilka insatser som finns för att motverka detta.    

Under år 2007 anmäldes närmre 72.000 stycken narkotikabrott, vilket innebär än ökning med 

över 50 procent sedan år 2000 och ökningen representeras framför allt av eget bruk. År 2007 

visar även statistik att totalt 1,3 miljoner brott begicks i Sverige vilket är den högsta siffran 

som statistiken har visat sedan den började föras.3 Denna statistik är vad som presenteras för 

oss i samhället. Vad som däremot inte presenteras lika väl är vad som ligger bakom dessa 

brott. Vad är det för människor som ligger bakom siffrorna i statistiken? Vad är anledningen 

till att brott begås? 

Att brottsstatistiken är högre än någonsin är oroväckande och vi som forskare anser att det är 

värt att kasta ljus över detta. Vi anser även att det är av stor vikt att höra de röster som står 

bakom statistiken. Dessa människor bör om några veta vad som driver en individ till att ta 

droger eller begå brott. Åtgärder mot brottslighet och droger borde rimligtvis baseras på vad 

                                                           
2
 Giddens, A.(2003) Sociologi. Lund:Studentlitteratur.s.37-38 

3 BRÅ 2008:23. Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007. Västerås: Edita Norstedt. 
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dessa individer upplever. Går det egentligen att driva igenom en åtgärd mot kriminalitet och 

missbruk baserat på annat än dessa individers behov? 

Den missbruks- och kriminalpolitik som bedrivs idag sker genom olika myndigheter. 

Kriminalvården är den instans som tillhandahåller verkställighet av fängelsestraff och frivård 

och är statligt reglerad. Missbrukarvården motsvaras av både privat och offentlig sektor. 

Misssbrukarvården innefattar en rad olika insatser men nämnvärt är avgiftning, behandling, 

boendestöd och tillsyn.  

Det sociala nätverk som samhället tillhandahåller för kriminella och missbrukare är inte bara 

bestående av privat och offentlig sektor utan finns också representerad av en ideell sektor. 

Exempel på dessa ideella föreningar är KRIS och X-cons  

KRIS är en organisation som funnits sedan 1997 då föreningen bestod i elva medlemmar och 

dessa arbetade och arbetar än idag aktivt för att hjälpa kriminella och missbrukare fram till ett 

hederligt liv. De som driver denna ideella förening har alla ett förflutet inom samma bana och 

inom föreningen hjälper före detta kriminella varandra tillbaka in i samhället. Arbetet går ut 

på att informera i skolor, på anstalter och i media om ett alternativ för människor som vill 

bryta ett missbruk eller en kriminell karriär. KRIS grundtanke var att hämta människor som 

muckar utanför fängelsets murar och tar dem som vill in i en gemenskap där hjälp och råd 

finns gällande bostad, fritid och utbildning. KRIS menar att de individer som släpps fria från 

fängelset ofta inte har annat än några få ägodelar med sig ut och kontakterna de har är ofta 

även de kriminella. Alltså är förutsättningarna att på egen hand försöka finna en väg tillbaka 

till ett hederligt liv och in i inom samhällets lagar och normer igen små. KRIS erbjuder 

föreningslokaler som plats för likasinnade att träffas och utbyta erfarenheter. KRIS arbetar 

även i förebyggande syfte med ungdomar för att i tidigt skede förhindra att dessa hamnar på 

fel köl och inleder en brottslig karriär. Föreningen har inga krav på sina medlemmar som 

innebär att de ska ha avtjänat straff för att få tillhöra föreningen. Många som har fått hjälp av 

KRIS har inte blivit upphämtade utanför fängelsemurarna utan har kommit direkt från gatan 

och kan på så vis få hjälp innan ett eventuellt fängelsestraff är ett faktum. Föreningen 

använder sig av vad de kallar ”maddrar” och ”faddrar” som innebär att en gammal medlem av 

föreningen åtar sig en ny medlem i ett slags vägledande arbete. De fungerar som 

kontaktpersoner och dessa ska finnas tillgänglig för råd dygnet runt. KRIS hjälper till i 

boendefrågor, med utbildningsmöjligheter och med att fylla vardagen med aktiviteter. 
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Föreningen finns idag, tolv år efter att den startades på 26 stycken svenska orter och 

medlemsantalet har vuxit från elva personer till ca 5000. Föreningen har dessutom fått 

mottage preiser och och utmärkelser för sina insatser, inte bara i Sverige utan även i England 

och USA. ”Världens bästa brottsförebyggande åtgärd” – The International Society of 

Crime Prevention Practitioners Award i USA 1999, samt 2:a pris i “European Crime 

Prevention Award” i London 19984 

X-cons är en relativt nyuppstartad förening som startats upp av före detta medlemmar i KRIS. 

X-cons arbetar precis som KRIS för att hjälpa kriminella och missbrukare till ett hederligt liv 

och arbetet ser liknande ut som det arbete KRIS genomför. I och med att denna förening 

startats upp av individer som tidigare tillhört KRIS och dessutom funnits med sen starten av 

KRIS är många av dess grundpelare återkommande även i X-cons. Arbetet innebär även 

försök i att utöka självförtroende och självkänsla hos medlemmarna och de erbjuds träning 

och coaching i umgänge med andra människor utan droger och brott. X-cons erbjuder även 

hjälp och stöttning för föräldrar att återuppta en god relation till sina barn, relationer som kan 

ha tagit stor skada på grund av livet som missbrukare eller kriminell. De satsar även på 

fritidsverksamheter då en svårighet efter muck kan vara att fylla sina dagar då de ofta förlorat 

och har svårt att återfå ett arbete. X-cons finns idag på åtta svenska orter och arbetar aktivt för 

att utöka sin verksamhet ytterligare.5  

Enligt dessa föreningar är det ett tungt arbete som en tidigare dömd brottsling har framför sig 

i sin väg tillbaka till ett hederligt liv. Utan den hjälp som föreningarna erbjuder skulle många 

få det svårt att klara sig ute i samhället och återfallsbrottsligheten skulle vara betydligt större 

än den är idag. När grundarna till dessa föreningar synts i media har de betonat de enorma 

kostnaderna för att låsa in brottslingar och de besparingar som skulle kunna göras om större 

ansträngningar gjordes i det preventiva arbetet. 

Vi finner det därför både intressant och av samhällsrelevans att studera några utvalda 

personers upplevelser kring avvikande beteende, normer samt insatser och krav utfärdade av  

Sverige som land. Vidare är det av relevans att undersöka om det är samhället i sig som 

skapar och upprätthåller det avvikande beteendet hos dessa individer eller om avvikarna 

själva anammar detta. 

                                                           
4 KRIS, 2009. http://www.kris.a.se/ 2009-05-10 
5 X-cons, 2009. http://www.x-kris.se/Stockholm/tabid/3798/Default.aspx, http://www.x-
kris.se/Riktlinje/tabid/3811/Default.aspx 2009-05-10  



5 

 

3. Syfte 
Denna undersökning syftar till att öka och fördjupa förståelsen av vad det innebär 

upplevelsemässigt att leva utanför normen. Undersökningen koncentreras till kriminella, alltså 

upplevelser från individer som avvikit från normen genom att bryta mot Sveriges lagar. 

3.1. Frågeställningar: 

- Hur upplever en avvikare att normen ser ut och hur upplevs den stämma överens med 

avvikarens självbild? 

- Vad är karaktäristiskt i upplevelsen av att leva utanför normen? 

- Vilka möjligheter till förändring upplever avvikaren att det finns i Sverige och vilka 

krav ställs för att få ta del av dessa möjligheter? 

 

4. Disposition 

Den här uppsatsen är bestående av nio kapitel varav de fyra första består av inledning, 

bakgrund, syfte och disposition. Därefter följer avsnitt fem som behandlar den tidigare 

forskningen, varav läsaren får ta del av den forskning som finns inom valt ämnesområde. I 

avsnitt sex redogörs för två sociologiska teorier som vi använt för att fördjupa vår förståelse 

och kunskap, detta sker dock trots att fenomenologin gör anspråk på att vara fri från teorier. 

De sociologiska teorier som används är Goffmans Stigma-teori samt Beckers Stämplingsteori. 

Avsnitt sju är uppsatsens metodavsnitt där vi presenterar den fenomenologiska metod vi valt 

att arbeta med. Avsnittet presenterar även urval, analys, tillvägagångssätt samt en redogörelse 

av vår förförståelse i syfte att befria oss från den. Därefter, i avsnitt åtta, följer en redogörelse 

för vårt resultat där vi först presenterar våra respondenter och därefter de teman som vuxit 

fram ur det empiriska materialet, och avslutningsvis en sammanfattning av vårt resultat som 

framkomit under arbetets gång. I avsnitt nio återkopplar vi vårt resultat i relation till den 

tidigare forskningen och för att berika resultatet ytterligare kopplar vi samman vårt resultat 

med teorierna stigma och stämplingsteorin. Slutligen redogörs reflektioner och förslag på 

framtida forskning. 
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5. Tidigare Forskning 
Vår studie avser att fånga upplevelsen hos de personer som betraktat eller upplever sig vara 

stämplade av samhället som avvikare och med avgränsningen till kriminella och missbrukare. 

I följande avsnitt redogörs för fem artiklar som är av relevans för undersökningens syfte, 

artiklarna har hittats med hjälp av följande sökord i databasen Sociological abstract samt i 

högskolebibliotekets arkiv. 

Sökord: Recidivism, Social exclusion, Deviant behavior, Outsiders, 

Normalization, Labeling  

Avvikare, avvikande beteende, Stämpling, Utanförskap, Marginalisering,        

Normalisering 

 

Skam 

I studien”Socialbidragstagande och statusbunden skamkänsla – En prövning av ekonomi-

sociala band modellen” menar Starrin, Blomkvist Kalander och Janson att 

socialbidragstagande är starkt kopplat till skamkänslor. De menar att första besöket till 

socialkontoret för att ansöka om ekonomiskt bistånd innebär känslor av underlägsenhet för 

människor. Den ekonomiska situationen för människan menar dessa författare härleder till en 

status. Att vara fattig eller rik innebär hög eller låg status i det sociala spelet ute i samhället. 

Att vara fattig betyder således en låg status. Att befinna sig i en situation där man tvingas söka 

hjälp från myndigheter för att klara sin ekonomiska vardag leder därför i sin tur till ett bevis 

på fattigdom. Och fattigdom innenbär låg status och även något som kopplas vidare till skam. 

Skam över att inte klara sig själv utan att behöva vända sig till andra för att överleva.6 I första 

mötet med socialmyndigheterna är fattigdomen ett faktum och man har tvingats erkänna för 

sig själv att man behöver hjälp för att klara vardagen. Detta är en av de aspekter som 

undersöks i denna studie. Den andra situationen som undersöks handlar om att handla på 

revision. Detta innebär i sin tur att visa för omvärlden att man inte klarar sig själv. Skamen 

följer alltså i denna artikel i två steg. Att först erkänna nederlag för sig själv och sedan 

erkänna det för sin omgivning. Att betala med en check utskriven av socialkontoret betyder att 

kassapersonalen ser och vet att man är fattig. I Erikssons studie om bostadslösa kvinnor 

                                                           
6 Starrin, Bengt, Blomkvist Kalander, Maria och Janson Staffan. ”Socialbidragstagande och statusbunden 
skamkänsla-En prövning av ekonomi-sociala band modellen” Socialvetenskaplig Tidskrift, 1 (2003):24. 
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framgår att bostadlösheten innebär en liknande känsla av skam. Här menar författaren att i och 

med bostadslöshet följer att vardagliga sysslor sker inför allmänhetens beskådning. Eriksson 

menar att människor har sin egen privata sfär i vilken man utför privata handlingar som inte 

vill att andra ska bevittna. Ett hem innebär en fristad att göra detta i. Att kunna stänga dörren 

om sig för att stänga ute det man eventuellt känner skam för att göra i allmänhet innebär 

såklart att skammen avtar. I ditt hem, bakom stängda dörrar behöver du aldrig skämmas. Inför 

allmän beskådan blir situationen en annan.7 I Strandell, Julkunen och Lamminens studie 

hävdar en deltagare, som själv står under barnskyddsåtgärd bestämt att hennes enda alternativ 

är att skaffa sig en utbildning. Att hamna på gatan och vara utan pengar att försörja sig själv 

med är för henne förknippat med skam och hon vill under inga omständigheter hamna där.8 

Vad som framgår i alla dessa studier är att skamen alltid är kopplad till omgivningen. Det är i 

relation till någon annan som skamkänslan blir ett faktum. Att andra ska se ens misslyckande 

är vad skamen handlar om. Bakom stängda dörrar där andra inte vet om den situation som 

råder, där den inte syns, där behöver man aldrig skämmas. När du sedan tvingas ut i affären 

för att handla med rekvisition, ut på gatan för att sova och äta för att du är bostadslös, berätta 

för din omgivning att du är arbetslös och inte har råd att göra allt det som ”de andra” gör, det 

är då skamen blir ett faktum. 

 

Utanförskap – Kontroll 

Eriksson skriver i sin artikel Det motsägelsefulla utanförskapet om kvinnor som står utan 

bostad. Vad dessa kvinnor upplever är något vi kan kalla för en ond cirkel. I sin vardag har de 

en nära relation med myndigheter för att få en chans att överleva. Den enda inkomst de har, 

som är laglig kommer från socialkontoren i form av bidrag. För att komma åt dessa bidrag 

måste de uppfylla olika krav och dessa är i många fall omöjliga att leva upp till för en 

människa i en situation som denna.9 Det motsägelsefulla utanförskapet syftar till det faktum 

att dessa kvinnor är marginaliserade/utanförstående på grund av sin situation som bostadslösa. 

Allmänheten tittar snett på dessa individer och de räknas som en börda för samhället. 

Samtidigt står de under samhällets kontroll. Myndigheter följer deras liv och drar in på 

                                                           
7
 Eriksson, Catarina. ”Det motsägelsefulla utanförskapet.” Socialvetenskaplig Tidskrift, 4 (1999):297 

8
 Strandell, Harriet., Julkonen, Ilse., och Lamminen, Katri. ”Det normalas lockelse-berättelser från marginalen” 

Socialvetenskaplig Tidskrift, 2 (2004):145 
9
 Eriksson, Catarina. ”Det motsägelsefulla utanförskapet.”:300. 
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bidragen om de inte lever upp till kraven som ställs. Dessa kvinnor tvingas i brist på bostad 

sova och inta sin mat på offentliga platser för allmän beskådning.10 De är i och med det alltid 

beskådade och kontrollerade av ett samhälle de egentligen står utanför. Eriksson hävdar även 

att problemet för dessa kvinnor inte nödvändigtvis behöver vara löst i och med en bostad. 

Marginaliseringen är djupt rotad och problemet kan kvarstå till dess att man känner sig fri från 

inblandning av myndigheter. En bostad som betalas med bidrag är nodvändigtvis inte 

lösningen på känslan av utanförstående. Den fortsatta inblandningen med myndigheter 

bibehåller känslan av att vara kontrollerad och marginaliseringen kvarstår.11 På samma sätt 

hävdar Strandell, Julkunen och Lamminen att inblandning av myndigheter gör 

marginaliseringen till ett faktum. I sin artikel Det normalas lockelse – berättelser från 

marginalen beskriver de ungdomars situation då de omhändertas av myndigheter och placeras 

i exempelvis fosterhem. En åtgärd som ska fungera som en normaliserande intevention. När 

dessa åtgärder drivs igenom definieras ungdomarna som marginaliserade.12  

 

Arbetets roll för att bryta ett utanförskap 

”Med normalt levnadslopp avser vi den normalmodell för vuxenblivande och inträde i 

arbetslivet…”13 Detta skriver Strandell, Julkunen och Lamminen i sin artikel och menar att 

arbetet spelar en viktig roll för människor då det ger känslan av att klara sig själv. De 

ungdomar som ingår i denna undersökning är alla stämplade som annorlunda då de har tillhört 

normalisernade interventioner utfärdade av socialmyndigheter. I samtal med dessa ungdomar 

kommer det fram att arbetet eller studierna är räddningen från marginaliseringen. Arbetet 

möjliggör egen bostad och öppnar upp för en framtida familj och även en vardag utan att 

känna sig kontrollerad av någon annan.14 Att arbeta är att vara sin egen och att kunna styra 

över sin egen vardag. Detta framgår även i Eriksson studie Det motsägelsefulla utanförskapet, 

där det framgår att kvinnor som levt som bostadslösa inte tycker sig kunna bryta sitt 

utanförskap endast genom att de får tillgång till egen bostad. Först när de faktiskt arbetar och 

som de själva uttrycker det ”drar sitt strå till stacken” kan de känna att de ingår i normen och 

blir en del av de samhälle de tidigare stått utanför. I artikeln ”Structuration and human 

                                                           
10

 Ibid.,297 
11

 Ibid.,301 
12

 Strandell, H. ”Det normalas lockelse-berättelser från marginalen”:137. 
13

 Ibid.,138. 
14

 Ibid.,137. 
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development and desistance from crime” menar författarna Bowling och Farall att arbetet 

tillsammans med familj, kan ha stor inverkan på huruvida en kriminell faller tillbaka i brott 

eller ej. 15 Arbetet är i sig inkomstbringande och bristen på inkomst är ofta det som gör att en 

människa faller in i brottslighet. Erikssons studie visar att kriminaliteten uppstår som en 

biverkning av bostadslöshet och avskärmande från myndigheters stöd i form av bidrag.16 Vi 

alla behöver äta och mat kostar pengar. För att överleva tvingas vi på något sätt tjäna pengar. 

Om möjligheten inte ges att göra detta genom arbete drivs människan till att finna alternativa 

vägar. Deltagarna i Erikssons studie hävdar att alternativet innebär brottslighet. Att arbetet då 

skulle vara en stor bidragande faktor till att man bryter sin brottsliga karriär ter sig inte alls 

omöjlig eller konstig på något vis. Även Nilsson menar I sin studie ”Living Conditions, Social 

Exclusion and Recidivism Among Prison Inmates” att arbetet är av största roll då det gäller att 

bryta en kriminell karriär. 17 Nilsson menar vidare att resultaten i hans studie pekar åt att ett 

avtjänat fängelsestraff minskar möjligheterna till arbete och på så vis ökar riskerna att falla 

tillbaka i brott då bristen på arbete pressar en individ att tjäna sina pengar på alternativ väg. 

Bristen på arbete innebär alltså en högre risk att hamna utanför marginalerna vilket i sin tur 

även innebär det motsatta, arbete ökar chanserna att ta sig ur en marginalisering eller ett 

utanförskap. 

 

Kvinnors utanförskap 

Erikssons menar att den traditionella uppfattningen av en bostadslös är att detta är en man.18 

Hon hävdar även att att kvinnan genom tiderna knutits till hemmet i högre grad än männen 

har gjorts. Kvinnans plats har historiskt sett varit mer självklar mellan hemmets fyra väggar 

än mannens någonsin varit. Även om förutsättningarna ser annorlunda ut idag och gränserna 

mellan könen suddats ut i ganska stor utsträckning så menar Eriksson i sin artikel Det 

motsägelsefulla utanförskapet att historien satt sin prägel och resulterat i att det idag är mer 

uppseendeväckande att se en kvinna som bostadslös på gatan än det är att se en man i samma 

situation. En kvinnlig bostadslös betraktas som mer hotfullt och mystiskt för att hon på något 

sätt faller längre utanför ramarna än mannen gör då den traditionella bilden av den hemlöse är 

                                                           
15 Farall, Stephen., and Bowling, Benjamin. “Structuration and human development and desistance from crime”. 
British Journal of Criminology, 39 (1999):265. 
16 Eriksson, C. ”Det motsägelsefulla utanförskapet.”:300. 
17 Nilsson, Anders. “Living Conditions, Social Exclusion and Recidivism Among Prison Inmates.” Journal of 

Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 4 (2003): 57. 
18 Eriksson, C. ”Det motsägelsefulla utanförskapet.”:296. 
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just en man.19 Kvinnan på gatan är kvinnan som borde vara hemma hos familjen, med barnen. 

Kanske väcker en kvinnlig hemlös just tankar som dessa, kanske är hon svårare att acceptera 

som hemlös än mannen. Eriksson talar vidare om att kvinnan automatiskt ses som ett offer i 

högre grad än mannen gör. Kvinnan som inte har ett hem utan rör sig på gatan stämplas 

troligtvis även som prostituerad på grund av sin bostadsbrist, när fallet inte alls behöver vara 

så. Resultat i Erikssons studie pekar på att hemlösa kvinnor har lättare att lösa sin nattliga logi 

temporärt än män har och kanske kan det vara en bidragande faktor till att de stämplas hårt 

som prostituerade. Kvinnan själv behöver även i hög grad, just på grund av den historiska 

synen på kvinnan och hennes tillhörighet till hemmet, arbeta hårt med sin självbild och 

omgivningens bild av henne.20 I Erikssons studie framgår att den bostadslöses situation ofta 

förbättras stegvis och inte ofta markant över en natt. Ofta innebär stegens olika steg att först 

komma in på ett härbärge. Därifrån kan hon få hjälp att nå ett lågtröskelboende och senare en 

träningslägenhet och till sist ett eget bostadskontrakt. Vägen till sista trappsteget är dock lång 

och i många fall trillar kvinnorna på vägen och ramlar ner ett steg. Anledningarna till detta 

kan vara många, eventuellt ett missbruk som uppkommit på grund av bostasbristen eller en 

brist på kunskap i hur man uppför sig i en hyresbostad. Eriksson menar att vilka än 

anledningarna är till att man trillar ner från stegen så innebär fallet att kvinnan i fråga får höra 

varför från de myndigheter som försörjer henne.21 Om hon inte klarar att uppfylla kraven för 

ett boende av denna typ får hon det förklarat för sig när hon mister det. Studien pekar på att 

detta faktum skadar kvinnans självbild och att det kan vara så att den historiska bild av 

kvinnan och hennes plats i hemmet bidrar extra till detta. Det kan alltså vara så att det slår 

hårdare på en kvinna att höra att hon inte klarar av att sköta ett hem än det gör för en man just 

på grund av hon har en historisk plats i hemmet. 

 

5.1 Sammanfattning tidigare forskning 

Den tidigare forskningen tematiseras till fyra olika teman. De behanlar alla olika aspekter av 

ett utanförstående. Det första handlar om skam knuten till utanförståendet. Olika typer av 

utanförstående behandlas till en och samma känsla. Bostadslöshet, bristande ekonomi eller 

omhändertagande av myndigheter med normaliserande åtgärder är alla exempel på sådant som 

                                                           
19 Ibid.,297. 
20

 Ibid.,310-311 
21

 Ibid.,301 
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är direkt kopplat till skamkänslor. Oberoende av ålder, kön och härkomst så innebär 

fattigdom, bostadslöshet och dysfunktionella familjeförhållanden en avvikelse från normen 

vilket ger en låg status som i sin tur kan kopplas till en känsla av skam. Det andra temat 

handlar om kontroll och utanförskap och behandlar det faktum att människor som är beroende 

av myndigheter av en eller annan anledning får uppleva ett utanförskap i det avseende att de 

stämplas som oförmögna att ta hand om sig själva. Stämplingen innebär att de ställs utanför 

normen, utanför samhället. Samtidigt innebär deras relation till myndigheterna att de 

kontrolleras av samma samhälle de även står utanför.  

Det tredje temat behandlar arbetets roll för bryta sig loss från sitt utanförskap. Tidigare 

forskning visar att arbetet väger tungt då det gäller att som individ känna att man platsar in i 

normen. Arbetet ger inkoms, inkomst ger möjlighet till bostad. Motsatsen blir att bristen på 

arbete inte genererar några pengar och möjligheterna till bostad minskar. Arbetet ger goda 

förutsättningar att skapa sig en vardag att vara tillfreds i. Arbete ger kort sammanfattat 

människan möjligheten att stå på egna ben och slippa en beroende ställning till myndigheter. 

Det fjärde och sista temat handlar om kvinnors utsatthet när det gäller ett utanförstående från 

samhället. Tidigare forskning tyder på att kvinnor är mer utsatt än män då de stämplas 

hårdare. En stämpling leder ofta till en annan även om denna är obefogad. Forskning menar 

även att den allmänna synen på exempelvis hemlösa är att dessa främst är män. I och med 

detta förefaller det sig mer uppseendeväckande när en kvinna synes hemlös än när en man gör 

det. Den historiska roll som kvinnan har, som knyter henne till hemmet är även den avgörande 

för att hennes bostadslöshet ska väcka uppmärksamhet.   
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6. Teori 
Vi har valt att utöver den tidigare forskningen studera två utvalda sociologiska teorier. Detta 

kommer att göras med ambitionen att fördjupa och öka vår kunskap inom det valda ämnet. De 

två teorierna kan hänföras till Erving Goffman och Howard Becker. Både teoretikerna 

behandlar ämnet avvikelsesociologi men skiljer sig åt genom att se på avvikande individer 

som ett resultat av stämpling eller stigmatiskt beteende. Vidare anser vi att båda dessa teorier 

kommer att bidra med ökad förståelse och nya perspektiv i vårt empiriska material och i 

processen att besvara vårt syfte och frågeställningar. 

6.1 Stigma 

I sin avhandling Stigma – Den avvikandes roll och identitet(1970) analyserar Goffman vad 

som kategoriseras som avvikande och varför ett beteende blir klassat som avvikande. Samt 

hur den sociala konstruktionen av denna problematik skapas av och i samhället. 

Goffman använder sig av begreppet stigma för att benämna en egenskap som är 

misskrediterande, men inte i den bemärkelsen att det hänförs till egenskaper utan i relationer 

och interaktioner. Goffman urskiljer tre olika typer av stigman, nämligen fysiska, psykiska 

och sociala stigman. Det fysiska stigmat kännetecknas av kroppsliga missbildningar eller 

deformationer. Viljesvaghet, orimliga trosföreställningar, alkoholism, självmordsförsök, 

fängelsevistelse eller underliga böjelser är alla attribut tillskrivna det psykiska stigmat. Det 

sociala stigmat kan liknas ett tribalt stigma, stigma som förmedlas från generation till 

generation, nämligen stigma som hänförs till ras, religion och nation.22 

”Han besitter ett stigma, han avviker på ett icke önskvärt sätt från våra förväntningar” 23 

En individ som innehar någon utav dessa typer av stigman har alltså en egenskap som inte går 

att bortse från. Detta leder till att de som möter honom/henne vänder sig bort och bortser från 

de egenskaper som faktiskt gör anspråk på, och motiverar till en gemenskap i ett socialt 

sammanhang.  

Goffman menar att när vi möter en människa, och denne befinner sig i vår närvaro, 

kategoriserar vi honom/henne och tillskriver egenskaper vi förväntar oss av denne. Vi utgår 

från vårt första intryck och skapar förväntningar inför detta möte, vi skapar alltså en form av 

förväntad karaktär redan i vårt första möte med individen. Detta kallar Goffman för vår 

                                                           
22 Goffman, Erving. (1972). Stigma. Mölnlycke: Elanders, 14. 
23 Ibid. 
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virtuella sociala identitet och skiljer sig från vår faktiskt sociala identitet. När en individ i sin 

närvaro med andra människor innehar egenskaper som gör denne olik de andra, menar 

Goffman att individen förvandlas från vanlig människa till utstött människa. Stämplingen är 

ett faktum och innebär ett stigma. Detta stigma föds alltså i diskrepansen mellan den virtuella 

sociala identiteten och den faktiska sociala identiteten. Det uppstår en brist på 

överenskommelse mellan den tillskriva identiteten och den faktiska identiteten. 24 

Vidare behandlar Goffmans avhandling om stigma som det som de ”normala” tillskriver 

avvikare. Dessa ”normala” beskriver han som de som inte avviker på ett negativt sätt från de 

förväntningar, även kallade normer, som individer utan eftertanke och rent rutinmässigt agerar 

efter.  

 

Skylning är ett centralt begrepp när man talar om stigma. Skylning innebär att den 

stigmatiserade individen försöker skydda sig mot de allmänna värderingar som associeras 

med det stigma han/hon finner sig ha.25 Åtgärder som operationer vid kroppsliga 

missbildningar eller namnbyte för att inte kopplas samman med sitt förflutna är exempel på 

detta. Individens syfte är att minska eller avleda en uppmärksamhet från stigmat. Skylningens 

mål är alltså att reducera ett störande moment i interaktionen. 

 

Att leva med ett stigma innebär som ovan nämnt att vara betraktad som en avvikare i olika 

bemärkelser. Diskrepansen mellan den tillskrivna identiteten och den faktiska identiteten 

medför ett liv utanför, där individen avskärmas från både samhället och sig själv. Men 

individen står inte helt utanför en värld som inte accepterar honom. Han kan söka tröst hos de 

som Goffman kallar ”de egna och de visa”. De egna är sympatiskt inställda personer med 

samma stigma. I de egnas sällskap kan moraliskt stöd och handledning fås och personen är 

oberörd av sitt stigma eftersom likställda människor finns i dennes närhet och kan ge stöd och 

råd att klara sig med sitt stigma samt funktionen att bli godtagen som en normal människa och 

inte en avvikare. De visa är ”normala” människor som är sympatiskt inställda till den 

stigmatiserade individens liv, och har tagit ställning till detta. De visa har upplevt en 

någolunda speciellt situation, personlig upplevelse eller vara marginella så till vida att den 

stigmatiserade inte känner skam eller liknande utan betraktas som vanlig människa i dennes 

ögon. Dock måste de visa efter att ha ställt sig till förfogande invänta ett godkännande för att 

                                                           
24 Ibid., 12-13. 
25 Ibid., 109. 
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bli accepterad och välkomnad in som medlem. Exempel på en vis person är den som arbetar 

inom en institution som visar medmänsklighet för de som lever med ett visst stigma eller de 

samhällsfunktioner som aktivt bidrar till förmån för dessa personer. Stigmats spridning kan 

också ge upphov till att finna personer som släktingar, söner och döttrar inom gruppen av de 

visa.26   

6.2 Stämplingsteori 

Becker definierar begreppet utanförstående eller avvikelse. Han menar att det finns olika sätt 

att göra detta på, olika sätt som han samtycker till mer eller mindre.  Det sociologiska synsätt 

som han själv anser sig samtycka till mest innebär att avvikelse är en oförmåga att följa 

gruppregler. Han hävdar att vi i alla sociala sammanhang skapar sociala regler för den grupp 

och det sammanhang som råder. Dessa regler kan vara enligt lag men kan även innebära en 

rent social och oskriven regel. När dessa har stiftats och bestämts av majoriteten av gruppen 

kan avvikaren pekas ut. Ett avvikande är alltså alltid i förhållande till andra människor. Det 

uppstår som en biverkan av andra människors reaktioner på ett handlande. Avvikelsen blir 

därför inte ett faktum förrän en reaktion har väckts från en grupp av människor. Det är alltså 

möjligt att komma undan med ett beteende som anses avvikande. Regeln kan vara satt och 

den kan överskridas, men så länge detta inte blir uppmärksammat kommer den utanförstående 

undan med sin handling och betraktas därför inte som avvikande trots begådd överträdande 

handling.27 

Becker hävdar också att en avvikande handling kan anses mer eller mindre acceptabel 

beroende av hur mycket ljus som kastas över denne vid handlandets tidpunkt. I samhället kan 

exempelvis ett ämne, ett avvikande beteende behandlas ganska hårt genom debatter eller som 

Becker benämner det ”kampanjer”.28 Exempel på en sådan ”kampanj” kan vara då invandrare 

målas ut i media som överrepresenterade i fängelser och i kriminella kretsar. Fientligheten 

mot invandrare kan genom detta öka från övriga samhället då de målas ut som ansvariga för 

den utbredda kriminaliteten.  I en tid där en ”kampanj” som denna inte pågår kan denna grupp 

av utanförstående alltså utsättas mindre och slippa stämpling i samma utsträckning. 

                                                           
26 Ibid., 28-40. 
27 Becker, H, 1963: Utanför Avvikandets sociologi. Utg av Arkiv förlag 2006. Lund. Carlshamn: Tryck & media, 
17-24. 
28 Ibid., 24-25. 
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Becker framhäver problematiken i avvikelse sociologin och menar att samhället innehåller 

många olika sociala grupper och en individ kan räknas som anhängare till flera olika av dessa 

grupper. I och med detta skulle det kunna vara så att man som människa kan begå 

regelöverträdelser i en av dessa grupper, samtidigt som denne räknas till den ”normala” 

gruppen av individer i de andra grupperna som denne är anhängare till.29 Han hävdar även att 

alla former av sociala regler är påtvingade. Majoriteten av gruppen som stiftar reglerna 

tvingar på sina medlemmar att följa dessa och ser till att reglerna upprätthålls. Detta menar 

Becker är möjligt genom politisk och ekonomisk makt. Makten gör att vissa individer kan 

påtvinga andra sina regler. Exempel på detta hävdar Becker är den makt som vuxna utövar 

mot barn. Föräldrar och vuxna i ett barns närmsta omgivning sätter upp regler för denne att 

förhålla sig till och barnet förväntas följa dessa för att slippa stämplas och utpekas som 

utanförstående. Detta blir möjligt för att barnet eller ungdomen inte anses sitta på samma 

erfarenheter som den vuxna och inte heller inneha samma grad av förstånd. Dessa regler kan 

dock ses som utövade mot någons vilja då de inte är bestämda av dem som tvingas följa 

dem.30 

Att sätta upp regler för någon annan att följa behöver dock inte vara av illvilja. Becker menar 

att regler är produkter av människors initiativ.31 Dessa benämner han som regelskapare och 

kan urskiljas i två olika typer. Dessa benämner han som korsfarare, varav den ena är driven av 

en egoistisk etik och anser sig ha rätt att bedöma vad som är fel och med rätta medel korrigera 

detta. Denna urtyp karaktäriseras av ett påtvingande av sin egen moral på andra människor. 

Den andra typen av regelskapare har ett vidare perspektiv, ett humant/humanitärt mål. Denne 

syftar till att genom regler, sanktioner och reformer inte bara få människor att göra det han 

anser vara rätt, utan även gör detta för att han tror att detta ska göra dem gott. Becker 

exemplifierar detta genom att beskriva förbudsdrivarna mot alkohol. Han menar att dessa ville 

driva igenom ett förbud för att skapa en bättre tillvaro för människor.32 Detta skulle även 

kunna exemplifieras av det som nämnts ovan, nämligen föräldrarskapet. En förälder som 

sätter upp regler för sitt barn att följa gör förhoppningsvis detta för att de tror att det gör dem 

gott och för att de vill skapa en bra tillvaro för dem. Likaså skulle dessa typer kunna handla 

om relationen mellan socialarbetare-klient eller lärare-elev.  

                                                           
29 Ibid., 22. 
30 Ibid., 28. 
31 Ibid., 125. 
32 Ibid., 125-126 
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I grund och botten handlar Beckers resonemang om att ett avvikande beteende inte går att 

urskilja utan ett kollektiv och ett kollektivt handlande. Människor agerar med det kollektiva 

handlandet i åtanke. De ser till hur människor tidigare gjort, hur de gör nu och hur de 

möjligen kommer att göra framöver. Initiativtagarna/regelskaparna behöver inte innebära 

enstaka individer utan kan ses som kollektivet och utefter dessa anpassar människor sina 

handlingar. Kollektivet eller majoriteten av individer i en social grupp har makten över 

regelsättningen i denna grupp. De definierar och behandlar gruppens medlemmar utifrån sina 

normer som förmögna eller ej att leva upp till det ”normala”. De enskilda individer eller 

grupper av individer som inte, enligt majoriteten lever upp till det normala definieras och 

stämplas som avvikande eller utanförstående.  

 

6.3 Sammanfattning teorier 

Goffman och Becker har båda bidragit med intressanta perspektiv genom sina resonemang 

och teorier. Goffman menar att vi tillskriver människor som avviker från våra förväntningar 

ett stigma. En stigmatiserad individ kan bli stämplad på grund av någonting fysiskt, psykiskt 

eller tribalt avvikande. Denna stigmatiserade individ måste därefter leva med denna stämpling 

och den stigmatiserades inställning till sig själv och till andra utgör en anpassningsprocess 

eller konfliktsituation i sociala sammanhang. Kampen mellan vår virituella och faktiska 

sociala identitet är ett genomgående tema i avvikarens tillvaro. Både i sociala sammanhang 

med andra människor och i inomgruppsliga relationer tvingas den stigmatiserade att hantera 

sitt stigma. Beckers resonemang däremot bygger på att människor tillsammans skapar och 

vidmakthåller sociala regler och den individ som inte anammar detta hamnar utanför gruppen 

och klassas som avvikare. Avvikelsen handlar om en oförmåga att följa gruppens regler och är 

alltså ett resultat av individens (o)förmåga att agera i förhållande till andra människor. Enligt 

Becker handlar det alltså om att fastställandet av den avvikandes identitet grundar sig i 

människors förmåga att stämpla andra, och inte till det avvikande beteendet i sig. 

Dessa två teorier menar på att människor tillskriver andra människor en avvikaridentitet. 

Enligt Goffman ter det sig genom tre olika stigman, och enligt Becker handlar det om en 

oförmåga att följa en grupps regler. Både Goffman och Beckers teorier grundar sig i 

relationen människor emellan. Goffman menar att fysiskt, tribalt eller psykiskt stigma är en 

undantagsstämpel som ”normala” människor sätter på avvikaren. Medans Becker menar att 
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stämplingen utgörs av att individen inte har förmågan eller viljan att följa en grupps regler 

vare sig den är en skriven eller oskriven lag och problematiserar uppsättningen av regler dvs 

vem bestämmer vad som anses som avvikande. Oavsett om det gäller tillskrivna stigman eller 

utanförskap så handlar det i grund och botten om att avvikelsen är ett resultat av andras tycke 

och tillämplingar, samt en svårighet att vinna socialt erkännande i det samhälle som personen 

lever i. 

 

7. Metod  
Denna studie syftar till att fånga en upplevelse och därför har vi valt kvalitativ metod då vi 

tycker att detta är förenligt med syftet. Ett kvalitativt tillvägagångssätt lämnar störst 

möjligheter att fånga tankar, känslor och upplevelser. Hilte menar att studier av det sociala 

utgår från det enskilda och unika och betonar den sociala världens relativa karaktär. Alltså, att 

verkligheten är en produkt av det mänskliga medvetandet.33 I vårt val av metod konstaterar vi 

därför att kvalitativ metod med fenomenologisk riktning passar sig.   

Genom djupintervjuer som är tematiskt strukturerade anser vi att vi får ut det material som 

krävs för att besvara vårt syfte. Här tillåts respondenten berätta sin historia men samtalet 

håller en viss riktning med hjälp av de teman som respondenten ombeds berätta omkring. 

Studien avser fånga upplevelser hos individer som klassats av samhället som avvikare. Var 

individ har sitt eget sätt att se och uppleva olika händelser och skeenden. Fenomenologin talar 

om livsvärlden som är subjektets upplevda verklighet och ett fenomen kan upplevas på olika 

sätt beroende på vem som upplever det. Vårt urval vilar därför på den fenomenologiska idén, 

att respondenten ska ha upplevt fenomenet i sin vardag, i dess livsvärld,34 och relationen 

mellan oss forskare och våra respondenter sker i denna värld.35   

För att möjliggöra detta krävs att vi som forskare parentessätter vår egen förförståelse, detta 

kallas epoké. Dahlberg och Dahlberg menar att forskaren bör tygla såväl förförståelse som 

förståelse i det stora hela för att på ett öppenhjärtat och förutsättningslöst sätt låta fenomenet 

framträda i intervjun. Genom följande tillvägagångssätt har vi som forskare låtit respondenten 

styra vad som är viktigt i intervjun och större djup har möjliggjorts. Epoké möjliggör en 

                                                           
33 Hilte, Mats. (2009). Avvikande beteende – en sociologisk introduktion. Malmö: Holmbergs, 21. 
34 Dahlberg, K., Dahlberg, H., & Nyström, M. (2008). Reflective Lifeworld Research. Second edition. Hungary: 
Reálszisztéma Dabas Printing House, 32. 
35 Ibid., 172. 
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subjekt-subjekt relation mellan forskare och respondent, detta innebär en öppenheten och 

tilltro dem emellan som kan leda till nytt djup och nya avslöjanden. Istället för att försöka 

behärska och kontrollera en situation bör forskaren försöka ge sig hän till den och låta 

fenomenet framträda naturligt.36 Om forskaren inte anammar epokén riskerar denne att 

begränsa subjektet och på så vis hindra materialet från att nå ett djup.  

Olika livsvärldar ger olika beskrivningar av ett fenomen, olika horisonter. Ett subjekts utsaga 

av ett fenomen är unik men kan likna andra subjekts utsagor. Alltså, ett fenomen upplevs 

subjektivt och fenomenologin avser att utifrån de olika horisonterna finna den gemensamma 

nämnaren. Trots separata horisonter kan en gemensam kärna finnas i de olika utsagorna. 

Denna kallar fenomenologin för essensen. Målet med fenomenologiska studier är att hitta och 

beskriva denna essens.37 Essensen är kärnan i upplevelsen, en upplevelse som inte varierar 

trots enskilda berättelser. Denna går inte att sammankoppla med ett fenomen i sig utan 

motsvarar kärnan i upplevelserna av ett fenomen.38   

För att fånga upplevelser och slutligen kanske nå fram till en essens har vi valt att basera 

studien på samtalsintervjuer, detta för att närma oss ett rikt empiriskt källmaterial. Följande 

har valts eftersom det är en lämplig metod när utgångspunkten är subjektiva utsagor i relation 

till deras egen livsvärld och således en emperinära forskningsansats.39 Vidare har våra 

samtalsintervjuer varit baserade på tematisk strukturerade frågor, för att intervjun ska täcka 

det område vi söker och vi ska få tillförlitlig information. Vi har valt att inte använda oss av 

observation som tillvägagångssätt för att insamla information kring vårt undersökta fenomen, 

då detta kan bli en process som kräver långvarig närvaro samt uppkomsten av frågor av etisk 

natur. 

 

7.1 Urval  

I urvalet i kvalitativa studier är målet inte att någon form av generalisering eller 

representativitet ska möjliggöras, men är trots detta ett viktigt moment i processen. Urvalet i 

kvalitativa studier syftar till informationsvärde och djupare, bredare och fullständiga 

uppfattningar om det fenomen som studeras. Detta medför att urvalet är baserat på ett 

                                                           
36 Ibid., 101. 
37 Ibid., 254. 
38 Ibid., 247. 
39 Patel, Runa., & Davidson, Bo. (2008). Forskningsmetodikens grunder. Hungary: Elanders Hungary Kft, 31-
34. 
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medvetet och strategisk urval, baserat på forskarens kriterier.40  

Urvalet i vår studie består i åtta stycken respondenter. Av dessa är tre kvinnor och resterande 

fem män. Åldersvariationen ligger mellan 27-57 år. Urvalet av undersökningspersonerna har 

skett genom ett bekvämlighetsurval, detta efter principen att vi ansåg våra respondenter 

besitta rikligt med information om det fenomen vi undersöker. Vidare är vårt urval inte 

baserat på andra kriterier än att respondenten ifråga har upplevt fenomenet vi undersöker samt 

en förmåga och vilja, att passionerat vilja uttrycka sig om detta.  

Alla åtta respondenter har varit kriminella, missbrukare eller missbrukande kriminella. 

När studien genomfördes var samtliga respondenter drogfria och klassades inte längre som 

lagbrytare. Samtliga respondenter har uttryckt sin passion och lust att delta i studien. Gällande 

spridningen anser vi oss ha en bra intensitet i vårt urval, det vill säga respondenternas 

erfarenheter motsvarar ett omfattande koncentrat av kunskap förenligt med det undersökta 

fenomenet. 

7.2 Epoké – Den fenomenologiska reduktionen 

Den fenomenologiska metoden ställer krav på att forskaren åsidosätter sin förförståelse för att 

inte bidra med negativt inflytande på forskningsprocessen.41 Detta ska ske på det sätt att 

forskaren redan innan själva forskningsprocessen redogör eller medvetandegör sin egen 

förförståelse gällande det undersökta fenomenet. Detta görs på grund av att förförståelse inom 

fenomenologi anses vara oundviklig42, en källa för kunskap och förståelse bestående av 

teorier, vardagskunskap och förutfattade meningar.  För att åsidosätta eller medvetandegöra 

sin förförståelse inom fenomenologi använder sig forskaren av begreppet epoké. Epoké 

innebär att forskaren parantessätter sin förförståelse. Genom detta skapas ett objektivt 

förhållningssätt till det undersökta fenomenet.43 Genom att vara medveten om vikten av epoké 

ökar chansen för oss som forskare att på ett öppet och förutsättningslöst sätt träda in i en 

subjektiv livsvärld för att finna essensen i upplevelsen av fenomenet. Gemensamt för oss båda 

är att vi båda besitter teoretisk kunskap och praktiskt erfarenhet av fenomenet vi studerar. Vi 

har båda en del kunskap genom diverse litteratur och undervisning till följd av den utbildning 

vi går och vi besitter arbetslivserfarenhet från både kriminalvård och missbrukarvård. Vi är 

övertygade om att människan omöjligt kan åsidosätta all kunskap som denne har tillskansat 

                                                           
40 Holme, M, I., & Solvang, B, K. (1997). Forskningsmetodik. Andra uppl. Lund: Studentlitteratur, 101-105. 
41 Dahlberg, Reflective Lifeworld Research, 51, 129-130, 133. 
42 Dahlberg, Reflective Lifeworld Research, 51. 
43 Dahlberg, Reflective Lifeworld Research, 53. 
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sig genom livet. Vår avsikt är trots detta, att i största möjliga mån parantessätta vår 

förförståelse, för att på bästa möjliga vis träda in i olika livsvärldar för att utskönja en 

eventuell essens. 

7.3 Tillvägagångssätt  

Dahlberg & Dahlberg menar att viljan att veta hur individer upplever sin värld och fenomen 

inom denna, är skäl nog att basera sin forskning på intervjuer.44 En fenomenologisk studie 

med intervju som materialtyp kallas för öppen dialog, till skillnad från andra metodologiska 

traditioner där man kan finna intervjuerna som styrda med formulerade frågor. Inom 

fenomenologi fokuserar man istället på en öppen dialog som en process för att nå en förståelse 

genom subjektiva utsagor från respondenten. Forskarens uppgift blir således att göra det 

möjligt för respondenten att berätta sin historia och att vara med sin respondent i dess 

livsvärld och upplevelsen av det fenomen som undersöks. 

För att tillskansa oss information från våra respondenter valde vi mellan samtalsintervjuer 

eller deltagande observation, dock föll vårt val på samtalsintervjuer eftersom vi inte hade 

möjlighet till en eventuell nödvändig långvarig närvaro. Våra samtalsintervjuer är dock 

bestående av tematisera frågor gällande typ av avvikelse, självuppfattning och krav och 

möjligheter.  

Med detta som utgångspunkt formulerades ett missivbrev(se bilaga 1) som mailades ut till 

olika organisationer som kunde tänkas innehålla individer som upplevt fenomenet som denna 

studie avser undersöka. I detta missivbrev framgick att vi önskade få kontakt med individer 

som öppenhjärtat och passionerat ville dela med sig av sina upplevelser kring detta. Som svar 

på dessa mail ombads vi av två olika organisationer, KRIS och X-Cons, att ta upp vidare 

kontakt via telefon. Över telefon bokades vidare två datum för personlig kontakt in, ett datum 

för vardera organisation. Vardera av dessa ulovade försé oss med fyra respondenter, alltså 

fyra intervjuer. Dessa två organisationer kan båda beskrivas närmre som ideella föreningar 

och intervjerna genomfördes i föreningslokalerna på respondenternas begäran. Dessa lokaler 

finns båda två på annan ort än studieorten. Alla respondenter har i egenskap av 

föreningsmedlemmar upplevt fenomenet och har även samtyckt till intervju, med den 

information som tillgivits genom missbrev i åtanke. Innan varje påbörjad intervju har alla 

respondenter informerats om syftet av studien och att denne inte kommer att användas till 

                                                           
44 Dahlberg, Reflective Lifeworld Research, 183-184. 
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annat än i studiesyfte. Vi, författarna har även informerat våra respondenter om att de kommer 

att vara anonyma och att undersökningen endast kommer att nyttjas för forskningsändamål. 

Därefter har ett medgivande från våra respondenter inväntats innan intervjun slutligen 

påbörjats. Intervjuerna har i sin tur inte följt några ledande frågor utan har i fenomenologisk 

anda endast innehållit teman som underlättat i samtalet respondenter och forskare emellan. 

Dessa frågor var på intet sätt styrda och de lämnade utrymme för emotionella upplevelser och 

tankar och egna tolkningar från respondentens sida. Vår avsikt är att se respondenternas 

livsvärld som de själva upplever den vilket medför att övergripande öppna frågor anses som 

nödvändigt. 

7.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet handlar om forskningens kvalitet och tillförlitlighet. Dessa två 

begrepp inom kvalitativa studier är nära sammankopplade och visar på om vår studie 

resulterar i korrekt information utifrån den emperi den baseras på.45 

Som verktyg för att tillskansa oss information har vi i denna studie använt oss av bandspelare 

under samtalsintervjuerna. Detta har gjorts för att fånga subjektiva utsagor som denna studie 

baserar sitt resultat på. Där av är det av vikt, en exakthet gällande respondenternas utsagor. 

Men vad som kan påverka reliabiliteten är att ett mätinstrument inte kan fånga eller generera 

den exakta upplevda emperin mellan forskare och respondent. Vi har varit medvetna om detta 

problem och av den anledningen gjordes alla intervjuer med båda författarnas närvaro 

samtidigt. Två forskares närvaro kan givetvis påverka respondentens medverkan på olika vis, 

med detta i åtanke har låtit respondenten avgöra i vilket miljö intervjun ska äga rum för att 

denne ska känna en trygghet och tillit och inte agera passivt under samtalsintervjun. 

Validiteten i en kvalitativ undersökning motsvarar en helhet som genomsyrar hela 

forskningsprocessen i det avseende att vi undersöker det vi avsera att undersöka. 

Inledningsvis har vi i största möjliga mån gjort oss själva medvetna om vår egen förförståelse, 

för att vid datainsamlingens och analysen kunna bortse från denna kunskap. I våra 

samtalsintervjuer har vi utgått från tematiserade frågor till förmån för att täcka vårt syfte samt 

skapa tillförlitlighet i studien. Dessa tematiserade frågor är öppna och övergripande till sin 

karaktär och ger därför utrymme för våra respondenter att berätta sin unika upplevelse och för 

vår del en flexibilitet och möjlighet i sökandet efter svar på vårt syfte. Vidare har vi i 

bearbetningen av det empiriska materialet endast utgått från respondenternas utsagor som 
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beskrivningar av de olika meningsbärande enheterna, alltså inga omredigeringar har gjorts av 

texten utav dessa motsvaras endast av respondenternas ord och beskrivningar. 

7.5 Etik  

I en undersökning av detta slag är det av vikt att som forskare ta hänsyn till etiska aspekter i 

forskningsprocessen. Denna studie vilar på vetenskapsrådets fyra etiska individskyddskrav 

som lyder enligt följande: Konfidentialitetskravet – vilket innebär att forskaren håller sina 

respondenter anonyma i så hög grad som möjligt. Vi har gjort detta genom att använda oss av 

fiktiva namn. Vi har även utelämnat information om exempelvis bostadsort och exakta åldrar 

och sysselsättningar hos våra respondenter Informationskravet – innebär att respondenterna 

skall informeras om undersökningens syfte. Vi skickade tidigt ut ett missbrev till 

respondenterna där undersökningens syfte framkom. Vidare informerade vi respondenterna 

igen innan intervjuns början om att undersökningen endast skulle användas i studiesyfte och 

att vi avsåg att hålla respondenterna anonyma samt att de när som helst fick avbryta intervjun 

om de tyckte att det kändes fel på något sätt. Samtyckeskravet – Respondenterna skall ha 

lämnat medgivande till att de förstått informationen och samtycker till medverkan i studien. 

Innan vi startade upp intervjun inväntade vi därför ett medgivande från varje respondent att de 

hade förstått och att de gick med på att fortsätta under dessa förutsättningar. Nyttjandekravet – 

Studien får inte nyttjas i andra sammanhang än det som respondenten blivit informerad om 

och samtyckt till. Vi har heller inte för avsikt att använda detta arbete till något annat än att 

slutföra vår utbildning och vi avser inte att lämna ut resultaten till obehöriga.46  

 

7.6 Metodologiska dilemman  

Fenomenologin utmanar genom epokén, menat att vi som forskare uppmanas att sätta vår 

förförståelse inom parentes. En utmaning som är svår för alla människor i och med att vi alla 

bär på erfarenheter som för oss innebär den personliga verkligheten. Att träda in i någon 

annans verklighet och helt bortse från sin egen är en uppgift som kräver mycket av 

människan. Epokén blir således fenomenologins största dilemma. Vår lösning är att vara 

ärliga med detta och inte påstå oss ha lyckats med uppgiften utan undantag. Epokén förde oss 

vidare till andra dilemman, nämligen svårigheterna att undvika ledande frågor i intervjuerna, 

samtidigt som ett naturligt samtal skulle flyta och förtroenden skulle skapas. 
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Vällingby: Elanders, 442-448. 
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Intervjun/samtalet sker i respondentens livsvärld i vilken vi som forskare skall delta. För detta 

krävs att respondenten finner förtroende nog för oss att bjuda in oss. Ett förhållningssätt där vi 

naturligt samtalar med öppna, icke styrda frågor innebar en del svårigheter. Försök att i största 

möjliga mån inte styra samtalet genom ledande frågor gjordes och istället möjliggjordes för 

respondenten att styra över samtalet och dess fortlöpande. Beroende av hur aktiv den 

intervjuade var under samtalet behövde vi som forskare vara mer eller mindre aktiva själva. I 

de fall där intervjun krävde mycket aktivitet från oss som forskare upplevdes svårigheter 

uppkomma gällande att föra samtalet vidare, utan ledande frågor och utan att använda oss av 

förförståelse och samtidigt upprätthålla ett förtroende. 

7.7 Analys  

I vår studie hade vi för avsikt att genom fenomenologisk ansats finna en eller fler essenser i 

det fenomen vi studerat. Eftersom den fenomenologiska teoribildningen menar att människan 

befinner sig i ett invändigt förhållande till den sociala verkligheten och som aktör ger mening 

och struktur åt sin omvärld är det således den subjektiva upplevelsevärlden som står i fokus.47 

Den fenomenologiska analysen är delvis baserad på Amadeo Giorgis fenomenologiska metod. 

Vad i metoden som utelämnats är att respondenternas utsagor ej har omvandlats till ett mer 

akademiskt språk då vi avser att inneha ett så empirinära material som möjligt. Giorgi 

beskriver analysen som bestående av fyra övergripande essentiella steg där det första steget är 

en genomläsning av det transskriberade materialet, för att skapa sig en uppfattning om 

respondenternas livsvärld. Steg två består av att bryta ned materialet för att göra det 

hanterbart, detta sker genom att medvetet reducera det transskriberade materialet, de 

meningsbärande enheter som inte anses höra hemma diskrimineras. Nästa steg är att därefter 

samla de meningbärande enheterna som rimligtvis är förenliga med fenomenet som 

undersöks. Det fjärde och sista steget handlar om att sammanföra de meningsbärande 

enheterna som framkommit under denna process för att senare kunna skönja en essens.48 

Som vi redan nämnt så har vår analys delvis följt Giorgis fyra steg, och inledningsvis har vi i 

största möjliga mån åsidosatt vår förförståelse eftersom detta är förenligt med fenomenologisk 

metod  som poängterar just detta. Det första steget i analysen var att transskribera det 

inspelade materialet vi samlat in från våra respondenter, dessa utsagor motsvarades av ca 50 

sidor skriven text. Därefter lästes materialet igenom, noggrant flera gånger, och i största 

                                                           
47 Hilte, M. Avvikande beteende – en sociologisk introduktion, 135. 
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möjliga mån vår förförståelse åsidosatt. Det inledande steget var alltså att bekanta sig med 

materialet och bilda sig en uppfattning. Nästkommande steg var i relation till vårt syfte då vi 

bortsåg från meningsenheter som inte var förenliga med detta. Detta skapade en mer hanterbar 

mängd utsagor att jobba med. Här studerades även var och en av respondenternas utsagor och 

ur de olika utsagorna trädde mönster fram och visade vad som var karaktäristisk för 

fenomenet för varje individ. Därefter sammanförde vi de meningsbärande enheterna för att 

jämföra, vilket ledde till att vi kunde sammanföra flertalet av dessa till gemensamma teman. 

Dessa teman är förenligt med det undersökta fenomenet och motsvarar en struktur. En 

struktur som motsvaras av en samstämmighet respondenterna emellan som ämnar beskriva 

vad fenomenet är för något och hur det upplevs och räknas således och det är härifrån vi 

arbetat fram en eventuell essens. 

 

 

8. Resultat 

Nedan följer en presentation av de åtta respondenter som deltagit i studien. Detta för att ge en 

inblick i hur deras livssituation sett ut tidigare och hur den ser ut idag samt en inblick i hur 

dem upplever sitt utanförskap. Alla namn är fiktiva då respondenterna har blivit lovade 

anonymitet. I följande utsagor har vi valt att presentera respondenternas pauser eller tystnad i 

deras förda resonemang genom att skriva ut detta som ”...”. 

8.1 Presentation av respondenterna 

Adam 

Adam är en 42-årig man som har missbrukat sedan 10-års ålder. Han har under en 8-års 

period, varande mellan 27-års ålder och 35-års ålder varit drogfri, men föll efter en skilsmässa 

tillbaka in i missbruket. Under sin tid som missbrukare har han bott på härbärgen, i olika 

kvartar och även avtjänat fängelsestraff. Idag är han inne på sitt andra år av drogfrihet och är 

arbetssökande. Han upplever sig själv som annorlunda och lider mycket av det för sin sons 

skull. För sin egen del är inte utanförskapet längre ett prblem då det har blivit han vardag. 

Men han upplever att det är synd om sonen som ser sina kamrater ihop med sina familjer, 

familjer som har råd och möjlighet att göra saker som han själv inte kan erbjuda sin son på 

grund av den familjesituation som råder och på grund av den ekonomiska ställningen. Det är 

främst i sammanhang som rör sonen som Adam känner utanförskap. Han beskriver en 
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situation där han skall delta i föräldrarmöte i sonens skola och han tycker de andra föräldrarna 

ser så vuxna och skötsamma ut.  

”Där känner jag mig liten, där känner jag mig utanför och lite liten.” 

Bertil 

Bertil är en 34-årig man, född i Sydamerika och kom till Sverige som barn. Han började sin 

kriminella bana i 10-års ålder och avslutade den vid 24 års ålder. Bertil har inte haft någon 

missbruksproblematik utan hans kriminalitet har främst bestått av våldsbrott för vilka han har 

avtjänat fängelsestraff. Idag utbildar Bertil sig till behandlingsassistent och har sedan han 

avtjänat sitt fängelsestraff och frångått sin kriminalitet arbetat inom missbrukarvård och 

psykiatrisk vård. Bertil uttrycker att han i vardagen upplever sig vara dömd på förhand på 

grund av sitt förflutna. Han har vid tillfälle råkat ut för våldsbrott och har vid rättegång kännt 

sig som en förövare istället för ett offer, han upplever att rättsväsendet har utgått från hans 

bakgrund och ifrågasatt huruvida han varit ett offer eller inte.   

”ja, man blir dömt på förhand, även om vi har blivit offer...och jag blir arg. 

Inte ledsen men...eh..att det inte fungerar då man verkligen sköter sig.” 

Anita 

Anita är en 33-årig kvinna som missbrukat och varit kriminell större delen av sitt vuxna liv. 

Hon har avtjänat fängelsestraff och varit bostadslös under långa perioder. Nu har hon bostad 

och betecknar sig själv som arbetssökande. Hon upplever sig av samhället stämplad på grund 

av sitt förflutna som kriminell och upplever det som en stor motgång i vardagen att hon har 

missbruket och de avtjänade fängelsestraffen i bagaget. Det svåraste upplever hon vara att få 

en bostad och att skaffa sig ett arbete. Hon menar att de som tillhandahåller bostäder på orten 

inte hyr ut lägenheter till människor som har skulder hos kronofogden och 

Arbetsförmedlingen diskriminerar före detta kriminella.  

”Vi hade studiebesök på Arbetsförmedlingen och dom prata jätteilla om just 

kriminella och sa att ”Dom stoppar vi i nåt b-fack, sen får dom va där. De e 
inget att göra.” Ja dom sa de verkligen rakt ut alltså. Så dom bryr sig inte.” 

Britta 

Britta är en 57-årig kvinna, född i Finland där hon även spenderat de förta sex åren av sitt liv. 

Hon har varit kriminell missbrukare i 30-års tid och har avtjänat ett flertal fängelsestraff. Vid 

49 års ålder valde hon att ändra på sitt liv och var med och startat upp en av de ideella 

föreningar som hälften av våra respondenter är medlemmar i, som hon fortfarande idag driver 
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vidare. Hon upplever att hon av samhället stämplats redan som barn och att hon alltid har 

kännts sig utanför. Hon har upplevt en nedvärderande syn på missbrukare från vad hon kallar 

”normala” människor i form av blickar och kommentarer.  

”Jag va inte vatten värd. Jaa...ja inte vatten, lite spott kanske.” 

 

Christina 

Christina är en 49-årig kvinna som inte har avtjänat fängelsestraff men missbrukat preparat 

som inte anses vara olagliga. Hon är ännu inte idag helt av med sitt missbruk utan genomgår 

nedtrappning i samråd med läkare. Missbruket har pågått många år och har inneburit många 

ambulansturer och sjukhusvistelser. Idag arbetar hon ideelt för en av de föreningar vi funnit 

våra respondenter i. Hon upplever ett utanförskap på den lilla orten i vilken hon är bosatt, 

främst i form av ryktesspridning och blickar och kommentarer från grannarna. 

”Och jag bara känner det här, hur den här fientligheten och….” 

 

Cesar 

Cesar är en 27-årig man, född i Ryssland och har växelvis bott där och i Sverige. Han har 

missbrukat tungt och begått mycket tung brottslighet genom sina tonår och fram till 22-års 

ålder. Han har avtjänat fängelsestraff både på grund av drogerna och brottsligheten. Idag 

arbetar han sen tre år tillbaka i en av de föreningar vi funnit våra respondenter i. Han är 

utbildad drog och alkohol-terapeut och har varit engagerad i ungdomar med problem som 

likar de han själv tidigare haft. Han upplever en stämpling från framför allt polismyndighetens 

sida och menar att poliser gärna använder sig av övervåld och de ifrågasätter människor som 

har utländskt ursprung på ett sätt som de inte gör med människor med svenskt ursprung. Han 

beskriver en situation där han och en vän blir stoppade av polisen:  

”Och så frågade dom..Hur har du råd att bo här i stan? Och han bah, är det 

bara mitt efternamn eller? Vadå har jag inte rätt att bo i stan för att jag inte 
är svensk eller? Du vet, när dom stoppar en vanlig Svensson då frågar dom 

inte honom hur har du råd att bo i stan eller köra Volvo?” 

 

David 

David är en 54-årig man, född och uppvuxen i Iran. Han kom till sverige i tonåren som 

student. Han säger att oroligheter i hemlandet spred sig till honom här i Sverige och gjorde att 
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han kände sig osäker på sin framtid. Han fick svårt att hantera studierna och hamnade i ett 

missbruk som även ledde till kriminalitet. Han har avtjänat fängelsestraff men har haft en 

tioårig avhållsamhet både från droger och kriminell verksamhet. Han arbetar som 

besöksansvarig i en av de föreningar vi hittat våra respondenter i. Han beskriver ett 

utanförskap på grund av sin härkomst och menar att han kan tycka att det ofta känns som att 

han behöver stå till svars inför sina medmänniskor när andra av samma härkomst som han 

själv begått brott. Han upplever sig stå utanfär en samhällelig gemenskap som en mörk fläck.  

”Vad jag än gör så känns det som jag kommer från Mars eller….jag e 

utomjording typ.”  

 

Erik 

Erik är en 47-årig man, före detta missbrukande kriminell. Han började missbruka alkohol vid 

tio års ålder tillsammans med sin pappa och bara något år efter började han även med lättare 

droger. Vid myndig ålder började han med tyngre droger och grov brottslighet. Han har 

avtjänat fängelsestraff och har sedan sista straffet var slutfört för tio år sedan varit drogfri och 

fri från kriminalitet. Idag arbetar han för en av de föreningar vi hittat våra respondenter i.  

”Så att...me kriminaliteten var det svåraste att släppa då´rå. Eftersom man 
vuxit upp i den världen och levt på det som ett eget liv liksom. Och det var ju 

samhället det var fel på, samhället... Det var min fiende liksom!” 

 

 

Efter bearbetning av det empiriska materialet kan vi utskönja sex stycken teman som 

motsvarar undersökningens utfallsrum. Dessa sex teman är Villkor under uppväxten, det 

”normala”, Resurser och krav, Gemenskap och tillhörighet, Utanförskap och yttre attribut 

och självkänsla. Dessa teman är bestående endast av deltagarnas egna uttryck och har växt 

fram under processens gång.  

Tema 1- Villkor under uppväxten 

Gemensamt för majoriteten av respondenter är en upplevd instabil barndom. Denna 

instabilitet kan skilja sig åt beroende av vem som beskriver den. Några av dem har haft ett 

hem där föräldrar och äldre syskon har haft ett pågående och intensivt missbruk eller en 

kriminell karriär. Andra beskriver sig ha varit under svår psykisk press och att enorma krav 
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har ställts på dem från föräldrarnas sida. På ett eller annat sätt har de alla gemnsamt att de inte 

varit tillfreds i sin vardag under uppväxten. Vår uppfattning är den att en stabil barndom 

innebär en god förutsättning att lyckas senare i livet. Vi tror att en trygg och stabil uppväxt 

innebär att en individ får en starkare tro till sig själv och sin kapacitet och därför vågar ta 

beslut som leder fram till en tillfredställande vardag. Människan har grundläggande behov 

som mat och sömn och om de grundläggande behoven inte tillfredställs kan förutsättningarna 

för denna individ minska. Britta upplever att tryggheten i uppväxten är ett av dessa 

grundläggande behov som människan behöver. Hon menar att hon själv helt har saknat den 

eftersom hon vuxit upp i tolv olika fosterhem. Hon hävdar att det är omöjligt för tolv olika 

familjer att fostra och vårda ett barn på samma sätt. I och med detta har hennes fostran blivit 

oregelbunden och med det även otrygg och oviss. 

Hon beskriver vidare hur hon har haft en svårt dysfunktionell biologisk familj och att fyra av 

hennes sex syskon har gått samma väg som hon själv gällande fosterfamilj eller barnhem. De 

har senare återförenats som familj när Britta var sex år gammal. Hon beskriver hur hennes 

föräldrar brukat våld mot henne och syskonen men att detta inte uppmärksammades av 

omvärden eftersom det på den tiden var lagligt att aga barn. En gränsdragning för aga och 

misshandel gjordes aldrig och hon beskriver vidare: 

”Jag har alltid känt mig utanför. Jag har aldrig känt tillhörighet. Jag har 

aldrig känt kärleken från en familj..eh..tryggheten i en familj..eh..alltså det 
har inte existerat.” 

Erik beskriver även han sin uppväxt som väldigt turbulent med täta besök av polis i hemmet. 

Han beskriver sin far som terrorist men samtidigt vill han understryka att han själv aldrig såg 

sin barndom med negativa ögon. Hans far var hans största idol och framtidsdrömmen var att 

själv bli terrorist. Han menar att det var samhället som de onormala, hans eget sätt att leva var 

det som kunde räknas som normal. Han säger: 

” Farsan söp mycket och det var slagsmål hemma och ofta bråk och polisen 
kom ständigt dit och dom kom liksom med kulsprutor och maskerade och det 

var massor, hela djävla tiden så där.  Och jag satt på ryggen och slog 

poliserna när dom skulle gripa farsan åh..” 

Vidare berättar han om sin äldre bror och behandlingen som hans far gav denne. 

” Vi var mycket ute i naturen/../, och det var lite annorlunda det var inte alla 

som..jag levde i naturen liksom åh då jag kom ihåg farsan knivhugg min 
storebror och lyfte upp han på kniven /../ han var bara ½ cm från att dö och så 

här och då gömde man ju sig, då var man rädd, för då kom ju samhället då 
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och ska göra nånting igen liksom./../ Då börja dom, ja ska utreda och jaga 

och sådär. Men det slapp vi undan från men jag kunde aldrig känna att farsan 
hade gjort nånting fel. Och det e ju lite konstigt..det e nåt slags... ja man lever 

i nåt slags utanförskap också..det borde ju vara normalt och tycka att nånting 
e fel.” 

 Han önskade aldrig ett annat liv som barn. Först i dagsläget kan han se att denna typ av 

beteende inte är acceptabel från en förälder och han beskriver att han inte vill att hans egen 

son ska se på honom på det sättet han själv såg sin egen far. 

 

Temat ”Villkor under uppväxten” beskriver alltså, på olika sätt, en turbulent och otrygg 

vardag under barndomen. Det yttrar sig på olika vis men framförallt genom missbruk och våld 

i hemmet. 

Tema 2- Det ”normala” 

Vad som är normalt anser vi som författare vara svårt att beskriva. Vi tycker att detta är ett 

mycket difust begrepp och menar att det kan finnas lika många defenitioner till begreppet som 

det finns människor. Det kan även ifrågasättas vems definition som skulle kunna räknas som 

den rätta och den gällande. Som vi ser det så är det lättaste sättet att beskriva den normala, 

eller normen att utgå från majoriteten i en grupp. I vår intervju ber vi våra respondenter att 

beskriva det som de tror är samhällsdefinitionen av den normala människan och alla är 

överens. Grunderna är desamma för nästan alla men somliga har ytterligare tillägg. Vad som 

är genomgående oavsett vem vi frågar är att en normal människa är någon som har ett fast 

arbete med en stadig och trygg inkomst. Vidare har denne en bostad, en bil och en rad andra 

materiella ting. Denne har en familj, barn och ett socialt umgänge och fritidssysselsättningar 

eller hobbys. Vidare är denne hederlig och skötsam, utan missbruk eller skulder till 

kronofogden. Cesar säger: 

”Jag tror att det normala är det att betala skatt, alltså ha ett jobb...kanske ett 
fast jobb/../ fast inkomst, en fast bostad…” 

Många av respondenterna vill gärna påpeka att de själva tycker att ”den normala människan” 

inte existerar. De ifrågasätter vem som har rätten att vara domare i frågan och menar att allt 

ligger i betraktarens öga. Vad som är normalt i en individs ögon är inte det i en annans. Olika 

uppväxter och olika levnadsvillkor resulterar i olika sätt att se på omvärlden. Men alla hävdar 

att normen, en del kallar det en klysha ser ut som nämnt. Christina säger att det normala 

innefattar arbete och bostad och tryggad ekonomi. Vidare talar hon om valet av partner och 
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om missbruk och brottslighet. Hon menar att ett missbruk eller ett kriminellt beteende frångår 

normen på alla sätt och att bildandet av en familj är viktigt för att falla in under normen. 

Det som respondenterna beskriver är just det vi som författare menar när vi säger att det 

normala utgår från majoriteten. Vårt samhälle är uppbyggt så att varje arbetsför människa ska 

arbeta. Det ligger även i människans natur att leta upp en livskamrat och föröka sig. Den 

bilden som respondenterna målar upp verkar således stämma överens med vår egen bild och 

även vad vi tror är den allmänna uppfattningen. Den beskrivning som respondenterna ger 

innebär således att de upplever att de själva inte passar in i den bilden. Allt som de beskriver 

som normalt är sådant som de själva saknar eller åtminstonde har saknat tidigare. Den bild de 

har av sig själva är alltså inte inom ramarna för ”det normala”. 

Tema 2 definerar genom respondenterna den normala människan som någon som har 

arbete/stadig inkomst, familj, bil och bostad. Signifikant är att den normala människan inte 

har missbruksproblem eller är kriminellt belastad. 

Tema 3-Resurser och krav  

I början av de flesta intervjuerna som genomfördes hölls en relativt positiv inställning till 

myndigheter. Vi pratar då om möjligheter och hjälpinsatser och huruvida de är tillräckliga. 

Många berättar att de upplevt att de fått mycket hjälp i sin kamp mot drogerna och 

kriminalitet och att möjligheterna är många om man som missbrukare eller kriminell vill ha 

hjälp att förändra sitt liv. Den allänna upplevelsen är att Sverige har mycket att erbjuda och att 

man som svensk har stora möjligheter och rättigheter i jämförelse med andra länder. 

Respondent Adam säger: 

”Jag tror ändå, tycker att vi som bor i det här landet är lyckligt lottade som 

ändå fått möjligheten att få behandling åh åh, jag brukar tänka att gör man 
det man ska så löser det sig. Det är ändå ett bra skyddsnät i det här landet. 

Hade jag vuxit upp med min historia i tex Baltikum så ja..så brukar jag tänka. 
Att man har ändå haft tur mitt i all skit.” 

Att Sverige som land är en bra plats att befinna sig i när hjälp är behövligt är något som 

respondenterna är överens om. De menar att resursserna är enorma. David säger: 

”Möjligheterna faktiskt, det finns. Men vem ska ge dig hjälpen för dom 
möjligheterna? Det finns alla möjligheter..vårat samhälle fortfarande har 

resurser, vi bor inte i bangladesh. /../, det finns faktiskt hur mycket som helst 
resuser, hur många som helst frivilliga organisationer som hjälper till.” 
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När vi senare i samtalen pratar om de krav som ställs för att ta del av dessa enorma resurser 

från myndigheternas sida kommer en annan sida fram och alla respondenter upplever att 

kraven som ställs på en missbrukare eller kriminella är allt för små. De upplever att fler 

åtgärder bör sättas in när ett problem uppdagas och att trots att hjälp finns om den behövs så 

råder brister i att anpassa hjälpen för varje specifik individ. Åtgärden baseras inte på 

individens önskemål och behov utan styrs snarare av ekonomi. David säger: 

”Tyvärr, sättet att möta en människa det e lite svagt i vårt samhälle gällande 
våra myndigheter. /../ Det är det som e knaset i samhället. Man möter bara 
fasaden ute, man möter inte den som det är egentligen inomborden. Dom 

ställer tex samma krav på mig som e bostadslös, att jag ska söka arbete. Fast 
dom vet att jag kommer aldrig få nåt arbete om jag inte har bostad. Jag kan 

inte ens stå till arbetsmarknadens förfogande om jag inte har nån bostad,ändå 
dom kräver för att få pengar till mat jag måste gå till arbetsförmedlingen och 

anmäla mig som arbets..typ arbetssökande..e det inte lite??” 

En gemensam åsikt för respondenterna är att myndigheterna inte ser långsiktigt på sina 

insatser. De väljer gärna det billigare alternativet framför det som kostar lite mer. Resultatet 

av detta kan bli att den åtgärd som sätts in är billig men icke anpassad efter behovet. Detta 

resulterar i sin tur i fler återfall och ytterligare åtgärd måste sättas in, vilket blir en ny kostnad 

för samhället. Hade tiden lagts ner från början att söka efter rätt hjälp, oavsett kostnad hade 

återfallen varit färre. Detta tror respondenterna skulle bli mindre kostsamt för samhället på 

lång sikt. Adam säger: 

”Ja, /../ dom ville ha in mig på det billiga alternativet öppenvård /../ men ja va 
ju bostadslös och det e ju svårt åh...va drogfri åh sen på kvällar åh alltså på 

dagtid dom här timmarna på öppenvård hade säkert funka men sen vart man 
ska ta vägen på kvällen åh natten åh sådär så.. Jag behövde åka iväg och bli 

inlagd sådär så...” 
 
 

Resurser och krav beskriver respondenterna som att resurserna i vårt samhälle finns 

tillgängliga men att de inte utnyttjas på rätt sätt. Hjälpen är inte individbaserad utan baseras på 

ekonomi. De menar att samtidigt som de vet att rätt hjälp finns att få, råder stora brister i hur 

den hjälpen delas ut. Önskemål från individen som är i behov av hjälpen lyssnas inte in av 

myndighetena utan besluten fattas av människor som själva inte ska ta del av hjälpen. Som 

följd av detta uppstår en situation där de fantastiska resurser som Sverige som land har inte 

når fram till rätt plats och individ. 
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Tema 4- Gemenskap och tillhörighet 

Något som de flesta respondenterna upplever är en saknad av tillhörighet och gemenskap. 

Några av dem känner an avsaknad av detta från familjen, andra från ett helt samhälle. Vi 

tycker oss ofta höra uttrycket ”människan är ett flockdjur”, menat att vi inte är gjorda för att 

leva ensamma. Att knyta an till andra människor och känna gemenskap och tillhörighet verkar 

vara en av de grundläggande behoven som tema ett handlar om. David upplever att han som 

invandrare har svårt att hitta tillhörighet i det svenska samhället. Han menar att han ofta känt 

sig som en turist. Framtiden har varit oviss och han har inte vetat vart han hör hemma. Han 

upplever dock att han har accepterat detta men lider med sin son som har känt detsamma som 

han själv. Han säger: 

”Min son knappt kan säga halv 7 på persiska, min son är svensk. Han fötts 

här i karolinska och läste universitet i Lund  ja han e lika svensk som dom 
men ibland han säger till mig att till och med dom inte leker med honom på 

samma sätt som dom leker med andra. Det gör mig ont!” 

Att känna sig ensam beskriver respondenterna som skrämmande och obehagligt och då 

somliga upplever bristen av tillhörighet från samhället som värst är det gemenskapen i 

familjen som andra saknar. Adam säger: 

”..min familj e liten för jag har ingen släkt heller..och de..många gånger har 

jag önskat att de ehh..tänkte att man skulle försöka få tag i såna här 
extrafarmor eller nåt sånt här, just för min sons skull så att han får det här 

mormor och morfar och farmor och farfar å ja den biten ja.” 

Tema fyra beskriver en upplevelse av avsaknad av gemenskap och tillhörighet bland 

respondenterna. En saknad av tillhörighet till både familj och samhälle. 

Tema 5- Utanförskap och yttre attribut 

Av våra åtta respondenter har fem utländskt härkomst. De uttrycker alla fem att de känt sig 

diskriminerade eller utanför på grund av detta. De menar att man får arbeta hårt för att vinna 

acceptans och medmänniskor är snabba att döma på förhand när det tydligt syns att man är av 

utländsk börd. Bertil som har sitt ursprung i en annan världsdel berättar om ett tillfälle då han 

trött efter en hård arbetsdag var på väg hem. Han väntade på bussen då två civila poliser 

konfronterade honom. Han berättar: 

”Dom bah: - Varför är du så blankt om ögonen för? Nej jag har jobbat 
mycket sa jag, sovit för lite. Jaha, sa dom. Men vi har fått signaliment om att 

det finns en chillenare som säljer knark här.” 



33 

 

Poliserna tvingar honom att följa med till polisstationen för att lämna urinprov som visar att 

han är helt ren. Han tycker det är beklagligt att han bara på grund av sitt utseende blir 

anklagad för brott och detta upprör honom. Han säger att de civila poliserna berättar för 

honom att de fått upplysningar om att en man med härkomst i samma världsdel som Bertil 

själv langar och säljer droger i området. Bertil själv befinner sig normalt inte i detta område 

utan är för tillfället bara på väg hem efter en lång arbetsdag och en fika med en vän. Han 

väntar på bussen och blir omhändertagen av polisen på grund av sin yttre attribut. Bertil 

berättar även vidare att han själv inte ens kommer från chile ytan ett helt annat land, 

tillhörande samma världsdel. Detta menar han dock att poliserna inte tar hänsyn till utan de tar 

honom med till polisstationen bara på grund av hur han ser ut. 

”Fast då blir man ju stämplad i förväg när man står där och väntar på 
bussen, när man har jobbat och gjort rätt för sig.” 

Cesar berättar att han vid ett tillfälle då han skulle söka lägenhet. Han fick hjälp av en bekant 

som hade kontakter inom bostadsmarkanden. När Cesar kommer för att titta på lägenheten får 

han dock förklarat för sig att många hyresvärdar inte gärna hyr ut lägenheter till människor 

med utländska efternamn. 

”Det e som min polares farsa, han hjälpte mig med lägenhet. Inne i stan...en 
hyresrätt.. Han bah, bara så du vet, många hyresvärdar vill inte ha konstigt 

efternamn i sin port du vet.” 

Denna man som visar lägenheten för Cesar menar alltså att en portuppgång innehållande 

många utländska namn innebär dålig marknadsföring. Han menar att andra kunder/hyresgäster 

skräms av det faktum att det bara bor individer av utländsk börd i hyreshuset och att de på 

grund av en sådan sak väljer att leta vidare. Ett namn kan alltså försätta en individ i ett 

utanförskap. 

”Bara för efternamnet så... Det e därför många iranier byter efternamn, och 

namn också.” 

Cesar menar att det i det svenska samhället pågår en enorm diskriminering av individer med 

utländsk härkomst. Han menar att de diskrimineras från bostadsmarknaden och i större grad 

än svenskar blir anklagade för brott. Han berättar om ett tillfälle då han och hans vän blivit 

stoppade av polisen i bilen. Poliserna ifrågasätter hur de har råd att köra en så fin bil och hur 

de har råd att bo mitt i stan och så vidare. Cesar hävdar att han känner sig kränkt och menar 

att dessa poliser aldrig hade stannat någon av svensk härkomst för att ställa sådana frågor. 
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Han tror att de blev stoppade av polisen enbart för att de haft en viss hudfärg och för att det 

tydligt har synts att de är av annan härkomst. Deras utseende låg till grund för ett 

ifrågasättande från polisens sida och inte något brott eller liknande. Stoppandet i sig hade 

alltså ingen grund. Ingenting hade hänt utan polisen vinkade in Cesars bil till vägkanten på 

grund av vem som körde den och hur denne såg ut, enligt Cesar själv. 

 

Utanförskap och yttre attribut beskriver respondenternas upplevelse av utanförskap kopplat 

till ett utseende eller namn. Attribut som tydligt visar att en individ inte är av svensk 

härkomst. 

Tema 6- Självkänsla 

Återkommande bland respondenterna är att de upplevt att de saknat självkänsla. Med 

självkänsla menar de en tro på sig själv och sitt eget värde. Vidare kan detta beskrivas som en 

tro eller vetskap att man duger som man är oavsett vilka brister eller kvaliteer man har.  

Många av dem har i dagsläget byggt upp denna men har tidigare i sitt liv haft en brist av det. 

De har känt sig mindra värda än sina medmänniskor. Bertil säger: 

”Jag hade väl låg självkänsla då, ja bra självförtroende men dålig 

självkänsla.” 

Gemensamt är just det att de har haft självförtoende men inte självkänsla. Självförtroende 

beskriver de som en form av en utåtriktad attityd som gjort att de vunnit respekt hos sina 

medmänniskor. De har alltså givit sken av att de behärskar situationen och de har funnit något 

i den kriminella världen som de är bra på. Kanske har de fått uppmuntran och beröm för detta 

och ett självförtroende kring dessa specifika situationer har uppstått. Men inombords har det 

rådit kaos på grund av den dåliga självkänslan. Trots en tro på sin kapacitet i särskilda 

situationer har de fortfarande saknat känslan av att räcka till oavsett om de tappade denna 

speciella förmåga. Tron på sitt egenvärde som människa har saknats. Britta säger: 

” Så min självkänsla, jag har inte haft nån självkänsla över huvud 
taget..eh..en falsk..eh..ett falskt självförtroende däremot, de har jag haft me 

råge.” 

 

I temat självkänsla beskriver repondenterna ett mindrevärdeskomplex till andra människor. 

De beskriver sig ha haft en yttre attityd och ett gott självförtroende kopplat till enskilda 
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situationer men saknat självkänsla, en tro på sitt eget värde som människa, med eller utan 

kunskaper om specifika ting.  

 

Vi som forskare är medvetna om längden på en del av citaten som presenterats under 

uppsatsens resultatdel. Anledningen till detta är att dessa citat är så pass innehållsrika och de 

fyller ett stort syfte i vårt försök att presenterna ett emperinära material.  

 

8.2 Sammanfattning av resultat  

Sammanfattningsvis kan konstateras att alla respondenter har något gemensamt med varandra 

vad gäller upplevelsen av fenomenet att leva utanför normen. De teman som utgör resultatet 

upplevs i samtliga fall av majoriteten av respondenterna med undantag från någon enstaka i 

varje fall. Dessa undantag behöver rimligtvis inte heller vara undantag i den bemärkelsen att 

de tänker eller tycker annorlunda än majoriteten. Det skulle kunna vara så att undantagen 

skulle bekräfta majoritetens upplevelse om rätt fråga ställdes. Vi har dock inte styrt våra 

respondenter åt ett önskat håll utan låtit dem leda samtalet in på det som de anser viktigt. Det 

skulle mycket väl kunna vara så att exempelvis respondent åtta skulle ansluta sig till övriga 

sju i fråga om ett specifikt tema som denne kanske skiljer sig från mängden i, om nu intervjun 

hade fortsatt ett tag till. Att spekulera kring detta är dock inte vår uppgift, vi avser bara 

presentera de fakta som faktiskt har visat sig. Att ha upplevt en instabil barndom, åsikterna 

kring samhällsdefinitionen av det ”normala”, Resurser och krav, avsaknad av gemenskap och 

tillhörighet, utanförskap gällande yttre attribut samt bristen av självkänsla är vad 

undersökningens sex sammanfattande teman handlar om. Dessa beskrivs alla av 

respondenterna väldigt genomgående och de läggs stor tyngd i under våra samtal. Det framgår 

mycket tydligt att det funnits eller finns starka känslor kring dessa. Under analysen 

framträdde dessa teman både tydligt och snabbt. Starkast känslor väcker tema tre som handlar 

om de enorma resurser som finns i Sverige vad gäller hjälp till rehabilitering från droger eller 

kriminalitet, resurser som felprioriteras och används på fel sätt och på fel plats. I samtalen 

med våra respondenter lockar detta faktum i somliga fall fram ilska och i andra sorg. En 

enstämmighet bland alla respondenter står klart, hjälpen finns men den ges inte ut som den 

enligt dem borde. 



36 

 

9. Diskussion 
De teman som utgör vårt resultat har öppnat upp våra ögon och vi anser att vi se nya vinklar 

på det undersökta fenomenet och vi tycker oss ha utökat vår kunskap och förståelse kring vad 

det kan innebära att leva utanför normen. Vi anser vidare att våra teman visar eller antyder det 

karaktäristiska i upplevelsen av att leva utanför normen, och en bild av hur respondenterna ser 

på normen och deras egen plats inom denna visar sig i tema två. Eftersom alla teman upplevs 

av majoriteten av våra respondenter tycker vi att dessa väl beskriver vad som är 

karaktärisktiskt. En större undersökning hade möjligen kunnat skälpa detta. Så här långt anser 

vi oss ha besvarat vårt syfte och våra två första frågeställningar. Den tredje frågeställningen 

behandlar det svenska samhällets möjligheter till förändring och lösgöring från ett 

utanförstående samt de krav som ställs för att få ta del av dessa möjligheter. Denna fråga 

besvaras i tema tre där det framkommer att respondenterna känner tvivelaktighet kring detta. 

De anser att kraven och möjligheterna inte går hand i hand och att kraven inte känns rimliga 

ur ett brukarperspektiv. Reglerna är satta av människor som själva inte behöver följa dem och 

är inte anpassade för de som faktiskt tvingas följa dem för att få ta del av möjligheterna. Detta 

tema är även det enda som upplevs av samtliga respondenter och åsikterna kring detta är 

slående lika dem emellan. Då vi ställer oss frågan om vi verkligen lyckats hitta essensen i det 

fenomen vi undersökt finner vi oss tveksamma. Således tror vi oss kunna urskönja någonting 

som liknar vad man kallar essens, nämligen just i tema 3 – Resurser och krav. Övriga fem 

teman upplevs alla av majoriteten av respondenter men i var och ett av dessa finns undantag 

från en eller ett par respondenter. Av vilken anledning dessa är undantag vet vi som nämnt 

inte och inte heller om de faktiskt är undantag. Vår uppgift är att redovisa för det material vi 

har och i det materialet har undantag framkommit i fem av sex teman. I tema tre står dock alla 

respondenter eniga, utan undantag. Essensen handlar om att försöka finna något kring ett 

fenomen som upplevs lika oberoende av vem som upplever det. Tema tre faller under detta 

kriterie. Alla respondenter har självklart sitt eget sätt att utrrycka detta på men budskapet står 

väldigt klart i alla fall. Att Sverige är ett land med många resurser gällande vård och 

rehabilitering är alla överens om. Däremot uttrycker alla även att stora brister finns i hur dessa 

resurser fördelas. Rätt hjälp skulle kunna ges i många fall men görs av olika anledningar inte 

det, det beskrivs som brist på tid och engagemang från beslutstagarna. Eftersom denna 

upplevelse är så tydlig och stark från alla respondenter anar vi att detta skulle kunna kallas 

essens. Vi vill dock inte sticka ut hakan för långt och hävda att detta är fallet då detta är en 

liten undersökning med få respondenter. En större undersökning med ett större urval skulle 
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rimligen kunna ikullkasta det som framträtt i denna undersökning. Vi menar därför att tema 

tre är en tänkbar essens men vill inte slå fast vid detta och konstatera det som ett faktum. 

Detta tema kan även ses som genomgående genom de övriga fem teman då alla på sitt sätt är 

kopplade till just krav och resurser i Sverige. När respondenterna berättar om uppväxt 

exempelvis framgår att många har haft med myndigheter att göra redan som barn. Uppväxten 

har präglats av ett samröre med myndigheter och normaliserande insatser. Alltså, redan från 

uppväxten kan man tänka sig att man inte blivit given de rätta resuser för att leva det de 

benämner som ett ”normalt” liv. I och med att våra respondenter oftast står i en 

beroendesituation till samhället kan vi se en koppling mellan temat Gemenskap och 

tillhörighet samt Resurser och krav. Det är myndigheterna som bestämmer över avvikaren och 

deras möjligheter och begränsningar, de fördelar de resurser som finns vilket medför att den 

personen som står i beroendeställning till myndigheten inte har varken kontroll över sitt eget 

liv eller känner gemenskap och tillhörighet till samhället. I tema 5 Utanförskap och yttre 

attribut beskriver våra respondenter hur bla polismyndigheten samt bostadsmarknaden 

fördelar sina resurser och krav i samhället. En av våra respondenter menar på att individer 

med utländsk härkomst blir diskriminerade och utpekad på grund av utländsk härkomst. Att 

vara av utländsk härkomst och leta bostad visar sig och krocka med de krav som ställs på 

bostadsmarknaden. Det framgår att en av våra respondenters erfarenheter är att somliga 

bostadsbolag föredrar att inte inneha boende av utländsk härkomst. Dessa exempel hänger 

samman med de resurser och krav som ställs i de samhälle vi lever i. Våra respondenter 

uttrycker detta genom konkreta och vardagliga exempel och menar på att resurser och krav 

inte fördelas eller nyttjas på rätt sätt. Temat Självkänsla som respondenterna beskriver som 

någonting de saknat, men däremot haft självförtroende. Resurser och krav återspeglas även i 

detta tema. Får man fel resurser ökar risken för återfall i kriminalitet eller missbruk. Detta 

sätter  naturligtvis spår i individens psykiska mående då det kan vara ett väldigt stort nederlag 

att vilja bryta en kriminell karriär men på grund av för dyr insats, höga krav eller rent av 

orimliga krav falla tillbaka. Självkänsla hänger även samman med det som vår tidigare 

forskning visar på, nämligen det att skam och skamkänslor hänger samman med ett 

socialbidragstagande. Detta faktum sätter naturligtvis individen i en svår situation. Dels att 

våga sig till en myndighet, på grund av skamkänslor och dels av rädslan av att inte få den 

hjälp man behöver. Utsattheten blir dubbel vilket kan vara påfrestande för individens 

självkänsla. 

 



38 

 

 Alla teman utgör på sitt eget sätt olika infallsvinklar av hur den Svenska normen ser ut och på 

vilket sätt en individ känner åtkomst eller ej till den. Att känna gemenskap till massan eller att 

känna sig utanför denna gemenskap.   

 

9.1 Resultat relaterat till tidigare forskning 

Den tidigare forskning som används i denna studie går i linje med de resultat som uppkommit 

i analysen. Många av de aspekter som den tidigare forskningen tar upp återfinnes i en eller 

flera av de djupintervjuer som använts i denna studie. Det tycks finnas många likheter i 

upplevelsen av att leva utanför normen både gällande förhållandet till den närmsta personliga 

kretsen och till samhället som helhet. 

Med undantag från en av de åtta individer som intervjuats upplever alla en instabil barndom. 

De upplever att redan som barn har kännt sig som annorlunda på grund av sina 

familjeförhållanden. Det har förekommit våld, droger eller psykisk instabilitet i familjen och i 

många fall har socialen varit inkopplad så länge respondenterna kan minnas. Strandell, 

Julkunen, Lamminen visar genom sin undersökning att när en åtgärd kring ett barn sätts in är 

stämplingen ett faktum. Respondenterna i den undersökning som dessa författare utför har alla 

en barnskyddsbakgrund och de upplever alla att de hamnat bortom marginalen som en följd 

av detta. Detta stämmer överens med de historier som respondenterna i denna studie berättar 

om. De menar att inblandningen från myndigheter och de trasiga familjesituationerna har lagt 

grunden för det utanförskap de senare har fått uppleva genom större delen av sina liv. Vidare 

visar Faralls och Bowlings studie att möjligheterna att avsluta en kriminell karriär förbättras 

om en stabil familjesituation finns. Det sociala nätverket och de trygga familjeförhållandena 

har en stark inverkan på huruvida ett personligt beslut att ta sig ur sin brottslighet lyckas eller 

ej. Majoriteten av våra respondenter menar att det är av stor vikt att någon sätter tilltro till att 

man som missbrukare eller kriminell klarar av att ta sig ur detta beteende. Att ha en annan 

individs stöd och tro att man kan lyckas i ryggen ökar möjligheterna att faktisk göra det. 

Majoriteten av respondenterna beskriver även att de mycket gärna vill försöka att ge sina barn 

en bättre uppväxt än de själva fick, de vill ge dem möjligheter som de själva har saknat. De 

menar att de, den hårda vägen fått lära sig hur mycket en fungerande familj är värd. Därför 

hävdar de att de på alla sätt de kan vill skapa bättre förutsättningar för sina barn. En av 

respondenterna talar om tankar på att skaffa vad han kallar ”extrafarmor” åt sin son, han vill 

att sonen ska få allt det han ser att kamraterna har. Detta för att undvika att sonen redan i sin 
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barndom ska behöva känna sig annorlunda, då han vet vilken avgörande roll detta kan ha för 

resten av livet. 

Våra respondenter talar gärna om de svårigheter som de stött på efter avtjänade fängelsestraff 

vad gäller att återgå till arbetslivet. Nilsson menar i sin undersökning att ett kriminellt 

förflutet bidrar till minskade möjligheter att få jobb. Han menar att ett fängelsestraff 

marginaliserar en individ från samhället vilket leder till svårigheter i arbetssökandet. 

Respondenterna i denna undersökning bekräftar detta och flera av dem uttrycker att de gärna 

utelämnar fakta om sin bakgrund när de söker arbete då dess missbruk eller kriminalitet ligger 

dem i fatet i dessa sammanhang. Detta menar de även gäller när de ska söka bostad. Att ha ett 

kriminellt förflutet gagnar inte när det kommer till bostadsbolagen. Det är mycket svårt att få 

bostad när men exempelvis har skulder till kronofogden vilket alla respondenter har. Detta 

leder vidare till Erikssons studie som undersöker bostadslösheten och upplevelserna kring 

detta. Erikssons respondenter, likväl som denna studies respondenter talar om samma saker 

kring detta. Man menar att det ställs krav från samhällets sida, exempelvis på att man ska 

infinna sig på bestämda tider på arbetsförmedling och på socialkontoret. Respondenterna 

menar att detta är en stor svårighet då bristen på bostad gör det svårt att passa tider. I och med 

att du inte har en fast adress tvingas du söka temporära sovplatser där en klocka eller 

väckarklocka kanske inte existerar. Denna temporära sovplats kan innebära allt från bekantas 

bostäder till trappuppgångar eller parker. Rotlösheten skapar hinder för att infinna sig på de 

platser som krävs att man infinner sig på. Eriksson menar att respondenterna i dennes 

undersökning beskriver detta som att befinna sig i och utanför samhället på samma gång. 

Samtidigt som möjligheterna till bostad och arbete minskar så ökar kraven från samhället 

vilket gör det svårt att förhålla sig i vardagen. Denna undersöknings respondenter bekräftar 

detta och menar att det är näst intill omöjligt att leva upp till kraven med de förutsättningar de 

har. En av respondenterna uttrycker med betoning att arbetsförmedlingen inte hjälper en 

individ som inte har en bostad där denna kan kontaktas på. Vidare hyr inte bostadsbolagen ut 

sina fastigheter till individer som inte har ett arbete. Är du därför bostadslös och arbetslös är 

du dömd att misslyckas.  

Starrin, Blomkvist, Kalander och Janson skriver i sin studie om skam kopplat till 

socialbidragstagande. De menar att de framkommit att mötet med socialen är starkt relaterat 

till skamkänslor. Fattigdom är det som deras respondenter skäms över och att behöva vända 

sig till socialen och be om ekonomiskt bistånd är ett tecken på att man är fattig. En 
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biståndsansökan är ett erkännande av fattigdom. En av våra respondenter säger i intervju att 

han har haft kontakt med socialen nästan hela sitt liv med undantag av korta perioder. Dessa 

perioder beskriver han som sköna och han berättar att han tyckt att det har varit pinsamt att ta 

steget in på socialkontoret då detta inneburit ett erkännande om att inte klara sig själv.  

Den tidigare forskning som använts stämmer förvånansvärt bra överens med det resultat som 

framkommit i denna undersökning. Det våra respondenter delgett oss bekräftar till stora delar 

den tidigare forskningen och vi har svårt att se några egentliga skillnader. Var man eller 

kvinnas upplevelse är i sig unik men de stora delarna och de framträdande resultaten är på 

många sätt samstämmiga. 

Den tidigare forskningen visar på att brister förekommer utifrån ett fenomenologiskt 

perspektiv på det problemområde vi har för avsikt att forska kring. Upplevelser, tankar och 

känslor kring utanförskap, stämpling och avvikande beteende hos specifikt kriminella och 

missbrukare är således vårt bidrag till att bredda forskningen kring avvikare och avvikande 

beteende. 

Den tidigare forskningen behandlar olika faktorer som kan bidra till att en individ anammar 

ett avvikande beteende eller faktorer som bidrar till att man bryter sig lös från det. Olika 

grupper representeras, bland andra kvinnliga bostadslösa, ungdomar som lever på marginalen, 

socialbidragstagare och föredetta kriminella. Forskningen behandlar i ett par fall upplevelser 

men dessa är bundna och begränsade till skam och mindrevärde. Ingen av författarna gör 

anspråk på en rent fenomenologisk studie.  Av de fem studier vi har använt oss av berör tre 

stycken upplevelser kring sitt ämne. Detta är dock inte syftet med artiklarna och 

upplevelserna används för att visa och knyta an till ett större sammanhang.  

Denna studie bidrar med en djupare inblick i en avvikares tillvaro. I fenomenologisk anda vill 

vi fånga upplevelsen och känslan bakom det valda fenomenet och respondenternas utsagor 

kommer att lägga grunden för studien. Genom djupintervjuer når vi fler perspektiv och större 

förståelse kring vad det innebär att leva som stämplad av samhället. I tidigare forskning har 

gränsdragningar gjorts och syftet har varit att fånga specifika känslor och upplevelser i 

specifika situationer. Denna studie har ett större och mer övergripande perspektiv och alla 

upplevelser och känslor är av beydelse oavsett till vilken situation de är bundna. Ett fenomen 

kan upplevas olika beroende på vem som upplever det och därför bör inga känslor negligeras. 

I denna studie har inga krav ställts på respondenterna vad gäller kön och ålder, viktigt har 
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endast varit att de upplevt fenomenet i fråga. Denna studie bidrar således med ett köns- och 

åldersneutralt perspektiv i syfte att fånga en djupare förståelse.  

9.2 Teori i relation till vårt resultat 

Nedan följer ett resonemang kring huruvida Goffman och Beckers teorier är applicerbara på 

vårt empiriska material. Vi ämnade i ovanstående avsnitt fem - Teori att presentera de 

sociologiska teorierna och några centrala delar i dessa för i detta avsnitt diskutera dessa i 

förhållande till vårt resultat. Dock diskuteras inte alla delar som presenterats i teoriavsnittet då 

vi inte fann belägg för detta eller brister i ett tillräckligt omfattande material. 

Goffman delar upp begreppet stigmat i tre olika typer, fysiskt, psykiskt och tribalt stigma. 

Gällande vår forskning så faller våra respondenter under det psykiska och tribala stigmat. Det 

psykiska stigmat innefattar olika former av missbruk och fängelsevistelse, vilket samtliga av 

våra respondenter har erfarenhet av. Majoriteten av våra respondenter har både missbrukat 

och avtjänat fängelsestraff medan enbart ett fåtal har erfarenhet av det ena eller det andra.  I 

temat det ”normala” beskriver respondenterna den svenska normen och vad som är 

karaktäristiskt för ett ”normalt” liv. Vad som uttalas av majoriteten är en frånvaro av 

kriminalitet, droger och skulder hos kronofogden. När respondenterna får berätta om sig 

själva innefattar varje historia någon eller flera av dessa tre. I och med detta tillskriver de sig 

själva det psykiska stigmat. Historien om dem själva stämmer inte överens med vad de 

beskriver som den svenska normen. Temat det ”normala” innehåller även en diskussion om 

hur en normal familjsituation bör se ut.(Den normala familjesituationen motsvaras av fast 

bostad, fast inkomst, en partner och barn). För våra respondenter, som enligt Goffman har det 

psykiska stigmat, kan detta vara svårt att leva upp till. Missbruk eller fängelsestraff har lett till 

svårigheter i att få arbete, bostad och i att bibehålla en relation. Respondenterna själva 

tillskriver sig det psykiska stigmat då de beskriver upplevelsen av att inte leva upp till 

normen. 

Howard Becker menar att ett utanförstående eller en avvikelse från det normala alltid sker i 

förhållande till andra människor. Det är alltid andras reaktioner på en viss handling som avgör 

huruvida denna är normal eller avvikande. När våra respondenter beskriver sig själva och sin 

subjektiva upplevelse av utanförskap talar de alltid om detta i förhållande till andra 

människor. Det kan yttra sig i olika situationer men det är aldrig i sin ensamhet de känner av 

utanförskapet utan i andras blickar, ord och handlingar. Det är alltid i jämförelse med något 
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annat eller någon annan som avvikelsen visar sig. Respondenterna själva hävdar och uttrycker 

att de inte tycker att en ”normal” människa existerar. De tycker inte att någon annan äger 

rätten att agera domare. Men i sociala sammanhang känner de sig inte ”normala”. I en grupp 

av avvikare av samma slag som de själva känner de inget utanförskap men ute i samhället är 

upplevelsen en annan. Att som Becker säger, kunna tillhöra flera olika sociala grupper på 

samma gång bevisas här blan dessa respondenter möjligt. Även det faktum att en individ kan 

räknas till de ”normala” i en grupp men stämplas som avvikare i en annan. 

Becker menar även att stämplingen av avvikare blir möjlig genom att normer drivs igenom av 

majoriteten av individer i en grupp och genom att dessa innehar makt nog att bestämma och 

skapa de sociala reglerna. En majoritet är automatiskt starkare än en minoritet och 

majoritetens regler blir således de som ska följas. När dessa regler är satta kan minoriteten 

pekas ut och stämplas som avvikande eller utanförstående. I temat Resurser och krav 

behandlas det faktum att respondenterna tycker sig uppleva att Sverige är fullt av resurser vad 

gäller hjälpinsatser till människor med missbruksproblematik eller kriminalitet. Det svenska 

samhället har dock enligt respondenterna ett stort problem. Beslutstagarna i de myndigheter 

som innhar rätten att dela ut hjälpen gör inte detta på rätt sätt. Respondenterna upplever att 

beslustagarna agerar efter eget tycke och eget behov. Becker uttrycker att det finns dels 

regelskapare som är egoistiskt styrda och vill driva på andra människor sin egen moral, dels 

regelskapare som driver igenom sin moral med andra individers bästa i åtanke. 

Respondenterna i denna undersökning tycker att resurser delas ut av beslutstagare som faller 

under kategorin av regelskapare som är egoistiskt drivna. I detta fall är det den billigaste 

åtgärden i varje enstaka fall, även om dessa inte är personligt anpassade för avvikaren i fråga. 

Deltagarna i denna studie upplever att de inte blir tagna på allvar och får tid nog att framföra 

sina behov till dessa myndigheter. De menar att de är mindra värda och tycker inte att hjälpen 

är anpassad efter det behov de haft. Becker ger exempel på en maktrelation där en grupp 

människor får underkasta sig en annan grupp för att de anses vara mindre förståndiga, 

nämligen relationen barn-föräldrar. Becker menar att föräldrarna sätter upp regler för sina 

barn att följa för att de inte anses förståndiga nog att veta själva vad som är bäst för dem. 

Detta skulle kunna appliceras på relationen myndigheter-hjälptagare då myndigheterna sätter 

upp tider och regler för hjälptagaren att följa då de anser att det är det bästa för dem. 

Hjälptagaren själv är inte tillfrågad utan förväntas bara följa regeln som satts upp. I de fall 

som våra respondenter berättar om har regeln inte varit möjlig att följa av olika anledningar 
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och de har klassats som utanförstående. I sitt försök att återgå till normen anser alltså 

deltagarna att de har stött på regelskapare som varit egoistiskt drivna och har därför fått 

genomgå behandlingar som inte har hjälpt för att de inte varit individbaserade och 

stämplingen och det avvikande beteendet har kvarstått. Beckers resonemang om regelskapare 

tycks alltså enligt våra respondenter både stämma och inte. Deltagarna upplever sig styrda av 

andra människors regler, de upplever att dessa regler är satta utefter tanken att de själva inte 

skulle vara förståndiga nog att fatta egna beslut, de upplever att de personer som stiftat 

reglerna gjort det med sitt eget bästa i åtanke och inte med tanke på dem som ska följa regeln. 

Alltså, Beckers resonemang och beskrivning av de olika regelskaparna bekräftas, men 

regelskaparen/myndigheten anses här falla under kategorin som är egoistiskt styrd.  

Erving Goffman talar om det tribala stigmat, ett stigma som hänförs till ras, religion och 

nation och detta förmedls från generation till generation. I temat Utanförskap och yttre 

attribut beskriver våra respondenter en upplevelse av just detta stigma. De menar att 

samhället stämlar dem genom att se till vad som syns utanpå. Det yttre visar att de inte 

härstammar från Sverige och i och med detta faller de inte in under normen. Detta är ett 

stigma som respondenterna själva inte vill tillskriva sig men menar samtidigt att det är 

omöjligt att kringgå i det svenska samhället. Detta leder i många fall till vad Goffman 

benämner som skylning. Detta begrepp innebär att den stigmatiserade försöker dölja sitt 

stigma för omgivningen. Man försöker kringgå något som stör ett samspel med andra 

människor. Exempel på detta kan vara att byta namn för att dölja ett förflutet, och precis just 

detta beskriver våra respondenter. De menar att ett svenskt namn ger dem bättre 

förutsättningar i det svenska samhället. De försöker alltså skyla sitt stigma genom namnbyte 

för att bättre passa in i normen. Respondenterna menar ett det nya namnet ökar chanserna till 

bostad och arbete vilka båda är karaktäristiska i ett liv inom normen. 

Vidare talar Goffman om identitetsproblematik, vilket motsvaras av en dubbelhet i individens 

grupptillhörighet. Om en stigmatiserad individ följer samhällets instansers råd och 

tillvägagångssätt så kommer han/hon komma på fötter och bli en respektabel och värdig 

människa. Men det är här som problematiken följer, nämligen den att samhället talar om för 

den stigamtiserade att denne tillhör en större grupp, det vill säga samhället, och således är en 

normal människa men att han/hon skulle vara dum ifall förnekelse kring denna olikhet skulle 

ske. 
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I vår undersökning finner vi spår av detta i två av våra teman som eventuellt kan 

sammanlänkas. I temat Självkänsla beskriver respondenterna att de saknar självkänsla men 

haft självförtroende, självförtroende i form av attityd för att vinna respekt hos sina 

medmänniskor. Självkänslan beskrivs att vara i ett tillstånd som kan liknas kaos medans 

självförtroendet används som en fasad mot människor våra respondenter mött. 

Identitetsproblematiken som Goffman pratar om sker i yrkesmässiga organisationer där 

människor talar om för individen vad som är bäst för honom/henne eller vad vederbörande 

bör göra, och att detta skulle ske i deras eget intresse. Denna tes framkommer hos våra 

respondenter i temat Resurser och krav. Respondenterna beskriver insatserna mot droger och 

kriminalitet som bra, men att brister finns i fördelning av resuser, och att kraven är för små 

samt att insatserna ej är anpassade efter behovet. Framförallt en av våra respondenter 

framhäver att bemötandet hos myndigheter är svagt. Han poängterar att myndigheterna inte 

ser människan som står framför dem, utan bara fasaden.  Detta förefaller alltså vara enligt 

följande, våra myndigheter har till uppgift att stödja och hjälpa dessa stigmatiserade individer, 

dessa individer i sin tur lider av bristande självkänsla vilket medför ett påtvingat 

självförtroende. Myndigheterna framför denna identitetsproblematik vilket medför att den 

stigmatiserade får höra att han är likadan som alla andra, samtidigt som han tillhör en 

stigmatiserad grupp. Myndigheterna framför en jag-identitet där de uttrycker det vara den 

bästa lösningen för den stigmatiserade, samtidigt skall den stigmatiserade förhålla sig till den 

egna gruppen. Temat Resurser och krav motsvaras alltså av en identitetsproblematik.  

9.3 Metodologiska reflektioner 

Syftet med denna undersökning var att skapa ökad och fördjupad förståelse över upplevelsen 

av att leva utanför normen. Vi valde att koncentrera vår studie kring missbrukare och 

kriminella. Åtta stycken intervjuer utgjorde vårt empiriska material och utifrån dessa 

baserades resultatet. Vi anser att dessa åtta intervjuer gav oss mycker information och 

respondenterna delade väldigt öppenhjärtligt med sig av sina erfarenheter. De var inte rädda 

för att tala ut och känslan av att de lämnade ut mycket av sig själva var påtaglig. Vi anser att 

den information vi fått ökat och fördjupat både vårt intresse och delvis vår förståelse över hur 

det kan vara att leva utanför normen. Däremot är vi medvetna om att detta är en relativt liten 

undersökning med få respondenter. Detta gör att ett ifrågasättande av djupet på denna 

förståelse kan vara på sin plats. Vi har dessutom som nämnt koncentrerat oss på missbrukare 

och kriminella som bara utgör en grupp av flera som dagligen upplever ett utanförskap. Att 
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säga att vi har fördjupad förståelse av hur det är att leva utanför normen känns därför en aning 

stort. Däremot vågar vi säga att vi fått en stor och djup förståelse av våra respondenters 

tidigare liv och nuvarnade vardag och i och med det en viss insikt i livet utanför normen. Med 

studiens storlek i åtanke anser vi därför att syftet har besvarats till viss del. Vi tycker att vår 

förståelse har vuxit kring detta fenomen men vi vill inte generalisera och hävda att dessa åtta 

subjektiva upplevelser kan representera en större population och vår fördjupade förståelse 

sträcker sig därför kanske inte så långt att vi helt och fullt kan stå för att syftet besvarats. 

En kvalitativ undersökning med fenomenologisk riktning, baserad på tematiskt strukturerade 

djupintervjuer blev vårt val i hur denna studie skulle genomföras. Detta visade sig vara ett 

mycket bra val vilket ledde till att processen flöt på och gick att genomföra utan större hinder 

på vägen. En del mindre svårigheter stöttes dock på, bland annat gällande intervjuerna där vi 

enligt fenomenologisk metod uppmanades att ställa öppna, icke ledande frågor. Svårigheten 

tyckte vi låg i att hålla en konversation flytande på en naturlig nivå samtidigt som 

betänksamheten angående de frågor som ställdes var total i avseende att de inte skulle driva 

respondenten åt något håll. Vi tror däremot inte att valet av en annan metod hade hjälpt oss i 

detta avseende utan tror att svårigheterna snarare ligger i en ovana hos oss som forskare. För 

varje ny intervju som genomfördes hade vi med oss lite mer vana in i nästa vilket resulterade i 

att det kändes lättare och mer naturligt ju fler intervjuer som gjorts. 

9.4 Framtida forskning 

Vårt förslag till vidare forskning baseras på det resultat som framkommit i denna studie. 

Resultat som vi finner intressanta och rent av nödvändiga att forska vidare i. Vi anser dels att 

det skulle vara intressant att studera fler grupper som upplever utanförskap, stämpling och en 

vardag utanför normen. Kan det vara så att upplevelsen av detta fenomen ser liknande ut i 

olika grupper, oberoende av på vilket sätt man stämplats? Vi anser även att det skulle vara av 

intresse att utöka denna undersökning genom fler respondenter och kanske utökade frågor för 

att på så vis se om det kan vara möjligt att fastställa den essens som vi ställer oss tveksamma 

till om vi har funnit eller ej. Är det en allmän uppfattning att Sveriges resurser är många men 

fördelas fel och inte individanpassas? Eller är det en åsikt som enbart våra åtta respondenter 

kan stå för? Denna åsikt som även står till grund för vår eventuella essens leder oss vidare till 

nästa förslag till vidare forskning. Deltagarna i denna studie menar alltså att Sverige har 

enorma resurser gällande hjälp och rehabilitering till människor med missbruksproblematik 

och kriminalitet. De anser samtidigt att denna hjälp inte når ut som den borde då den inte 
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individanpassas utan baseras på ekonomi och delas ut med ett ”billigast möjligt” tänkande. Vi 

anser därför att det vore både intressant och nödvändigt att undersöka huruvida detta är sant. 

På vilka grunder tas besluten om hjälpinsatser av denna art? Hur mycket tid och energi läggs 

egenligen ner på att individanpassa hjälpen? Ligger bristerna hos beslustagarna, 

hjälporganisationerna, hjälptagarna eller ligger bristerna i kommunikationen och samarbetet 

dem emellan? Våra respondenter hävdar att det på lång sikt skulle bli billigare för vårt 

samhälle att satsa på individbaserade hjälpinsatser, då fel insats ofta leder vidare till nya 

insatser vilka i längden blir mer kostsamma än det kanske skulle bli om rätt hjälp gavs från 

början. Om detta är fallet skulle den svenska välfärdsstaten verkligen tjäna rent ekonomiskt på 

att bedriva forskning kring huruvida de resurser som finns fördelas rätt. Ett resultat av en 

sådan undersökning skulle kunna lägga grunden för ett nytt och mer effektivt sätt att bedriva 

hjälpande och rehabiliterande arbete för kriminella och missbrukare. 
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Bilaga 1 
 

Vill du göra din röst hörd? 

Vi söker människor som vill ställa upp på intervju  

 

Vi är två studenter från Mälardalens högskola som nu ska skriva vår examensuppsats i 
sociologi. För att kunna genomföra detta arbete behöver vi göra ett antal intervjuer och söker 
nu människor som vill ställa upp på detta. Vi söker människor som känner lust och passion 

nog att berätta sin historia, öppenhjärtat för oss. 

Samhället bygger på normer och föreställningar om det ”normala”. På alla platser och i alla 
situationer finns det oskrivna regler för hur man bör agera och bete sig och dessa förväntas vi 
följa. Ibland händer det att människor inte vet reglerna, att de inte har möjlighet att följa dem 
eller av olika anledningar väljer att inte följa dem. En människa som kliver utanför de sociala 

gränserna och beter sig på ett sätt som inte är accepterat av samhället blir lätt klassad som 
avvikare. Det avvikande beteendet gör att en individ inte längre räknas som ”normal” eller 

”vanlig”. Man kan ha begått olagliga handlingar, betett sig på ett sätt som är ovanligt och inte 
ses så ofta, gjort något annorlunda för att man inte behärskar att göra det på det ”vanliga” 

sättet m.m.  

Vad vi har intresserat oss för i vår C-uppsats är människor som har upplevt det utanförskap 
som ett avvikande beteende kan ha lett till. Vi vill veta hur en ”avvikare” upplever att det är 

att leva utanför normen. Vi är även intresserade av att veta hur ”avvikaren” upplever kraven 
på förändring, ställda av samhället, och man upplever att det erbjuds möjligheter att leva 

upp till de kraven. 

De intervjuer vi gör kommer enbart att användas i studiesyfte. I arbetet kommer inga namn att 
nämnas, utan man är som respondent helt anonym. 

Vi vill gärna träffa framtida respondenter inom en snar framtid och respondenten får gärna 
vara med och bestämma under vilka förhållanden detta ska ske. Plats och tid är inte fastställda 

i förväg utan kan variera beroende av respondentens önskemål. 

För mer information eller eventuella frågor, hör av er till oss: 

 

Fredrik Karlsson & Sofie Elbertsdotter 

Tele: 073- 027 90 43 

Mail: fkn06001@student.mdh.se 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor C-uppsats 

Inledande frågor om respondentens livsvärld: 

• Berätta lite om dig själv 
- Vem är du? (Ej uttalad fråga) 

Frågeområde 1:  Normal/Typ av avvikelse 

• Hur upplever du samhällets definition av en normal människa? 
- Hur tycker du den allmänna bilden av en normal människa ser ut? (Enklare) 

• Hur tycker du att den bilden stämmer in på dig? 
(Varför tycker inte du att du passar in på den bilden?) 
 

• På vilket sätt känner du av att du är stämplad(som onormal)? 
- Hur ter det sig rent praktiskt? 
-I sociala situationer, vardagliga situationer, myndigheter osv 
- I vilka vardagliga situationer upplever du stämplingen? 

• Vilka känslor väcker det i dig? (Känslomässiga reaktioner) 
- Hur känner du då? 

• Hur har sådana situationer påverkat dig som person? 
• Hur hanterar du stämplingen? (försöker man dölja sin identitet eller framhäver man 

den?) 

Frågeområde 2:  Självuppfattning 

• Tycker du att bilden som allmänheten har om dig stämmer överens med dig egen 
självbild? Om inte, vad är det som skiljer sig – och varför? 

Frågeområde 3:  Krav 

• Upplever du att samhället ställer krav på dig i någon form?  
- På vilket sätt? 

• Vilka möjligheter tycker du ges till förändring? 
- Känns det rimligt att leva upp till kraven. Varför/varför inte? 

 

Frågeområde 4: Övrig frågor 

• Har du något du vill tillägga? Något du tycker är viktigt som vi har missat? 

 


