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Sammanfattning  
  
Studien syftar till att förstå unga lagöverträdares marginaliseringsprocesser i relation till 

skolan och arbetsmarknaden. För att förstå dessa processer har vi genom en kvalitativ studie 

av biografier analyserat resultatet med den symboliska interaktionismen, stämplingsteorin och 

Ted Goldbergs redogörelse för avvikarkarriären tillsammans med tidigare forskning kring 

ämnet. Studiens resultat visar att de unga lagöverträdarnas marginaliseringsprocesser börjar i 

skolan med social marginalisering. De unga lagöverträdarna beskriver svårigheter med att bli 

socialt accepterade. Studiens resultat visar också att de unga lagöverträdarnas 

marginaliseringsprocesser som är en följd av upprepad stämpling fortgår även utanför skolan 

då de ansluter sig till umgängeskretsar med en lagöverträdande livsstil och liknande visioner. 

Studien pekar på att de unga lagöverträdarna möter svårigheter med att nå en förankrad 

position på arbetsmarknaden. Dessa svårigheter beror på deras brottsbelastning och att de 

genom stämpling har upprättat en negativ självbild. 

 

Nyckelord: unga lagöverträdare, marginaliseringsprocesser, socialt arbete, arbetsmarknad, 

utbildning, stämplingsteorin.  

 

Abstract 
Title: Young offenders marginalization processes according to the school and the labor 

market. [Unga lagöverträdares marginaliseringsprocesser i relation till skolan och 

arbetsmarknaden.]  

Author: Andrea Ringberg & Malin Elfström  

Supervisor: Paula Wahlgren  

Assessor: Kristina Gustafsson    

 

Summary  
The study aims to understand the young offenders marginalization processes in relation to the 

school and the labor market. To understand these processes, we have used a qualitative study 

of the biographies and analyzed the results with the symbolic interactionism, the labeling 

theory and Ted Goldberg's account of deviation career together with previous research in this 

topic. Study results show that young offenders processes of marginalization begins in school 

with social marginalization. Young offenders describes the difficulties to be socially accepted. 
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The study also shows that young offenders processes of marginalization as a result of 

repetitive labeling continues even outside the school when they join social circles with an 

offending lifestyle and similar visions. The study suggests that young offenders faced 

difficulties in reaching an entrenched position in the labor market. These difficulties are due 

to their crimes burden and by labeling has drawn up a negative self-image. 
  

Keywords: young offenders, marginalization processes, social work, labor market, education, 

labeling theory.   
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1. Inledning  
Inledningsvis vill vi redogöra för två begrepp som används i vår studie om unga 

lagöverträdares marginaliseringsprocesser i relation till skolan och arbetsmarknaden: 

kriminalitet och unga lagöverträdare. Detta för att förenkla läsningen och göra den begriplig.  

 
1.1 Kriminalitet 
Nationalencyklopedin definierar kriminalitet på följande sätt: ”Gärning för vilken i lag eller 

annan författning är stadgat straff, dvs. böter eller fängelse.” (Nationalencyklopedin, Band 2, 

1989:346). Kriminalitet innebär att en person begår en handling, som staten beslutat att 

kriminalisera. I Nationalencyklopedin beskrivs detta som en kontrollfunktion i samhället där 

syftet är att söka styra människor iväg från denna typ av handlingar.  

 

1.2 Unga lagöverträdare 
I vår studie använder vi oss av begreppet unga lagöverträdare när vi benämner den målgrupp 

vi ämnar studera. Enligt Socialstyrelsen (2008) är unga lagöverträdare en formell juridisk 

definition för ungdomar som är lagförda. Enligt Åklagarmyndigheten betyder begreppet 

lagföring att en person har ställts till svars för sina handlingar genom åtal. Brottsförebyggande 

rådet publicerar den officiella kriminalstatistiken och där används lagföring för att definiera 

personer som har blivit dömda för brott i tingsrätten, godkänt strafföreläggande eller 

åtalsunderlåtelse.  

 
1.3 Problemformulering 
Syftet med vår uppsats är att förstå unga lagöverträdares marginaliseringsprocesser utifrån 

stämplingsteorin i relation till skolan och arbetsmarknaden. Gemensamt för 

socionomprofessionen är att verka för att inkludera människor som lever i utsatthet. 

Socionomer ska i enlighet med Socialtjänstlagen 5 kap. 1 § (2001:453) verka för att barn och 

unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd de behöver. Vidare är unga 

lagöverträdare är en grupp som verksamma socionomer möter i sitt arbete och i enlighet med 

Socialstyrelsen (2009) har det yttersta ansvaret för i respektive kommun. Brottsförebyggande 

rådet (2000) lyfter fram socialtjänstens roll i sin rapport “Från anstalt till livet i frihet”. Där 

redogör de för att socialtjänsten har ett praktiskt ansvar för att stötta individen, varpå 
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socialtjänsten ofta möter unga lagöverträdare i ett tidigt skede av återintegreringen i 

samhället. 

 

Inom forskning används marginaliseringsbegreppet enligt Nilsson (2002) ofta när det handlar 

om sociala grupper med svag social förankring. Marginaliseringsbegreppet utgår ofta ifrån 

sysselsättning såsom en individs position på arbetsmarknaden där normen är att vara 

förankrad. Att inte vara förankrad på arbetsmarknaden innebär en marginalisering mot 

utslagning. Det är denna process mot en mer osäker position som benämns 

marginaliseringsprocess. Att vara marginaliserad menar Svedberg (1995) för med sig både 

bestämda sociala och psykologiska konsekvenser för individen. Vidare betonar han att en 

individ som är marginaliserad i en livssfär inte nödvändigtvis behöver vara det i andra 

livssfärer. Bäckman, Nilsson och Fritzell (2008) förklarar att även uppväxtvillkor samverkar 

med en individs risk för marginalisering. Schjellerup (2006) förklarar att barns samspel med 

klasskamrater och lärare i skolan kan skapa marginaliseringsprocesser. Hon förklarar att barn 

som identifieras som annorlunda i skolan, i relation till exempelvis gemenskap, riskerar att bli 

offer för social marginalisering. Vidare menar Schjellerup att barns olika bakgrund ger dem 

olika status i det sociala samspelet som skolan innebär. Att befinna sig i en marginell position 

menar Svedberg och Wollter (2013) inte innebär ett låst tillstånd utan en position som ett led i 

en utdragen process. Detta till skillnad från utanförskapsbegreppet som snarare definierar ett 

låst tillstånd. När det talas om marginalisering och unga lagöverträdare förklarar Nilsson 

(2002) att orsakssambandet mellan bristande resurser och kriminalitet inte är svart eller vitt. 

Kriminalitet kan vara ett resultat av en persons bristande resurser men bristande resurser kan 

också vara en konsekvens av kriminalitet.  

 

Tidigare forskning beskriver olika aspekter av unga lagöverträdares livsvillkor när det gäller 

marginalisering. Bäckman och Nilsson (2011) har studerat unga lagöverträdare i relation till 

arbetsmarknaden. De redogör för betydelsen av förvärvsarbete för individens välfärd och 

etablering. Deras studie visar att de som har en svag anknytning till arbetsmarknaden och inte 

studerar under unga år är exkluderade på arbetsmarknaden i betydligt större omfattning även 

senare i livet. Bäckman  och Nilsson menar även att leva som ung och   marginaliserad kan 

vara en början på en ogynnsam livskarriär och en utlösande faktor för exkludering. Sarnecki 

(1981) redovisar resultat gällande unga lagöverträdares skolgång och 

arbetsmarknadsförankring. Han visar att lagöverträdande ungdomar både skolkar mer och har 

sämre betyg än ungdomar som inte begår brott. När det gäller arbetsmarknad och kriminalitet 
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förklarar Sarnecki att det är betydligt mindre kriminalitet bland personer som har ett arbete 

även om kriminalitet enligt honom inte kan förklaras som en orsak eller följd av att vara 

arbetslös. Han belyser även att ju större belastningsregister en ungdom har, desto mindre är 

chansen att denne har ett arbete. Forskning lyfter också fram stigmatisering bland unga 

lagöverträdare. Chui och Cheng (2013) menar att den problematiska återanpassningen av 

unga lagöverträdare till samhället kan bero på självstigmatisering. Författarna tar bland annat 

upp hur unga lagöverträdare stigmatiserar sig själva i kontakten med arbetsgivare. 

Ungdomarnas föreställningar om sig själva gjorde att de hellre vara tysta i mötet med 

arbetsgivare än att berätta om sitt förflutna. Som tidigare forskning visar leder kriminalitet 

bland unga ofta till marginaliserande positioner i samhället. Forskning pekar också på 

svårigheterna att förändra denna position mot en mer förankrad ställning. Med utgångspunkt i 

detta ämnar vi att genom en kvalitativ studie av biografier öka förståelsen för unga 

lagöverträdares marginaliseringsprocesser i relation skolan och på arbetsmarknaden.  

 

Viktigt för oss har varit att i vår studie använda oss av unga lagöverträdares egna 

livberättelser och beskrivningar eftersom detta är personer som i enlighet med 

Brottsförebyggande rådet (2000) ofta kommer i kontakt med socialtjänsten vid återintegrering 

i samhället. Inom socialtjänstens ansvarsområde menar nämligen Karlsson och Börjeson 

(2011) att brukarröster är en viktig kunskapskälla. Argument för brukarinflytande är bland 

annat maktutjämning. Det handlar om att makten  förskjuts och jämnas ut till brukarens fördel. 

Serviceanpassning är ännu ett argument för brukarinflytande där de menar att utformningen 

av insatser blir av bättre kvalitet om de som beslutar om eller utför dessa insatser har kunskap 

om de berördas erfarenheter och behov (Socialstyrelsen, 2011).  

 

För att förstå unga lagöverträdares marginaliseringsprocesser i relation till skolan och 

arbetsmarknaden har vi använt oss av den symboliska interaktionismen, stämplingsteorin 

samt Ted Goldbergs förklaring av avvikarkarriären. Vi menar att detta är lämpliga perspektiv 

som belyser relationer mellan individer och samhället samt grupperna i detta genom 

interaktionen. Genom att använda teorier som handlar om grupprocesser och relationen 

mellan avvikare och icke-avvikare menar vi att vi kan förstå marginaliseringsprocesser.    
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1.4 Syfte 
Vi vill genom en kvalitativ studie av biografier förstå unga lagöverträdares 

marginaliseringsprocesser i relation till skolan och arbetsmarknaden utifrån stämplingsteorin.  

 

1.5 Frågeställningar 
-  Hur beskriver de unga lagöverträdarna sin skolgång?  

-  Hur beskriver de unga lagöverträdarna sin arbetsmarknadsposition?  
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2. Kunskapsläget 
I fokus för vår studie ligger unga lagöverträdares marginaliseringsprocesser i relation till 

skolan och arbetsmarknaden. Tanken är att i detta avsnitt redogöra för tidigare forskning 

gällande unga lagöverträdares livsvillkor för att vi menar att det kan säga något om en 

eventuellt marginaliserade position. När vi studerade kunskapsläget gällande unga 

lagöverträdares livsvillkor möttes vi av ett stort forskningsfält. Eftersom det således är ett 

brett fält inom forskning är vår tanke att föra en diskussion kring de situationer och de 

påföljder som unga lagöverträdare kan möta. Vi kan inte beröra all den forskning som finns 

inom det här området på grund av dess storlek, men vi kommer att redogöra för olika 

områden där unga lagöverträdare kan sägas vara marginaliserade. Detta gör vi för att kunna 

förstå unga lagöverträdares situation och hur deras livsvillkor påverkar dem på olika sätt. Vi 

vill genom denna diskussion belysa unga lagöverträdares situation och hur deras 

lagöverträdande beteende på olika sätt påverkar dem och deras framtid. Vi redovisar den 

tidigare forskningen genom fyra underrubriker: Ungdomskriminalitet, marginalisering och 

unga lagöverträdare, lagöverträdares syn på sig själva samt hälsa bland unga 

lagöverträdare. Den forskning vi tagit fram är både ur en svensk och internationell kontext.  

 

2.1 Ungdomskriminalitet 
Sarnecki (1981) har genom att studera brottsaktiva pojkar i skolan observerat att de skolkar 

mycket mer än de som inte är brottsaktiva och att deras betyg är lägre än genomsnittets. Han 

menar även att det finns en påtaglig skillnad gällande disciplinproblem i skolan. Sarnecki 

förklarar att skolan är den samhällsinstitution som ungdomarna konfronteras med mest och att 

det är naturligt att deras anpassningsproblem syns vid observationer i dessa. Han menar att ett 

misslyckande i skolan kan leda till kontakter med avvikande beteenden, avvikare och i vissa 

fall även till kriminalitet. Vad gäller unga lagöverträdare och deras förankring på 

arbetsmarknaden menar Sarnecki att han finner betydligt mindre kriminalitet hos de som 

arbetar än de som inte gör det. Arbetslöshet menar Sarnecki inte i sig orsakar kriminalitet. De 

flesta som lever i kriminalitet som unga är dock arbetslösa och han menar att hos många av 

dem beror det på deras svårigheter att anpassa sig socialt. Denna svårighet innebär att de inte 

får något arbete. Sarnecki menar att ju större registrerad kriminell belastning en individ har 

desto mindre är chanserna att denne har ett arbete. Sarnecki förklarar vidare att kriminalitet 

ofta börjar i 13-15 års ålder hos ungdomar och att det först är vid 18-19 års ålder som frågan 

om arbete och arbetslöshet är aktuell. Han diskuterar arbetsgivarens intresse av att anställa en 
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ungdom med mycket dåliga eller inga skolbetyg, som har skolkat regelbundet och är alkohol- 

eller narkotikamissbrukare samt har en brottslig belastning. Sarnecki menar att det finns en 

grupp ungdomar som blir arbetslösa men som har en trygg bakgrund och klarar de 

påfrestningar som följer av en långvarig arbetslöshet. Det finns också de som är så utslagna 

att det inte kommer på fråga att arbeta, även om det finns gott om arbeten. Han menar vidare 

att många befinner sig mellan dessa ytterligheter. Under högkonjunkturer kan de som befinner 

sig mellan ytterligheterna ganska lätt klara övergången till sin roll som vuxen. Med tiden 

lämnar dessa personer också de kompisar som avviker från samhällets normer. För de som 

inte får arbete kan ett asocialt liv ta överhand i deras utveckling och de kan komma in på ett 

spår som kan vara svårt att lämna. Orsaken till kriminalitet hos arbetslösa kan även ha logiska 

förklaringar enligt Sarnecki. Han menar att många arbetslösa sällan har konkreta mål i livet 

och att missbruk då ligger nära till hands. Missbruket kan i sig leda till umgänge med andra 

utslagna och de miljöer de hamnar i ökar risken att begå brott.  

 

2.2 Marginalisering och unga lagöverträdare 
Bäckman och Nilsson (2011) redogör för relevansen av förvärvsarbete för individens välfärd 

och etablering. Deras studie visar att de som har en svag anknytning till arbetsmarknaden 

under unga år har en marginaliserad position från arbetsmarknaden i betydligt större 

omfattning även senare i livet. Med unga vuxna menar de personer i åldrarna 20-29 år. Detta 

är en period i livet då det är vanligt att unga etablerar sig som vuxna genom arbete, bostad och 

familj. Bäckman och Nilsson menar att ungas situation av att stå längre ifrån arbetsmarknaden 

och studier kan vara en början på en ogynnsam livskarriär men också en utlösande faktor för 

exkludering i samhället. Samtidigt kan det för många vara något övergående. Vidare förklarar 

Bäckman och Nilsson att ju större gruppen blir ju mer kommer denna grupp att normaliseras. 

De menar att om vi inte kommer underfund med ungas arbetsmarknadssituation och 

effekterna av marginalisering, riskerar vi att ha en stor mängd personer som har svårigheter att 

ta sig in på arbetsmarknaden. Det är också dessa personer som kommer drabbas först vid 

konjunkturnedgångar. Vidare studerar  Almkvist (2015) registrering och kontroll i 

belastningsregistret som sanktion. Han menar att personer idag blir kontrollerade av andra än 

rättsväsendets myndigheter i större omfattning än tidigare, så som när individer söker arbete. 

Detta ger enligt Almkvist påföljder för den enskilde långt efter att sanktionen för brottet är 

verkställt. Han menar vidare att detta är motsträvande för individers återanpassning i 

samhället och problematiskt ur ett humanitetsperspektiv. Fortsättningsvis har  Olofsson och 
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Lundahl (2013) studerat sociala risker hos ungdomar kopplat till arbetslöshet och 

marginalisering.  Genom den i dagsläget ökade konkurrensen på arbetsmarknaden, 

effektivitetskraven, tidsbegränsade jobb samt fler deltidsarbetande, visar Olofsson och 

Lundahls studie att de som drabbas hårdast är de unga som har svagast resurser och har 

därmed svårt att hantera de utmaningar som arbetsmarknaden kan innebära. Olofsson och 

Lundahl menar att flexibla utbildningsmöjligheter som är nära kopplade till näringslivet bör 

förespråkas i Sverige och inom EU i stort för att minska marginalisering hos den här gruppen.  

 

Utifrån unga lagöverträdares marginalisering har Gray (2005) gjort en studie kring lagen 

Crime and Disorder Act (1998) i England. Detta är en lag som syftar till att förhindra och att 

komma tillrätta med störande beteenden, men också att tidigt se riskfaktorer som kan leda till 

lagöverträdande handlingar bland unga. Den handlar om reparativ rättvisa och att 

återintegrera ungdomarna med störande beteenden i samhället. För att uppnå detta används 

medling. Studien visade att interventionen istället för att handla om reparativ rättvisa 

fokuserade på den moraliska disciplinen. De unga lagöverträdarna fick bland annat be om 

ursäkt till de offer som varit utsatta för företeelserna. Trots att olika interventioner var 

inriktade på att ungdomarna skulle återintegreras i samhället menar Gray att de 

socioekonomiska svårigheterna för de unga brottslingarna glömdes bort vid integreringen. 

Hon ifrågasätter den moraliska disciplineringen och menar att denna inte räcker för att hålla 

ungdomarna borta från beteenden eller för att integrera dem i samhället. Hon menar att de 

socioekonomiska faktorerna måste beaktas för att de unga ens ska kunna ha ett val att avstå 

från att begå opassande handlingar. 

 

2.3 Lagöverträdares syn på sig själva 
Chui och Cheng (2013) studerar 16 unga mäns erfarenheter av diskriminering och 

självstigmatisering. Deltagarna har vid tidpunkten för studien precis släppts från slutna 

anstalter i Hong Kong. De resultat Chui och Cheng får fram genom kvalitativa intervjuer är 

att de unga männen kan hindras från att återintegreras i samhället på grund av 

självstigmatiserande föreställningar. Resultaten visar också på problematik då de unga 

personerna som begått brott inte enbart måste återanpassa sig i samhället utan också befinner 

sig i en ålder där de måste anpassa sig till att gå från ungdom till vuxen. Vidare redovisar 

Chui och Cheng att ungdomarna främst kände av stigmatisering i relation till potentiella 

arbetsgivare. Ungdomarnas föreställningar gjorde att de hellre var tysta än att berätta om 
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deras förflutna för arbetsgivaren. Självstigmatisering kunde även förstås utifrån låg 

självkänsla. Chui och Chengs resonemang styrks av en studie gjord av  Moore, Stuewig och 

Tangney (2013) som visar att före detta intagna upplever att de är stigmatiserade. Den 

upplevda stigmatiseringen visade sig vara större hos lagöverträdare än vad attityderna bland 

utomstående icke kriminella var. Studien visade även att den upplevda och förväntade 

stigman bland de före detta fängelseinternerna hade olika konsekvenser  vid återanpassning i 

samhället och att det också kunde variera beroende på etnicitet. 

 

2.4 Hälsa bland unga lagöverträdare 
Wilson och Tully (2009) visar att unga lagöverträdare ofta har en sämre hälsa jämfört med 

jämngamla som inte begår brott. De visade sig ha sämre hälsa i form av psykisk ohälsa, 

fysiska besvär, traumatiska upplevelser samt familjära och sociala problem. Vidare förklarar 

dem att detta är en viktig aspekt vid återintegrering av unga lagöverträdare i samhället. Även 

Knowles, Townsend och Anderson (2011) har studerat hälsan hos unga lagöverträdare och 

menar att de löper en hög risk för att utveckla ett självskadebeteende. Unga lagöverträdare 

med ett utvecklat självskadebeteende visade sig lida av betydligt högre ångest, depression 

samt lägre självkänsla än de unga lagöverträdare som inte skadade sig själva. 

Självskadebeteendet hos de unga menas framförallt bero på en inneboende drivkraft. 

Knowles, Townsend och Anderson menar att vid sökandet efter självskadebeteende hos den 

här gruppen bör uppmärksamheten riktas mot psykologiska riskfaktorer. De menar vidare att 

det krävs ett större erkännande av de riskfaktorer för unga lagöverträdare som de möter 

utanför institutionen. Gällande hälsa i relation till unga lagöverträdare har Almond (2012) 

utfört forskning kring kvaliteten och omfattningen på psykiatrisk vård på institutioner. 

Studien visade att tjänsterna inte uppfyllde de speciella behov som fanns hos de utsatta 

ungdomarna. Unga lagöverträdare menar Almond är en grupp i samhället med specifika 

behov och med tanke på detta hänger inte tjänsterna eller tillhandahållandet av den 

psykiatriska vården med.  
 

Utifrån den forskning vi tagit del av kring unga lagöverträdares livsvillkor på olika områden 

kan vi konstatera att unga lagöverträdare är en grupp som i många fall befinner sig i en 

marginaliserad position. Forskningen kunde också visa att unga lagöverträdares beteende ger 

följder och påverkar dem i nutid och även fortsättningsvis senare i livet vad gäller både skolan 

och arbetsmarknaden.  
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3. Begrepp och teoretisk referensram 
I vår studie använder vi följande begrepp och teorier: marginaliseringsprocess, symbolisk 

interaktionism, stämplingsteorin samt avvikarrkarriären. Eftersom syftet med studien är att 

förstå unga lagöverträdares marginaliseringsprocesser i relation till skolan och 

arbetsmarknaden menar vi att detta är lämpliga teorier. Den symboliska interaktionismen kan 

ge oss svar på hur de unga lagöverträdarna genom interaktion med andra människor skapar en 

självbild, men också hur de formas på grund av detta.  Vi menar vidare att vi genom den 

symboliska interaktionismen kan förstå de unga lagöverträdarnas position i skolan och på 

arbetsmarknaden. Enligt Trost och Levin (1999) är den symboliska interaktionismen som 

teoretisk utgångspunkt användbar vid syften att studera grupprocesser och mänskliga 

beteenden och på vilket sätt dessa är delar av samhället. Stämplingsteorin ser vi som 

användbar eftersom den förklarar samspelet mellan avvikare och icke-avvikare. 

Avvikarkarriären kan i sin tur ge oss förståelse för processer där en personer genom stämpling 

går från att vara en icke-avvikare till att bli avvikare.  

 

3.1 Marginaliseringsprocess 
Germani (se Hornemann Møller, 1996) förklarar att marginalitet är en brist på individers och 

gruppers deltagande i de sammanhang där de, för att uppfylla rådande normer, förväntas delta. 

Hornemann Møller (1996) förklarar vidare att motsatsen till marginalisering är deltagande. 

Svedberg (1995) förklarar att en marginalmänniska är en person som står vid sidan av 

samhället eller en grupp, begreppet bör nämligen avse en position i en social struktur. 

Svedberg menar att begreppet marginaliserad är en analytisk kategori som beskriver 

exempelvis en grupps eller individs ställning på arbetsmarknaden. Marginaliseringsbegreppet 

används inte enbart i förhållande till förankring på arbetsmarknaden utan också i skolans 

värld. Schjellerud (2006) menar att ett barn, men sina olika bakgrunder, ges olika status. Ett 

barn som definieras som annorlunda i skolan riskerar att utsättas för social marginalisering. 

Svedberg (1995) förklarar att en person som är marginaliserad befinner sig mellan två 

ytterlighetspositioner så som förankrad eller utslagen. En marginaliseringsprocess är en 

rörelse bort från förankring och mot en mer osäker ställning. Strukturella och individuella 

faktorer styr marginaliserings-, förankrings- och utslagningsprocesser. Ett exempel på 

strukturella faktorer kan vara arbetsmarknaden eller socialtjänsten. Individuella faktorer avser 

inte bara vara utbildningsnivå utan även värderingar och handlingar respektive icke-

handlingar. Han betonar dock att en marginell ställning inte behöver innebära att personen är 
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marginaliserad i andra livsfärer. Svedberg och Wollter (2013) förklarar att den marginella 

positionen inte ses som ett låst tillstånd utan som ett led i en utdragen process.  
 

3.2 Symbolisk interaktionism 
Sociologen Charles Horton Cooley (1918) är en utav utvecklarna till den teoretiska 

tankemodellen symbolisk interaktionism. Denna tankemodell används enligt Trost och Levin 

(1999) som ett socialpsykologiskt perspektiv med vilken man kan förstå samhället och de 

grupper som befinner sig i detta. Inom den symboliska interaktionismen är interaktionen ett 

centralt begrepp. Trost och Levin menar att interaktion är någonting som sker hela tiden och 

överallt och då främst genom det talade och skrivna språket, men också genom gester, miner 

och kroppsspråk. Vi interagerar också med oss själva, både medvetet och omedvetet när vi 

tänker. Att interagera och att lära oss att relatera till andra människor är någonting som vi lär 

oss redan som barn. Vad som är rätt och fel och hur vi som människor anpassar oss till 

varandra lär vi oss genom de normer som finns i samhället. Detta sker genom samspel med 

barnets viktigaste personer, vilka inom den symboliska interaktionismen kallas för de 

signifikanta andra. Vanligtvis är detta barnets vårdare/föräldrar.  Dessa normer är ingenting vi 

som människor går runt och tänker på eftersom de är så fast rotade i oss, men vid överträdelse 

av dessa uppstår känslor av skuld och skam. När vi uppfattar att andra i omgivningen ser 

negativt på oss som människor uppkommer känslor av skuld och skam. Motsatsen till skuld 

och skamkänslor är att känna stolthet 

 

Trost och Levin (1999) menar att det är viktigt att tänka på att det ständigt sker förändringar i 

den sociala verkligheten. Detta gör att också de sociala objekten förändras tillsammans med 

hur vi ser på dem. När en människa blir kategoriserad i en viss situation påverkas inte bara 

situationen utan också personens beteende. Beteendet bestäms alltså av hur vi definierar 

situationen. Eftersom denna process fortgår hela tiden definierar vi om situationer ständigt, 

och i takt med detta ändras också personens beteenden. 

 

3.3 Stämplingsteorin 
Stämplingsteorin är en stor del av den symboliska interaktionismen. Enligt Goldberg (2010) 

är stämplingsteorin en teori som ser på samspel mellan avvikare och icke-avvikare. Vidare 

menar han att avvikelser hos en person inte är en egenskap utan att det är någonting som 

uppstår i relation till de som inte ses som avvikare. Avvikande beteende byggs upp genom 
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upprepade negativa reaktioner från personer i omgivningen och påverkar en individs självbild 

till att inte stämma överens med normerna som finns i samhället.   

 

Framväxten av vad som senare skulle komma att kallas stämplingsteorin hänvisas likt den 

symboliska interaktionismen till Charles H Cooley. Cooleys förklaring av ett avvikande 

beteende är att det i grunden handlar om en social företeelse. Men detta menar han att en 

människas sociala jag bara kan växa fram i samspel med andra människor. Om avvikelsen är 

fysisk eller psykisk menar han att det blir en avvikelse eftersom den bidrar till att hindra 

personen från en normal social karriär. Cooley menar också att en lagöverträdares avvikelse 

innebär att sociala aktörer formellt eller slutgiltigt stigmatiserar denne på grund av att en 

brottslig avvikelse är så synlig och krävande (Goldberg, 2000). 

 

Goldberg (2000) förklarar att det riktats kritik mot stämplingsteorin på grund av dess 

tvetydiga innebörd. Det finns ett stort antal varianter av begreppet stämplingsteori, där alla 

delar inte är förenliga med varandra och beskrivs på olika sätt av olika författare. Detta har 

enligt honom lett till viss förvirring och kritik. En av kritikerna är kriminologen Johannes 

Knutsson som menar att stämplings-begreppet är så motsägelsefullt att det alltid i sin 

användning handlar om vilket påstående man söker förklara med begreppet. Som svar på 

kritiken menar Goldberg (2000) att trots Knutssons resonemang så torde detta inte påverka 

det användbara i stämplingsteorins ansats. 

 

3.4 Avvikarkarriären  
Goldberg (2005) har ett begrepp inom stämplingsteorin som han kallar för avvikarkarriär. 

Detta är en stämplingsteoretisk modell med syfte att förklara hur en individ går från att vara 

icke-avvikare till att bli en avvikare. Denna process menar han kan förstås utifrån att 

individen får negativa reaktioner från de signifikanta andra som finns i dennes liv. Han menar 

att avvikarkarriären sker i fyra olika steg vilka vi redogör för här nedan: 

 
3.4.1 Den primära avvikelsen 

Den primära avvikelsen är det första steget i avvikarkarriären. Goldberg (2005) förklarar att 

ett barn, innan detta lär sig vad som är gångbart och inte i samhället, måste bli korrigerat av 

exempelvis vuxna som reagerar på det felaktiga beteendet. De vuxna, som korrigerar barnet i 

låg ålder, kallas för de signifikanta andra och är vanligtvis ett barns föräldrar. Vid dessa 
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korrigeringar förstår de flesta barn att det inte är de själva som inte är bra, utan att det är 

handlingen som inte varit bra i den specifika situationen. I vissa fall får barn så många 

olämpliga reaktioner att det för dem inte handlar om beteendet utan att de upplever sig som 

dåliga människor. 

 

Detta första steg i stämplingsprocessen ger barnet en i grunden negativ självbild. Goldberg 

(2000) menar att vi i detta steg inte endast kan utgå från att det är föräldrar som stämplar sina 

barn med korrigeringar utan att vi också bör studera både psykiska och samhälleliga variabler. 

Han förklarar att sociologisk forskning kan peka på att faktorer så som att tillhöra en 

minoritetsgrupp, ha lågutbildade föräldrar och eller att bo i ett bostadsområde som anses som 

undermåligt kan minska en individs valmöjligheter i livet och vara upphov till den primära 

avvikelsen. 

 

3.4.2 Den samhälleliga stämplingen 
Det är först när ett barn börjar interagera med andra personer utanför familjen som den 

samhälleliga stämplingen kan ske. När barnet möter signifikanta andra, såsom grannar, 

personal inom barnomsorg och på grundskolan samt klasskamrater, kan detta ske. I takt med 

att ett barn blir äldre ökar dennes signifikanta andra. Detta är personer som likt föräldrarna 

responderar på ett barns beteende och korrigerar detta för att barnet ska kunna anpassa sig 

efter samhällets normer samt den kultur som barnet lever i. Har ett barn redan i sin hemmiljö 

stämplats, har det också större risk att stämplas utanför hemmet (Goldberg, 2005). 
 

3.4.3 Den sekundära avvikelsen 

Den sekundära avvikelsen innebär att en individ genom sitt beteende medvetet bryter mot 

kulturella normer. I grunden handlar den sekundära avvikelsen om en negativ självbild som är 

väl upprättad (Goldberg, 2005). Goldberg (2000) menar att självbilden kan användas som ett 

medel för att angripa, försvara sig mot eller anpassa sig efter dolda eller öppna problem som i 

sin tur är skapade av någon slags stämpling. Trots att personen har en hyfsat klar uppfattning 

av rätt och fel styrs beteendet av individens negativa självbild. I takt med att en person 

identifierat och godtagit sig själv som dålig slutar den sociala kontrollen att fungera som den 

ska. Till skillnad från personer med en god självbild, som får negativa reaktioner och slutar 

med ett icke önskvärt beteenden för att dessa hotar grupptillhörigheter resonerar personer med 

dålig självbild som så att de redan vet att de är dåliga, utanför eller annorlunda. När en 

människa får en negativ självbild genom andra personers negativa reaktioner, leder detta till 



 

18 
 

sekundär avvikelse. Enligt kulturella normer ses den sekundära avvikelsen som ett 

misslyckande. 

 

3.4.4 Avvikelsespiralen 

I jämförelse med den sekundära avvikelsen som är steg tre i Goldbergs (2005) redogörelse för 

avvikarkarriären, menar han att avvikelsespiraler är en ytterligare försämring.  Här blir det då 

en ond spiral som leder till ännu mer stämpling. I detta stadie kan man se att personens 

beteende ofta är avvikande på ett flertal områden. Ett exempel kan enligt Goldberg (2000) 

vara att personen sysslar med droger, brottslighet eller prostitution samtidigt. 

I avvikelsespiralen får individen negativa reaktioner på sina misslyckanden från flera håll på 

en och samma gång, vilket gör det svårare för personen att hålla kvar vid sin självbild. Denna 

sänks nu ytterligare från tidigare och detta bidrar till sekundära avvikelser, fler 

misslyckanden, ytterligare stämpling, samt ännu mer sänkt självbild. I förlängningen leder 

denna spiral mot ett beteende som strider mot de kulturella normerna i allt större utsträckning 

och bildar en ond spiral. 
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4. Metod och metodologiska överväganden  
Detta avsnitt syftar till att redogöra för vårt val av empiri, samt en beskrivning av problematik 

och styrkor med empirin. Detta följs av en redogörelse av genomförandet av studien men 

också hur vi analyserat vårt material och hur vi delat upp arbetet oss författare emellan. Vi 

avslutar avsnittet med att diskutera de forskningsetiska kraven för denna studie. 

 

4.1 Urval  
Vi har valt att studera unga lagöverträdares marginaliseringsprocesser genom kvalitativa 

studier av biografier. Anledningen till valet av att studera biografier grundar sig i att vi inom 

ramen för denna uppsats blivit avrådda att intervjua den målgrupp vi valt. Då vi ändå känt att 

det varit viktigt för oss att i vår studie använda oss av de unga lagöverträdarnas egna röster 

har biografier varit en alternativ metod till intervjuer. Eftersom vi studerar 

marginaliseringsprocesser menar vi också att biografier kan ge oss en uppfattning om dessa 

över tid. Kvalitativa studier är vanliga inom samhällsvetenskapen och är en metod som enligt 

Alvehus (2013) intresserar sig för innebörd och meningar snarare än statistik i form av 

verifierbara samband. Som datamaterial för studien har vi valt livshistorier för att få de unga 

lagöverträdarnas beskrivningar av marginaliseringsprocesser. Öberg (2011) förklarar att om 

syftet är att förstå en subjektiv tolkning av livet, är livshistorien en högst lämplig metod att 

använda. Enligt Öberg är livshistorier ofta biografier och självbiografier. Dessa skiljer sig åt 

på så sätt att en självbiografi är skriven utav författaren själv, medan en biografi är en historia 

berättad för en medförfattare som skriver åt huvudpersonen.  

 

I ett första skede letade vi efter självbiografier före biografier då vi ansåg att materialet skulle 

vara mer tillförlitligt. I brist på självbiografier blev biografier slutligen det vi hade åtkomst till 

som insamlingsdata. Kriterier vi utgått ifrån när vi valt biografier är att personerna på ett 

detaljerat och ingående sätt beskriver sina egna erfarenheter av marginaliseringsprocesser i 

relation till skolan och arbetsmarknaden. Viktigt för oss har varit att biografierna kunnat svara 

på våra frågeställningar. Urvalet är målstyrt på så vis att vi valt biografier som är 

direktkopplade till våra formulerade forskningsfrågor (Bryman, 2011).  

 

Vi valde att söka efter biografier på olika boksajter, men också på bibliotek och på googles 

hemsida. Eftersom vi vill skildra svenska förhållanden i vår studie blev det en del bortfall av 

biografier. Anledningen till att vi valt biografier skrivna på svenska handlar om att vår metod 
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utgår från att tolka och förstå. Genom att läsa biografier skrivna på svenska vill vi utesluta 

översättningsproblematik i så stor utsträckning som möjligt. Vår önskan om en utförlig 

beskrivning av marginaliseringsprocesser i relation till skolan och arbetsmarknaden bland 

unga lagöverträdare gjorde också att vissa biografier föll bort. För att kunna uppfylla dessa 

kriterier, har vi varit tvungna att vara flexibla med åldrarna på ungdomarna/de unga vuxna 

som tillslut hamnade på 7-29 år. Det vill säga att personerna beskriver vilka upplevelser de 

hade när de var mellan 7-29 år. Anledningen till detta åldersspann beror på att vi har studerat 

personernas marginaliseringsprocesser som startat redan under deras skolgång. Ytterligare ett 

kriterium har varit att personerna ska ha blivit dömda för brott.  

Inom ramen för omfattningen av denna studie menar vi att fyra livshistorier var ett rimligt 

antal då detta har varit tillräckligt för att besvara våra frågeställningar.  

 

4.2 Urvalsdiskussion  
Bryman (2011) menar att det är viktigt att tänka på autenticitetskriteriet när man väljer att 

studera biografier. Det handlar om äkthet och att vi som tolkare av biografierna måste ta 

hänsyn till att det som skrivits ibland är en berättelse berättad för en medförfattare. När det 

gäller trovärdighet menar Bryman att det finns anledning till betänksamhet vid val av att 

studera biografier. Han menar att vi måste problematisera huruvida den konkreta riktigheten 

verkligheten beskriver sanningen. Öberg (2011) menar också att frågor om trovärdighet alltid 

måste sättas i relation till vilket syfte studien har. Vidare förklarar Bryman (2011) att kända 

personers personliga dokument måste förstås ur en viss skepsis eftersom dessa personer inte 

sällan är medvetna om att texterna kan komma att användas och också skapa rykten. Men 

detta sagt finns en risk för att författaren förskönar och väljer ut vissa delar för att inte röja en 

eventuell fasad. Enligt Öberg (2011) riktas kritik mot biografiforskning eftersom livshistorier 

anses vara avvikande. För att hantera denna problematik menar han att vi bör kontrollera 

urvalet i relation till bakgrundsvariabler. Detta innebär att vi som författare till uppsatsen 

måste ställa oss frågan om huruvida våra val av biografier kan representera den målgrupp som 

undersökningen gäller. Öberg bemöter denna kritik med Atkinsons argument om att denna 

kritik är grundad i en felaktig uppfattning om att livshistorier skulle vara faktabaserade eller 

syfta till att ge förklaringar och generaliseringar. Istället menar Öberg att livshistorier är ett 

sätt att söka förståelse och få insikter. Vi är införstådda med att de livshistorier vi valt att 

använda i denna studie representerar långt ifrån alla unga lagöverträdares beskrivningar. Vi 

menar att det urval vi gjort utgår från en viss grupp eftersom det är mer ovanligt än vanligt att 
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skriva och publicera en biografi. Vårt syfte är således inte att generalisera de resultat vi 

presenterar utan handlar om att lyfta fram och förstå unga lagöverträdares 

marginaliseringsprocesser i relation till skolan och arbetsmarknaden.  

 

Atkinson och Coffey (2011) förklarar att det är fördelaktigt att problematisera texterna som 

ligger i fokus för studien genom att ställa sig frågor kring dess tillkomst och vilket 

bakomliggande syfte som finns. De menar att det alltid finns en avsikt till att en text 

framkommer som vi alltid måste granska kritiskt. Detta för att upptäcka de dolda tankar och 

syften som finns när vi använder den här typen av datamaterial. Eftersom vi har använt 

livshistorier som datamaterial måste vi reflektera kring de här frågorna. Vi är medvetna om att 

det finns vinstsyften men också personliga syften till att publicera biografier om livsöden och 

utsatthet. Naturligtvis finns det risker med att använda material som tillkommit på detta sätt 

men vi anser ändå att nyttan av att använda de biografier vi valt är större än den källkritiska 

aspekten av användningen. Vi har förhållit oss kritiska till tillförlitligheten kring att använda 

oss av medförfattares beskrivningar av huvudpersonens upplevelser. Argument som ligger till 

grund för att ändå använda vårt valda material är att livshistorierna innan de publicerades 

godkänts av de berörda huvudpersonerna och att det därför kan anses vara ett tillförlitligt 

material. 

 

4.3 Genomförande och analysmetod 
Vi har båda två läst samtliga biografier utifrån en gemensamt upprättad läsguide. Läsguidens 

frågor var utformade efter våra frågeställningar med flera underfrågor. Detta för att få fram ett 

material som kunde svara på vårt syfte och våra frågeställningar. Vi valde också att läsa in oss 

på vår valda teori innan vi började läsa biografierna för att kunna utforma underfrågorna efter 

teorin. 

 

Under insamlingen av empirin har vi gjort löpande analyser av vårt material som vi antecknat 

och diskuterat med varandra under arbetets gång. Vi har bearbetat vårt textmaterial genom att 

läsa igenom hela textmaterialet upprepade gånger där vi också strök under meningar vi ansåg 

vara relevanta utifrån läsguiden. Sedan förde vi in det understrukna textmaterialet i ett Word-

dokument. Genom detta har vi kunnat urskilja mönster och vanligt förekommande teman i 

personernas beskrivningar. Vi har därefter fortsatt läsa igenom textmaterialet och också 

raderat överflödig och upprepad text. Utifrån dessa teman har vi sökt efter citat som beskriver 
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kärnan och kan svara på hur vi kan förstå de unga lagöverträdarnas marginaliseringsprocesser 

i relation till skolan och arbetsmarknaden. Slutprodukten har blivit citat från textmaterialet 

samt våra sammanfattningar av deras beskrivningar. Vi har valt att analysera direkt efter att vi 

redovisat resultat för att förenkla läsningen (Patel & Davidsson, 2011). För att besvara våra 

frågeställningar har vi i resultat- och analysavsnittet valt att bearbeta och analysera vårt 

insamlade material utifrån den symboliska interaktionismen, stämplingsteorin och 

avvikarkarriären som är vår valda teoretiska utgångspunkt. Tillsammans med detta har vi 

också analyserat resultaten med tidigare forskning. Genom att använda avvikarkarriären som 

teori vid analysen har vi kunnat förstå vilka olika faser personerna befunnit sig i under 

processen mot en avvikande karriär, och i och med det en marginaliserad ställning. 

 

4.4 Arbetsfördelning 
Under studies gång har vi båda läst samtliga biografier eftersom vi menar att framtagningen 

av empirin blir så tillförlitlig som möjlig då. Efter att vi var och en valt ut relevant empiri 

utifrån läsguiden, har vi läst varandras insamlingsdata. Detta för att vara överens om att båda 

ansåg materialet som relevant för att besvara våra frågeställningar. Utöver denna fördelningar 

har vi i vår studie gemensamt fördelat och tagit fram de olika delarna och avsnitten. Detta har 

gjorts genom att vi producerat textmassa, som den andre sedan läst och gett feedback på. 

Genom diskussion och reflektion har vi gemensamt omarbetat text tills att vi tillsammans 

kunnat känna ett jämbördigt ansvar inför de olika textdelarna.   

 

4.5 Forskningsetiska överväganden  
Vi ska i denna studie uppfylla de etiska krav som ställs på forskning enligt Vetenskapsrådet 

(2011) och Etikprövningslagen (2003:460). 3-4 § § i lagen reglerar etikprövning vid forskning 

som avser människor. För att uppfylla de etiska kraven menar Vetenskapsrådet (2011) att vi 

som forskare på ett medvetet sätt måste reflektera kring moral och motivera våra 

ställningstaganden. I enlighet med Etikprövningslagen (2003:460) ska mänskliga rättigheter 

alltid beaktas samt att riskerna ska uppvägas av forskningens vinster  

   

För oss har det varit viktigt att redogöra för unga lagöverträdares marginaliseringsprocesser 

utifrån personernas egna beskrivningar. För att kunna göra detta inom ramen för den här 

studien har vi valt att studera biografier. Personerna som ligger i fokus för våra tolkningar har 

publicerat sina livshistorier offentligt. Vi menar att i samma stund som förlaget och 
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författaren publicerade biografin för allmänt bruk gav de samtycke till att låta deras 

livshistorier tolkas. Samtidigt är vi medvetna om att deras primära syfte med att publicera 

biografierna troligen inte varit att de skulle vara föremål för en studie. Vi är också införstådda 

med att vi måste vara försiktiga vid tolkning av materialet så att personerna inte tar skada av 

vår studie. Våra resonemang kring nyttan med uppsatsen i förhållande till att personerna 

skulle lida några men för sin egen personliga integritet har landat i att biografierna är 

offentliga handlingar. Vi menar att publiceringen i någon mening har ett syfte att nå ut till 

allmänheten. Vi är också medvetna om att vi besitter en makt när vi tolkar och kategoriserar 

materialet. Detta i enlighet med Andersson och Swärd (2008) som menar att vi som författare 

till denna studie måste överväga användningen av och vara försiktiga med laddade ord och 

begrepp. Vi har därför övervägt våra val av ord med försiktighet men också definierat begrepp 

under teoriavsnittet. 
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5. Resultat och analys 
Vi har valt att redovisa resultat och analysavsnittet genom att varva resultat och citat av 

personernas beskrivningar med analyserad text. Vi har gjort detta för att nå en balans mellan 

resultat och analyserad text. Vi har också på ett tydligt sätt redovisat vem som sagt vad så att 

det framgår att det är olika personers beskrivningar (Patel och Davidsson, 2011). 
 

Vi börjar med att kort presentera de personer som ligger i fokus för studien för att du som 

läsare lättare ska förstå kontexten.  

 

Sebastian Stakset - Musiken, brotten, beroendet  

I sin biografi beskriver Sebastian hans uppväxt under 90- och början av 2000-talet i 

Bagarmossen, en förort till Stockholm. Sebastian blir mobbad både fysiskt och psykiskt i 

skolan och han upplever ett utanförskap. Han börjar så småningom ty sig till andra med 

samma känsla av utanförskap och börjar begå brott men också missbruka. Redan i unga år 

avtjänar Sebastian ett flertal fängelsestraff och identiteten som kriminell cementeras. Idag är 

Sebastian en framgångsrik artist med hiphopgruppen Kartellen. 

 

Birgitta Andersson - Blondie  

Birgitta beskriver i hennes självbiografi hur hennes barndom i Stockholm under 50- och 60-

talet präglades av mobbning i skolan på grund av hennes familjs ekonomiska utsatthet. 

Hennes strategi för att ta sig bort från sin utsatta situation i skolan var att begå brott. Under 16 

år tillbringar Birgitta sin tid på olika institutioner. Birgitta Anderssons är 66 år när hon 

debuterar som författare och har då arbetet som journalist under tjugo år. 

 

Patrik Pelosio - Jiddra inte: hellre ökänd än okänd   

Patrik Pelosio växer upp i Henriksdal i Stockholm och beskriver i sin biografi sitt liv under 

80- och 90-talet. Under tio år bestod hans liv av våld, kriminalitet och droger. Patrik mötte 

svårigheter i skolan vilket gjorde att han tog vägen bort från denna in i kriminaliteten. När han 

var tolv år begick han sitt första brott, när han var fjorton år var han gängledare, vid sexton års 

ålder dömdes han för mordförsök, när han är arton år sålde han vapen, droger och drev en 

nattklubb. Vid en ålder av tjugo år var han indrivare och livvakt åt den jugoslaviska maffian. 

Idag föreläser Patrik på skolor, företag och organisationer om sin kriminella bakgrund och 

ungdomars utsatthet. Patrik har också varit med och grundat stiftelsen Jiddra Inte. Stiftelsen 
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arbetar för att ge unga killar och tjejer med destruktiva levnadsmönster positiva förebilder 

samt inspirera dessa ungdomar till alternativa levnadssätt.  

 

Ida Holmsten – Jag är Ida: En ung kvinnas våldsamma liv 

Ida kommer från Katrineholm och beskriver i sin biografi sitt liv under -90 och början på 

2000-talet. Hon beskriver hur hon tidigt utsattes för utfrysning och mobbning av sina 

klasskamrater i skolan. Hon mobbades bland annat för sina koncentrationssvårigheter, men 

också för hennes familjeförhållanden. Detta ledde henne bort från skolans värld och mot en 

gemenskap där hon upplevde att hon passade in. Hennes upplevelser av att inte passa in födde 

mycket ilska inom henne vilket resulterade i att hon blev våldsam och började begå brott. Idag 

föreläser Ida om utanförskap. 

 

Vi har valt att dela upp resultat och analys utifrån våra frågeställningar men olika teman.  

Först redogör och analyserar vi för de unga lagöverträdarnas beskrivningar av sin skolgång 

med två underrubriker: Socialt marginaliserade i skolan och Unga lagöverträdare om att gå 

en annan väg. Därefter redogör för och analyserar vi de unga lagöverträdarnas beskrivningar 

av deras arbetsmarknadsposition med två underrubriker: En lagöverträdande livsstil och 

Processer mot en mer förankrad position på arbetsmarknaden och dess svårigheter. 

 

5.1 Unga lagöverträdares beskrivningar av marginaliseringsprocesser i relation 
till skola 
 
5.1.1 Socialt marginaliserade i skolan 
Samtliga personer i studien beskriver att de inte passar in i skolan. Sebastian, Birgitta samt 

Ida har under sin skolgång blivit systematiskt mobbade av sina klasskompisar.  

 

För Sebastian präglades de tidiga skolåren av fysisk och psykisk misshandel av sina 

klasskompisar men även lärare. Han beskriver att det aldrig var någon självklarhet att vara 

med de andra klasskamraterna men att han ändå försökte smälta in och vara som alla andra. 

Han beskriver det så här:  

 
Jag var den korta lilla tjockisen, en av dom som inte passade in, som sällan förtjänade 
uppmärksamhet annat än som måltavla för elaka ord eller förnedrande slag. 
(Stakset & Malmborg, 2015:18) 
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Goldberg (2005) förklarar att när ett barn börjar skolan möter denne också den samhälleliga 

stämplingen. Det är också här som självkänslan hos ett barn upprättas. I interaktionen med de 

andra i skolan stämplas Sebastian som avvikare genom den fysiska och psykiska misshandeln. 

Cooley (se Goldberg, 2000) menar att om en avvikelse är fysisk kan denna leda till att 

personen hindras från en normal social karriär. Detta resonemang kan förklara den mobbning 

Sebastian utsattes för på grund av sitt utseende. Denna systematiska stämpling menar vi 

befäster Sebastians självbild och gör att han blir socialt marginaliserad i relation till skolan.  

 

Birgitta förklarar även hon sina minnen av skolan och hur det var en enda lång utdragen plåga 

på grund av familjens ekonomiska utsatthet. Hon föraktade denna utsatthet och var övertygad 

om att det var anledningen till att ingen annan ville umgås med henne i skolan. Hon funderade 

på vem som ville ha en ful och fattig kompis. Birgitta beskriver hur hon inte kunde bjuda hem 

några kompisar till sig på grund av sin familjs ekonomiska svårigheter. Birgitta beskriver 

även en känsla av att vara malplacerad och utfryst bland de andra klasskamraterna, men också 

sin utsatthet i relation till klassföreståndaren. Detta gjorde att hon inte kände att det var kul att 

studera längre och efter att under många år legat på topp resultatmässigt, sjönk dessa avsevärt.  

 

Vi kan förstå Birgittas beskrivningar av social marginalisering i skolan utifrån 

avvikarkarriären. Goldberg (2005) förklarar att stämplingens första fas sker redan i hemmet 

och kallas för den primära stämplingen. Att bli stämplad i hemmet menar han dock inte endast 

kan förklaras utifrån hur en förälder responderar på ett beteende, utan kan också behöva 

förklaras utifrån samhälleliga faktorer. I Birgittas fall har hon under sin barndom levt med 

bristande ekonomiska resurser, vilket vi menar kan ha stämplat henne som avvikare redan i 

hemmet. En person som är stämplad i hemmet har enligt Goldberg högre risk att stämplas 

också utanför detta. Vi menar att Birgitta, när hon sedan möter den samhälleliga stämplingen, 

blir stämplad i skolan som ett barn med bristande ekonomiska resurser. Vi upplever att 

stämplingen gått så långt att Birgitta börjat ändra sin självbild efter att vara en avvikare och en 

mindre värd person eftersom hon inte har samma ekonomiska resurser som de andra i hennes 

klass har. Vi menar också att detta gör att Birgitta kan sägas vara socialt marginaliserad i 

skolan där hon inte får vara med i gemenskapen på samma sätt som de andra klasskamraterna 

kan.  

 

Likt Sebastian och Birgitta kände även Ida att hon inte passade in bland sina klasskompisar 

när hon började skolan. Hon blev tidigt utfryst och mobbad och beskriver att de andra i 
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klassen retade henne för att hon inte hade någon pappa och frös ut henne för att 

klasskamraterna och deras föräldrar tyckte att Idas familj var skum. Ida blev också retad för 

att hon hade koncentrationssvårigheter, något som hennes lärare och de andra eleverna 

skrattade åt. Ida beskriver att hon under sin skolgång hade svårt för att göra sina 

studieuppgifter. Ida fantiserade om att vara starkare än tjejen som drev mobbningen mot 

henne och en dag, i en situation där klasskompisen mobbar henne, slår Ida ner henne. Lärare 

och rektor skäller på Ida för detta men hon beskriver att det kändes skönt och att hon kände 

sig stark precis så som hon drömt om.  

 

Likt Birgittas primära stämpling i hemmet kan vi förstå Idas beskrivningar av att inte passa in 

i skolans som grundar sig i att hon blev socialt utesluten från klasskompisarnas gemenskap. 

Vi gör tolkningen att Ida stämplas på grund av sin utsatta familjesituation redan i hemmet och 

därigenom grundlägger en negativ självbild. När Ida möter skolan som samhällsinstitution blir 

hon fortsatt stämplad i form av den samhälleliga stämplingen enligt avvikarkarriären. Detta 

skapar obehagliga känslor hos Ida och hon upplever att hon avviker. Vidare menar vi att vi 

kan förstå Idas motreaktion mot mobbningen utifrån avvikarkarriärens sekundära avvikelse. 

De upprepade svårigheter Ida konfronterades med i skolan vad gäller mobbning och 

koncentrationssvårigheter har nu gjort att Ida upprättat en negativ bild av sig själv. Goldberg 

menar att när en individ godtagit sig själv som dålig slutar den sociala kontrollen att fungera 

som den bör. Självbilden styr nu Ida för att angripa och försvara sig mot det som hon upplever 

stämplar henne, i detta fall flickan som mobbar henne.  

 

Patrik beskriver däremot inte att han blivit mobbad under sin skoltid utan att han tillhörde “de 

tuffa”. Han har dock upplevt sig förnedrad i skolan av sina klasskompisar och sin lärare på 

grund av sina läs- och skrivsvårigheter. Istället för att vara i skolan var Patrik på gymmet men 

gick till skolan ibland, och då för att stöta på tjejer och för att sälja droger.  

 

När Patrik upplever svårigheter i skolan och att han genom interaktionerna med klasskamrater 

och lärare känner sig dum kan vi förstå det med stöd av Trost och Levins (1999) resonemang. 

De menar att om vi uppfattar att omgivningen ser negativt på oss uppstår känslor av skuld och 

skam. Vi tolkar det som att Patriks känslor av att känna sig dum och förnedrad bidrar till 

skuld- och skamkänslor och kan vara en anledning till att Patrik väljer en annan sysselsättning 

än skolan. I skolan konfronteras han också med samhället enligt den samhälleliga 

stämplingen. Denna konfrontation leder till att Patrik stämplas på grund av hans svårigheter i 
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skolan. Vi menar att Patrik även befinner sig i den sekundära avvikelsen eftersom Patriks 

skolfrånvaro och drogförsäljning tycks styras av hans negativa självbild. Goldberg (2005) 

menar också att en individ med dålig självbild inte slutar med ett avvikande beteende för att 

den redan uppfattar sig som dålig, utanför eller annorlunda. Vi menar att Patriks införlivade 

negativa självbild gör honom socialt marginaliserad i relation till skolan. 

 

Schjellerud (2006) menar att en person som ses som annorlunda riskerar att bli offer för social 

marginalisering i skolan, vilket vi menar att samtliga personer beskriver.  

 

5.1.2 Unga lagöverträdare om att gå en annan väg 

När våra huvudpersoner redogjort för hur de har blivit socialt marginaliserade i skolan följer 

beskrivningar av hur samtliga gick en annan väg än genom fortsatta studier. Samtliga 

beskriver hur den sociala marginaliseringen som de upplevt i skolan ledde dem till en annan 

gemenskap bort från denna. De började umgås med andra som också befann sig i en 

marginaliseringsprocess. Patrik beskriver att han inte behövde skolan och hur han skulle hitta 

andra vägar att nå framgång än genom studier:  

 
Han skulle bygga sin väg upp mot toppen smart. Sakta men säkert. Arbeta på flera plan 
samtidigt. Skolan behövde han inte längre. Där kände han sig bara dum. Bokstäverna 
och siffrorna flöt ihop till en jävla sörja. Han hade försökt. Läraren verkade tro att han 
ville vara lustig när han läste fel och det vägrade han tolerera. Det gällde att aldrig bli 
nedtryckt, aldrig förnedrad, kunde man inte skriva fick man hitta andra vägar. Det fanns 
andra sätt att bli någon. Jävla fittskola. 
(Pelosio & Lundgren, 2010:43) 

 

Vidare beskriver Patrik gemenskapen med andra som upplevde att de inte passade in i skolan 

och de som delade hans visioner om framtiden: 

 
Patrik var den självklara gängledaren trots att han var yngre än de flesta. Han hade 
utstrålning, kunde snacka för sig och hade en meritlista som få kunde mäta sig med. 
Patrik slogs hela tiden, varje helg, och han var duktig på det. Ryktet om den galne 
italienaren spreds längs Stockholms buss- och tunnelbanelinjer. Patrik var den farliga 
snubben uppe på Henkan som man inte skulle tjafsa med. Han fick respekt, brudar och 
uppmärksamhet, allt var kul. Medlemmarna i Henkan Gross var en blandning av 
svenskar, finnar, zigenare och italienare. De flesta från trassliga hemförhållanden. De 
delade en dröm om respekt och cash, bortom betong och alkoholister, arbetslöshet och 
skit. Gänget hade gett Patrik lojala polare, bröder som Jarmo, Dansken och Rille. 
(Pelosio & Lundgren, 2010:32) 
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Vi kan förstå Patriks beskrivning av att gå en annan väg än genom skolan utifrån den 

sekundära avvikelsen. Nu används Patriks självbild för att angripa, försvara sig mot och 

anpassa sig efter problem som är skapade av någon slags stämpling. Vi tolkar det som att 

Patrik anpassar sin självbild efter hans läs och skrivsvårigheter i skolan vilket leder honom 

bort från skolan mot en annan gemenskap. Patriks negativa självbild fortsätter att styra honom 

och hans handlingar. Vi menar att Patrik har godtagit sig själv som dålig och annorlunda 

varpå han söker sig bekräftelse och upprättelse genom att begå brott. 

 

Sebastian beskriver också han att hans framtidsplan var kriminaliteten och hur han som 

sjuttonåring hoppade av gymnasiet. Då bodde han hemma och försörjde sig på att sälja 

droger.  Kriminaliteten var även för Sebastian ett sätt att söka bekräftelse, gemenskap och 

upprättelse. Han tröttnar på skolan och beskriver att det var roligare att stjäla och att röka 

hasch. Dessutom beskriver Sebastian hur han kunde tjäna mer pengar på att stjäla än vad hans 

pappa kunde göra på sitt arbete på posten. 

 

Som vi tidigare nämnt kan en person som upplever att omgivningen ser negativt på den, 

uppleva känslor av skuld och skam (Trost & Levin, 1999). Motsatsen till detta är känslan av 

stolthet. Vi tolkar det som att Sebastian men även Patrik genom den stämpling de utsatts för i 

skolan har upplevt just känslor av skuld och skam. Detta kan enligt oss förklara hur det 

kommer sig att Sebastian och Patrik tyr sig till andra avvikare och söker gemenskap. Vi 

menar att Sebastian och Patrik när de umgås med andra personer som upplever liknande 

marginalisering inte riskerar att bli stämplade i samma grad och att de i de sammanhangen 

kan sägas vara förankrade. Att de är en del av ett sammanhang och en gemenskap menar vi 

också kan göra att de båda får känna känslor av stolthet. Sarnecki (1981) förklarar i sin 

forskning att ett misslyckande i skolan inte sällan leder till kontakter med andra människor 

som också anses som avvikare. Här befinner sig både Sebastian och Patrik i den sekundära 

avvikelsen och har upprättat en så pass negativ självbild att de har båda accepterat sig själva 

som avvikare och ser inget annat än en kriminell framtid.  

 

Birgitta beskriver att hon förstod redan som liten, att det enda hon kunde göra åt sina fattiga 

förhållanden, var att bryta mot lagen. En gång stal hon ett pennfack som klassföreståndaren 

sagt att alla skulle ha. Hon hade inte råd att köpa ett, och då stal hon ett. Birgitta hade vid ett 

tillfälle ett samtal med hennes vän Nettan. Hon förklarade för Nettan hur de en dag skulle 

hämnas på och förgöra alla svin som gjort dem illa. En sak som dom hade gemensamt menar 
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Birgitta var övertygelsen om att det bara var sprit och pengar som kunde göra dem lyckliga, 

och detta följdes av några intensiva veckor med drickande och prostitution. Birgitta beskriver 

att hon funderade mycket på vad hon skulle göra med sitt liv men att hon inte kunde komma 

på någonting som skulle passa någon som henne. Hon kom fram till att det hon skulle ägna 

sig åt var det hon var bra på: bedrägerier i alla dess former. Hon beskriver att pengar var det 

enda som kunde göra henne lycklig, ge henne självförtroende men också revansch. Birgitta 

beskriver hur hon hade bestämt sig för att vara bästa på att vara sämst. 

 

Den systematiska stämpling vi menar att Birgitta fått utstå under sin skoltid, menar vi har 

gjort att Birgitta nu ser sig som en avvikare enligt Goldbergs (2005) beskrivning av den 

sekundära avvikelsen. Trost och Levin (1999) beskriver hur en person ändrar sitt beteende 

efter vad denne tror att andra förväntar sig av den. Tillsammans med den sekundära 

avvikelsen menar vi att Birgitta upprätthåller sitt avvikande beteende genom att fortsätta med 

bedrägerierna. I samtalet med sin vän kan vi också förstå att de båda hittar gemenskap i att 

acceptera sig själva som avvikare och därigenom rättfärdiga deras beteenden. Genom 

stämplingen i skolan där Birgitta inte kunde känna sig delaktig i gemenskapen menar vi att 

hon kan ha känt skuld och skam. För att slippa dessa känslor menar vi att Birgitta valde andra 

vägar som gjorde att hon fick känna sig kapabel till någonting. Genom detta fick Birgitta 

känna stolthet, eftersom hon i alla fall fick vara “bäst på att vara sämst”. 

 

När Ida var tretton år påbörjade hon en relation med en äldre och utåtagerande kille som hon 

beskriver att klasskompisarna var rädda för. Hon struntade i sina lektioner och ville hellre 

ägna sig åt att slåss och dricka alkohol tillsammans med sin pojkvän och hans umgängeskrets. 

Ida beskriver det så här:  

 
Folk tittade på Ida när hon kom ut från rektorns rum. De visste vem Magnus var och 
vad han och hans kompisar gjorde. Alla avskydde henne men nu vågade ingen tjafsa. 
Ida ville bli som Magnus. Våga som han. Nu skulle hon visa de jävlarna. De var bara 
avundsjuka hela högen. De kunde dra åt helvete. Hon var tretton nu. Hon hade bröst, 
hon var snygg och cool. I helgen skulle de dricka. Kanske skulle det bli bråk. Hon 
längtade. Tittade på klockan, redan sen till lektionen. Hon bestämde sig för att strunta i 
den. 
(Holmsten & Lundgren, 2013:189) 

 

Idas beskrivningar av att dra sig undan skolan kan vi förstå utifrån den sekundära avvikelsen 

(Goldberg, 2005). Goldberg menar nämligen att en person med en positiv självbild slutar med 

ett oönskat beteende vid negativa reaktioner från sin omgivning för att beteendet riskerar 
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tillhörigheten till en viss grupp. Vi menar att Ida likt de andra personerna i studien har 

upprättat en negativ självbild och godtagit sig själv som en avvikare. Därför menar vi också 

att Idas avvikande beteende fortskrider istället för att hon anpassar sitt beteende eller sina 

handlingar efter gruppen. Likt Sebastian, Patrik och Birgitta har Ida upplevt obehagliga 

känslor av skuld och skam i skolan vilket som vi tidigare nämnt får dem ty sig till andra som 

också avviker från rådande normer. I deras sällskap tolkar vi det som att dem inte behöver 

konfronteras med stämpling utan kan uppleva delaktighet och stolthet. Utifrån deras 

beskrivningar uppfattar vi det som att samtliga är fortsatt socialt marginaliserade i relation till 

skolan. 

  

5.2 Unga lagöverträdares marginaliseringsprocesser i relation till 

arbetsmarknaden 
 

5.2.1 En lagöverträdande livsstil  
För att försörja sig har samtliga personer finansierat sin tillvaro genom en lagöverträdande 

livsstil. Sebastian beskriver exempelvis hur en bekant vid namn Yxan var en förebild för 

honom och hur han för Sebastian blev ett kvitto för att det gick att komma någonstans trots att 

han valde att fortsätta på den kriminella banan. Sebastian beskriver vidare att han inte kunde 

kombinera sin kriminella livsstil med ett arbete då han var så djupt försatt i kriminaliteten att 

han inte klarade sig utan stödet från sina kriminella vänner. Under tiden Sebastian satt på 

olika institutioner skrev han låtar. Han beskriver att han inte hade några förhoppningar på att 

musiken skulle kunna vara en väg bort från kriminaliteten. Kartellen, som Sebastian startade 

tillsammans med Leo var enligt honom gatans röst. Leo är en god vän till Sebastian som 

avtjänar ett livstidsstraff i Finland. Trots musiken såg sig Sebastian i första hand sig som 

kriminell. Han kunde inte känna sig som en artist trots att han förstod att de hade någonting på 

gång med musiken. Han menar att han hade sitt gamla tänk kvar, och det var 

kriminalitetstänket. Med det menar han att fiolen som han hade när han var liten och som folk 

skrattade åt, var utbytt mot en pistol. Löftet han gav sig själv om att ingen någonsin skulle få 

behandla honom som förr hade han hållit. Han kunde inte se sig som någon som arbetar 

mellan nio och fem på dagarna och Sebastian har nu en väl upprättat missbruk. 
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Vi menar att gemenskapen som Sebastian kände med Yxan går att förklara genom att de båda 

ansågs som avvikare. Av Yxan fanns det inte risk för att bli stämplad som avvikare, utan där 

kunde Sebastian snarare ses som förankrad, om än inom den kriminella sfären. 

Här är det också tydligt att Sebastian har accepterat sig själv som lagöverträdare och att det är 

självbilden som avvikare som styr hans val, snarare än normerna i samhället i enlighet den 

sekundära avvikelsen (Golberg, 2005). Vi menar också att Sebastian kan befinna sig eller vara 

på väg in i avvikelsespiralen som är det sista steget i avvikarkarriären och innebär att det 

avvikande beteendet nu gått så långt att personen avviker på flera områden (Goldberg, 2000). 

I Sebastians fall i form av lagöverträdelser men också missbruk. Sebastians lagöverträdande 

livsstil har också inneburit att han blivit så beroende av grupptillhörigheten. Vi förstår det 

som att Sebastian har svårt att lämna sin lagöverträdande livsstil eftersom det även skulle 

innebära att han mister den gemenskap och trygghet han nu byggt sin tillvaro på.  

 

Birgitta beskriver sin lagöverträdande livsstil som att hon till en början stal, men kom sedan 

att leda till bedrägerier och ett allvarligt missbruk. Hon beskriver hur hon kom att figurera i 

media otaliga gånger. ”Landets mest kriminella kvinna” och ”Sveriges gangsterdrottning” var 

några av de rubriker som figurerade om Birgitta i tidningarna. Birgitta förklarar att denna typ 

av rubriker för henne bara var ett bevis på att hon hade lyckats med sin kriminella karriär. När 

Birgitta efter en lång bedrägerihärva hamnar i fängelse på Långholmen förklarar hon att hon 

inte kände sig speciellt ledsen. Hon ansåg att det var ett naturligt steg i hennes kriminella 

karriär. 

 

Vi tolkar det som att Birgitta nu inte bara accepterat sig som avvikare utan att hon också 

införlivat en syn på sig själv av att vara en lagöverträdare med en kriminell karriär likt 

Sebastian. I den sekundära avvikelsen slutar den sociala kontrollen att fungera och i detta fall 

innebär det att Birgitta endast handlar utifrån sin självbild, istället för att sluta med beteendet 

eftersom det inte är önskat (Goldberg, 2005). Att Birgitta både begår brott och missbrukar 

tyder också på att hon befinner sig i avvikelsespiralen likt Sebastian. Birgittas beskrivningar 

av hennes handlingar och hennes självbild tyder även på att hon befinner sig i en 

marginaliseringsprocess bort från en förankrad ställning på arbetsmarknaden.   

 

Patrik beskriver att han så småningom började nå sina mål inom den kriminella världen. Han 

menar att medan andra i hans ålder spelade fotboll åkte han supersnabba bilar och båtar och 

drog kokain med tungt kriminella på Stureplanskrogar. Patrik blir så småningom rekryterad 



 

33 
 

av den jugoslaviska maffian som livvakt och indrivare och detta liknar han vid en fast 

anställning. Utöver detta var Patrik nattklubbsansvarig och sålde sprit men också droger. 

Narkotikaförsäljning var en av Patriks största verksamheter i pengar räknat. Även om de 

flesta av Patriks vänner också tjänade sina pengar genom kriminalitet fick en av hans nära 

vänner en dag ett arbete som kock. Detta var något som Patrik beskriver som svårt. 

 
”Jag har fått jobb förresten”, sa Jarmo plötsligt. ”Vad snackar du om? Var då?” ”På en 
restaurang, som kock. De vill skicka mig på någon slags utbildning också.” ”Kul, du 
gillar ju sådant” sa Patrik tillslut. Men inom sig kände han någon form av besvikelse, 
eller om det kanske rent av var svartsjuka.  
(Pelosio & Lundgren, 2010:97) 

 

Utifrån Patriks beskrivningar menar vi att han nu har hamnat i en avvikelsespiral (Golberg, 

2005). Avvikelsespiralen definierar en ond spiral av avvikande beteende och stämpling som 

leder till ännu mer avvikande beteende och stämpling. Att han börjar nå sina mål inom den 

kriminella världen förstår vi utifrån denna spiral som i förlängningen leder till ett beteende 

som strider mot de kulturella normerna i allt större utsträckning. Patrik befinner sig precis 

som Sebastian och Birgitta så har Patrik ett avvikande beteende både gällande sin 

lagöverträdande livsstil men också gällande användningen av droger. Vi menar att Patrik ser 

sin lagöverträdande livsstil som ett alternativ till den socialt accepterade arbetsmarknaden. 

Detta tolkar vi bland annat utifrån att han liknar sin rekrytering till den jugoslaviska maffian 

med en fast anställning. Patrik befinner sig i en marginaliserad position i relation till 

arbetsmarknaden då han är långt ifrån en förankrad position inom denna. Hans avvikande 

beteende är så införlivat i hans jag genom stämpling att vi uppfattar att han inte anser sig 

passa in på den vanliga arbetsmarknaden varpå han tar sin kriminella karriär på stort allvar. 

Detta kan förstås utifrån Sarneckis (1981) studie som visar att ett misslyckande på en arena 

kan få personen att söka sig till arenor där de känner gemenskap och där de känner att de kan 

nå framgångar. Patriks känslor av besvikelse och svartsjuka när hans vän får en anställning 

och därmed går mot en mer förankrad ställning i relation till arbetsmarknaden tolkar vi det 

som att Patrik, genom att se på sig själv i förhållande till denna vän, stämplar sig själv. 

Goldberg (2010) menar att det är först när en avvikare i relation till någon som inte avviker 

stämplas som just avvikare. Vi menar att det blir tydligt för Patrik att han faktiskt inte är 

förankrad på arbetsmarknaden, detta är något som väcker känslor av besvikelse och svartsjuka 

hos Patrik.  
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Ida beskriver inte sin relation till arbetslivet eller hur hon försörjer sig genom en 

lagöverträdande livsstil så ingående. Det framgår dock att hon får sin huvudsakliga inkomst 

genom bistånd från kommunen. Ida beskriver hur hon är på stan och att ett steg in i en av de 

finare butikerna får henne att känna att det är som att befinna sig i en annan värld, en värld där 

hon menar att hon inte hör hemma. Idas missbruk av alkohol finansierade hon med pengar 

som hon främst fick genom indrivningar och en del genom att langa narkotika.  

 

Enligt Trost och Levin (1999) integrerar Ida med sig själv när hon tänker. Utifrån detta menar 

vi att hon stämplar sig själv genom att hon säger till sig själv att hon inte upplever att hon hör 

hemma i en fin butik. Hennes självbild är så befäst att hon stämplar sig själv negativt. Detta 

kan förstås utifrån Goldbergs (2005) redogörelse för den sekundära avvikelsefasen. Vi menar 

att Ida har godtagit sig själv som dålig och därför har införlivat detta även i hennes 

interaktioner med sig själv. Eftersom hon beskriver att hon får sin försörjning genom bistånd 

från kommunen kan vi tolka det som att hon är marginaliserad i relation till arbetsmarknaden 

då hon utöver detta inte beskriver några anställningar. Hennes sociala kontroll har slutar att 

fungera som den ska trots att hon i stor utsträckning vet vad som anses rätt och vad som anses 

fel. Vi menar att de upprepade negativa reaktionerna Ida möter har lett henne till att begå fler 

sekundära avvikelser vilket befäster hennes uppfattning av att hon är just så dålig som hon 

upplever att människor i hennes omgivning ser henne som. Genom dessa upprepade 

sekundära avvikelser menar vi att även Ida kan sägas vara på väg in i en avvikelsespiral 

eftersom hon både begår brott men även missbrukar. Som vi tidigare nämnt så leder detta i 

förlängningen detta till ett normbrytande beteende i allt större utsträckning.  

 

5.2.2 Processer mot en mer förankrad position på arbetsmarknaden och dess svårigheter 

Alla personer beskriver sina olika processer närmare en förankrad position på 

arbetsmarknaden. De beskriver också de svårigheter som uppstår vid lämnandet av en 

marginaliserad position. Inledningsvis beskriver Sebastian hur hans kriminella meritlista ofta 

varit till last för honom. Sebastian beskriver även att han inte berättade om sin bakgrund när 

han tillsammans med sin vän Leo startade Kartellen eftersom han inte trodde att Leo hade gått 

med på att starta Kartellen tillsammans med honom vid vetskap om hans livsstil. Vidare 

förklarar Sebastian att det inte öppnades några dörrar för Kartellen och de blev snabbt 

stämplade som ett kriminellt gäng. På en utav anstalterna Sebastian befann sig på fick han på 

grund av denna gängstämpel inte vistas i musikstudion.  
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Så småningom lyckades Sebastian få ett arbete på Fryshuset. Han förklarar att detta gjorde att 

folk runt omkring honom började ta honom på allvar. Världen hade applåderat och Sebastian 

blev en ny människa. Samtidigt som förändringen skedde fick han också tillbaka förtroenden 

på löpande band. Sebastian blev vid ett tillfälle gripen och Fryshuset blev informerade om 

händelsen men lät honom ändå arbeta kvar. Det var inte förrän media rapporterade om 

händelsen som Fryshuset rentvådde sina händer och avskedade honom. Han förstod att de 

hade ett bidragsbaserat varumärke att skydda och Sebastian återupptog sin lagöverträdande 

livsstil igen. 

 

När Kartellens andra studioalbum kom var målet att bli upplyfta i etablissemanget. De var 

trötta på att de stod utanför och att branschen inte tog dem på allvar. Vid uppladdningen för 

årets grammisgala förklarar Sebastian att rubriker dök upp i media. Sebastian hade inte själv 

fått veta att gripandet lett till åtal innan media bekräftat det. P.O, Kartellens agent, hade stått 

upp för Kartellen och deras namn inom branschen, och de hade kämpat för att få tillbaka 

förtroendet för hela det gångna året. De hade kämpat för att få bokare och skivbolag att se 

dem som artister, men nu var Kartellen kriminella igen. Med nyheten om Sebastians åtal 

spred sig avbokningarna landet över. Sebastian beskriver hur hans lagöverträdande livsstil 

ligger honom till last:  

 
Skandaler skapar fläckar som är svåra att tvätta bort. Dom följer med dig många år i 
livet, som ett extra straffregister som berättigar allmänheten att inte ta dig på allvar. Ditt 
förflutna ligger dig ständigt till last, likt ett ankare som förhindrar dig att fritt flyta fram 
med framgångsvågorna. 
 (Stakset & Malmborg, 2015:244) 

 

Sebastian beskriver att personer som googlar hans namn får läsa allt han gjort. Han menar att 

detta på ett sätt kunnat göra det svårare att fly sitt förflutna och att detta är en av nackdelarna 

med internet. Enligt Sebastian är man vad man gör och våra gärningar kommer i slutändan att 

definiera oss. 

 

Det är tydligt att Sebastians avvikande beteende har gjort honom marginaliserad i relation till 

arbetsmarknaden. Stämplingen som Sebastian varit utsatt för redan i tidig skolålder, men som 

också har skett på grund av hans lagöverträdande livsstil har bidragit till svårigheter för 

honom på arbetsmarknaden. Sebastian har det svårt att med sin brottsbelastning lyckas på 

arbetsmarknaden och med musiken, vilket kan förklaras utifrån Sarneckis (1981) studie som 

visar att det är vanligt att unga lagöverträdare står utanför arbetsmarknaden och att detta ofta 
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beror på deras brottsbelastning. Ju högre brottsbelastning en individ har, desto svårare menar 

Sarnecki att denna person har att förankra sig på arbetsmarknaden. Den gängstämpling som 

Sebastian och Kartellen utsätts för menar vi också kan förklaras utifrån detta resonemang. 

Trost och Levins (1999) resonemang kring skuld- och skamkänslor kan förklara varför 

Sebastian valde att inte berätta om sin situation för Leo som han startade Kartellen 

tillsammans med. För att slippa dessa känslor tolkar vi det som att Sebastian hellre var tyst. 

Enligt Chui och Cheng (2013) är det inte ovanligt med självstigmatisering bland unga 

lagöverträdare, och att vara tyst om sin bakgrund är vanligt vid arbetsintervjuer exempelvis. 

Vi menar Sebastian i enlighet med Goldbergs (2005) redogörelse för den sekundära 

avvikelsen har införlivat ett avvikande beteende och upprättat en negativ självbild, när han 

säger att en människa är vad den gör, och att detta också identifierar oss som människor. 

Stämplingen kan ha påverkat honom så han inte längre förstår att det är handlingarna som är 

fel, utan att han upplever sin person som felaktig. Vi menar också att stämplingen för 

Sebastian innebär en svårighet att ta sig till förankrad i relation till arbetsmarknaden eftersom 

han upprepade tillfällen möter samhällets och omgivningens skepsism kring hans 

brottsregister och hans lagöverträdande livsstil. Den fortsatta stämplingen innebär också att 

det är svårt för Sebastian att ändra sin självbild, enligt Goldbergs (2005) redogörelse för 

avvikelsespiralen. 

 

Även Birgitta har mött svårigheter att nå en förankrad position på arbetsmarknaden. Det första 

arbetet hon fick var hos Polisen på deras körkortsavdelning. Birgitta insåg snabbt att en utav 

poliserna var en som hade behandlat henne illa vid ett gripande. Hon blev rädd för att han 

skulle avslöja henne och tackade därför nej till förlängning.  

 

När Birgitta hade lämnat kvinnofängelset Hinseberg beskriver hon att det var nu den verkliga 

vedergällningen skulle börja. Hon visste av erfarenhet att människor inte var snälla och 

förlåtande, och att världen inte var god. Birgitta blev orolig med vetskapen om hur svårt det 

kunde vara för en kvinna med hennes förflutna att få en plats i samhället. 

 

På en annan arbetsplats fann Birgitta en arbetskamrat vid namn Bosse. Till honom kände hon 

förtroende, och berättade om hennes liv. Bosse skulle dock komma att svika henne. Efter två 

år i på detta arbete kände Birgitta äntligen att hon dög som människa. Hon hade också kämpat 

hårt och på kort tid nått en bra position på arbetsmarknaden. Under en middag med de 
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anställda, berättar Birgitta att Bosse knackar i bordet och vill ha gästernas uppmärksamhet. 

Han vänder sig mot Birgitta: 

 
Det här, mina vänner, är det största as ni någonsin skådat! Hon är en gammal knarkare 
och en vidrig hora. Och hon har suttit massor av år i fängelse. Den här skökan har 
nästlat sig in hos oss och lurat oss alla. Hon är värd allt vårt förakt och hon ska bort från 
stan fortare än kvickt! 
(Andersson, 2010:273) 

 

På vägen hem efter denna incident förklarar Birgitta att det var som att hon dog en smula för 

varje steg hon tog. Hon som äntligen hade fått tillbaka lusten att leva. Nu undrade hon till 

vilken nytta. Som en person som suttit i fängelse hade hon tydligen inget existensberättigande 

och tänkte att hon nog aldrig skulle komma att ses som en fullvärdig samhällsmedborgare. 

Birgitta gick till chefen och sa upp sig måndagen efter. Birgitta kom att träffa Bosse på ännu 

ett arbete. Hon kände att detta inte bådade gott. Dagen efter när Birgitta kom till jobbet tittade 

ingen på henne. Hon förstod att en sådan som henne inte var välkommen på arbetsplatsen 

genom de föraktfulla fnysningarna från arbetskamraterna. Hon sa därför upp sig från arbetet 

utan att säga ett ord:  

 
…men inom mig spydde jag galla över kräket som ännu en gång blottat min bakgrund i 
hopp om att kunna förgöra mig. 
(Andersson, 2010:276) 

 

I ett annat sammanhang beskriver Birgitta att hon till en bekant förklarat att om han hade sökt 

så många jobb som hon hade gjort sedan hon hade muckat, skulle han insett att de var 

chanslösa. Hon ville inte sätta press på honom att försöka med det omöjliga: att skaffa ett 

jobb. Birgitta beskriver att de båda insåg det fåfänga i att ha hopp om ett skötsamt liv och att 

de var ohjälpligt fast i skiten. Birgitta berättar också om att hon tillslut gav upp tanken på att 

försöka sig på att få ett anständigt arbete. Hon insåg att hennes öde var förutbestämt och att 

hennes liv skulle domineras av brott, våld och förnedring även fortsättningsvis. 

 

Birgittas förankring på arbetsmarknaden kan förstås utifrån en upprättad negativ självbild. 

Denna negativa självbild gör att hon känner rädsla för att bli upptäckt som avvikare. När 

Birgitta ger upp tanken på att få ett anständigt arbete och förklarar att hennes liv är 

förutbestämt med kommer att präglas av fortsatt brottslighet, förnedring och våld förstår vi att 

hon befinner sig i den sekundära avvikelsen i enlighet med Goldbergs (2005) resonemang om 
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avvikarkarriären. Birgitta är fortsatt stämplad som avvikare på grund av sin brottsliga 

belastning, men stämplar också sig själv. Att Birgitta befinner sig i den sekundära avvikelsen 

kan också förklara hennes resonemang om att “sådana som henne” var chanslösa och att det 

var fåfängt att ha hopp om ett skötsamt liv. Trost och Levin (1999) menar att en person som 

tror att andra ser negativt på denna känner skuld och skam. När Birgitta beskriver hur hon 

upplever världen som ond, eller när hon säger upp sig från arbeten där hon riskerar att 

stämplas menar vi att hon gör det för hon känner känslor av skuld och skam men också för att 

hon är rädd för att behöva känna dessa känslor om någon skulle få reda på henne. När 

Birgittas bakgrund blottas efter att hon lyckats bygga upp en förankring på arbetsmarknaden 

tolkar vi det även som att hon tappar den gemenskap som hon tidigare känt. Detta gör att hon 

än en gång blir socialt marginaliserad. Genom att upprepade gånger på arbetsmarknaden 

behöva konfronteras med sitt förflutna menar vi att hennes process mot en mer förankrad 

position i relation till arbetsmarknaden försvåras.  

 

Såhär beskriver Patrik sina funderingar kring sin lagöverträdande livsstil: 

 
Det var här han som tolvåring gjorde sina första jobb i den undre världen, när han var 
med och rensade upp i området. Hans meritlista rullade i huvudet. Som fjortonåring var 
han ledare för Henkan Gross. Som sextonåring dömdes han för mordförsök. Som 
artonåring sålde han vapen. Som tjugoåring var han livvakt och indrivare åt maffian. 
Var fan skulle det sluta? 
(Pelosio & Lundgren, 2010: 227) 

 

När Patrik vårdas på behandlingshem för att undgå att avtjäna sitt straff på en låst anstalt 

beskriver han sina nådda insikter om sig själv. Han funderar över hur det kommit sig att hans 

liv blivit som det blivit vad gäller skola och sin kriminella bana. 

 
När han tittade på sig själv i spegeln såg han inte längre en hundrakilos gangster utan 
han såg en liten pojke som hade blivit kränkt. Stöttad av Lena Kristina (Patriks 
terapeut) hade han börjat rota i sig själv och se sig själv i ögonen utan att vika undan 
med blicken. Han kunde se sig själv sitta ihopkrupen under ett bord, han hörde bråken 
ovanför sitt gömställe. Där under bordet hade han bestämt sig för att bli den starke. Han 
skulle få rätt och ingen skulle få jiddra med honom. Inte en jävel. Någonsin. 
(Pelosio & Lundgren, 2010:242) 

 

I enlighet med Sarneckis (1998) resonemang om att ju större brottslig belastning en individ 

har, desto svårare har denne att få ett arbete, kan vi förstå både Patriks, Sebastians och 

Birgittas svårigheter med att nå en förankring på arbetsmarknaden. Patriks chanser att nå en 
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förankrad position på arbetsmarknaden minskar därför i och med den långa brottsliga 

meritlista som han beskriver. Vi förstår hans möjligheter mot att nå en mer förankrad position 

på arbetsmarknaden utifrån den förändringsprocess han genomgår och hans nådda insikter 

kring sin negativa självbild och hur denna upprättats som följd av stämpling enligt Goldbergs 

(2005) avvikarkarriär. Utifrån Goldbergs avvikarkarriär menar vi att han också kan komma att 

bryta sitt avvikande beteende till följd av en förändrad självbild och därmed nå en mer 

förankrad position i relation till arbetsmarknaden i framtiden. 

 

Eftersom Ida inte hade någon anställning eller studerade så träffade hon ofta sina vänner på 

dagarna. En dag pratar hennes vän Robin med henne om deras position i samhället:  

 
”Skit blir lätt mer skit”, säger Robin när vi svänger av mot Gatsuberg. ”Vad menar du?” 
frågar jag. ”Fan, Kinder”, säger han och slår till mig på axeln. ”Kolla på oss.” Robin 
slår ut med armarna och pekar mot Gatsuberg. ”Vi är på väg mot stupet, du och jag”, 
fortsätter Robin och hans röst är tömd på sin vanliga energi. ”De kommer att slänga ner 
oss, som man förr slängde gamla och sjuka. Såna som ingen vill ha.”[…] ”Vi har haft 
det tufft”, säger han. ”Samhället är inte för oss, stumpan. 
(Holmsten & Lundgren, 2013:175) 

 

Så småningom blir Ida dömd till fängelse. När Ida befinner sig på anstalten ansöker hon om 

fotboja för att slippa vistas i en låst miljö. För att avtjäna sitt straff med fotboja innebar det att 

hon var tvungen att ha en sysselsättning, något som fick Ida att börja studera och läsa upp sina 

ofullständiga grundskolebetyg på Folkhögskola. Hon berättar att hon faktiskt såg fram emot 

att börja studera trots sina tidigare erfarenheter från skolan. 

 

Goldberg (2005) menar att signifikanta andras reaktioner på en själv är betydelsefull. Genom 

att Robin talar negativt i termer om honom och henne menar vi att de stämplar sig själva 

utifrån att de upplevt den samhälleliga stämplingen men även utifrån att Robin i sin stämpling 

av sig själv även stämplar Ida. Vi menar att detta befäster Idas upplevelse av att vara 

marginaliserad i relation till arbetsmarknaden. Denna stämpling och interaktion med vänner 

som också upplever att de inte passar in menar vi bidrar till att förhindra hennes väg mot en 

mer förankrad ställning. Att Ida vill studera, som ett krav för att få fotboja, kan vi förstå som 

ett försök till att gå mot en mer förankrad position i relation till arbetsmarknaden. Att avtjäna 

ett straff på en låst institution menar vi också kan ses som mer avvikande än vad fotbojan gör 

eftersom personen skiljs från sin tillvaro och befinner sig på en institution. Att befinna sig på 

en låst institution menar vi också bidrar till att socialt marginalisera en människa från att delta 
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i gemenskapen och att känna att man tillför något till samhället. Genom att avtjäna sitt straff 

med fotboja och studera för att få slutgiltiga betyg menar vi ger henne större möjligheter till 

en förankrad ställning i relation till arbetsmarknaden trots att hon ännu är marginaliserad i 

relation till den. 
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6. Avslutande diskussion 

Vi kommer under detta avsnitt diskutera de resultat studien kunnat visa följt av en diskussion 

kring metoden vi använt. Avslutningsvis ger vi förslag på vidare forskning kring ämnet.  

 

6.1 Konklusion 
Syftet med vår studie har varit att förstå unga lagöverträdares marginaliseringsprocesser i 

relation till skolan och arbetsmarknaden. Den första frågeställningen belyser de unga 

lagöverträdarnas beskrivningar av marginaliseringsprocesser i relation till skolan och den 

andra handlar om unga lagöverträdares beskrivningar av marginaliseringsprocesser i relation 

till arbetsmarknaden. 

 

Gemensamt för personerna i studien har varit att de på grund av stämpling i skolan blivit 

socialt marginaliserade. Genom att ha blivit stämplade som avvikare i skolan upprättade 

samtliga en negativ självbild och fann ett sammanhang och en gemenskap tillsammans med 

andra personer med ett avvikande beteende och som också befann sig i en 

marginaliseringsprocess. Denna marginaliseringsprocess fortsatte för de unga lagöverträdarna 

även utanför skolan där samtliga sökte framgång genom en lagöverträdande livsstil. Denna 

livsstil gav dem gemenskap, upprättelse och ekonomiska resurser. I takt med att deras 

avvikande beteende fortskred blev stämplingarna fler, vilket bildade en ond spiral för de unga 

lagöverträdarna.  

 

Personerna i studien befinner sig olika långt i processen från en förankrad position i relation 

till arbetsmarknaden. Några av dem har befunnit sig på arbetsmarknaden med regelrättsliga 

anställningar, men haft svårt att vara förankrade över tid på grund av sin brottsbelastning och 

sin lagöverträdande livsstil. De andra beskriver inte ingående några anställningar eller försök 

till anställningar. Detta menar vi tyder på en marginaliserad position i relation till 

arbetsmarknaden. Utifrån stämplingsteorin har studien visat att personerna har accepterat sig 

själva som avvikare och vi menar därför att de inte ser en förankring på arbetsmarknaden som 

något de kan uppnå. Denna upprättade negativa självbild, som en följd av stämpling, menar vi 

gjort det svårt för de unga lagöverträdarna att nå en förankrad position på arbetsmarknaden.  
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6.2 Metoddiskussion 
Under studiens gång har vi haft ett stort tolkningsutrymme. Detta har skapat en viss svårighet 

men också försiktighet, som vi ibland upplevt hämmat oss vid våra tolkningar. Att vi använt 

oss av biografier inom ramen för denna studie har gjort att beskrivningar ibland blivit tagna ur 

sitt sammanhang. Vi menar att vi genom intervjuer kunnat ställa mer direkta frågor kring 

marginaliseringsprocesserna i relation till skolan och arbetsmarknaden. Vi har därför varit 

försiktiga vid tolkning av materialet och noggranna med att plocka fram beskrivningar av 

situationer som kunnat peka på marginaliseringsprocesser utifrån vår valda teori.  

 

Vi vill även redogöra för andra svårigheter vi mött när vi studerat biografier. Då vi utgått från 

en färdig textmassa har vi fått vara flexibla med vårt syfte och frågeställningar under 

insamlingen av empirin. Vi kunde först efter att vi läst alla biografier förstå vad empirin 

kunde ge svar på. Detta har gjort att vi har fått lägga mycket tid på att få en röd tråd genom 

uppsatsen. Detta är också ett argument för att använda sig av intervjuer men som vi tidigare 

nämnt i urvalsavsnittet har det inom ramen för denna studie inte funnits möjlighet att intervjua 

de unga lagöverträdarna. 

 

Under studiens gång har vi också tampats med marginaliseringsbegreppet eftersom detta är ett 

begrepp som inte har en entydig definition utan definieras beroende på kontexter och i 

relation till någonting. Detta har också gjort att tolkningsutrymmet blivit större än vad vi från 

början tänkte oss.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Vår studie har visat att personer som befinner sig i en marginaliseringsprocess ofta har 

upprättat en negativ självbild genom stämpling. Vi menar att det hade varit intressant att 

vidare studera hur den negativa självbilden påverkar lagöverträdares 

marginaliseringsprocesser i relation till arbetsmarknaden fram till pensionen.  

 

Under studiens gång har vi också kunnat visa att samtliga personer har sökt gemenskap bland 

andra individer med liknande avvikande beteende och värderingar. Detta gemenskapssökande 

menar vi hade varit intressant att studera närmre och förstå vad den innebär i förhållande till 

att upprätta ett lagöverträdande beteende. Detta menar vi skulle kunna förstås utifrån olika 
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teorier inom gruppsykologin.  

 

Vi har även också kunnat tolka känslor som hämndbegär, ilska och en vilja att få upprättelse 

bland de unga lagöverträdarna. Dessa känslor kunde vi förstå som ett resultat av stämpling 

och en barndom präglad av utsatta familjeförhållanden och socioekonomiska bristande 

resurser. Vi menar att det hade varit intressant att förstå hur detta påverkar unga personers 

benägenhet att hamna i en lagöverträdande livsstil.  
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