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Sammanfattning
Uppsatsen undersöker hur socionomstudenter bedömer olika typer av normbrytande
handlingar i en kvalitativ studie med hjälp av tio halvstrukturerade intervjuer innehållande
vinjetter som används på socionomstudenter vid ett lärosäte i en mellanstor svensk stad. Med
hjälp av teorier innefattande avvikande beteende, stereotyper, inklusion och exklusion
framkommer det att människan har föreställningar som rör det okända, där vissa vill fria och
andra vill fälla. Studien visar att människor kategoriserar utifrån vanemässiga föreställningar
och för att finna en anledning samt skaffa sig en åsikt gällande en handling. Det kan handla
om bakomliggande orsaker, om någon annan kommer till skada eller om handlingar sker i ren
egoism. Allt detta vägs in i hur människor bedömer olika handlingar som dagligen sker i vårt
samhälle, något som beror på människans vilja att söka efter förklaring och förståelse kring
sociala fenomen, och genom dessa sociala fenomen skapar människor en bild av något som
inte alltid stämmer överens med verkligheten.

Nyckelord; social kategorisering, stereotyper, tillhörighet, normbrytande handlingar

Abstract
In this study, we investigate how social work-students assess different types of norm breaking
actions in a qualitative study using ten semi-structured interviews containing vignettes used at
social work-students at a university in a medium-sized Swedish city. Using theories that
include deviant behavior, stereotypes, inclusion and exclusion, it appears that people has
imaginations concerning the unknown, where some want to protect the individuals causing
trouble and others want to punish. The study shows that people categorize on the basis of
habitual performances and to find a reason and get an opinion about an action, it can be a
matter of underlying causes, if someone else is injured or if actions are taken in pure
selfishness. All this paves the way for people to judge different actions that occur daily in our
society, something that depends on the human will to seek explanation and understanding of
social phenomena, and through these social phenomena, people create a picture of something
that does not always match the reality.

Keywords; social categorization, stereotypes, belonging, norm breaking actions

Förord
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till samtliga informanter som tog sig tid och kraft att
ställa upp i vår studie. Utan er hade inte denna studie varit möjlig att genomföra. Slutligen vill
vi även rikta ett stort tack till vår handledare Markus Arvidson för fantastisk stöd och bra
feedback under veckorna vi arbetet med denna uppsats.
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1. Inledning och problemformulering
Det område denna studie ämnar undersöka är det sociologiskt klassiska området ”brott och
straff”. TV-tablåerna är överfyllda med kriminologiska inslag, antingen så är det CSI Miami,
Leif GW Perssons Veckans Brott eller Hasse Aro i Krimkvarten som ska spekulera i mord,
påföljder och vem offret och gärningspersonen var. Vi flockas framför tv-rutorna för att dagen
efter diskutera mordet med kollegorna i lunchrummet; “Vem var det som mördade?”, “Vilket
straff ska hen få?”, “Men det där är väl inte olagligt?”. I diskussionen kring ”Brott och
straff” framkommer det mängder av intressanta utsagor, både rörande vilka uppfattningar man
har angående den som begått brottet, men också handlingen i sig och vilka påföljder som
anses vara rimliga.

Expressen visar att lag och ordning är väljarnas viktigaste fråga inför valet hösten 2018 (Roos
& Israelsson 2018). 8 av de 10 mest lästa artiklarna i Sydsvenskan handlar om brott. “Det är
helt enkelt för att det berör existentiella frågor som vi alla brottas med, ont och gott, rätt och
fel” detta menar Ester Pollack som är docent i journalistik vid Institutionen för mediestudier
vid Stockholms Universitet (IMS 2017).

I inledningen till Avvikande beteende- en sociologisk introduktion av Mats Hilte (1996)
skriver han att definitionen av normbrytande handlingar är svårdefinierad, tid, rum och kultur
är ofta avgörande. Vår undersökning kommer därför handla om hur socionomstudenter
bedömer normbrytande handlingar på olika sätt. Valet av socionomstudenter föll på tanken
med deras framtida yrkesliv där de flesta kommer arbeta med bedömningsarbete (Meeuwisse
& Swärd 2006). Genom att ställa frågor kring olika normbrytande handlingar hoppas vi få
svar på vilka bedömningar och reflektioner som görs i samband med dessa handlingar och
även undersöka om det då kan finnas några problem med bedömningen som görs.

Vårt problemområde rör sig runt det klassiska sociologiska fältet brott, straff och avvikande
beteende. I vår studie har vi däremot valt att avgränsa oss, både på grund av omöjligheten i att
undersöka hela fältet men även för att göra en djupdykning i hur bedömningen runt detta fält
sker. Studien ämnar att undersöka bedömningar kring dem beteenden som inte klassas vara
"normala", och även hur människor väljer att bedöma dessa beteenden. Det finns en mängd
sociologisk och socialpsykologisk forskning som förklarar varför människor har en tendens
till att kategorisera. Vårt problemområdet grundar sig i att människor bedömer individer och
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handlingar, för att djupare ta oss an vår undersökning och få en bredare förståelse kring hur
detta sker har vi formulerat ett syfte för att angripa det här problemet.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att undersöka hur socionomstudenter bedömer olika typer av
normbrytande handlingar. Vi kommer med hjälp av tidigare forskning, lämpliga teorier som
kommer presenteras senare samt kvalitativa intervjuer besvara följande frågeställningar:


Vilka former av stereotypt tänkande använder respondenterna när de bedömer
normbrytande handlingar?



Vilka reflektioner om tillhörighet till samhället framför respondenterna när de
bedömer normbrytande handlingar?

1.2 Disposition
Efter detta inledande kapitel följer en redogörelse av tidigare forskning som inleds med att
förklara bakgrunden till studien följt av en redogörelse av fynd från tidigare forskning. Där
lyfts bland annat områdena social kategorisering och andra teorier samt forskningsrapporter
som inspirerat oss i valet av vårt undersökningsområde. I Kapitel 3 läggs fokus på den
teoretiska referensramen som bland annat innehåller teorier om social kategorisering,
tillhörighet och stereotyper. Vidare i kapitel 4 redovisas metoden, utgångspunkterna som
studien tagit och vad som format den under tidens gång framvisas, däribland användandet av
s.k. vinjetter, vilket är den intervjumetod vi använt när vi presenterat olika scenarion för
respondenterna vid intervjutillfällena. Vi presenterar även studiens ansats och
kunskapsinriktning i denna del. Kapitel 5 är ämnad åt resultatet och analys, där knyter vi an
empirin med teorier interagerat tillsammans utifrån syfte och frågeställningar. Avslutningsvis
presenteras i Kapitel 6 en sammanfattning av resultatet, slutsatser och diskussion kring
metoden och även förlag till framtida forskning.
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2. Bakgrund och vetenskaplig kontext
För att få en bredare bas och i förhållande till vårt syfte och frågeställningar kommer vi i detta
kapitel presentera en kort bakgrund till idén med studien samt tidigare forskning om fältet och
hur relevanta begrepp har använts tidigare. Vi kommer i denna del sätta in vår studie i ett
vetenskapligt sammanhang och visa ett axplock av vad som gjorts tidigare. Det var i
litteraturgenomgången vi utformade vår undersökning.

2.1 Bakgrund
Brott och straff har alltid intresserat oss, dels på grund av den fiktiva presentationen av denna
genre på film och i böcker, men även för dess sociologiska relevans. Kriminologin är en gren
av sociologin och har alltid varit ett hett diskuterat ämne (Giddens och Sutton 2014). Inte
minst just nu efter en höst kantad av #metoo-upprop och en politiskt debatt om ett önskat
tillskott med poliser och högre straffpåföljder (Meiton & Suni 2018).

Våra tankar rörde sig i start runt metoo-kampanjen samt sexualbrott men kom sedan snabbt in
på funderingar kring män och kvinnors attityder till brott och straff och om det fanns någon
markant skillnad. Efter litteraturgenomgång kom vi fram till det intressanta i att jämföra olika
brott för att undersöka hur både handlingarna och individerna i de exemplifierade fallen
kategoriseras. Vi bestämde oss efter ett tag att använda begreppet normbrytande handling
istället för brott då anledningen till detta var för att neutralisera uttrycket. Nedan presenteras
de fynd vi hittat i form av klassiska sociologiska teorier samt tidigare vetenskapliga studier
och rapporter för att dels påvisa vår studies relevans men också för att ge en större bild av
fältet.

2.2 Vetenskaplig kontext
“Det går inte att förstå kriminaliteten om man inte också förstår samhället”, detta skriver
Sven-Åke Lindgren i en inledande text ämnad åt Leif GW Persson och Anders Boglind i
boken “Om brott och straff: från sociologins klassiker till modern kriminologi” (1998).
För att förstå samhället krävs det att vi förstår samhällets medlemmar, människorna. Det är
däremot en omöjlighet att undersöka alla medlemmar av samhället därför har vi valt ett
strategiskt urval vilka är socionomstudenter.
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Nedan presenterar vi det klassiska sociologiska fältet ”brott och straff”, vi placerar
socionomstudenterna i en vetenskaplig kontext, vi kommer även redogöra för en studie med
koppling till social kategorisering och vi kommer till sist redogöra för en studie om
“svenskarnas syn på straff”.
2.2.1 Det klassiska sociologiska fältet

“Studiet av sociala avvikelser och social kontroll tillhör samhällsvetenskapens klassiska
intresseområden”, detta står skrivet om sociologisk kriminologi (Lunds Universitet 2018).
Brott, straff och avvikande beteende är ett klassiskt fält inom sociologin. All form av
avvikande beteende är däremot inte straffbart enligt lag och sociologins intresse för avvikande
beteende ligger i förståelsen till varför vissa beteenden bedöms som avvikande, detta får
sociologin att vilja undersöka vad som är avvikande men också vad som är “normalt”
(Giddens och Sutton 2014). Emilé Durkheim är en central gestalt inom detta fält och han
menar framförallt att brottet fyller en social funktion i samhället (Hilte 1996). Giddens och
Sutton (2014) menar att Durkheims funktionalistiska syn på kriminalitet öppnar vägar för
nytänkande i form av nya idéer och innovationer som skapar positiv förändring i samhällen,
men drar också en gräns i vad som betraktas som “rätt” och “fel” (ibid.).

2.2.2 Socialt arbete

I en rapportserie angående socialt arbete utfärdad av Högskoleverket beskrivs historian om
ämnet. På 60-talet fick de människobehandlande organisationerna kritik för förmynderi och
tvångsvård, man tillsatte därför en socialutredning som hade i uppgift att förändra Sveriges
socialvård (Högskoleverket 2003). Efter år av utredningar inom ämnet blev socialt arbete
1977 ett huvudämne inom socionomprogrammet. Socialt arbete handlade från början om
välgörenhet och hur man på bästa sätt kunde hjälpa de fattiga i samhället (Meeuwisse &
Swärd 2006). Ju mer man arbetade desto mer kunskap fick man vilket senare ledde till
professioner inom ämnet och man insåg det värdefulla med socialt arbete (ibid.). Idag finns
det fortfarande ingen entydig definition av vad socialt arbete är, men i folkmun kan det ses
som ett samlingsbegrepp för alla de olika sociala verksamheter som har i uppdrag att lösa
uppgifter som måste hanteras i alla samhällen, t.ex. omsorg, försörjning och kontroll
(Meeuwisse & Swärd 2006). En definition av socialt arbete lyder;
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“Socialt arbete är en praktikbaserad profession och en akademisk disciplin som verkar för
social förändring och utveckling, social sammanhållning, skydd och stöd för utsatta,
empowerment och frigörelse av människors resurser. Mänskliga rättigheter, social rättvisa,
barnets bästa, kollektivt ansvar samt respekt för mångfald är centrala principer för socialt
arbete. Med utgångspunkt i teorier för socialt arbete, samhällsvetenskap, humaniora och
urfolkens kunskap strävar professionen efter att involvera människor och påverka strukturer,
för att möta utmaningar i livet och öka välbefinnandet.” (Akademikerförbundet SSR,
2014:3).
2.2.3 Socionomerna och mötet med olika människor

Socionomer kan tänkas möta en mängd olika individer med olika slags behov under deras
yrkesverksamma liv. Bland annat arbetar socionomer med människor som har alkohol- och/
eller missbruksproblem. I bedömningsmetoden huruvida olika behandlingsområden ska
tillämpas används en s.k. ASI-intervju, som används i utredningar kring individers
missbruksproblematik och där socionomen fyller i ett formulär tillsammans med brukaren i
syfte att få fram klientens skattningsskala, detta står skrivet i en publikation av Socialstyrelsen
(Socialstyrelsen 2017). Sammanställningen av en intervju likt den ovan lägger i sin tur
grunden till underlaget för eventuella insatser kring missbruket som exempelvis olika
behandlingsmetoder (ibid.). Det är i denna fas en bedömning av personen som är i behov av
hjälp sker.

Ett någorlunda nytt fenomen i samhället är våldsbejakande extremism och är därmed ett nytt
område för dem som arbetar med socialt arbete, detta står skrivet i en forskarantologi utfärdad
på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning (SOU 2017:67). I en publikation av
Socialstyrelsen påvisar 11 % av 218 kommuner att de haft kontakt med unga som varit i
kontakt med våldsbejakande extremism men den hjälp som ges går i främsta fall till anhöriga
snarare än de inblandade (Socialstyrelsen 2016). Socialtjänsten kommer även i kontakt med
avhoppare och man har i Värmlands län påvisat att de redskap man idag använder vid hot och
våld kan användas vid möten för dem som vill lämna våldsbejakande extremism skriver
Johansson i en kartläggning om avhopparverksamhet i Värmlands län (Johansson 2015).
Exempel på de redskap som man kan använda för att hjälpa avhoppare är samtalsstöd, att
arbeta förebyggande i barn- och ungdomsfrågor och avstämning med skola och polis (ibid.).
Man tror att socialtjänsten främst kommer i kontakt med individer som är involverade i
våldsbejakande extremism i den delen av det man kallar livsloppsperspektivet, “vägen in” och
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“vägen ut”, alltså när man är på väg in i organisationer som utövar våldsbejakande extremism
eller tvärt om, vill ta sig ur (SOU 2017:67). Vid “vägen ut” kan socialtjänsten vara en del av
processen för “återanpassning i samhället” och att man ser till att personen i fråga inte vänder
tillbaka (SOU 2017:67, s. 261).

En socionom som arbetar inom människobehandlande organisationer har definitionsmakt och
detta har betydelse i mötet med klienterna där dem bedöms och värderas för att sen få ta del
av olika former av hjälp och behandlingsmetoder (SOU 2017:67). Här bedöms klienterna och
anses ha rätt till antingen “preventivt arbete som endera ett främjande av det goda eller ett
bekämpande av det onda”, det är här man definieras som antingen skurk eller stackare, vilka
är begrepp som kommer att definieras i den teoretiska referensramen (Johansson & Arvidsson
2016).

2.2.4 Social kategorisering

I sökandet efter studier där social kategorierna har ingått fann vi en statsvetenskaplig rapport
med en mängd sociologiska referenser som Giddens, Foucault, Beck och Bauman. Denna
rapport inspirerade oss i hur bedömningen av olika typer av brott går till och såg att vår studie
eventuellt kunde fylla en sociologisk aspekt av denna rapport.

Marie Demker och Göran Duus-Otterström (2011) rapport ämnar att undersöka definitioner
på olika brott, offret och förövaren i media, detta kan implicit liknas vid vår studie där
respondenterna i intervjuerna får bedöma detsamma.

Demker och Duus-Otterström (2011) skriver även om hur medias rapportering om brottslighet
har en påverkan på medborgarnas attityder. Dem skriver om när en handling blir kriminell och
detta är först när någon klassificerar den som kriminell. Enligt författarna handlar detta om
sociala konventioner, alltså sociala överenskommelser (Demker & Duus-Otterström 2011).
Gränsen för vad som klassas som brott skiljer sig från samhälle till samhälle, både gällande
normer och lagar. Men oavsett om en handling är laglig eller olaglig kan den ändå inom ett
visst samhälle klassas som brottslig, detta handlar om “konsensusbestämda brott” och enligt
dem om “en kärna av handlingar som betraktas som brott” (ibid:4). Denna kärna är
kontextbaserad och ju längre bort man kommer från kärnan desto tydligare blir skillnaden i
vad som är en kriminell handling, avvikande beteende eller en accepterad handling (ibid.).
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Författarna skriver även om hur man konceptualiserar olika typer av handlingar och att detta
begreppsliggörande är beroende av hur vi ser på brott (ibid:5).

I denna rapport är begreppen inklusion och exklusion centrala vid analysen, vilka även är en
del av vår analys. Vi använder inte begreppen på samma vis men anser att deras sätt är
intressant. Författarna har använt en definition av Clifford Geertz (1973) som menar att kultur
som symboler och ritualer har ett syfte för inkludering och gemenskap och exkludering som
motpolen (ibid:5). Författarna tar även upp språket där “vi” och “dem” har i syfte att
vidmakthålla gränser.
2.2.5 Svenskarnas syn på straff

Vi har också inspirerats av Kristina Jerre och Henrik Tham (2010) som i deras vetenskapliga
artikel “Svenskarnas syn på straff” skriver om det allmänna rättsmedvetandet. Artikeln
handlar om allmänhetens normativa föreställningar om brott, straff, påföljder och
rättsmedvetandet kring verkliga domar i syfte att urskilja om allmänheten anser att det
svenska rättsväsendet dömer i enlighet med dem själva.

Resultatet visade både olikheter och likheter. Gällande svenskarnas generella rättsmedvetande
visade undersökningen på att ju mindre information som framgår i rättsfallen, desto hårdare
straff hade respondenterna yrkat på. Respondenterna trodde även genomgående att straffen
som domstolarna delade ut är mycket mildare än vad de i själva verket är, vilket ledde Jerre
och Tham (2010) in på de politiska kraven som yrkar på skärpta straff som ändå inte ligger i
linje med allmänhetens generella rättsuppfattning.

2.2.6 Vår undersökning i förhållande till tidigare forskning

I den vetenskapliga kontext som redogjorts ovan handlar stora delar om
bedömning/kategorisering, där socionomer kategoriserar sina brukare och svenskar bedömer
huruvida svenska straffskalor stämmer överens med deras egna åsikter eller ej. Genom att
undersöka reflektioner om tillhörighet samt vilka olika former av stereotypt tänkande kring
hur olika normbrytande handlingar bedöms ser vi vår undersökning relevant till ovan nämnda
studier.
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3. Teoretisk referensram
Vi kommer att studera vår empiri utifrån social kategorisering, tillhörighet och det med hjälp
av begrepp som stereotyper, skurk och stackare, halo-effekten, attributionsteori och inklusion
och exklusion. Detta för att kunna svara på våra frågeställningar om vilka former av stereotypt
tänkande som används vid bedömning av normbrytande handlingar och reflektioner om
tillhörighet till samhället vid, återigen, bedömning normbrytande handlingar.

I detta avsnitt presenteras alltså de teorier och begrepp som används som analysredskap för att
tolka vår empiri. I de olika delarna presenteras en utförlig beskrivning av begrepp och teorier
samt med tillhörande anknytning till syfte, frågeställningarna och empirin. De teorier vi valt att
använda speglas av social kategorisering och tillhörighet vilka är kärnan och den röda tråden i
vår uppsats. Social kategorisering förklarar vi utifrån teorier och begrepp som stereotyper, skurk
och stackare, samt tillhörighet utifrån inklusion och exklusion.

3.1 Social kategorisering
Ett tydligt mönster som framgick vid kodning var att respondenterna gärna tilldelade
individerna i vinjetterna olika egenskaper. De egenskaper som inte framgick i texten men som
respondenterna, medvetet eller omedvetet, gav dem för att, som vi tolkar det, försöka förstå
och skapa sig en bild och större helhet. Dessa egenskaper var i många fall oerhört stereotypa
och därför är begreppen stereotyp och social kategorisering centrala i vår studie. I
resultatdelen framgår detta tydligt med exempel på stereotypa föreställningar och den
bedömning respondenterna gjorde var att exempelvis anta att individerna hade familj, hade
begått fler brott med en kriminell bakgrund och även en beskrivning av hur individerna i
vinjetterna har tänkt vid situationerna. Mer om detta i reslutat och analys. Vi använder dessa
begrepp och teorier för att kunna svara på vårt syfte som handlar om att undersöka hur
socionomstudenter bedömer olika typer av normbrytande handlingar och för att svara på
frågeställningen om vilka typer av stereotypt tänkande som respondenterna använder när de
bedömer normbrytande handlingar.

3.1.1 Stereotyper

För att svara på en av våra frågeställningar har vi valt begreppet stereotyper. Frågeställningen
rörande denna del i kapitlet lyder; "Vilka former av stereotypt tänkande använder
respondenterna när de bedömer normbrytande handlingar?"
8

Det är vanligt att man vid första mötet med en person tillskriver och förväntar sig specifika
egenskaper. Detta kan vara utifrån hur personen man möter ser ut, klädstil eller ålder. När
man tillskriver en persons egenskaper delar man in hen i en viss typ av kategori och vi
förväntar oss därmed att hen ska bete sig på ett visst sätt, som andra i denna tillskrivna
kategorin beter sig på (Hinton 2011). När man tillskriver en person stereotypa egenskaper
förbiser man individen och klungar ihop personen ifråga med bestämd kategori.
Begreppet stereotyp vilar på tre komponenter enligt Hinton (2011). Den ena handlar om
gruppen och egenskaper. I vårt fall handlar det ofta om ålder och “kriminell”. Vi valde att
ange olika åldrar på våra individer i vinjetterna, vi gjorde detta med anledning av att göra
vinjetterna mer levande. Individen i vinjett 1 har åldern 60, vilket är en egenskap många
fastnat vid, respondenterna har då placerat honom i gruppen “60 åringar” och därmed skilt
honom från andra grupper.

Den andra komponenten handlar om hur gruppen man precis tilldelat individen får
“ytterligare egenskaper” (Hinton 2011, s. 12). Dem egenskaper man tillskriver personen
hänför man även på resten av gruppen. Många av respondenterna menade att 60-åringen
förmodligen hade barn, vilket inte framgick. Gruppen “60-åringar” har fått den tillskrivna
egenskaper “pappa”. Den sista komponenten handlar om att dra slutsatser, “den här personen
är 60 år, precis som alla andra 60 åringar så har man barn” (ibid: 12).

3.1.2 Haloeffekten

Haloeffekten handlar om intrycksbildning och om “ett första allmänt intryck av en person”
(Hinton 2011, s. 41). Vid information om ett personlighetsdrag hos en person tycks vi värdera
denna individen antingen högt eller lågt och efter denna värdering får individen i fråga fler
liknande bedömningar. När respondenterna har fått läsa vinjetterna och fått tillhörande frågor
har det varit tydligt att dem bestämt sig för om individen har bra eller dåliga egenskaper.
Beroende på vilken dem väljer så värderas individen i handlingar på samma sätt “gällande
andra egenskaper också, detta kallas haloeffekten” (Hinton 2011, s. 40). I de flesta fall har de
individer som vi presenterar i vinjetterna begått någon form av brott, individerna har då blivit
tillskrivna sämre eller bättre bedömningar och trots bristen på information har respondenterna
då tillskrivit dem fler dåliga/bra egenskaper. Den första värderingen styr det allmänna
intrycket av personen (ibid.). Detta kan liknas vid den delen där vi skriver om skurk och
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stackare. Om man vid första anblick tycker någon verkar svag eller utsatt är det troligt att man
applicerar fler egenskaper som har med det att göra, trots att man inte besitter den
informationen (ibid.).

3.1.3 Attributionsteori

Det var respondenterna som implicit fick avgöra om en handling var avvikande eller inte och
detta genom att ta ställning till de normbrytande handlingarna, viktigt att poängtera är att alla
handlingar inte klassades som normbrytande. Genom att svara på tillhörande frågor kunde vi
senare tolka respondenternas svar och förklara dem enligt bland annat attributionsteori.
Ett ständigt återkommande tema i vår empiri var viljan av att “tillskriva något orsaken till en
viss effekt”, respondenterna letade och i många fall hittade på motiv till varför den
normbrytande handlingen hade skett, man letade efter bevis för att kunna förklara och svara
på frågorna (Hinton 2011, s. 84). Det fanns en tydlig vilja att förstå vad som orsakat
handlingen, detta menar (Heider 1958 refererat i Hinton 2011) handlar om att människan vill
kunna kontrollera och förutse världen. “Varför beter sig personen som hen gör i den här
situationen” var frågan som flera av respondenterna implicit eller explicit antydde (Angelöw
& Jonsson 2000, s. 110). Det respondenterna främst letade efter var om handlingen kunde
tolkas som avsiktlig eller oavsiktlig, vilket rask leder oss till nästa rubrik.

3.1.4 Skurk och stackare

Respondenternas svar kring den individ som i varje vinjett utförde en normbrytande handling
benämndes och implicit talades som skurk och stackare, fast med andra ord och meningar.

Ingrid Sahlin (1994) driver en tes att klienten i fråga som utfört någon form av gärning klyvs i
två olika bilder som i sig är polariserade ute i samhället. Dessa två bilder beskriver hon som
skurk och stackare. Det handlar enligt Sahlin (1994) om olika moraliska aspekter vi
människor ser eller har med oss från tidigare erfarenheter som gör att vi stämplar människor
som antingen skurk eller stackare. Vidare förklarar även Sahlin (1994) att samma person kan
beskrivas som skurk av den ena och stackare av den andra. Hon menar att de främsta
huvuddragen som kännetecknar en “stackare” är att individen agerar i oförskylld nöd och
visar känslor av skam och anspråkslöshet efter handlingen. Däremot är skurkens huvuddrag
motsatsen, nämligen falskhet, fräckhet och skamlöshet. En av Sahlins (1994) olika
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definitioner av en skurk grundar hon på självförvållade handlingar där man faktiskt besitter
egenskaper och resurser som kunde motverka handlingen. Detta stämmer också överens med
vår empiri, där vinjetter innehållandes individer som agerat själviskt i egen vinning ofta
målades upp som en skurk, medan individer som gått miste om goda förutsättningar i livet i
högre grad sågs som stackare.

Arvidson och Johansson (2017) refererar till Sahlin, och skriver kortfattat att vi som individer
vill hejda och straffa de som lever upp till rollen som skurk, medan stackaren ses i människors
ögon som någon som är villig att ta emot hjälp och stöd från utomstående. Arvidson och
Johansson (2017) menar att det är samhället som drar skiljelinjen på vilka individer som
definieras som skurkar respektive stackare vilket leder till att det hela sätts i ett
maktperspektiv. Alla dessa olika begrepp som kännetecknar skurk och stackare har våra
respondenter på ett eller annat sätt nämnt i våra intervjuer, där respondenterna har tolkat och
reflekterat kring dessa och sedan gjort en bedömning kring vad uppkomsten av problemet kan
tänkas vara följt av eventuella lösningar. På sikt ledde detta till att vi valde att använda skurk
och stackare som del i vår teoretiska referensram.

3.2 Tillhörighet
Bara för att man är en del av samhället behöver det inte betyda att man känner tillhörighet till
det. Vilka som tillhör och inte, vilka som är ”vi” och de som är ”dem” skildras tydligt i vår
empiri. Vi har valt dessa begrepp för att kunna svara på vårt syfte om hur socionomstudenter
bedömer olika typer av normbrytande handlingar. Begreppen som presenteras här kommer
diskuteras i förhållande till vår andra frågeställning; "Vilka reflektioner om tillhörighet till
samhället framför respondenterna när de bedömer normbrytande handlingar?".
Sociologin har tidigare fokuserat vid den “övre” och den “undre” uppdelningen av samhället,
det vi kallar klassamhälle, men det finns även en horisontell differentierat uppdelning som
kan liknas vid “innanför och utanför”, inklusion och exklusion (Larsen & Mortenssen 2009
refererat i Jönhill 2012). Jönhill (2012) skriver om inklusion och exklusion som en del av ett
system och är påverkad av tid och plats. I vår studie skriver vi om det svenska samhället idag
och hur vi i empirin tolkar inklusion, exklusion, sammanhang, utanför, vi och dem till
tillhörighet. Vi har även kunnat urskilja ett “innanför och utanför” när våra respondenterna
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talar om fängelse, att sitta inne eller mottagning av behandling, här använder vi också
begreppet tillhörighet.

Innan vi går vidare med tillhörighet behövs en beskrivning av avvikelse och avvikande
beteende då det är tydligt att det inte är vem som helst som blir utpekad som “dem”. Vi ska
även nämna “den obekante andre” som bland annat används vid främling (Jönhill 2012).
I denna del kommer vi tillbaka in på stereotyper och “de uppfattningar vi tillskriver en viss
kategori människor, en social grupp eller en folkgrupp” (Angelöw & Jonsson 2000, s. 106).
Vi stämplar andra utifrån stereotypa föreställningar och vi definierar oss själva genom att
“definiera motsatsen”, alltså de andra (ibid: 107). Detta handlar i mångt och mycket om
värderingar och det vi värdesätter. När en grupp inte förhåller sig till dem egenskaper vi
värderar högt bildar vi negativa stereotyper av dem och “de” bildas. Med hjälp av denna teori
har vi kunnat tolka vår empiri på ett intressant sätt, detta kan ni läsa om i resultatet.

3.2.1 Avvikande beteendes funktion

Begreppet avvikande beteende började användas på 60-talet när man inte längre genom
juridik kunde förklara vissa typer av problem i samhället, man kunde därefter använda
begreppet för att studera handlingar som “stred mot vedertagen moral” istället för traditionell
brottslighet (Hilte 1996, s. 7).

Genom normer och värderingar klassar vi ständigt företeelser som det "normala". Med det
normala tillkommer även det onormala. Det är samhället med tillhörande medlemmar som
skapar avvikelse (Angelöw & Jonsson 2000). Avvikelse har även en funktion för den grupp
som definierar avvikande beteende. När en människa gör fel definieras också vad som är rätt,
därför kan avvikande beteende ibland stärka de normer och regler som finns inom exempelvis
en grupp eller samhället i stort (ibid.). Ordet syndabock är ofta förekommande vid tal om
avvikande beteende. Syndabockens funktion är att avleda konflikter och göra någon ansvarig
för ett problem. Det avvikande beteendes funktion kan även “tjäna som en måttstock för
andras status” (ibid:153). Med en referensgrupp som klassas “sämre” än en själv blir det
tydligt att man själv har det bra och har högre status. I vår empiri finns det en tydlig måttstock
för olika typer av avvikande beteende och normbrytande handlingar.
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Howard S Becker (1963 refererat i Hilte 1996) menar att det finns tre olika definitioner på
avvikande beteende. Den första handlar om ett beteende, utseende eller förhållande som
statistiskt inte är i likhet med genomsnittets. Den andra definitionen handlar om ett
sjukdomstänkt där man klassar beteenden som kriminalitet och missbruk av olika slag som
avvikande på grund av den sjukdomsbild man givit dem. Den tredje definitionen handlar om
det norm - och regelbrytande. Gruppen bestämmer reglerna och därmed avvikaren. Becker
(1963 refererat i Hilte 1996) problematiserar denna definition en aning då han menar att
samhället består av flera olika grupper. Den grupp som sätter reglerna i denna studie är
socionomstudenter, det är dem som har bestämt reglerna och det är deras måttstock som
gäller. Alla är dock inte är överens om vad som är avvikande beteende, vilket är något som
Becker påvisar, problematiken med att man oftast tillhör mer än en grupp.

3.2.2 Inklusion och exklusion

Begreppen inklusion och exklusion kommer användas som analysverktyg för att beskriva och
tolka vår empiri utifrån de antydanden som gjordes att tillhöra eller att inte tillhöra samhället
(Jönhill 2012). Tidigare delade man in personer i ett skikt och i det skiktet befann man sig i
livet ut, idag är det däremot mer flytande vilket kallas funktionell differentiering (ibid.).
Begreppet referensgrupp som vi nämnde i stycket ovan rörande avvikande beteende
återkommer även här. Referensgrupp är den grupp du inte tillhör men där det finns en
eventuell önskan att göra det för att känna sig inkluderad och därmed inte utanför.
Begreppen inklusion och exklusion har kommit till användning vid analyser av t.ex.
hemlöshet, integration och boendemönster (Jönhill 2012). Vid social kategorisering används
dessa begrepp som en gränsdragning vid vilka som tillhör och inte, dem som är utanför och
dem som är innanför. Jönhill (2012) utgår från ett sociologisk systemteoretiskt perspektiv när
han presenterar begreppen. Jönhill (2012) menar att exklusion i många fall leder till sociala
problem. Han är också inne på att inklusion inte alltid är bra och ger då exempel på
arbetsorganisationer man inte trivs på och familjesituationer som inte är önskvärda. När man
kategoriserar människor som antingen inkluderade eller exlukderade i olika grupper placerar
du dem i fack som dem anser är önskvärda, t.ex. vid uttryck som att “han borde sitta inne” och
“kriminella ligor”, Jönhill kallar detta för “oönskad inklusion” (2012, s. 42). Anledningen till
att man kategoriserar andra som inte anses tillhöra oss är på grund av konstruktionen av
“vi:et”, det måste finnas “de andra” för att ett “vi” ska kunna existera (Jönhill 2012).
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Jönhill (2012) presenterar och problematiserar även begreppet integration, han menar att det
finns ett förgivettagande om att samhället och dess medlemmar måste vara integrerade för att
det ska fungera. Han skriver även att det skett ett paradigmskifte från det att vi använde
integration men idag snarare talar om inklusion och exklusion (Jönhill 2012).
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4. Metod
I detta avsnitt kommer vi att beskriva hur arbetsgången för denna studie har gått till. Avsnittet
är uppdelat i två delar, först beskrivs forskningsansats och sedan tillvägagångssätt. Vårt
tillvägagångssätt är utformat efter vinjetteknik och utgör en stor del av vår studie, detta
tillvägagångssätt kommer att presenteras nedan.

4.1 Introduktion och forskningsansats
I detta avsnitt presenteras de utgångspunkter som studien har tagit och vad som format den
under tidens gång. I vår studie var vi intresserade av hur människor kategoriserar (bedömer)
normbrytande handlingar utifrån stereotypt tänkande och tillhörighet. Som utgångspunkt var
tanken att vi inte skulle kunna dra några generella slutsatser utan vi ville genomföra studien
med hjälp av beskrivningar och tolkningar av vår insamlade empiri. Utgångspunkten i studien
handlade därför om att finna mening och kunna tolka fenomen (Alvesson och Sköldberg
2008). En av anledningarna är tolkningen och en annan handlar om förståelsen kring empati
där man med hjälp av fantasin kan leva sig in i en persons tankebanor och därigenom klargöra
innebörden kring olika uttalanden och handlingar som (Alvesson och Sköldberg 2008). Detta
såg vi högst relevant då vår undersökning handlade om att kunna tolka och värdera
respondenternas kategorisering kring normbrytande handlingar.
4.1.1 Forskningsstrategi och abduktion

Efter vårt val av ämne som studien skulle syfta till var det dags att välja forskningsstrategi,
alltså att göra undersökningen kvalitativ eller kvantitativ. Med tanke på vårt syfte var valet av
att göra en kvalitativ undersökning någorlunda klart. Vi var intresserade av upplevelser och
berättelser och ville att vårt resultat skulle gå att tolka, inte testa teorier. Bryman (2011) menar
att valet mellan kvalitativ och kvantitativ inte handlar om att mäta eller att inte mäta utan
snarare om det kunskapsteoretiska valet, vilket presenteras här nedan. Som vi nämnde tidigare
var det berättelserna eller tyngden vid ord som intresserade oss (Bryman 2011). Den
kvantitativa undersökningen sägs vara mer förknippad med naturvetenskapen och det
positivistiska synsättet vilket inte gick i hand med vår undersökning.

Bryman (2011) skriver om den kvalitativa forskningsprocessen som vi nämner nedan och hur
viktiga dessa stegen är i en kvalitativ undersökning. Till skillnad från den kvantitativa som
framförallt innehåller fler steg men där det oftast ingår hypoteser och där processen
presenteras som mer “rak” än vår kvalitativa och ofta tar olika vägar och där annan behöver
vända och gå tillbaka.
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Abduktion kan ses som något mellanalternativ av induktion och deduktion. Genom att arbeta
deduktivt utgår man från generella riktlinjer och med induktiv utgångspunkt skulle vi inte ha
haft någon förutbestämd tanke om vilken teori som eventuellt hade varit lämpad. Istället
arbetade vi abduktivt, och enligt Alvesson och Sköldberg (2008) utgår begreppet abduktion
från själva förståelsen som går ut på att pendla fram och tillbaka mellan teori och empiri, där
både det teoretiska och empiriska materialet hela tiden utvecklas under arbetets gång.

4.2 Arbetsgång och tillvägagångssätt
I detta avsnitt kommer tillvägagångssättet presenteras. Arbetsgången under denna studie kan
liknas vid den kvalitativa forskningsprocessen som Bryman (2011) redogör. I vår studie har vi
nämligen arbetat på ett näst intill liknande sätt. “Generella frågeställningar” handlar om att
utforma en utgångspunkt vilket vi har presenterat i texten ovan. Nedan följer “val av
relevanta undersökningspersoner” vilket är vårt urval, “insamling av data” som handlar om
vårt genomförande, “tolkning av data” och eventuellt “insamling av ytterligare data” där vi
beskriver vår hur vår kodning har gått till samt resterande av den kvalitativa
forskningsprocessen som ni kan ta del av i andra kapitel- “begreppsligt och teoretiskt
arbete”, “specificerade frågeställningarna” och till sist “rapport om resultat och slutsatser”
(Bryman 2011, s. 346). Nedan kommer vi först att introducera vårt val av vinjetter som
intervjumetod.
4.2.1 Vinjettstudie

Vi har valt att använda oss av vinjetter i vår studie. En vinjettstudie definierar Jergeby (1999)
som korta historier som beskriver en person eller händelse utrustade med situationer forskaren
ser relevanta för studien där vikt bör läggas på att utforma verklighetstrogna beskrivningar för
att inte förvirra respondenten. Vinjettekniken används för att undersöka människors normer
och värderingar, vilket också var det essentiella i vårt fall. Att använda vinjetter främjar för
mer konkreta situationer jämfört med enbart intervjufrågor, man minskar även risken för
“oreflekterade svar” (Bryman 2012, s. 258). En vinjettstudie kan konstrueras på olika sätt, i
både kvalitativa och kvantitativa former och presenteras skriftligt skriver Jergeby (1999). I
vårt fall har det handlar om den kvalitativa formen och med skriftliga texter, och med tanke på
att vi har ett relativt lågt antal respondenter i vårt urval menar Jergeby (1999) att det
möjliggör en fördjupad analys med både slutna och öppna frågor som hjälpmedel, något som
vi även tillämpat (se intervjuguide).
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Denna typ av intervjuteknik är extra passande rörande känsliga frågor, att undersöka just
värderingar/bedömningar kan vara känsligt då du som respondent ska presentera dina
föreställningar, även normbrytande handlingar kan vara känsligt att prata om då det kan finnas
en implicit överenskommelse om vad som är rätt och fel. Man kan då enligt Bryman (2011)
känna sig hotad av de frågor som ställs. I en av våra intervjuer upplevde vi detta trots val av
denna intervjuteknik, se mer om detta i genomförande. Genom att applicera ett fenomen på en
annan människa kan man enligt Finch (1987 refererat i Bryman 2011) uppleva en distans
mellan frågorna och respondenternas svar och därmed känna sig mer bekväm. Vi ansåg att
respondenterna var oväntat generösa med deras utsagor om värderingar och indirekt
kategorisering och vi tror att mycket att detta handlade om den intervjuteknik vi valde att
använda.
4.2.2 Presentation av vinjetterna

Vinjetterna är fiktiva med inspiration från tidningsartiklar i ett försök att hålla oss så nära
verkligheten som möjligt. Viktigt vid konstruktion av vinjetter är att dem ska vara så
trovärdiga som möjligt (Bryman 2011). Nedan följer en presentation av dem vinjetter i
använde vid intervjuerna;

Vinjett 1.
En hemlös man i 60-årsåldern blir ertappad med 2g heroin på Stockholms centralstation.
Mannen har ett långt missbruk i bagaget och varit i kontakt med rättsväsendet ett flertal
gånger.

Vinjett 2.
En 27-årig man är född och uppvuxen i en förort till Göteborg. Mannen tros även ha blivit
radikaliserad i området av en IS rekryterare. Han åkte till Syrien och anslöt sig till
terrororganisationen “Islamiska staten” under cirka två års tid. Han återvände därefter till
Sverige
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Vinjett 3.
En 20-åring har begått ett sexuellt övergrepp. I publikhavet under en konsert blev 20-åringen
närgången den målsägande. Personen har haft sina händer på kvinnan på ett sätt som hon
upplevde som stötande och kränkande. Flera vittnen kan bekräfta kvinnans historia men 20åringen visste inte att han gjorde något olagligt.

Vinjett 4.
En 21-årig man har laddat ner ett 30-tal filmer på en illegal fildelningssajt. Flera av dessa
filmer var inte officiellt utgivna när de laddades ner. 21-åringen menar att han laddar ner
filmer för att “alla andra” gör det.

Vinjett 5.
En person har levt dubbelliv och fört sin partner bakom ljuset på ett systematiskt sätt i mer än
10 år. Han har skaffat sig en familj vid sidan av sin nuvarande hustru och barn. I Sverige
kunde man fram till 1973 kräva skadestånd av den andre partnern om denne ansåg ha varit
otrogen sin partner.

Vinjett 6.
En person i 55-årsåldern har placerat ett mångmiljonbelopp från sitt fastighetsbolag i ett
skatteparadis. Summan skatt han undgått att betala i Sverige uppskattas vara drygt 10 miljoner
kronor.

Vilka överväganden som gjorde och hur vi tänkte rörande konstruering av vinjetterna för att
bland annat öka trovärdigheten kan ni läsa under 4.2.7.
4.2.3 Urval och presentation av respondenterna

Vi valde att intervjua socionomstudenter i vår studie. Anledningen till att valet föll på just den
gruppen grundades på att i deras framtida yrkesliv är sannolikheten relativt stor att de kommer
arbeta med människor likt flera av våra vinjetter illustrerade. Vi såg en spännande koppling i
detta. I urvalsprocessen resonerade vi länge kring vilken målgrupp vi skulle rikta in oss på,
och val av urval utifrån en population ska ske beroende på studiens syfte menar Bryman och
Bell (2017). Vi var i början inne på tanken om att jämföra respondenter från två olika program
med varandra, exempelvis ekonomistudenter och socionomstudenter. Vi hade även ett intresse
i att jämföra män och kvinnor för att undersöka om det fanns någon skillnad i värderingar.
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Valet föll tillslut på socionomstudenter och tillvägagångssätt gällande urvalet resulterade i ett
snöbollsurval där vi till en början sökte upp två socionomstudenter vi först intervjuade, och
kan enligt Bryman (2011) ses som ett slags bekvämlighetsurval. Ahrne och Svensson (2015)
menar att snöbollsurvalet utgår från att det först etableras kontakt i den första intervjun, där
man sedan frågar om ytterligare personer som kan tänkas ställa upp. Kort sagt innebär ett
snöbollsurval att en informant hänvisar till nästföljande. På detta sätt fungerade det även för
oss, och processen som följde var att våra två första intervjurespondenter efter intervjun
frågade deras klasskamrater om de kunde ställa upp på en intervju, vilket ledde till att vi
enkelt och smärtfritt kunde genomföra tio intervjuer. Bryman och Bell (2017) menar att ett
problem med snöbollsurval kan vara att urvalet inte blir representativt för populationen, och
detta skulle vara ett problem om vi gjorde en kvantitativ studie, men då valet föll på att göra
en kvalitativ undersökning var snöbollsurvalet applicerbar på vår studie och således varit ett
effektivt tillvägagångssätt.

Vi valde att använda påhittade namn i vår resultatdel för att göra texten mer levande. Namnen
är fiktiva då respondenterna är anonyma. Alla vi intervjuat är socionomstudenter vid ett
lärosäte i en mellanstor svensk stad och har läst mellan fem och sju terminer på programmet.
Åldrarna har varit mellan 25 och 39 år.

IP1- Karl läser sjunde terminen på Socionomprogrammet.
IP2- Fredrik läser sjunde terminen på Socionomprogrammet.
IP3- Sonja läser sjunde terminen på Socionomprogrammet.
IP4- Adam läser sjätte terminen på Socionomprogrammet.
IP5- Mergime läser femte terminen på Socionomprogrammet.
IP6- Lovisa läser femte terminen på Socionomprogrammet.
IP7- Rebecka läser sjätte terminen på Socionomprogrammet.
IP8- Anton läser sin sjunde termin på Socionomprogrammet.
IP9- Robert läser sjunde terminen på socionomprogrammet.
IP10- Anna läser sjunde terminen på socionomprogrammet.
4.2.4 Intervjuguide och genomförande

När val av problemområde, angreppssätt, konstruering av vinjetter och urval hade gjort var
det dags att utforma intervjuguiden. Intervjuguiden utformades utifrån de vinjetter som vi
hade skapat, och valet föll på att dela upp intervjuguiden i tre olika teman. Tema 1 var
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uppvärmning, tema 2 var alla vinjetter med tillhörande frågor och tema tre handlade om
normbrytande handlingar och påföljder mer generellt. Vi började med att ha samma frågor till
alla vinjetter men insåg snabbt att det inte skulle fungera, att fråga om sexuella övergrepp är
normbrytande eller inte kändes opassande. Frågorna anpassades därför efter vinjetterna men
med liknande frågor för att hålla någon form av ordning (Bryman 2011).

Bryman menar även att om man är "fler än en forskare" är en semistrukturerad intervju
passande (2011, s. 416). Detta var något vi kunde konstatera då vi blev osäkra på om de
följdfrågor vi skulle ställa skiljde sig för mycket, i vårt fall gjorde dem inte det men om det
hade varit fallet hade vi ändå haft så pass många frågor som var dem samma tack vare val av
semistrukturerade intervjun.

Innan vi hade vår första intervju gick vi igenom sådant som kunde vara bra att tänka på, t.ex.
utformning av bakgrundsfrågor, inte ställa ledande frågor och se till att prata "samma språk".
Bryman redovisar för dessa "grundläggande råd" för att bland annat kunna vara väl förberedd
(2011, s. 419).

Något vi tänkte på under konstruktionen av intervjuguiden var vilka frågor som skulle ställas
och varför. Med tanke på vår abduktiva ansats och vårt preliminära syfte visste vi på ett
ungefär vad vi sökte, dock inte fullt ut. Vi kunde med det i åtanke ändå jobba oss fram till en
funktionell guide. Även att kunna undvika att ställa frågor det gick att svara ”ja” eller ”nej” på
var viktigt för oss. Två exempel på frågor vi ställde under intervjun var “Vilket ansvar har
samhället gällande radikaliserade ungdomar?” och “På vilket sätt kan samhället arbeta
förebyggande gällande missbruksproblematik?”. De frågor vi ställde kan främst liknas vid
mellanliggande frågor där hur, vad, vilka och varför var centrala ord (Bryman 2011). Andra
frågor vi använde oss var “sonderingsfrågor” där vi bad respondenterna utveckla deras tankar
och påståenden som de nämnde i förbifarten.

Efter intervjuguideskonstruktionen var det dags att genomföra intervjuerna och därmed
påbörja datainsamling för att förhoppningsvis säkerställa empirin. Genomförandet av
intervjuerna gick till på följande sätt. Vi valde att intervjua fem personer var och därmed inte
tillsammans, detta på grund av att respondenterna inte skulle behöva uppleva press eller stress
av att två personer ställde frågor. Det hade även funnits en risk att vi hade pratat i mun på
varandra och därmed förvirrat respondenten. Vid ostrukturerade intervjuer kan det fungera
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bättre med flera intervjuare men i vårt fall med en semistrukturerad var det inte att föredra
(Bryman 2011). Att utföra en intervju är en konst och detta var något vi båda kunde
konstatera. Respondenterna fick vinjetter att ta ställning till och blev intervjuade kring.
Samspelet mellan vi som intervjuare och respondenten fungerade i nio av tio fall bra vilket
kan bero på vinjettmetoden. I ett fall upplevde respondenten, som vi tolkat det, att vi ställde
ifrågasättande frågor. Det vinjettekniken bland annat har i uppgift är att skapa en distans
mellan intervjufrågorna och respondenten och att detta ska leda till att man känner sig mer
trygg och att en tanke om att ens svar inte handlar om dem själva utan om personen i vinjetten
(Bryman 2011). Det är svårt att ge ett svar på varför en av tio upplevde något annat men
uppenbarligen fungerade inte denna teknik lika bra på denna respondent.

Det som var svårast med intervjuerna var när man fick oväntade svar. Trots att vi inte hade
uttalade idéer om resultatet så finns det trots allt en tanke om vilka svar man kan tänkas få,
exempelvis hade vi båda en tanke om att unga idag har en någorlunda human syn på straff
vilket inte alltid stämde överens med de svar vi fick. Vi upplevde ändå att vi kunde sköta detta
på ett bra sätt med tydliga och intressanta följdfrågor. Bryman (2011) skriver om oväntade
svar och hur man aldrig kan planera för dessa utan att enbart vara medveten kan hjälpa en här.
Vi var även noga med att kunna lämna det tyst ett tag för att ge respondenterna tillfälle att
tänka och även att ge dem den uppmärksamhet de förtjänade (Bryman 2011).
4.2.5 Bearbetning och analys

Enligt Aspers (2011) börjar analysarbetet redan under intervjuerna och transkribering. Detta
var något vi upplevde då man tydligt kunde urskilja mönster och oväntade utsagor redan vid
intervjuerna, trots att vi inte hade några förväntningar på resultat.

Efter insamling av data i form av inspelade intervjuer genomfördes transkriberingen. Vi var
intresserade av både vad som hade sagt men även hur respondenterna hade framfört sina
utsagor, precis som de flesta kvalitativa forskare (Bryman 2011). Vi var därför noga med att
skriva ut pauser, skratt och där respondenterna tvekar en aning, inte för att detta spelade
någon roll i resultatet men i och med att vi var två som intervjuade så skulle det vara
avgörande när man läste varandras intervjuer.

Av 10 intervjuer som alla va mellan 50-60 minuter långa var det endast en där man kunde
märka av en osäkerhet och en form av ängslighet, enligt Bryman (2011) är detta något man får

21

räkna med vid intervjuer och där en bandspelare är på plats, fallet vi presenterade ovan med
den intervjun vi upplevde gick sämre kan alltså ha berott på att det just var en intervju som
spelades in och inte ett vanligt samtal.

Vi var något osäkra när analysarbetet sedan skulle påbörjas genom kodning, dels för dem
olika angreppssättet som existerar och dels för den otålighet vi upplevde efter all insamling av
empiri. Med tanke på att vi var två som hade utfört intervjuerna började vi att anspråkslöst
läsa varandras intervjuer, här började man kunna urskilja olika koder och mönster som var
intressanta och därför kändes en tematisk kodning som en bra idé, eller iallafall något som
liknar en tematisk kodning (Ahrne & Svensson 2015). Trots val av tematisk kodning började
vi med en initial kodning, detta kändes lämpligt med tanke på den abduktiva ansatsen. Initial
kodning innebär att man går igenom sitt material “utan att tänka på helheten”, här gällde det
att vara nyfiken (Ahrne & Svensson 2015). Vi fortsatte sedan med en fokuserad kodning för
samla på oss intressanta citat och meningar. Man kan likna dessa citat och meningar vid
koder, som Aspers (2011) hade kallat dem. Detta gjorde vi utan en tanke på vilka olika teman
som kunde urskiljas utan allt var av intresse, man kan säga att vi kunde urskilja grova
kategorier snarare än teman. Efter insamling av alla citat och meningar som var av intresse
började vi ana olika teman. Detta "sökande efter teman" är inget som typiskt för tematisk
analys utan detta går att finna i näst intill all kvalitativ dataanalys (Bryman 2011, s. 528). Dem
"koder" som vi samlat på oss klistrade vi in i ett kodningsdokument för att sedan dela in dem
under olika teman. De teman som vi kunde se och ansåg var viktiga i början är inte alla en del
av vårt resultat, vi kommer i diskussionsdelen att bearbeta dessa, dem handlade bland annat
om situationsanpassas etik. Det var mycket som var intressant men med syftet i åtanke kunde
vi sålla. De teman vi tillslut valde att gå vidare med, bland annat efter rådfrågan från vår
handledare var det "tillhörighet", "social kategorisering" och "stereotyper". Vi placerade
sedan våra "koder" under dessa teman och började arbeta med teorier varvat med resultat. När
vi i det här fallet skriver om koder skriver vi inte om dem som presenteras i Bryman (2011)
och kan liknas vid teman, utan koderna är dem citat som placeras under temana. Vi läste in
oss på passande teorier och kunde därefter analysera och presentera vårt material integrerat.

En sak vi vill poängtera är att under studiens gång har man många gånger tvekat och vart
osäker på grund av att vårt tillvägagångssätt inte alltid gått i exakt led som författarna
presenterar. Det vi istället anser är viktigt är att beskriva vad vi faktiskt gjort i stöd till
litteratur trots att vi inte har gjort på exakt samma vis som författarna vi refererar till har gjort.
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4.2.6 Etiska och moraliska överväganden

Som forskare finns det alltid etiska ställningstagandet att ta hänsyn till vid undersökningar.
Ahrne och Svensson (2015) skriver om konfidentiellitet som ett viktigt innehåll i etiken,
vilket vi också genomfört genom att tilldela respondenterna fiktiva namn. Vinjetterna och
frågorna kring dem kunde i vissa fall uppfattas som känsliga, vilket vi i början var noga med
vad Kvale och Brinkmann (2014) menar med ett s.k. informerat samtycke, genom att tydligt
informera respondenterna om studiens upplägg och syftet med undersökningen samt
informera om att deltagandet är frivilligt och vi informerade även för respondenterna att det
var okej att inte vilja svara på vissa frågor samt att rätten till avbryta intervjun när som helst.
Alla våra respondenter var över 18 år och godkände muntligt samtycke.

4.2.7 Tillförlitlighet och äkthet

Forskning bygger på olika principer och konventioner, därför kommer denna del att handla
om kvalitetsbedömning. Begreppen reliabilitet och validitet används främst inom kvantitativ
forskning. Med tanke på att “mäta det som avser att mätas” blir det ganska tydligt att det
främst används inom den kvantitativa forskningen. Man kan däremot anpassa dessa begrepp
åt kvalitativ forskning och det gör man genom att man assimilerar, man “lägger mindre vikt
vid frågor som rör mätning” (Bryman 2011, s. 352).

I början av studien var tanken att vi skulle använda oss av allmänna domslut som man kan
hämta ut från domstolsregistret men insåg senare att dessa eventuellt skulle vara för formella
för alla respondenter att förstå. Det fanns även en tanke om att skicka ut vinjetterna en dag
innan intervjutillfället, detta för att man skulle ha tid på sig att ta ställning och förstå texten.
Vid överväganden valde vi istället att skriva vinjetterna själva och att inte lämna ut dem innan
intervjutillfället. Risken skulle då finnas att respondenterna läste in sig på materialet och vilka
normbrytande handlingar som enligt lag skulle få en visst typ av påföljd och därför försöka
svara verklighetstroget, detta hade kunnat minska trovärdigheten då svaren inte hade varit
deras egna. Denna risk finns alltid och man kan aldrig vara säker på att någon svarar i egen
mening, här gäller det att ta till “första personens auktoritet”, alltså att lita på att vad
respondenten säger är sant och i enighet med deras värderingar (Aspers 2011).
I utformandet av vinjetterna fanns det många överväganden, skulle individen i handlingen
tillskrivas ålder eller kön, skulle vi i så fall ha en jämn ålders- och könsfördelning? Vid
utformningen var vi alltid noga med att se tillbaka till vårt syfte, syftet var inte att undersöka
om män och kvinnors handlingar värderades olika utan att enbart undersöka hur man bedömer
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normbrytande handlingar. Valet föll därför på att alla skulle bli tilldelade könet ”man”. Dels
för att män står för de flesta brott i samhället (BRA 2016) och dels för att göra vinjetterna mer
verklighetstrogna, vilket vi ansåg att dem blev med genom att tillskriva samtliga ett bestämt
kön. Efter andra övervägande funderades det noggrant över om de även skulle tillskrivas en
ålder för att personifiera dem ytterligare. Risken skulle finnas att man värderade åldern istället
för handlingen. Vi valde tillslut att ge dem en ålder för att få dem så verklighetstrogna som
möjligt och det ansåg vi att det blev lyckat vi. En del respondenter la däremot vikt vid åldern,
men endast vid de tre första vinjetterna, alltså den hemlöse missbrukaren, IS-återvändaren och
sexual- förbrytaren. Vi återkommer till detta i diskussionskapitlet.

Det finns även en risk med vinjettstudier och det är att man uppfattar vinjetterna olika. Det går
aldrig att vara säker på att den bild vi ville skapa uppfattas på samma sätt hos respondenterna,
därför var tydlighet viktigt för oss. Vi anser oss själva kunnat höja vår trovärdighet för studien
då våra vinjetter var så pass trovärdiga.

Vi anser även att vår studie är tillförlitlig med tanke på den avgränsning vi gjorde i början,
alltså att våra respondenter skulle ha läst minst fem terminer på socionomprogrammet. Något
som hade kunnat öka tillförlitligheten hade kunnat vara att vi enbart använt oss av dem från
termin sju, men det blev för svårt att få tag på respondenter. Valet av socionomstudenter är
även det en avgränsning, då ville utesluta påverkande variabler som gjorde svaren ickegeneraliserbara samtidigt som vi ville hitta respondenter som var någorlunda pålästa kring
personer som våra vinjetter handlade om.

Något som hade kunnat öka generaliserbarheten är om vi hade intervjuat fler personer.
Geertz (1973 refererat i Bryman 2011) skriver om täta beskrivningar. I kvalitativ forskning
fokuseras det på ett djup och genom att ge detaljer och beskriva empirin på ett väl utformat
sett kan man få inslag av den kultur som undersöks. Denna beskrivning kan senare användas
som databas av andra forskare för att se om den beskrivna kulturen fungerar i andra kontexter.
Vi hoppas att andra kan använda det vi fått fram i våra empiriska analyser för att se om det
finns likheter eller skillnader i en annan social kontext där exempelvis socionomer som
profession förekommer. Resultatet kan även vara av intresse för dem som vill undersöka
normbrytande handlingar, kategorisering, tillhörighet och stereotyper.
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Vi har genom studien velat presentera en så pass rättvis bild som möjligt. Denna autenticitet
är ett av kriterierna Bryman (2011) skriver om när han presenterar äkthet. Genom att vara
medvetna om denna “rättvisa bild” har vi alltid haft i åtanke att framföra våra respondenternas
åsikter på ett tydligt och opartiskt sätt (Bryman 2011, s. 357).

25

5. Resultat och analys
I detta kapitel kommer vi att presentera det resultat som vi med hjälp av empiri, teori och
utifrån vårt syfte och våra frågeställningar har tolkat. För att försäkra respondenternas
konfidentiellitet kommer de citeras med fiktiva namn. Vi har valt att redovisa resultat och
analys integrerat då vi anser att det gör texten mer intressant och vill tydliggöra kopplingen
mellan empiri och teori kombinerat med syfte och frågeställningar. Vi har valt att dela upp
detta kapitel i två huvudteman med underrubriker. Dessa speglar både frågeställningarna och
den kodning som vi använt för analys och där vi kunde ana dessa teman efter först en öppen
kodning följt av en riktad. Dessa teman speglar även de olika delarna i teorikapitlet. Resultatet
speglar vårt syfte och i detta kapitel kommer även våra frågeställningar att besvaras och dessa
är; "vilka former av stereotypt tänkande använder respondenterna när de bedömer
normbrytande handlingar?" och "vilka reflektioner om tillhörighet till samhället framför
respondenterna när de bedömer normbrytande handlingar?"

5.1 Social kategorisering
Genom analys av vårt empiriska material har vi kunnat urskilja bland annat detta tema
angående social kategorisering och stereotypt tänkande. Det stereotypa tänkandet förekommer
ofta och nedan kommer vi presentera detta. Resultat och analys av empiri kommer att
presenteras integrerat. Vi har valt att tolka den bedömning som gjort utifrån begreppet social
kategorisering.

5.1.1 “Stereotypt tänkande om det kriminella livet - Man kan inte lära en gammal hund
sitta”

När någon klassificeras som kriminell tillskriver respondenterna gärna denna fler kriminella
handlingar och egenskaper, man tar ofta för givet att individen från vinjetten har ett utfört
flera brott tidigare. “ [...] han har mycket väl varit socialtjänstens barn han också redan när
han var ung..” detta säger Sonja under en intervju. En person som utfört en normbrytande
handlingar antas ha ett så pass långt förflutet av turbulent liv att det började redan vid
barnsben. Utifrån attributionsteorin tolkar vi detta som att man tillskriver “en orsak av en viss
effekt” (Hinton 2011). Effekten i detta fall är att man utfört en normbrytande handling och
orsaken till detta är en bakgrund av socialtjänsten redan som liten. Ett “socialtjänstens barn”
är ett intressant uttryck då man placerar vissa barn i en viss grupp. Vi vet ingenting om
laddningen i detta uttryck men finner det rimligt att tolka som en social kategorisering där
socionomerna använder sin definitionsmakt som kategoriserar klienter i syfte att bestämma
olika hjälp- och behandlingsmetoder. Detta blir intressant då kategorin som personen i
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vinjetten faller inom ramen för är den typ av tillstånd där en socionom mycket väl kan komma
till nytta.

Genom att tala om hur vanligt förekommande ett fenomen är, menar vi är att tillskriva någon
fler kriminella handlingar “Det här känns som att det är vanligt för storföretag och många
rika idag att göra så här” säger Karl när han talar om vår vinjett rörande skattebrott.

När Mergime talar om straff och hur det påverkar den som begått en normbrytande handling
målar hon samtidigt upp en stereotyp bild av hur det kan gå för de individer som utfört den
normbrytande handlingen, “Antingen fortsätter de begå brott eller så kan det slå igenom och
de kanske blir ensamma, mobbade och självmordsbenägna”. Även här finns det en tanke om
hur det kommer gå för den som begått en normbrytande handling "den här mannen har väl
alltså med största sannolikhet inte gjort det första i sitt liv utan han kommer fortsätta, kanske
inte just med terrorism och så men kriminalitet liksom.." säger Sonja. Här är ännu ett exempel
på att finna en orsak till en effekt "det finns en orsak till att han är hemlös och till att han har
missbruk liksom [..] så han har nog varit tvungen att göra en massa kriminella grejer för att
hamna..", detta nämner Sonja. Allt som nämns ovan har vi valt att tolka utifrån begreppet
stereotyp och attributionsteori och vi har även valt att tolka det i förhållande till vår
frågeställning rörande stereotypt tänkande i bedömning av normbrytande handlingar.

Missbrukaren i vinjett 1 är den som respondenterna har lättast att tillskriva stereotypa
egenskaper och vi tolkar detta främst utifrån individens ålder, “så är de det där med att lära
en gammal hund att sitta..” säger Fredrik, på grund av hans ålder görs även antaganden om att
han har familj, nedan uttalar sig Rebecka;

"Man skulle kunna säg att en man med familj, så är det mer han som har misslyckats mot sin
familj.. för jag antar att familjen inte är så glada att en vuxen människa nyttjar droger i deras
närhet.."

Här handlar det om, som vi har tolkar det, att man drar slutsatser. Först tillskrives någon en
egenskap vilket i det här fallet är en ålder, 60 år. Sedan placeras han i en grupp med andra 60åringar och tillskriver honom sedan fler egenskaper vilka även resten av gruppen får, i det här
fallet har man tillskrivit honom och gruppen 60 åringar en fadersroll och sedan drar man
slutsatsen. Detta handlar om dem tre komponenter som begreppet stereotyper handlar om
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enligt Hinton (2011). Detta är vår tolkning och fallet hade säkert kunnat förklaras på andra
sätt, men utifrån den beskrivning Hinton (2011) framför har vi valt att tolka det på detta sätt.

Det finns även en splittrad uppfattning om att den som utför en normbrytande handling vet
vad den gör. [...] “man är fullt medveten om att man gör en kriminell handling när man gör
det” säger Anna medan Sonja påstår det motsatta “jag tror inte folk är helt hundra på vad och
varför [..] dem förstår inte varför.. Oavsett om man tror att individen i fallet vet eller inte vad
den gör vill man gärna ha en förklaring till det. Detta tolkar vi utifrån haloeffekten. Genom att
tillskriva egenskaperna antingen medveten eller omedveten så kommer man utifrån dem
egenskaperna när man bestämmer det allmänna intrycket av individen (Angelöw & Jonsson
2000). Detta svarar även på vår frågeställning stereotypt tänkande i bedömning av
normbrytande handlingar.

5.1.2 “Stereotypt tänkande om samhället - Då var dessa idealen mycket viktigare”

Något annat som framgick från våra intervjuer är att man gärna tillskriver samtiden, samhället
och omgivningen vissa kännetecken, detta av samma anledning till att man tillskriver
individerna egenskaper, att man vill kontrollera och förutse världen (Hinton 2011). Alla har vi
vanemässiga föreställningar om andra kulturer och samhällen, men det är även enkelt att måla
upp det samhälle man själv tillhör utifrån dessa föreställningar. Vi tolkar dessa vanemässiga
föreställningar om samhället som stereotypa uppfattningar om samhället som blir en naturlig
följd i samband med uttalanden om normbrytande handlingar. Nedan uttalar sig Lovisa på
följande sätt angående samhället och rättsväsendet;

"Det är väldigt många gamla gubbar som sitter och styr och ställer när det kommer till lagar,
inte för att vara fördomsfull men att dem också har den synen “det var ju ingen fara” att de
objektiviserar människor för att man inte kan sätta sig in i deras situation…".

Handlingen gällande otrohet har många av respondenterna en uppfattning om, de talar i
termer om hur vanligt eller inte vanligt förekommande det är idag och att detta säger något
om samhället. “ [...] att folk är otrogna hit och dit tror jag är normalare än vad vi vill tro att
det är.. jag är helt övertygad om det” säger Anna även “Av vad jag hört av egna vänner och
samhället i stort så tror jag det är jättevanligt att ha en affär på det sättet..” detta säger Karl.
Här visar respondenterna på en uppfattning om hur vanlig en företeelse är, vilket man
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egentligen kanske inte vet någonting om men där man återigen vill förstå och förutspå världen
som Hinton (2011) påvisar. Vidare har dessa tankar utformat sig till uppfattningar om
samhällsnormer och att dem som har makt i samhället har en påverkan på dessa normer och
ideal som nämns, Karl uttalar sig på följande vis “ja samhället och det kulturella.. sen om..
jag tror.. ah alltså i detta fallet beror det på vilka som bestämmer, de som har makt i ett
samhälle”.

En annan intressant iakttagelse vi har gjort är jämförelsen Sverige idag och Sverige då. Citatet
nedan handlar om hur den tvåsamhetsnorm som länge varit stark tycks minska i kraft,
respondenten redovisar skillnader på nu och då. Karl igen;
“Men jag tror att den normen börjar brytas lite.. det är fortfarande starkt med tvåsamhet, den
kommer va ett ideal väldigt länge till.. [...] men det här med att leva med en resten av sitt liv..
jag tror det kommer bli mindre och mindre vanligt.. [...] det handlar mer om ett ideal som
var viktigt förr.. det var innan 73 ah okej.. då var dessa idealen betydligt viktigare i
samhället, då var det no no att vara otrogenhet, det var jätteskämmigt“.

Nedan följer fler exempel där man har tillskriver en uppfattning om samhället nu och då.
Dessa citat har framkommit då vi frågade om brott hade någon funktion i samhället och att
man då gärna jämförde samtiden men hur man tror att det var förr. Detta har vi valt att tolka
på liknande sätt som när man kategoriserar och stereotypiserar individer och handlingar.
Detta, återigen, på grund av att man vill kontrollera och förutse världen. Rebecka uttrycker sig
på följande sätt;
“Det är ju klart att på 1800-talet så hade vi inte samma problem som nu, det är klart att
samhället har utvecklats på den delen sen så tror jag ju att i takt med samhällets utveckling
att det förekommer mer brott.. men samtidigt har man kanske ett annat sätt att hantera det…
jag vet inte..”.

Och på följande sätt talar Sonja om hur människor är idag;

"Jag tror folk idag är så dåliga på att kommunicera.. och folk är rädda.. rädd för att prata
och inte kunna prata med varandra och då är det lättare att låtsas vara den perfekta familjen
där och så gör man något helt annat också mår man bra fast man mår dåligt liksom."
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5.2 Skurk och stackare
Detta är en fortsättning på det stereotypa tänkandet i bedömning (social kategorisering) av
normbrytande handlingar. Vi ansåg dock att denna del är så pass stor att den tilldelades en
egen underrubrik.

5.2.1 “Skurkarna - Ett brott är ett brott, det ska man inte komma undan med”

Av svaren framkommer att respondenterna har olika tolkningar kring hur en persons handling
socialt kategoriserar denne till skurk. Vi kan dock se en del mönster i deras svar, t.ex. i
vinjetten med den svenska medborgaren som var IS-återvändare rådde där något fler delade
uppfattningar kring om personen är en skurk eller inte. Fredrik berättar;
“Att han tagit det här beslutet ligger helt på honom, så jag tänker att man ändå får stå sitt
kast utifrån det här att han ändå tagit det här aktiva beslutet att åka till Syrien och ansluta sig
till en terrororganisation”

Respondenten målar upp individens handling till en skurk, och en vanligt förekommande
anledning till denna “skurk-stämpel” är individens aktiva val att ansluta sig till en
terrororganisation för att sedan återvända, som Karl också understryker; “man får ju stå för
det man gör, sen kan man skylla på vad som helst, att du blivit radikaliserad och
hjärntvättad.” Andra respondenter vänder sig starkt emot individens handling grundat på det
aktiva val som de menar att man har, och detta gör att de tar hårdare ton kring handlingen. I
rollen som socionom har man, som sagt, definitionsmakt och kategoriserar personer som har
betydelse för diverse hjälp -och behandlingsmetoder. Adam känner ingen större empati för IShemvändaren;
“[...] det är svårt att säga att man tycker synd om personen, för han är ju vuxen och har åkt
till Syrien för att ansluta sig till en terrorgrupp, så det är inte direkt så att jag tycker synd om
han. Men han är ju utsatt när han kommer tillbaka.. Jag menar, det är ju ingen som kommer
se på honom med snälla glasögon, så han kommer få det tufft och det förtjänar han väl antar
jag.”

Detta tolkar vi utifrån Sahlins (1994) syn på skurken, som hon menar skapas av
självförvållade handlingar där man besitter kunskaper och egenskaper att kunna motverka
handlingen. Därför står individens aktiva val i centrum, något som väger tungt hos våra
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respondenter “har man begått ett brott så har man begått ett brott, det ska man inte komma
undan med” som Adam uttryckte, och sa även följande om vinjetten med sexualbrottet “Det
finns inget som kan mildra det här utan det är han som gjort fel och han får stå för sina
handlingar”. Att en person begått något fel i livet brukar ofta vara en anledning till att komma
i kontakt med en socionom. Vår tolkning av Adams svar är att han menar att
personen/personerna som för honom är skurkar inte ska ha rätt till vård utan påföljden ska bli
fängelse. Vi gör även en tolkning utifrån vår frågeställning och kan se former av stereotypt
tänkande i bedömningen man gör här.

Det var också flera respondenter som spekulerade i vad själva anledningen till att han
återvände till Sverige var: “Det är svårare att tycka synd om personen om han kom tillbaka
för att rekrytera fler” sa Rebecka. Vi har valt att tolka uttalandet som att respondenten målar
upp en bild av IS-hemvändaren till skurk till den mån att han återvänder för att begå fler brott,
något som inte framkom i vår vinjettbeskrivning. Eller likt Karl, så beskyller han samhället
för skapandet av skurken;
“Det är samhället som skapar sådana här.. vad ska man säga.. “människor” som känner sig
så utanför och är beredda att gå med i en så hemsk ideologi och terrorsekt, så samhället har
misslyckats här.”

Våra vinjetter rörande handlingar som ses som själviska och egoistiska med få förmildrande
bakomliggande omständigheter har tenderat att en “skurk-stämpel” målats upp kring
handlingarna av våra respondenter. Vinjett 6, som handlar om en skattesmitare svarar Anna:
“Jag har personligen svårt att ursäkta detta [...] han är värst, det där är ren egoism”. En
handling som är självförvållad och genomförd i egen vinning blir en skurk enligt Sahlin
(1994) stämmer här överens med respondentens kategorisering av handlingen, som också
Adam säger: “[...] skattefusk… jag ser inte vad som skulle kunna mildra det. Han är en
fuskare och det är hans fel, ingen annans.” Fredrik var även inne på samma spår;
“Om det är en summa på tio miljoner så är det lite “mycket vill ha mer” över det.. Jag
menar, det är knappast en person som skrapar i samhällets botten när det gäller det
ekonomiska. Utan han kan bidra till den svenska välfärden, men han har istället gjort ett
aktivt val att inte bidra till det, så jag tycker inte det finns något som kan mildra det.”
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Vid en annan typ av normbrytande handlingar, den vinjetten som illustrerade illegal
nedladdning visade sig att några av respondenterna kategoriserar sig själva som skurkar kring
handlingen. Vinjetten som handlade om illegal nedladdning är straffbart, men är något som
Mergime själv gör. Här följer hennes resonemang kring detta;
“Jag gör ju det, och det är ju olagligt. Men så länge man inte blir haffad är det ju lugnt. Det
är ingenting som får mig att hålla mig vaken om nätterna, jag sover fortfarande. Det är iofs
oförskämt.”

5.2.2 “Stackaren - Är det synd om brottslingar?”

Respondenterna kände i vissa fall empati kring individerna vars handlingar som framkom i
våra olika vinjetter. Vi märkte i en rad uttalanden att de var genomtänkta och tagna utifrån
rollen som socionom ute i arbetslivet. Exempelvis var de till stor del överens om att den
hemlösa heroinmissbrukaren i vinjett 1 ska få hjälp och behandling istället för fängelse som
följd av sin handling. Vi tolkar deras svar som att upplevde känner empati och tycker synd om
den här personen, och som Karl uttryckte sig: “Jag menar, hemlös och 60 år, 2 gram heroin
och varit i kontakt med rättsväsendet flera gånger, det är inte en människa som har det helt
lätt skulle jag tro.. och då är fängelse inte det rätta medlet.” Karl ger en bild av att individen
befinner sig i en utsatt situation, och enligt Sahlin (1994) blir han därmed en stackare, dvs.
någon som inte av egen förmåga kan lösa sin situation. Med denna hjälp finns möjligheten att
bli kvitt sina problem, och där menar också Karl att samhället har ett ansvar: “Samhället ska
erbjuda verktygen så att han kan ta tag i sina problem.”

Det råder även delade uppfattningar kring individens ålder, och följande sa Lovisa om hans
situation: “Det ska ju inte sluta bara för att han är 60”. Lovisa menade att ålder i detta fall
inte har någon betydelse, utan individen i denna vinjett är en stackare som behöver hjälp,
något Sahlin (1994) ser som en person i nöd, någon som behöver hjälp.

Robert hade dock en annan syn på fallet, för han kände medlidande för personen samtidigt
som han ändå var tydlig i sitt moraliska ställningstagande grundat på missbrukarens ålder att
denne inte bör prioriteras. “Den här personen är ju alltså 60 år… Heroinmissbrukare och
liknande, det är ju synd om honom.. Men alltså, lägg mer resurser på dem yngre säger jag.”
Adam var mer kluven, och såg missbrukaren som ett kriminellt offer som han också hade
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svårt att placera, följande sa han: “Han ska ha hjälp, för att vara enkel på det sättet. Det blir
ändå svårt med tanke på att han är utsatt, men samtidigt har han begått ett brott, så det är en
svår avvägning.” Vår tolkning är att Adam väger in hans sociala situation i hans kriminella
beteende, och detta gör hans handling mindre viktigt i sammanhanget vilket gör honom till en
stackare.

De sociala omständigheterna kring handlingen gällande IS-återvändaren tolkar
respondenterna på ett varierande sätt, och då det framkommer i vinjetten att han är från en
förort, och detta leder respondenterna in på bakgrunden och omständigheterna till hans val att
åka ner till Syrien, Karl säger: “Man kan ju inte åka och döda människor för att man känner
sig utanför”. Intressant att påpeka är att i vinjetten med IS-hemvändaren framkommer det inte
att personen har dödat någon, utan endast att han åkt ner till Syrien i två års tid för att senare
återvända till Sverige utan någon vetskap från utomstående om vad han faktiskt gjort där.
Intressant nog målar Karl ändå upp honom som en mördare. Det faktum att personen kommer
från en förort gör också att respondenterna talar mer utifrån ett samhällsperspektiv än
individperspektiv, och trycker på att det snarare handlar om att samhället ska erbjuda de mest
basala behoven, nämligen att exempelvis människor ska känna trygghet och hopp om en trygg
framtid, vilket förorterna i Sverige målas upp att inte göra:
“Jag tror det är mycket samhällets fel i den utsträckningen att han bor i en förort. När jag
tänker förort tänker jag där jag kommer ifrån, och där jag kommer ifrån är det väldigt
segregerat [...] Men den måste man alltid ta ett eget ansvar som person, hur mogen man är
och hur stark man är som person. Jag menar, bara för att jag kommit från en förort där det
är massa kriminalitet betyder det inte att jag är kriminell [...] Men jag vill veta vad han
gjorde där. För denna stackaren kanske bara ville snoka runt och se vad som hände. Jag
menar, man kan inte fängsla en människa om man inte vet vad dem tänker.”

Så svarade Mergime på frågan huruvida det är individen eller samhället som står som högst
ansvarig för handlingen i vinjetten om IS-återvändaren. Hon belyser att det är samhället som
är boven i skapandet av de sämre grundförutsättningarna många personer som bor i
segregerade områden har, och vi har valt att tolka hennes svar som att det är synd om den här
personen, och Mergime var noga med att inte dra några förhastade slutsatser “Även fast han
inte tänkt göra något dumt så blir han ju ändå ett offer, han blir ju utpekad som någotdåligt.”
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5.2.3 Reflektioner social kategorisering

När andra individer kommer till skada som följd av en normbrytande handling tenderar våra
respondenter att vara strängare i sina svar, dvs. att personen som utfört handlingen blir en
skurk. När ingen annan kommer till skada blir utgången tvärtom, dvs. respondenterna känner
medlidande och individen i våra vinjetter blir stackare för våra respondenter.
Det man faktiskt gör när man yttrar sitt stereotypa tänkande är att kategorisera människor, och
detta gör man inte för att vara elak eller för att man nödvändigtvis vill ha en uppdelning av
människor i samhället, utan detta gör man för att hjärnan inte är kapabel att ta till sig all
information den får under en dag. I våra slutsatser och i avslutande diskussion problematiserar
vi vilka konsekvenserna kan bli när socionomer utövar kategorisering tillskillnad från
"vanliga" människor.

5.3 Tillhörighet
Den här delen kommer vara indelad i två underkategorier. I fallet med att “tillhöra” är
inklusion positivt laddat, men i kategorin med insidan (inklusion) som fängelse är det negativt
laddat. Vi kommer nedan svara på frågeställningen om dem reflektioner om tillhörighet till
samhället som vi kunde identifiera i bedömningen av normbrytande handlingar. Med tanke på
svaret på frågeställningen svarar vi även på studiens syfte om hur socionomstudenter bedömer
olika typer av normbrytande handlingar.

5.3.1 “Att tillhöra eller att inte tillhöra samhället”

Vi vill här påvisa respondenternas regelbundna användning av att tillhöra, finna sammanhang
och vara eller inte vara en del av samhället. Detta anser vi är en del av social kategorisering
utifrån tillhörighet.
Respondenterna uttalar sig på följande sätt om att tillhöra samhället; “komma tillbaka in i
samhället” säger Anna, “få in han i samhället och bryta ut han från IS” detta säger Karl, “att
få in han i samhället igen och få honom att känna tillhörighet” menar Rebecka, “när man
känner att man bidrar känner man också att man är en del av någonting”, uttalar Lovisa sig
om. Respondenterna talar här om samhället som “in” eller insidan. Detta har vi valt att tolka
utifrån begreppet tillhörighet. Respondenterna påvisar det värdefulla med att tillhöra insidan
och menar utifrån vår tolkning att det kommer bli bättre då än den situationen som individen
befinner sig i nu.
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Begreppet “vi” används antagligen slentrianmässigt och utan reflektion, vilket självklart kan
vara fallet för det mesta av empirin. Genom våra tolkningar och att det “de-facto” är ett
begrepp som används är det intressant. Nedan följer några exempel; “så vi måste inkludera
folk, speciellt som de som hamnar långt utanför måste in på nått sätt..” säger Anna “är det
här sociala kontrakten vi har i vårt land, vad får man ut och vad ska man betala tillbaka”
menar Anton, “det fyller ett syfte att vi i samhället och vi som är medborgare lär oss av deras
misstag och för in det så vi i samhället, då det kan bli bättre” säger Sonja. Karl uttalar sig
följande;
“Brott skiljer ju på människor, alltså.. där skiljer vi på människor och människor, nån som
begår brott kommer i någons ögon vara mindre värd. Det är en anledning till att du ska ha ett
CV och bara du har en stämpel från kronofogden är ju liksom.. det är jättedåligt.”.

Att tillhöra insidan är i de flesta fall det bättre alternativet då motsatsen, exklusion kan orsaka
sociala problem (Jönhill 2012). I det här fallet verkar respondenterna vara eniga i att
tillhörighet i samhället hade motverkat individerna i vinjetternas situationer och göra det
bättre genom att “få in” dem i samhället. En tolkning till deras svar här kan vara att deras roll
som socionom träder in, då deras yrkesroll så småningom kommer innebära att hjälpa folk att
komma på fötter igen.

Detta må vara goda tankar och förmodligen ligger det mycket i det dem säger men det man
verbalt gör är att placera, socialt kategorisera dem på utsidan. När respondenterna anser att
dem borde komma in i samhället tolkar vi detta som att dem placerar dem på utsidan,
exkluderade från samhället.

Detsamma gäller begreppet tillhörighet som flera respondenter nämner. På följande sätt
uttalar respondenterna sig om att tillhöra eller inte tillhöra; “dem tar svaga individer som
känner sig utanför..” säger Adam, "Det är ju det här med utanförskap.. jag kommer också
från förorten.. man blir alltid sedd på ett sätt som gör att man frågar sig vilka möjligheter
som finns." menar Mergime, det respondenterna här talar om är IS-återvändaren och talar om
förorten, som vi tolkar det, att inte tillhöra och att vara utanför. Även respondenten Anton
framför detta;
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“I längden blir det inte bättre av att man trycker ut honom mer [...] med förorter som i detta
fallet om har mycket kriminalitet så är det ju skapat av samhället [..] det där med
segregering.. vi grupperar ju folk i samhället och tyvärr inkluderar vi inte folk.. vi sätter en
grupp där och en grupp där och släpper liksom inte i dem i samhället på det sättet”.

Exklusion, utanförskap och att leva i förorter är starkt sammankopplade. Jönhill (2012) tar
upp begreppet integration. Integration handlar om att passa in och göra någon till en del av
gruppen (ibid.). När respondenterna får svara på frågor om IS-återvändaren tas segregation
upp, och det kan tolkas som en uppdelning av befolkningsgrupper (Giddens & Sutton 2014),
Robert uttalar sig på följande sätt;

"[...] För som jag fattar det så är radikalisering ofta en följd av att en person lever i en
väldigt segregerad miljö och blir påverkad av mindre bra grupper som här.. det är där man
måste börja.. integrationsarbetet på något sätt..".

Respondenterna påvisar skillnaden med att tillhöra och inte tillhöra samhället genom att
skildra olika stadsdelar, "ifall den här hade varit född och uppvuxen i Täby, så har jag svårt
att se att det hade hänt.. för sannolikt har han blivit utnyttjad i en eventuellt förort som är lite
utsatt, att det finns mycket arbetslöshet" säger Adam. Här pratar Adam, på det sätt vi valt att
tolka det, om skillnaden i att vara inkluderad och exkluderad och påvisar att utanförskapet är
en bidragande faktor till att IS-återvändaren har blivit radikaliserad. Fredrik påvisar nedan hur
utsatt man är om man lever i utanförskap;

"Ja men det finns det ju ändå forskning på att folk i segregerade områden är löper större risk
att utföra våld eller hamna i olika extrema grupperingar och hamna i missbruk osv.. Så det är
väl samhället och politikerna på stort som får jobba med det här och integrera bättre om man
nu anser att integration är den rätta vägen.."

Robert påvisar även bristen i möjligheter då man är exkluderad från samhället;

"vart man kommer ifrån och vilka områden som är utsatta, [...] ofta händer det i områden
som är fattigare för att man inte har samma möjligheter där.. och man vill leva det här fina
livet som många lever fast man kan inte göra det för man inte har dem möjligheterna [...] det
fyller en funktion genom att visa vilka områden som är mer utsatta än andra rent ekonomiskt
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eller vilka möjligheter som finns tänker jag.. det är lättare att växa upp i ett samhälle där det
finns möjligheter för dig än på en plats där du bara står och harvar och ser andra
utvecklas..”

Det talas en del om problematiken med ett icke-segregerat samhälle då segregation är en
uppdelning eller gränsdragning till utanförskap. Detta utanförskap kan liknas vid att inte
känna tillhörighet. Vi skulle dock vilja problematisera detta innan vi går vidare. När vi skriver
om tillhörighet till samhället är det samhälle som majoriteten tillhör och använder sig av. Man
kan känna tillhörighet trots att man är exkluderad från samhället och inte känner tillhörighet
till det. Istället känner man tillhörighet till en annan grupp eller är inkluderad i den förorten
man kommer ifrån.

5.3.2 “Fängelse som insidan”

I denna del använder vi “insidan” i en negativ bemärkelse. Att tillhöra insidan i detta avsnitt
hamnar om att man inte är en del av samhället, detta kallar Jönhill (2012) för “oönskad
inklusion”.

Det respondenterna gör här är att dra gränser och kategoriserar, i vissa fall med god intention
då man tror att det fyller en funktion, att man kan “bli frisk eller botad” genom fängelse och
den rehabilitering man kan tillgå där, detta kan man tolka utifrån en av definitionerna av
avvikande beteende och den sjukdomsbild som målas upp (Hilte 1996). Här följer några
exempel på det; “om man väl ska in i fängelse så får han börja skolan där då.. [...] vi vill ju
egentligen rehabilitera och få dem i samhället..” säger Lovisa, Adam som anser att
skattefuskaren borde exkluderas från samhället; "han ska skatta på skatten och slängas in i
fängelse..". I följande pratar Lovisa om exklusion och fängelse som en vändpunkt för ens
beteende; “Men om man inte är motiverad till det så tror jag att det enda är att låta mannen
göra något, alltså fortsätta tills det blir så illa att man åker in i fängelse för det är där det får
vända, det är så jag har sett det när jag har jobbat nu, så jag tror det är det enda..”

Vi nämnde sjukdomsbilden som dem som klassas som avvikare kan få, nedan uttalar sig
Fredrik på följande sätt angående en eventuell sjukdomsbild som hade förklarat beslutet;
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"Men det framkommer ju inte att han har någon funktionsnedsättning eller nåt som föranlett
att han tagit det här beslutet. Och samtidigt kan man ju alltid haft en trasig barndom, men att
åka ner till Syrien och göra krigsbrott rättfärdigar fortfarande inte om man haft en trasig
uppväxt.."

Det finns även dem som tror att exkludera är helt fel väg att gå och att inklusion är nyckeln till
att just känna tillhörighet och “funktionell” i samhället; "att du sitter ju inte ensam i en
fängelsecell när du gjort något sånt där, det är ju inget livstidsstraff .. du kommer ju komma
ut.. och skulle han komma ut och vara förbannad, att man liksom får behandling även fast
man får fängelse.." Fredrik menar här att låsa in någon kan reda upp och bara göra värre. Här
menar Adam att exkludering i form av fängelse är fel väg att gå "som drogerna på vinjett 1,
om du slänger in någon i fängelse för lättare droger än heroin, så känns det som ett slöseri av
samhällets medel, när det finns andra sätt att behandla såna människor än att sätta dem i
fängelse..". Karl tror att hjälp är den enda vägen för mannen med missbruk, alltså att bli
inkluderad i någon form av hjälpinsats; “Jag tror att fängelse bara hade gjort mer skada än
nytta i detta fall, denna människa behöver hjälp med sitt missbruk”. Nedan påvisar Karl att
han inte anser fängelse vara en bra idé;
“Jag tycker hela fängelsegrejen är helt fel väg att gå. Om någon begår brott så vill man att
denna människa ska komma in i samhället igen och rehabiliteras. Så jag har svårt att se en
som säljer droger och så, att mörda och våldta som senare hamnar i fängelse fyllt av
människor som också gör det och ingen rehabiliteringsplan och slängs in, utan du ska
straffas. Jag har svårt att se att denna människan kommer komma ut och ta tag i sitt liv och
inte göra det igen, utan det späder bara på.. Man straffas snarare än rehabiliteras”.

I ett fall menar Rebecka, som vi tolkat det, att låsa in någon är att exkludera denne från resten
av samhället, och det blir en tydlig gränsdragning till att vägen tillbaka till samhället, att
känna tillhörighet igen, inte ska vara enkelt; “Alltså risken när man åker in i fängelse är ju att
man träffar andra människor som man inte borde träffa, men jag tror ändå att i längden är
fängelse rätt för att det ska inte vara lätt och ta sig tillbaka”.

Robert menar att fängelse som straff visar på en gränsdragning av vad som är okej och inte
och att exklusion i form av livstid ska fungera som en skrämseleffekt. “Visa på att det inte är

38

okej, det här vill vi inte ha och detta är straffbart och här straffar vi hårt. Detta blir livstid
liksom, det handlar om att leda människor i en viss riktning, det fyller definitivt en funktion”.

Följande sa Anna i nedanstående citat angående fängelsestraff i Sverige;
“jag tror det hade kunnat bli lite mer hårdare faktiskt, eehh.. livstids fängelse ja men kanske
är ute efter 10 år.. jag vet inte riktigt, det är inte så lång tid att sitta av så kanske man vill
mörda någon, man kanske aldrig fått det straffet, man kommer ju ändå ut, så ja jag tycker nog
att det hade kunnat bli lite hårdare”.

5.3.3 Reflektioner om tillhörighet

Vårt presenterade reslutat ovan visar på att normbrytande handlingar bedöms utifrån
reflektioner om tillhörighet till samhället. Gränsdragningar mellan att tillhöra och att inte
tillhöra samhället genom en uppdelning av fängelset och resten av samhället. Genom att utgå
från begreppet “tillhörighet” i vår insamlade empiri har vi kunnat tolka respondenternas
reflektioner och svara på frågeställningen om tillhörighet till samhället när de bedömer
normbrytande handlingar. Denna tillhörighet är även den en del av social kategorisering, det
respondenterna kategoriserar som insidan och utsidan, att tillhöra eller inte tillhöra är att göra
gränsdragningar och därmed kategorisera.
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6. Slutsatser och avslutande diskussion
I detta kapitel kommer vi att presentera de slutsatser som framkommit utifrån vår
undersökning. Vi kommer även att hålla en kritisk diskussion om både vårt resultat och metod
där vi både presenterar våra brister men även intressanta tankar som dykt upp under studiens
gång.

6.1 Sammanfattning av resultat och slutsatser
I denna del presenteras en kort sammanfattning av vår studie där vi tar oss igenom de
slutsatser som vi kommit fram till med hjälp av empiri, teori och utifrån syfte och
frågeställningar. Våra frågeställningar som vi anser oss ha svarat på är; "Vilka former av
stereotypt tänkande använder respondenterna när de bedömer normbrytande handlingar?"
och "Vilka reflektioner om tillhörighet till samhället framför respondenterna när de bedömer
normbrytande handlingar?" och detta utifrån syftet att undersöka hur socionomstudenter
bedömer olika typer av normbrytande handlingar.

Sammanfattningsvis visar vår studie att den grupp vi valde att undersöka, socionomstudenter,
kategoriserar olika typer av normbrytande handlingar. Denna kategorisering gör man av olika
orsaker och det finns olika förklaringar till detta. Vi har valt att tolka dessa bedömningar som
vi identifierat som kategorisering utifrån teorier om social kategorisering i form av stereotyper
och utifrån tillhörighet till samhället. Vi väljer även att se de reflektioner om tillhörighet som
vi kunnat identifiera som en typ av kategorisering. Anledningen till att vi valde dessa teorier
och fokuserade på dessa teman i resultat och analys är på grund av den höga sociologiska
relevansen samt viljan att knyta an till den problembild vi presenterade i början, att människor
bedömer individer och handlingar olika. Vi vill poängtera den sociologiska relevansen med
denna studie då den både undersöker fältet ”Brott och straff” men även kategorisering,
tillhörighet, och därmed även utanförskap. Genom användning av ovan nämnda begrepp och
teorier samt med genom bearbetning med syfte och frågeställningar har vi kommit fram till
våra slutsatser.

Det vi identifierat i vår undersökning är att man kategoriserar någon eller något för att bland
annat förstå och finna anledning till varför en person utförde en handling, man kategoriserar
för att fatta sig en åsikt om personen i fråga och för att sedan ta ställning till vad som ska ske
med personen i fråga efter handlingen.
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Genomgående har alltså resultatet visat hur man kategoriserar olika typer av normbrytande
handlingar och vår slutsatts är därmed att man utifrån stereotypt tänkande och med
reflektioner om tillhörighet till samhället, kategoriserar olika typer av normbrytande
handlingar.
Det viktigaste vi kommit fram till i denna studie med hjälp av det syfte och de frågeställningar
vi använt är ett konstaterande av att, som vi tolkar det, oavsett om du är socionom eller inte
och har i uppgift att bedöma en handling så kategoriserar du. Vi menar att det är mänskligt att
kategorisera, men med vår studie kan vi påvisa en medvetenhet och därmed, förhoppningsvis,
vara mer försiktig i mötet med andra människor då man egentligen inte kan finna en
förklaring utifrån en text på tre meningar. Vi vill dock poängtera och problematisera att
konsekvenserna vid kategorisering som utförs av socionomer har ett värre utfall än den
kategorisering som sker av "vanliga" människor. Vi tar detta vidare i vår diskussion om teori
och tidigare forskning. Vi anser att våra slutsatser är rimliga då resultatet visar hur man i olika
sammanhang kategoriserar.

6.2 Diskussion
I denna del kommer en kritisk diskussion om vår studie framföras, tankar och idéer om vad
som hade kunnat göras annorlunda, vad som gick bra och vad som gick sämre. Vi kommer
även att presentera alternativa tillvägagångssätt och teorier som hade varit intressanta vid
framtida forskning och knyta an till tidigare forskning.

6.2.1 Kritisk reflektion om studien

Under studiens gång har vi många gånger tvivlat på oss själva. Är detta en lämplig teori,
svarar vi verkligen på våra frågeställningar, skulle vi avgränsat vårt urval mer? Detta tvivel är
något man får räkna med under konstruktion av en studie har vi förstått. I vår studie var vi
noga med att hålla distans till våra respondenter, detta på grund av att vi inte ville styra eller
på något sätt påverka deras svar. Vissa av vinjetterna skulle kunna vara känsliga för våra
respondenter att svara på, och vi var därför noggranna med att låta respondenterna tyst och
lugnt läsa igenom varje vinjett för sig själva för att sedan reflektera över dem utan att vi på
något sätt styrde eller påverkade respondenterna i någon specifik riktning. Som
uppsatsförfattare har man det största utfallet för sin studie och är även den som påverkar
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utfallet, därför finns det en risk att man är med och påverkar för mycket. Vi var därför
noggranna med att inte styra våra respondenters svar med några ledande frågor eller dylikt.

Som forskare arbetar man mycket med empirin och anpassar den efter studiens syfte och
frågeställningar, något som vi även har gjort i vår studie och eventuell påverkan av resultatet
skulle då kunna vara vår bristande erfarenhet som forskare. Detta är något vi har reflekterat
mycket kring, nämligen utformandet av intervjuguiden och hur mycket den påverkar empirin,
vilket är självklart. Genom att byta ut endast en fråga hade resultatet kunnat se helt
annorlunda ut, och vi menar att detta är viktigt att ha i åtanke.

Det är viktigt med transparens i en studie, och i denna del vill vi kritiskt reflektera
genomförandet av vår studie. Det tillvägagångssätt man väljer att utforma sin studie efter har
en stor påverkan på undersökningen, och det finns många olika vägar att ta och fler beslut att
fatta och våra reflektioner hamnar vid de val vi gjort. Hade vi haft en annan
undersökningsgrupp, dvs. om vi haft ett annorlunda urval hade kanske vårt resultat visat något
helt annorlunda, t.ex. ekonomistudenter istället för socionomstudenter. Det går också att
spekulera i om svaren varit annorlunda om vi hade intervjuat socionomer som varit ute i
arbetslivet en viss tid eller om svaren hade varit annorlunda om vi endast intervjuat
socionomstudenter från termin sju, och inte från termin fem till sju som i vårt fall. Det finns
med andra ord flera möjliga scenarion som hade kunnat ge oss annan empiri än den vi faktiskt
fick.

6.2.2 Diskussion i förhållande till teorier och tidigare forskning

Vi fick rik empiri där det finns oändliga möjligheter att vrida och vända och finna andra
förklaringar med hjälp av andra teorier och forskning. Teman och mönster vi identifierade
men valde att inte gå vidare med var bland annat fokusering vid ålder, fokusering på vem som
blir påverkad/offret, i vilken omfattning och den situationsanpassade etik som kunde anas. Vi
övervägde även att diskutera kring tidigare forskning om olika former av hjälpinsatser som
samhället erbjuder. Efter övervägande insåg vi senare att det är ett väldigt omfattande och
komplicerat område som var alltför långt från det sociologiska perspektivet och berör snarare
området kring socialt arbete.
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Vårt syfte var det som styrde vår studie vilket gjorde det självklart att inte gå vidare med dem
mönster vi påvisar ovan. Det man däremot hade kunnat göra med ett annat syfte är bland
annat teorier om exempelvis ålderism. Man kan placera tankar om olika åldrar under
stereotypa föreställningar men vi uppfattat det ändå som en så pass betydande del där teorier
om varför vi använder oss av ålderism och annan form av åldersdiskriminering hade varit
lämplig. Däremot har vi valt att tolka en del utsagorna om ålder utifrån stereotypa
föreställningar då förklaringen till varför man kategoriserar och stereotypiserar ligger vid
önskan i att förstå.

Jerre och Tham (2010) har i deras studie om svenskarnas syn på straff påvisat att ju mindre
information som finns att tillgå om ett fall, desto hårdare vill man straffa. Något som
förvånade oss i vår undersökning var just påvisning om höga straff. Vi hade en uppfattning
om att vårt resultat skulle visa på en önskan om humana påföljder men i flera fall visade det
motsatsen. Missnöjet med Sveriges “klena” lagstiftning var något som ofta nämndes. Vi har
två reflektioner om detta. Dels kan det vara på det sättet som Jerre och Tham (2010) påvisar,
då vinjetterna vi presenterade under intervjuerna var utformade med besparing av
information. Om vi däremot hade presenterat riktiga domslut med tillhörande utredningar
hade respondenterna kanske svarat annorlunda.

Vår andra reflektion handlar om skillnaden vi kunde urskilja mellan kön. I vår studie var det i
högre grad kvinnor som uttalade sig om högre straff. Vi har reflekterat mycket kring detta
resultat då tidigare forskning visar att kvinnor i högre utsträckning än män anser att humana
och lägre straff är att föredra, detta på grund av att kvinnor sägs ha en högre empatisk
förmåga än män, både rörande gärningsmän och offer (Jimenez & Abreu 2003). Genom att
helt fritt få tolka har vi en tanke om att detta kan bero på metoo-uppropen som skedde hösten
2017. Vi vet inget om detta, och vi gör inget konstaterande men våra reflektioner har fört oss
till denna tanke.

Både Jerre och Tham (2010) samt Demker och Duus-Otterström (2011) skriver om det dem
kallar det, “det allmänna rättsmedvetandet” och “konsensusbestämda brott”. Detta handlar om
de allmänna och generella tankarna som människorna i ett visst samhälle besitter rörande
bland annat brott, polisen och straff. Vi har valt att även här göra en tolkning av vårt resultat
och menar att dessa begrepp har stor påverkan på respondenternas utsagor. Vi vill likna detta
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vid de rådande diskussionerna som existerar vid en viss tid i ett visst samhälle och att
medborgarnas tankar och idéer om olika fenomen är påverkade av denna pågående debatt.

Vi vill även problematisera utövandet av kategorisering i människobehandlande
organisationer. Denna problematisering är även den en reflektion vi haft under studiens gång
och detta är något som bekymrar oss en aning. Vi har tidigare konstaterat att människor
oundvikligt kategoriserar, men vilka kan följderna bli när man i sin profession som socionom
på socialförvaltningen eller som försäkringshandläggare på Försäkringskassan gör det? I
Sverige har vi lagar som ska göra dessa processer rättssäkra och att besluten är objektiva, men
hur kan man undersöka att det faktiskt är så?

6.2.3 Framtida forskning

Det vi nämnt ovan är reflektioner och tankar som vi haft och dykt upp under studiens gång. Vi
hade gärna sett att dessa tankar togs vara på och hoppas att dem kan vara användbara i
framtida forskning. Det som hade varit intressant att se närmre på är;


Ålderism rörande normbrytande handlingar



Situationsetik rörande ställningstagande vid normbrytande handlingar



En jämförande studie om attitydskillnader rörande brott och straff mellan män och
kvinnor



Det allmänna rättsmedvetandet



Utövande av kategorisering i människobehandlande organisationer som kan påverka
hjälpinsatser

Det vi tar med oss efter att ha utfört denna studie är framförallt ny kunskap kring nya och
spännande teorier samt att vi fått användning av den metodkunskap vi lärt oss under
programmets gång. Vi tar även med det som resultatet visar, nämligen att det är enkelt att
kategorisera en persons handling utifrån få och i många fall vaga grunder för att försöka förstå
en dennes handling. Oavsett vad du har för grunder eller bakomliggande kunskap så
kategoriserar du, och vår tolkning av studien är att detta rör alla.
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8. Bilagor.
8.1 Intervjuguide
Intervjuguide

Tema 1. Uppvärmning


Fråga om det är okej att spela in



Informera om syfte med studien



Informera om konfidentialitet



Informera om att det är okej att avbryta när man känner för det



Berätta om upplägget för intervjun; läsa vinjetterna och sedan svarar på tillhörande
frågor, avsluta med mer generella frågor.



Namn?



Ålder?



Antal terminer på socionomprogrammet?

Tema 2. Vinjett


(Vinjett 1)

En hemlös man i 60-årsåldern blir ertappad med 2g heroin på Stockholms centralstation.
Mannen har ett långt missbruk i bagaget och varit i kontakt med rättsväsendet ett flertal
gånger.


Vad tycker du att samhället ska göra med den här personen nu?



Har samhället något ansvar gentemot missbrukare?



Ja - På vilket sätt? Några konkreta exempel?



Nej - Varför inte?



Har personen något ansvar för sin handling?



Ja - På vilket sätt?



Nej - Varför inte?
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Vem har störst ansvar för handlingen, individen eller samhället?



Skulle du säga att individen befinner sig i en utsatt situation?



Hur tycker du att samhället ska hantera missbruksproblematik?



På vilket sätt kan samhället förebygga drogmissbruk?



Vilka påföljder anser du är rimliga för denna typ av handling?



Finns det omständigheter som kan mildra handlingen?



Finns det omständigheter som kan förvärra handlingen?



(Vinjett 2)

En 27-årig man är född och uppvuxen i en förort till Göteborg. Mannen tros även ha blivit
radikaliserad i området av en IS rekryterare. Han åkte till Syrien och anslöt sig till
terrororganisationen “Islamiska staten” under cirka två års tid. Han återvände därefter till
Sverige.


Vad tycker du att samhället ska göra med den här personen nu?



Vilket ansvar har samhället har gentemot radikaliserade ungdomar?



Skulle du säga att individen befinner sig i en utsatt situation?



Vilka påföljder anser du är rimliga för denna typ av handling?



Tycker du att personen har något ansvar för sin handling?



Ja - På vilket sätt?



Nej - Varför inte?



Vem har störst ansvar? Samhället eller individen?
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Finns det omständigheter som kan mildra handlingen?



Finns det omständigheter som kan förvärra handlingen?



(Vinjett 3)

En 20-åring har begått ett sexuellt övergrepp. I publikhavet under en konsert blev 20-åringen
närgången den målsägande. Personen har haft sina händer på kvinnan på ett sätt som hon
upplevde som stötande och kränkande. Flera vittnen kan bekräfta kvinnans historia men 20åringen visste inte att han gjorde något olagligt.


Tycker du att samhället har något ansvar gällande sexuella övergrepp?



Ja - På vilket sätt?



Nej - Varför inte?



Tycker du att personen har ansvar för sin handling?



Störst ansvar, individ eller samhälle?



Finns det omständigheter som kan mildra handlingen?



Finns det omständigheter som kan förvärra handlingen?



(Vinjett 4)

En 21-årig man har laddat ner ett 30-tal filmer på en illegal fildelningssajt. Flera av dessa
filmer var inte officiellt utgivna när de laddades ner. 21-åringen menar att han laddar ner
filmer för att “alla andra” gör det.


Tycker du att detta är en normbrytande handling?



Ja - På vilket sätt? Om ja, varför tror du att det har blivit så normaliserat?



Nej - Varför inte?



Tycker du att personen har något ansvar för sin handling?
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Tycker du det är omoraliskt med illegal nedladdning?



Finns det omständigheter som kan mildra handlingen?



Finns det omständigheter som kan förvärra handlingen?



(Vinjett 5)

En person har levt dubbelliv och fört sin partner bakom ljuset på ett systematiskt sätt i mer än
10 år. Han har skaffat sig en familj vid sidan av sin nuvarande hustru och barn. I Sverige
kunde man fram till 1973 kräva skadestånd av den andre partnern om denne ansåg ha varit
otrogen sin partner.


Tycker du att detta en normbrytande handling?



Ja - På vilket sätt?



Nej - Varför inte?



Hur avgör man om en omoralisk handling ska vara laglig eller olaglig?



Finns det omständigheter som kan mildra handlingen?



Finns det omständigheter som kan förvärra handling?




Gjorde samhället rätt i att avfärda lagen?



Ja - På vilket sätt?



Nej - Varför inte?



(Vinjett 6)

En person i 55-årsåldern har placerat ett mångmiljonbelopp från sitt fastighetsbolag i ett
skatteparadis. Summan skatt han undgått att betala i Sverige uppskattas vara drygt 10 miljoner
kronor.


Hur värderar du denna personens handling?



Finns det omständigheter som kan mildra handlingen?
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Finns det omständigheter som kan förvärra handlingen?



På vilket sätt kan samhället förebygga sådana handlingar?

Tema 3. Normbrytande handlingar


Om du får ranka handlingarna ovan, vilken handling är mest okej och vilken är minst
okej?



När klassificeras en handling som normbrytande, enligt dig?



Fyller brott någon funktion i samhället?



Tycker du att straff fyller någon funktion i samhället?



Vilka alternativ till straff borde finnas?



Hur viktigt är det att ha hänsyn till omständigheter?
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