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Förläggarens anmärkning
I denna bok förekommer ett antal nedsättande ord som var bruk 
i Nordamerika under 1950-tal och tidigt 1960-tal. De flesta ord 
som då betecknade olika etniska och sexuella minoriteter i Nord-
amerika liksom i Sverige är i dag utbytta mot andra. Man kan 
dock tyvärr ganska lätt konstatera att de stigmatiserade grupper 
Goffman nämner, förutom jazzmusikerna, fortfarande är miss-
aktade över hela världen. Även om graden och ibland även arten 
av missaktning och våld varierar tidsligt och rumsligt, så kvarstår 
faktum att nedsättande ord som syftar till att stigmatisera indi-
vider och grupper alltjämt är i omlopp. En del ord och termer 
har försvunnit genom sociala rörelsers kamp eller genom statliga 
insatser, men nya uppstår hela tiden.

Det skulle bli anakronistiskt att inför nyutgivningen av 
en samhällsvetenskaplig klassiker finna samtida svenska ned-
sättande eller neutrala termer. Jag ställer mig därför bakom 
beslutet att i föreliggande reviderade översättning behålla de 
nedsättande orden.

Johan Lindgren, förläggare för socialt arbete och sociologi vid Student
litteratur i Lund
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7

iNledNiNg till deN 
SveNSka utgåvaN
Samhällets identitets värden och individens stigmastyrning

aNderS PerSSoN

aNderS PerSSoN, ProFeSSor i Sociologi och 
utBildNiNgSveteNSkaP vid luNdS uNiverSitet

Vi måste alltså inse att stigmahantering är ett generellt drag 
i samhället, en process som förekommer överallt där det 
finns identitetsnormer. Samma drag återkommer i denna 
process vare sig det gäller en större olikhet, av den typ som 
traditionellt definieras som stigmatisk, eller någon obetydlig 
skavank som den skamsne skäms över att skämmas över. 
Man kan därför anta att den normales roll och den stigma-
tiserades roll ingår som delar i ett och samma komplex och 
liksom är skurna ur ett och samma stycke tyg (se s. 183).

Stigma – boken i din hand – har på sätt och vis två spår som löper 
genom texten mer eller mindre samman kopplade. Det första 
spåret är samhällets identitetsvärden: de normativa och institu-
tionella regleringarna av förväntningar på och föreställningar 
om hur individer bör vara, uppträda, se ut, göra, tycka och lik-
nande. Identitetsvärdena är både inofficiella och kan komma 
till uttryck i ett samhälles lagstiftning i form av till exempel 
lagreglerad särbehandling av vissa grupper av människor, 
såsom exempelvis judar, romer, barn, flyktingar, kvinnor och 
homo sexuella. Detta spår konfirmeras av den svenska utgåvans 
undertitel: ”Den stämplades roll och identitet”. Den stigmati-
serade person som träder fram i bokens första spår framställs 
ofta, men inte uteslutande, som ett offer för värden, normer och 
omständigheter som han/hon inte råder över. 
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8 � iNledNiNg till deN SveNSka utgåvaN

Det hade varit möjligt för Goffman att stanna i offerper-
spektivet, men han knöt i sin analys av den sociala interaktio-
nen mellan stigmatiserade och ”normala” i stället an till sitt 
eget begrepp intrycksstyrning (Goffman, 2020) och vidare-
utvecklade det med hjälp av begreppet stigmastyrning. Det 
andra spåret handlar därför om den stigmatiserade personen 
som en aktör i färd med att hantera sitt stigma – försöka få 
bort det, dölja det, kompensera för det och om möjligt göra 
det till en fördel – för att kunna svara upp mot samhällets 
identitetsvärden och därmed kanske passera som normal. Den 
stigmatiserades arbete med sin identitet och att styra de andras 
intryck av den kommer till uttryck i den engelska utgåvans 
undertitel: ”Notes on the management of spoiled identity”, och 
det är just detta perspektiv som utgör ett särdrag i Goffmans 
sätt att förstå stigma tisering. Den stigmatiserade individen 
befinner sig i ett spänningsfält mellan samhällets identitets-
värden – som fast ställer ett slags normalitet – och den egna 
stigmastyrningen. 

Fenomenet stigma
Fenomenet stigma, som Goffman framställer det, handlar om 
individers avsaknad av socialt erkännande på grund av att de 
inte kan svara upp mot de identitetsvärden som värdesätts i sam-
hället. Det konstanta i Goffmans stigmabegrepp är de allra flesta 
människors strävan efter socialt erkännande, medan variablerna 
dels är samhällets identitetsvärden, dels möjligheterna för indi-
vider att svara upp mot dem och/eller dölja sina stigman. Detta 
skapar förutsättningar för den sociala interaktionsordning som 
Goffman undersöker i de flesta av sina texter och där det enligt 
honom bland annat gäller att dölja egna stigman men också att 
inte visa att man är medveten om andras. Denna interaktions-
ordning bygger i allt väsentligt på artighet och ett slags respekt 
för den andre, och Goffman är oftast mer intresserad av hur 
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iNledNiNg till deN SveNSka utgåvaN � 9

interaktionsordningen upprätthålls än hur den bryts ner av till 
exempel mobbare och sociala interaktionssabotörer.

Goffman identifierade tre olika grupper av stigman: kropps-
liga missbildningar, ”fläckar på den personliga karaktären” och 
gruppstigman som har att göra med ras, nation och religion. En 
individ kan således bli utstött eller socialt brännmärkt – stig-
matiserad – av en rad olika orsaker som har att göra med kropp, 
karaktär och kategoritillhörighet. Att vara stigmatiserad innebär 
att avvika på ett negativt sätt från vad som anses vara normalt.

Goffmans känslighet inför stigmafenomenet hade förmod-
ligen att göra med hans egen bakgrund och upplevelser av att 
inte vara ”normal”. Han föddes 1922 i en rysk judisk familj 
i ett litet samhälle i den kanadensiska provinsen Manitoba. 
Hans föräldrar hade invandrat från Ukraina före och under 
första världskriget och hade en liten affär. Själv påstås han ha 
varit en ovanligt kort person och en buse i skolan. Den  sociala 
interaktionsordning han studerade under hela sin karriär 
verkade han själv inte tillämpa och därför finns det många 
berättelser om hans brott mot just den ordningen.1 Goffman 
saknade akademisk bakgrund, men inom sociologin kunde 
han göra en lysande karriär med en filosofie doktorsexamen 
vid  University of Chicago 1953, professor vid University of 
 California, Berkeley 1962 och vid University of Pennsylvania 
1968 där han stannade till sin död 1982. I dag är det många, 
men långt ifrån alla, som instämmer i Fine och Mannings 
beskrivning av Goffman som:

… den mest betydelsefulla amerikanska socialvetenskapliga 
teoretikern under 1900-talet: hans verk läses av många och 
kan fortfarande få tänkandet att ta andra banor inom akade-
miska discipliner. Hans unika förmåga att skapa  innovativa 
och lämpliga metaforer, tillsammans med  förmågan att 

1 En del av berättelserna kan läsas här: http://cdclv.unlv.edu/ega/ 
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10 � iNledNiNg till deN SveNSka utgåvaN

begreppsliggöra övertygande regelbundenheter i socialt 
handlande, har givit honom en betydelsefull position i 
sociologins kanon. Vidare har hans sardoniska outsider-
position gjort Goffman populär: en fri teoretiker som kom 
att exemplifiera det bästa i den sociologiska fantasin.  
(Fine & Manning, 2003, s. 18)2

Stigma gavs ut under en mycket produktiv period i Goffmans 
liv som inleddes med hans mest kända bok The Presentation of 
Self in Everyday Life (1959) och följdes av ytterligare fyra böcker 
fram till 1963 då Stigma publicerades. Det är en mycket läst bok 
som under perioden 1963–1980 trycktes i 26 upplagor och säker-
ligen betydligt fler därefter. Med Stigma gav sig Goffman in i en 
diskussion om relationen mellan normalitet och avvikelse, lika 
aktuell nu som då.

Identitetspolitik och normala 
avvikare
Det centrala i Goffmans analys i Stigma handlar således om 
hur individen hanterar eller styr en identitet som anses vara 
avvikande. Goffmans identitetsbegrepp består av tre delar: 
social identitet, personlig identitet och jagidentitet. Social 
identitet relaterar Goffman (se s. 24) till ”social status”, och 
den utgörs av såväl personliga (t.ex. individens kompetens) 
som strukturella (exempelvis individens utbildning och dess 
placering i utbildningshierarkin) faktorer. Social identitet har 
dessutom två aspekter: virtuell social identitet, som utgörs av de 
förväntningar om hur man bör vara som riktas mot en individ, 
respektive faktisk social identitet, som utgörs av de kategorier 
individen tillhör och de egenskaper han/hon i verkligheten upp-

2 Se vidare om Goffmans verk och liv i boken Ritualisering och sårbarhet 
(Persson, 2012).
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iNledNiNg till deN SveNSka utgåvaN � 11

visar. Personlig  identitet, för det andra, är det som utmärker en 
individ och som gör att man kan skilja henne/honom från en 
annan individ: ”… den unika organiska kontinuitet som utgör 
respektive individ, etablerad genom namn och uppträdande, 
utvecklad genom kännedom om individens biografi och sociala 
tillhörigheter” (Goffman, 1971, s. 189). Social och personlig 
identitet utgör således i hög grad andras definition av och för-
väntningar på individen, medan den tredje aspekten av identitet 
kan betecknas som individens självuppfattning.  Goffman kallar 
den jagidentitet och beskriver den så här: ”… den subjektiva 
känsla av sin egen situation och sin egen kontinuitet och karak-
tär som individen förvärvar genom sina olika sociala erfaren-
heter” (se s. 153). 

En av de stora tillgångarna med Goffmans analys av feno-
menet stigma är att han gör en sociologisk snarare än politisk 
analys av de relationer och processer som leder till stigmati-
sering. Goffman var i och för sig en tidig användare av ordet 
identitetspolitik – ”the politics of identity” i originalutgåvan 
1963 av denna bok, ”identitetspolitik” i första svenska utgåvan 
1971 – men då som ett mer analytiskt begrepp än dagens mer 
politiska användning. I dag definieras identitetspolitik som en 
särskild sorts politik för att stärka bland annat stigmatiserade 
gruppers position i samhället. Goffman använde ordet identi-
tetspolitik på ett annat sätt för att visa hur både den egna grup-
pen och andra grupper i samhället erbjuder den stigmatiserade 
en jagidentitet: 

… den förra huvudsakligen i politiska termer, den senare 
i psykiatriska. Individen får veta att om han bara handlar 
på rätt sätt (vilket sätt beror på vem som talar) så kommer 
han på god fot med sig själv och blir en helgjuten människa; 
han blir en mogen människa med värdighet och självakt-
ning. /…/ Det speciella med den stigmatiserades situation är 
att samhället talar om för honom att han är medlem av en 
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12 � iNledNiNg till deN SveNSka utgåvaN

större grupp, vilket innebär att han är en normal människa, 
men att han också i viss mån är ”annorlunda” och att det 
vore löjligt att förneka detta (se s. 175). 

Goffman problematiserade också det ofta alltför enkelt fram-
ställda förhållandet mellan normalitet och avvikelse på en 
rad olika sätt, till exempel genom att laborera med begreppet 

”normal avvikare” och att peka på att avvikelse kan vara något 
som föredras framför normalitet. De som tillämpade det senare 
förhållningssättet benämnde Goffman ”sociala avvikare” då de 
öppet visar ”… upp sin vägran att veta sin plats och tolereras 
stundom i denna sin gestikulerande revolt” (se s. 200). Goffman 
distanserade sig också i förhållande till begreppet ”avvikare” och 
hänförde det till ”… människokategorier som forskarna skapat 
bara för att sedan beforska” (se s. 195).

Stigmatisering i förändring
I analysen av stigmastyrning använder Goffman en skala där 
ena ändpunkten är normalitet och den andra stigmatisering och 
risken för stigmatisering. Samma identitetsnormer ger upphov 
till båda; skillnaden i utfall beror på individens faktiska möj-
ligheter att dels svara upp mot normerna, dels dölja sitt stigma 
och presentera sig själv på sådant sätt att det framstår som om 
hon/han svarar upp mot identitetsnormerna. Sedan Goffman 
skrev sin bok om stigma 1963 har mycket hänt som ändrat vår 
syn på åtminstone en del stigman. Det gäller exempelvis nyss 
nämnda sociala avvikare – ”de människor som anses ägna sig 
åt något slags kollektiv förnekelse av den sociala ordningen” (se 
s. 199) – och självklart är Goffmans lista av sådana avvikare 
delvis daterad:

Prostituerade, narkomaner, lösdrivare, brottslingar, 
 jazz musiker, bohemer, zigenare, cirkusfolk, vagabonder, 
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iNledNiNg till deN SveNSka utgåvaN � 13

alkoholister, revyfolk, professionella spelare, kroniskt 
arbetslösa, homosexuella samt städernas hopplöst fattiga … 
(se s. 199)

Jazzmusiker skulle vi knappast benämna sociala avvikare i dag, 
de tillhör ju snarare ett slags kulturellt avantgarde, möjligen inte 
heller professionella spelare, som närmast har fått hjältestatus 
som en följd kanske av att pokerspelet genom internets försorg 
dragits ut ur sin tidigare stundtals skumma miljö. Å andra 
sidan kan vi också konstatera att många slags sociala avvikare 
är desamma i dag.

Rörelser för erkännande av en del avvikande/stigmatiserade 
har också påverkat olika gruppers placering på skalan och även 
skapat nya positioner; exempelvis har vi nu funktionshindrade 
som idrottar och som tar anställningar som var otänkbara för 
bara några decennier sedan, och homosexuella som kommit ut 
och öppet bejakar sin homosexualitet, för att bara nämna två 
uppenbara förändringar av stigmatisering. Sådana förändringar 
påverkar med stor sannolikhet vårt sätt att värdera normalitet 
och stigma. Kanske leder den större öppenhet med vilken många 
i dag hanterar sitt stigma till att omgivningen vänjer sig och 
blir mer tolerant. Men öppenheten kan säkert också leda till 
mot reaktioner baserade på till exempel rädsla för det avvikande. 
Man kan också undra om exempelvis homosexuella som inte 
kommit ut och funktionshindrade som inte idrottar upplever sig 
som mer eller mindre stigmatiserade. Vidare bör man betänka 
att det finns stigmatiserade som knappast kan komma ut därför 
att deras stigma är olagligt, starkt socialt förkastligt eller både 
och, till exempel pedofiler och våldtäktsmän. Dessa bildar oftast 
inga rörelser för att ändra samhällets definition av deras stigma, 
vilket just kan ses som en indikation på hur stark stigmatise-
ringen är. När vi talar om att ”komma ut” och ännu mer när vi 
gör analyser av stigmatisering bör vi således också reflektera över 
vilka stigman som tål att visas upp.
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14 � iNledNiNg till deN SveNSka utgåvaN

Goffmans analys av stigma
I ett annat sammanhang (Persson, 2018, s. 76ff) har jag iden-
tifierat fyra återkommande drag i Goffmans analyser av social 
interaktion, vilka är mer eller mindre framträdande i de flesta 
av de texter han publicerade från doktorsavhandlingen 1953 till 
sin död 1982:3 

1. styrande mekanismer, vilka utgör ett samlingsbegrepp för 
regler, normer, normativa förväntningar, konventio-
ner, rutiner, ritualer, regelbundenheter, institutioner, 
 ordningar etc. – mekanismer som är eller kan vara 
handlings dirigerande och därmed påverkar frihets-
graderna för individers handlande i situationer där de 
interagerar med andra 

2. situationen som de interagerande delar med varandra eller, 
med andra ord, den rumsliga avgränsningen av inter-
aktionen 

3. görandet av interaktionen eller hur själva interaktionen 
mellan individer blir till och hålls vid liv 

4. interaktionens och situationens dynamik –  med dynamik 
avses då ett slags kraftlära som handlar om hur enheter 
inom ett sammanhållet rum påverkar varandra på en rad 
olika sätt, till exempel samverkar, hamnar i spänningar 
och konflikt, finns sida vid sida men är indifferenta, är 
involverade i samspel som kan ge upphov till såväl avsedda 
som icke-avsedda konsekvenser etc. Interaktionssamman-
hangets dynamik är det förnuft eller, annorlunda uttryckt, 
den frame (inramning) som blir en följd av mötet mellan 
styrande mekanismer och själva görandet av interaktionen 
inom den förhandenvarande situationen.

3 En förteckning över Goffmans texter finns här: https://lup.lub.lu.se/
search/ws/files/5499425/2438065 
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De styrande mekanismer som Goffman lyfter fram i sin analys av 
stigma är de normativa och institutionella regleringarna av, för-
väntningarna på och föreställningarna om hur individer bör vara, 
uppträda, se ut, göra med mera. Deras faktiska sociala identiteter 
kan hela tiden jämföras med virtuella sociala identiteter som har 
sin förankring i samhällets identitetsvärden, och mot den bak-
grunden kan individer i ett samhälle uttömmande definieras som 
antingen diskrediterade eller diskreditabla. Goffman betonar att 
stigmatisering inte handlar om egenskaper, utan om relationer 
mellan å ena sidan olika slags kollektiva mönster – exempelvis 
normer – och å andra sidan individer. 

Rumsligt avgränsar Goffman analysen av stigma till ”blan-
dade kontakter” de tillfällen då:

… stigmatiserade och normala individer befinner sig i 
samma ”sociala situation”, det vill säga i varandras omedel-
bara fysiska närhet, vare sig det rör sig om samtalspräglade 
sammanträffanden eller bara om samtidig närvaro vid 
allmänna sammankomster (se s. 37).

Eftersom ”normal” är ett ord som inte används så mycket inom 
samhällsvetenskaplig forskning i dag, vilket bland annat beror 
på att Goffmans och andras analyser successivt undermine-
rade användningen av det ordet, vill jag betona att normal i 
Goffmans tappning inte är ett begrepp som beskriver ett fast 
tillstånd utan snarare ska förstås som de människor som för 
tillfället inte är diskrediterade (men som liksom alla andra 
riskerar att bli det). En annan rumslig aspekt av analysen av 
stigma är att Goffman pekar på att den stigmatiserades värld 
delas upp i olika regioner – ”förbjudna, offentliga och avsides 
belägna ställen” (se s. 124) – som kräver olika sätt att hantera 
det egna stigmat. Rumsligt sett läser således den stigmatiserade 
sin värld annorlunda än den som inte är stigmatiserad.

Det görande av interaktionen som Goffman lyfter fram i detta 
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sammanhang kallar han informationskontrollens teknik, och 
den handlar om hur såväl diskrediterade som diskreditabla indi-
vider hanterar social information om sig själva i syfte att passera 
genom den för tillfället rådande normalitetens filter. Men här 
intar Goffman också en annan position genom att han pekar på 
exempel där människor inte längre känner behov av att dölja sitt 
stigma och då når ett slags vändpunkt i sin moraliska karriär:

Jag vill nu påstå att den stigmatiserade individen kan komma 
till den uppfattningen att han bör hålla sig för god för att 
passera, och att han, om han accepterar och respekterar sig 
själv, inte känner något behov av att dölja sin brist (se s. 149).

Den speciella dynamik, slutligen, som stigmatiseringens mekanis-
mer, situationer och interaktioner kan infogas i, kallar  Goffman 

”de skamliga olikheternas dynamik” (se s. 195). Det är en dyna-
mik som i hög grad styrs dels av individens känsla av att vara 
sedd av de andra, dels av viljan att ta kontroll över vad som 
ska visas upp för de andra samt möjligheterna att passera som 

”normal”. Detta gäller inte endast de stigmatiserade utan alla i ett 
samhälle där socialt erkännande är viktigt: ”Ett samhälles all-
männa identitetsvärden påträffas kanske ingenstans i renodlad 
form, men kastar ändå något slags skugga över allt som vederfars 
oss i vårt dagliga liv” (se s. 182). Uttryckt på ett annat sätt är i 
princip alla sårbara i interaktionen med andra. 

Referenser
Fine, G. A. & Manning, P. (2003). Erving Goffman. I: G. Ritzer (red.), 

The Blackwell companion to major contemporary social theorists (online) 
(s. 34–62). Oxford: Blackwell.

Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. New York: 
Anchor Books.

Goffman, E. (1963). Stigma: notes on the management of spoiled identity. 
Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

978-91-44-13163-4_01_book.indd   16978-91-44-13163-4_01_book.indd   16 2020-05-29   11:232020-05-29   11:23



©
S

T
U

D
E

N
T

L
IT

T
E

R
A

T
U

R

iNledNiNg till deN SveNSka utgåvaN � 17

Goffman, E. (1971). Relations in public: microstudies of the public order. 
New York: Basic Books.

Goffman, E. (2020). Självframställning i vardagslivet. Lund: 
Studentlitteratur.

Persson, A. (2012). Ritualisering och sårbarhet: ansikte mot ansikte med 
Goffmans perspektiv på social interaktion. Malmö: Liber.

Persson, A. (2018). Framing social interaction. Continuities and cracks in 
Goffman’s frame analysis. London och New York: Routledge.

978-91-44-13163-4_01_book.indd   17978-91-44-13163-4_01_book.indd   17 2020-05-29   11:232020-05-29   11:23


