
Thomas J Scheffs socialpsykologi. 
En introduktion
JO N A S A S P E L IN

Vi reflekterar alla kring det sociala liv vi deltar i. Vissa sammanträffanden 
uppfattar vi som lyckade och andra som misslyckade. Vissa relationer 
uppfattar vi som harmoniska och andra som disharmoniska. I vilken social 
situation vi än befinner oss, i fikarummet med arbetskamraterna, hemma 
med familj och vänner eller i snabba möten med bekanta på stan, uppstår en 
viss stämning som står i direkt förbindelse med vårt känsloliv. Ofta har vi 
svårt att sätta fingret på vad som skapat den speciella stämningen. Vi kanske 
inte har något intresse av att fundera kring sådana frågor. Kanske är vi 
uppfyllda av ett känslomässigt motstånd mot att göra det. Kanske saknar vi 
ord för att beskriva våra upplevelser.

Den amerikanske sociologen Thomas J Scheff har konstruerat en social
psykologisk teori som kan öka förståelsen av grundläggande förhållanden i 
det sociala livet. I denna artikel ämnar jag presentera några väsentliga 
aspekter på denna teori. Scheffs arbete har inte introducerats tidigare i 
svensk text. Det är omfattande och behandlar mängder av intressanta frågor. 
Redogörelsen nedan har till följd av teorins omfång fått en tämligen schema
tisk utformning.

Scheff är professor emeritus i sociologi på University of California i Santa 
Barbara. Hans första betydande bok är Being Mentally III (1966). Det 
främsta verk han skrivit torde vara Microsociology. Discourse, Emotion and 
Social Structure. (1990) I den övriga produktionen ingår bl a Bloody re
venge. Emotions, Nationalism and War (1994) och Emotions and Violence. 
Shame and Rage in Destructive Conflicts. (1991) Den senare boken för
fattades tillsammans med kollegan Suzanne Retzinger. Även hennes bok 
Violent Emotions. Shame and Rage in Marital Quarrels. (1991) bör nämnas 
här, då den framstår som viktig för Scheffs teoribildning. Redogörelsen 
nedan bygger främst på Scheffs egna böcker, men det refereras också till 
deras gemensamma arbete och till Retzingers Violent emotions. Kanske vore 
det riktigare att tala om ” Scheffs och Retzingers teori” . Valet av artikel
rubrik motiveras av att Scheff kan anses ha formulerat teorins bas.

Artikeln läggs upp på följande sätt: Först sammanställs en rad drag jag 
finner utmärkande för Scheffs socialpsykologi. Därefter redogörs för teorins 
centrala begrepp: sociala bandf samklang, differentiering, alienation och 
skam!stolthet. Slutligen nämns något om hur Scheff ser på sociala för
hållanden i det moderna samhället.
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1. Relationism och mikrosociologi
Scheffs teori skiljer sig från konventionell socialpsykologi i en rad av
seenden. En första punkt att belysa är dess relationistiska utgångspunkt.

Enligt Scheff präglas det moderna samhället av ett individualistiskt per
spektiv på sociala företeelser. Det sociala och samhälleliga livet behandlas 
företrädesvis i termer av individers intentioner, rationella motiv och rationel
la handlande. Detta gäller också, menar Scheff, för en stor del av den 
moderna sociologin. Denna forskning utgår, till skillnad från klassiska socio
loger och socialpsykologer som Dürkheim, Marx, Mead, Cooley och Sim
mel, sällan från något grundantagande om människans sociala natur. Scheff 
tycks mena att det föreligger en oförmåga i den västerländska kulturen att 
tänka relationeilt, dvs i termer av relationer snarare än i termer av vad som 
finns ” inom” eller ”utanför” individer. Den moderna människan är van vid 
att uppfatta sig som autonom och självtillräcklig. Ett synsätt där de sociala 
relationernas betydelse förs fram framstår därmed ofta som svårbegripligt.

Scheffs antropologiska utgångspunkt är att människan i grunden är socialt 
beroende. Hennes mest grundläggande drivkraft är att uppleva intellektuell 
och emotionell sammankoppling med andra människor. Scheff utgår också 
från att människan är en varelse som ständigt utvecklas genom social 
interaktion. Den sociala verkligheten kan vara av reell eller imaginär art, 
men den mänskliga tillvaron innefattas i stort sett ständigt av ett relaterande 
till andra människor.

I Scheffs relationistiska teori fokuseras den dimension av verkligheten 
som skapas i socialt samspel. I en tradition där bl a Mead, Buber och 
Goffman ingår, betonas betydelsen av ansikte-mot-ansikte-relationer. Socialt 
samspel konstituerar samhällets grundläggande institutionella ordning. Sam
hällets ”kärna” finner vi m a o varken ” inom” individen eller i abstrakta 
samhällsstrukturer, utan i de sociala processer som utvecklas i inter-perso- 
nella relationer. De andra dimensionerna, det individuella och det strukturel
la, saknar för den skull inte betydelse i Scheffs teori. Detta för oss över till 
nästa punkt.

En andra aspekt som är väsentlig i Scheffs socialpsykologi är dess mikro/ 
makro-koppling. Scheff är å ena sidan kritisk mot empirisk forskning som i 
allt för hög grad fastnar i smala frågeställningar utan vidare teoretisk rele
vans. Å andra sidan är han kritisk mot teoretisk forskning där mikrovärlden 
negligeras och därmed reifieras. Enligt Scheff behövs ett angreppssätt där 
man konstant skiftar mellan teori och empiri, mellan klart preciserade 
begrepp och noggrann undersökning av autentisk kommunikation. Forska
ren bör använda samma tolkningsförfarande som aktörer i social interaktion. 
Det innebär att man utför ständiga pendlingar mellan observation av på
gående skeenden och föreställning om dess relation till en vidare kontext. En 
sådan pendling mellan observation och föreställning benämner Scheff, ut
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ifrån filosofen Pierce, abduction. Scheff föreslår två huvudsakliga forsk
ningssteg: 1) detaljerad undersökning av sociala fenomen och 2) utvecklan
de av en mikro-makro-teori där fenomenen placeras in i största möjliga 
kontext.

En tredje sak som utmärker teorin är den stora tyngd som läggs vid 
emotioner och vid emotionernas koppling till socialt samspel. Emotioner 
uppfattas till vardags och i forskningen ofta som intra-personella fenomen, 
dvs som processer i individens inre. Enligt Scheff bör dess inter-personella 
aspekter framhävas. De känslor aktörer upplever i socialt samspel är inte 
endast av bio-psykisk natur. De har även en mellan-mänsklig koppling som 
går att härleda till och uttolka ur den sociala relationen och kommunikatio
nen. Likt andra fenomen som uppstår i interaktion är också känslor kausalt 
förbundna med aktörernas handlingar gentemot varandra. Det i viss mening 
interna emotionella skeendet, uppkommet i socialt samspel eller i fysisk 
ensamhet, anses dessutom i sig självt innefatta en social dimension. I 
individens inre dialog förekommer ofta en mer eller mindre tydlig referens 
till andra människors perspektiv. Ett sådant refererande ackompanjeras av 
emotionella upplevelser som därigenom har en social innebörd.

Ett fjärde kännetecken för Scheffs teori är dess inriktning på kommunika
tion, och då i synnerhet emotionell kommunikation. Sociala relationer får till 
avgörande del sin karaktär utifrån arten av kommunikation mellan aktörerna. 
Som vi skall se nedan menar författaren att det främst är formen på kommu
nikation som är intressant i detta sammanhang och inte innehållet. Då man 
studerar relationen mellan person A och B är det m a o inte främst vad de 
säger utan hur det sägs, och hur det framförs som fokuseras. De senare 
förhållandena avgör emotionaliteten i relationen, och emotionaliteten utgör 
relationens själva plattform.

En femte sak att ta upp är teorins förhållande till behavioristisk forskning. 
I likhet med denna tradition utgår Scheff från att det är möjligt att påvisa 
kausalitet i det sociala livet. Men kausaliteten sätts in i ett vidare samman
hang än brukligt. Sociala relationer och socialt samspel uppfattas i Scheffs 
teori som avsevärt mer komplexa fenomen än vad som kan påvisas med 
hjälp av enkla stimuli-respons- samband. Behavioristen intresserar sig pri
märt för socialt beteende. Han föreställer sig att karaktären på sociala 
relationer är direkt påvisbart utifrån människors agerande. Människor beter 
sig enligt detta synsätt på ungefär samma sätt i olika situationer om 
omständigheterna är likartade. Också Scheff fokuserar socialt beteende. Men 
till skillnad från det behavioristiska perspektivet betonar han interpreta
tionens betydelse för forskningen såväl som för de inblandade aktörerna. 
Enligt Scheff kan forskarens tolkning av socialt beteende inte följa givna 
lagar. Interpretation uppfattas som en ytterst komplicerad procedur där 
man inte kan utgå endast från aktörernas yttre framträdande utan
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också måste sluta sig till vad som försigår under samspelets yta. Varje form 
av uttryck måste tolkas och förstås i det specifika sammanhang det ingår.

Den sjätte och sista sak jag vill framhålla som utmärkande för Scheffs 
teori rör dess mikrosociologiska prägel. Forskarljuset riktas mot mikrovärl
den, mot de processer och strukturer som existerar mellan individer i en viss 
social kontext. Forskningens huvudsakliga område är mikrorelationer. Det 
handlar inte om relationer mellan vilka individer som helst, utan om relatio
ner mellan personer som ingått ett inter-aktivt, perspektivtagande samman
träffande.

Scheff uppfattar varje enskilt socialt sammanträffande som ett mikrouni
versum. Detta ord implicerar att varje diskurs i ett socialt sammanträffande 
avspeglar de vidare strukturer diskursen är inbäddad i. Det finns m a o 
underliggande mikrostrukturella förhållanden i all kommunikation, och des
sa förhållanden sammankopplar individerna med varandra och med mer 
abstrakta ordningar i samhällslivet.

Ett mikrouniversum består inte endast av en för blotta ögat påtaglig 
verklighet utan också av vad Scheff benämner en inhöljd ordning, en dold 
dimension av känslor, tankar och beteende. Det sociala framträdandets scen, 
den scen som tex Goffman har som studieobjekt, bygger enligt Scheff på en 
underliggande verklighet vilken till stor del är omedveten för inblandade 
aktörer. Scheffs poäng är att man kan komma i kontakt med denna verklighet 
i forskningsarbetet. För ett sådant arbete behövs avancerad teknik och 
väldefinierad metodologi och teori.

2. Sociala band
Det begrepp som bildar stomme i Scheffs teoribygge är sociala band. Teorin 
bygger på antagandet att formande och upprätthållande av sociala band är ett 
fundamentalt mänskligt behov och människans främsta drivkraft.

Begreppet är abstrakt och svårt att precisera. Det hänvisar främst till något 
relationeilt, dvs till något som existerar mellan individer. Sociala band är den 
kraft som integrerar samhället, det kitt som sammankopplar människor och 
grupper med varandra. Bandet är, menar Scheff, inte direkt påvisbart i socialt 
samspel. Ändock behöver det inte mystifieras. Man kan anta att det är ett 
verkligt fenomen vars existens går att fastställa på indirekt väg.

Hur? Genom beskrivning, tolkning och analys av kommunikation och av 
de emotioner som verkar i bandets närhet. Som vi skall se nedan upp
märksammar Scheff framförallt emotionerna skam och stolthet, då de anses 
stå i ett specifikt förhållande till de sociala banden.

Sociala band är i Scheffs teori ett mångfacetterat begrepp och spänner 
över många analysnivåer. Det hänvisar till individuell upplevelse, till mikro
processer och till mikrostrukturer som utvecklas i socialt samspel. Begreppet

74 Sociologisk Forskning 1 ■ 1996



kan också appliceras på makroförhållanden i samhället. Det är då liktydigt 
med det mer abstrakta begreppet social solidarity (social sammanhållning) 
där relationer mellan grupper i samhället åsyftas. I Scheffs teori innefattas 
även relationer i denna vidare mening. I föreliggande artikel berörs emeller
tid endast begreppets inter-personella aspekter.

Det sociala bandets tillstånd i en viss social relation är avhängigt av 
relationens dijferentieringsgrad, dvs av vilken grad av distans som före
ligger mellan aktörerna. Graden av differentiering följer en skala mellan 
polerna närhet och distans. Stabila band byggs genom att aktörerna reglerar 
avståndet dem emellan så att de varken kommer varandra för nära eller 
avlägsnas för mycket från varandra. Det uppstår m a o ett väl avvägt 
mellanrum i relationen. I en sådan relation skapas balans mellan ” in
dividens” och ”gruppens” behov. Vare sig individualitet eller kollektivitet 
överbetonas.

På var sida om en sådan gyllene medelväg finner vi två ytterfiler som 
givits olika namn i forskningen. Scheff talar om över- och under- kon
formism och om över- och under-differentiering. Ett annat sätt att karakteri
sera relationens ytterfiler är att tala om två former av alienation; isolering 
och uppslukning. Dessa begrepp betecknar sålunda olika former av hotade 
eller avklippta sociala band. Jag återkommer till detta nedan, under rubriken 
”alienation” .

Det sociala bandets status formas till avgörande del via verbal och icke
verbal kommunikation. På omvänt vis kan det påstås att karaktären på 
kommunikation formas av det sociala bandets tillstånd. Det föreligger m a o 
en ständig dialektik mellan kommunikation och sociala band. Stabila band 
formas genom kommunikation som Scheff benämner attunement (vilket jag 
översätter med ordet ” samklang”).

Det bör slutligen poängteras att begreppet sociala band inte hänvisar till 
något statiskt förhållande i det sociala livet. Banden måste, menar Scheff, 
ständigt testas i socialt samspel. De får olika ” status” , eller ” tillstånd” , i 
varje sammanträffande och tillfälle. De kan byggas, repareras, upprätthållas, 
hotas, skadas, klippas av osv. Sociala relationer är i Scheffs föreställnings
värld aldrig riktigt självklara utan innefattar ständigt någon form av risk
moment. Ett stabilt band har, menar författaren, oftast en lång historia där 
ömsesidigt förtroende och tillit vuxit fram i relationen.

3. Kommunikation
Scheff antar, utifrån Goffman, att socialt samspel utspelas i två olika system 
av aktivitet. Det första är ett kommunikationssystem genom vilket aktörerna 
utbyter verbala symboler och gör sig förstådda i intellektuell mening. Det 
senare benämner författaren vördnads-emotionssystemet (Deference-emo-
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tion system). Genom detta senare system utbyter aktörerna icke-verbala 
symboler och värderar den emotionella betydelsen av relationen. Scheff 
betonar, som tidigare nämnts, framförallt vikten av den senare formen av 
aktivitet. Det är framförallt via sättet att agera, via uppförandet (Goffmans 
”manner” ) som bandets status avgörs.

Varför bör socialpsykologisk forskning lägga så stor tyngdpunkt vid hur 
människor uppför sig mot varandra? Ett svar är att uppförandet på ett direkt 
sätt handlar om relationen ”här och nu” , vilket verbalt innehåll oftast inte 
gör. Om man tex i undervisningssituationen behandlar ämnet ”Österrikiska 
tronföljdskriget” torde innehållet i konversationen vara föga känsligt för 
inblandade parter. Men det sätt samtalet sker på kan däremot ha betydande 
emotionell laddning, och därmed en påtaglig betydelse för relationens karak
tär. En annan orsak till att man bör fokusera kommunikationens former 
härrör ur, tycks Scheff mena, att dessa former ofta är osynliga och undgår 
aktörernas medvetande. Emotionell kommunikation bildar samspelets un
derliggande dimension. Då denna dimension svårligen kan kontrolleras 
rationellt utövar de krafter som verkar där ett särskilt stort inflytande på de 
sociala banden.

Låt mig ta ett konkret exempel ur Microsociology där de bägge aktivitets- 
systemen kan urskiljas. Scheff analyserar nedanstående utdrag ur en välkänd 
psykiatrisk intervju mellan terapeuten (T) och patienten (P). Han bygger på 
en tidigare studie av diskursen, Pittenger et al:s The first five minutes. Det 
som fokuseras i analysen är den ”emotionella kommunikationen” , och i 
synnerhet den grad av respekt som kan urskiljas i relationen.

TI: Will you sit there, (mjukt)
PI: (Sätter sig ner)
T2: (Stänger dörrarna) What brings you here? (Sätter sig ner)
P2: (Suckar). Everything wrong I guess. Irritable, tense, depressed. (Suckar) Jul.. just 

everything and everybody gets on my nerves.
T3: Nyeah
P3: I dont feel like talking right now.
T4: You dont? (Kort paus) Do you sometimes?
P4: Thafs the trouble. I get too wound up. If I get started Im allright.
T5: Nyeah? Well perhaps you will.

I Scheffs analys av diskursen uppmärksammas först ”kommunikationssys
temet” ; det verbala utbytet och de kognitiva intrycken. Låt oss ta exemplet T 
2: Terapeuten säger:”What brings you here?” . Det kognitiva budskapet i 
detta verbala yttrande består av en fråga till patienten varför han infunnit sig 
till intervjun. På ett intellektuellt plan kan patienten också antas uppfatta 
yttrandets budskap som en sådan fråga. Han reflekterar över orsaken till 
varför han sökt terapeutisk hjälp, och svarar därefter på frågan med en suck 
och säger” Everythings wrong I guess”, osv.
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Men terapeutens yttrande har också en emotionell innebörd. Det inne
fattas även av icke-verbala komponenter som bygger upp vördnads-emo- 
tionsystemet. För att förstå hur patienten kan ha upplevt yttrandet kunde 
man, om möjligt, ha beskrivit och interpreterat terapeutens sätt att framföra 
yttrandet, hans gester, hans kroppsposition, hans ansiktsrörelser osv. Man 
kunde också försökt förstå yttrandet i sin närliggande kontext (vad som 
hände innan och vad som hände efter sekvensen) och i sin vidare kontext 
(där tex den generella bilden av en terapeut-patient-relation skulle ha be
aktats). Genom dylik tolkning och analys kan man påvisa relationens under
liggande nivå, och förstå de svårigheter aktörerna har att mötas i den aktuella 
situationen. Scheff menar att aktörerna i exemplet misslyckas med att nå en 
konstruktiv relation. Han menar att detta inte endast gäller för det specifika 
tillfälle som citerats utan genom i stort sett hela intervjun. Scheff tycks 
framförallt mena att terapeutens uppförande upplevs som respektlöst av 
patienten. Hans sätt att inleda kommunikationen signalerar tex brist på 
intresse och allt för stor distans. Liknande exempel finner vi i rad T 3 och T 
5. På ett intellektuellt plan förefaller aktörerna någorlunda samstämda, men 
på ett emotionellt plan inträffar processer som motverkar formandet av 
sociala band.

När Scheff skall beskriva de kommunikativa förhållanden under vilka 
stabila sociala band formas används som tidigare nämnts begreppet sam
klang. Fullödig samklang uppstår i en relation där aktörerna uppnår ömsesi
dig förståelse, där de är koncentrerat inriktade på varandra och behandlar 
varandra på ett respektfullt sätt. De bekräftar varandra inte endast för vad de 
omedelbart säger och gör, utan också för vad de s a s är som hela människor. 
De visar alltså varandra uppskattning och förtroende på ett mer djupgående 
sätt. Scheff talar om såväl kognitiv som emotionell samklang. Kognitiv 
samklang uppnås via verbal kommunikation och emotionell samklang hu
vudsakligen genom kommunikation med gester.

Scheff menar att många socialpsykologiska teoretiker, tex Cooley och 
Mead, missar något väsentligt då de förutsätter att sociala relationer van
ligtvis kännetecknas av samklang. Detta kan förefalla stämma på ytan. Men 
om man uppmärksammar mikrovärlden under det synliga framträdandet 
framkommer ofta en mer problematisk bild av relationen. Missförstånd, 
distraktion, självupptagenhet och dold konflikt kan tex antas vara högst 
ordinära fenomen i socialt samspel. Också Goffman har, menar Scheff, en 
för enkel syn på kommunikation. Goffman tycks utgå från att aktörer 
antingen befinner sig i vad han kallar ett samtalstillstånd eller att de inte gör 
det. Scheff betonar att socialt samspel via ord och gester -  och aktörernas 
interpretation av detta samspel -  är ytterst sammansatta skeenden. Kommu
nikation leder i varje situation och tillfälle till varierande grad av samklang 
mellan parterna.
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Scheffs resonemang om kommunikation i Microsociology bygger bl a på 
ett stycke ur Georg Eliots novell Daniel Deronda. Stycket behandlar ett 
möte mellan en kvinna och en man, Gwendolen och Grandcourt. Scheff 
tolkar och analyserar vad som sker i deras relation. (Parantetiskt kan sägas 
att frågan ”Vad händer häri” utmärker Scheffs sätt att närma sig sitt 
forskningsobjekt). Han beaktar både den verbala kommunikationen, uppför
andet och det inre tankeflödet (hos Gwendolen). En av de viktigare slutsatser 
Scheff drar är att det saknas samklang mellan aktörerna under större delen av 
sammanträffandet. Samtalet ” störs” av missförstånd, självupptagna reflek- 
tioner, brist på respekt osv. Han skriver:

The avarage reader, whose experience of social encounter is apt to be like Gwendolens -  a 
fast-moving blur of misunderstanding, error, folly, and alienation, with only rare and all too 
brief moments of attunement -  is justifiably skeptical of descriptions which suggest continuo
us interpretative understanding. (Scheff, Thomas J. Microsociology. s 50)

Scheff föreställer sig alltså att den brist på samklang som finns i Gwendolen 
och Grandcourts relation kan antas gälla för sociala sammanträffanden i 
allmänhet!

Hur går aktörer till väga när de tolkar socialt beteende?
Scheff menar att all mänsklig förståelse av innebörden i handlingar och 

beteenden är kontextbunden. Det innebär att alla budskap, såväl lingvistiska 
som beteendemässiga, i viss mening är tvetydiga och ungefärliga och förstås 
utifrån den specifika kontext i vilka de ingår. Ett sådant interpretationsför- 
farande behöver man också använda i forskningen. Scheff betonar vikten av 
att forskaren försöker inta de inter-agerande aktörernas perspektiv på situa
tionen, tolka deras upplevelser och försöker förstå det konkreta skeendets 
koppling till vad som skett tidigare i situationen och vad som senare kom att 
ske.

Den avgörande skillnaden mellan tolkning av det verbala respektive det 
icke-verbala språket är att det förra institutionaliserats i lexikon där vägle
dande definitioner av ordens innebörd nedtecknats. Det icke-verbala språ
kets mening och de därmed sammanhängande emotionerna har ännu inte 
givits liknande översättningar. Retzinger och andra som forskat kring emo
tioner har dock, menar Scheff, givit viktiga bidrag till hur vi kan förstå 
kopplingen mellan känslor och socialt beteende.

4. Alienation
Alienation är ett centralt begrepp inom sociologin. Det har vanligtvis kom
mit att beteckna den process varigenom samhälleliga förhållanden leder till 
mänskligt främlingsskap och maktlöshet av olika slag: i förhållande till 
”samhället” och dess institutioner, till produktionen, till den sociala om
givningen och till självet. Den alienation som lämnats mest obehandlad i
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forskningen torde vara den som uppstår i inter-personella relationer. Denna 
form fokuseras i Scheffs arbeten.

För att beskriva vad alienation innebär i Scheffs version bör teorins 
människouppfattning förtydligas något. Människan betraktas i Scheffs per
spektiv som en både social och bio-psykisk varelse. Hon är, med Meads 
terminologi, både ett ”Mig” och ett ”Jag” . Retzinger talar om ”Det sociala 
självet” för att tydliggöra detta sätt att se på relationen individ/samhälle. Det 
sociala självet beskrivs som ett socialt system vilket stundligen formas via 
möten mellan samhälle och biologi/personlighet.

Utifrån en sådan utgångspunkt antar Scheff, i likhet med Cooley, att 
reglering av social distans är ett existentiellt faktum i den mänskliga tillva
ron. Det sociala självet utvecklas genom att Jag/icke-konformitet och Mig/ 
konformitet balanseras sinsemellan. Dylik balans skapar förutsättningar för 
differentiering mellan det sociala självet och andra människor. Det sociala 
självets alienation innebär i detta perspektiv att ”Jag” eller ”Mig” överbe
tonas. På motsvarande sätt finns tillstånd av balans i förhållandet mellan 
dessa båda medvetandepoler. Att tala om alienation implicerar att det finns 
dylika icke-alienerade tillstånd.

I icke-alienerade sociala relationer balanseras individens och gruppens 
behov sinsemellan. Individerna agerar, om vi använder tidigare nämnda 
begrepp, i emotionell och intellektuell samklang och relationen är adekvat 
differentierad. De använder sig då av ett språkbruk som Scheff benämner 
solidarity-language. Detta är direkt i uttryck av tankar och känslor, men 
samtidigt respektfullt mot den Andre. Retzingers beteckning ”Stabilt och 
säkert band-system” , där bandets strukturella aspekter betonas, förefaller väl 
vald för att beskriva icke-alienerade relationer. Ett sådant band-system 
baseras på en differentieringsnivå där aktörerna rör sig fritt mellan närhet 
och distans i relationen.

Alienerade relationer har i forskningen, menar Scheff, vanligtvis för
knippats med upplevelser av isolering (isolation). Det gäller tex för Martin 
Bubers distinktion mellan I/thou (Jag-Du) och I/it (Jag/Det). Den senare 
relationen, som Scheff benämner I-You, innebär att aktörerna separeras från 
varandra. Distansen är för stor, individuella behov ges för stort utrymme på 
socialitetens bekostnad. Relationen är överdifferentierad.

En poäng med Scheffs teori är att den inte endast behandlar nämnda 
aspekt på alienation utan även en annan form som i forskningen ofta 
förväxlats med icke-alienerade relationer. Det handlar om uppslukning (eng- 
ulfment) där det skapas för liten distans i relationen. De individuella be
hoven undertrycks och den sociala konformiteten överbetonas. Relationen är 
då underdifferentierad.

I Bloody Revenge exemplifierar Scheff hur de båda alienationsformema 
kan ta sig uttryck i ett socialt sammanträffande. Han analyserar i detalj en 
sekvens ur ett äktenskapsgräl mellan makarna Rosie och James, ett par som
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tidigare figurerat i Retzingers forskning. Jag återger för åskådlighetens skull 
den aktuella sekvensen. Ämnet rör James innehav av ett privat flygplan.

1. R: so what aspects of the plane do you want to talk
2. about?
3. J: oh just airplanes in general it doesrit have to
4. be
5. R: oh
6. J: specifically the one we have now (laugh)
7. R: no I wanna NARROW it RIGHT down TO that one
8. J: because I dont plan on it being the last
9. end of the line

10. R: No well I dont either not for you
11. J: oh good
12. R: no I wouldnt take your toy from you
13. J: all right
14. R: I sacrificed a LOT for you to have toys
15. (both laugh tightly)
16. R: but you didnt ask for it and I resent later and
17. wére still going over it ok
18. J: Yeah it it uh goes back to another era

Scheff frågar sig vad denna sekvens har att säga om makarnas relation. Att 
det finns en mängd faktorer att ta fasta på vid sidan av det som rör själva 
ämnet (flygplanet) förefaller tämligen uppenbart. Rosie och James intar 
”rationella” förhållningssätt gentemot ämnet och gentemot varandra i syfte 
att undvika kontakt med känslor som rör deras relation. Scheff menar att vi 
genom noggranna studier av vad som sker i denna sekvens satt i relation till 
sin föregående och efterföljande kontext inte bara kan förstå det aktuella 
grälet, utan att vi också kan få fram väsentliga aspekter på hela deras 
relation.

Scheff: s tolkning är att makarna befinner sig i en känslofälla av ömsesidig 
skam. Det saknas stabila band i relationen. Tecken på alienation i form av 
såväl isolering som uppslukning förekommer rikligt i stycket.

Den isolerade formen av alienation sammanhänger, menar Scheff, med ett 
separationsspråk där ”Jaget” överbetonas på ”vi-ets” bekostnad. Separa- 
tionsspråk kan vara direkt i uttryck av tankar och känslor, men det saknar 
koppling till ett respektfullt uppförande mot den Andre. I texten finner vi, 
menar Scheff, tydliga exempel på ett sådant språkbruk i rad 7, 8, 10, 12 och 
14. Scheff tycks anse att vi här finner sekvenser där talaren deklasserar den 
Andre, där han/hon till stor del behandlar/upplever sig själv som subjekt och 
den Andre som ett objekt.

Den uppslukande formen av alienation sammanhänger, fortsätter Scheff, 
med ett föreningsspråk där ”miget” eller ”viet” (eller, kan man förmoda, 
”man-et” på det svenska språket) överbetonas på ”Jagets” bekostnad. 
Föreningsspråk kan vara respektfullt gentemot den Andre, men det samman
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hänger med en inre delning där individuella behov offras för ” gruppen”/den 
Andre. Scheff menar att vi finner exempel i texten på ett sådant språkbruk på 
rad 16-17, där Rosie gör en kovändning och plötsligt intar en passiv roll i 
kommunikationen. I dramatisk kontrast till tidigare ordväxling, skriver 
Scheff, rättfärdigar Rosie här James handlingar. James, snarare än hon själv, 
tillåts bli subjektet i hennes uttalande.

Efter att ha exemplifierat de båda alienationsformema vill jag till slut peka 
på ytterligare en form av social alienation som Scheff behandlar. Han talar 
om Bimodal alienation, som den kanske vanligaste form sociala relationer 
tar sig i vårt samhälle. Scheff exemplifierar denna form genom att tala om 
relationen lärare-elever. Han menar att lärare har en tendens att ”uppslukas” 
i relation till lärarkollektivet (i form av ”Imaginära Andra”) och därmed 
”isoleras” i förhållandet till eleverna ( dvs de ”Verkliga Andra”). Individen 
kan sålunda vara underdifferentierad i förhållande till en intemaliserad 
grupp -  för stor närhet mellan ”Jag” och ”Mig” -  och samtidigt ”över
differentierad” i förhållande till den konkreta Andre.

5. Skam och stolthet
Enligt Scheff är emotionerna skam och stolthet människans båda grund
känslor (master-emotions). De benämns så eftersom de anses stå i en speci
fik relation till det sociala bandet. Dess särskilda uppgift består i att till
handahålla instinktiva signaler om bandets tillstånd. Skam och stolthet är 
ena sidan av ett mynt där det sociala bandet utgör den andra.

Skam och stolthet uppfattas som exklusivt sociala emotioner. Inte endast 
då de har nämnda bio-psykiska signalfunktion. De har också som enda 
emotioner direkt upphov i social kontext, dvs i sammanhang där självet 
värderas i den Andres verkliga eller föreställda ögon.

Scheff bygger resonemanget om skam och stolthet bl a på Cooleys analys 
av självets sociala natur. Denna analys sammanfattas i två punkter:

1) Socialt avlyssnande av självet pågår i stort sett ständigt. 2) Detta 
avlyssnande sammanhänger med en kontinuerlig värdering av självet, en 
värdering som automatiskt leder till stolthets eller skam-känslor. Utifrån 
dessa punkter formulerar Scheff ett tredje antagande: 3) Vuxna befinner sig i 
princip alltid i tillstånd av antingen stolthet eller skam, men detta tillstånd är 
oftast tämligen omärkbart.

Enligt detta synsätt relaterar sig människor således ständigt till varandra, i 
verkliga sociala situationer eller i fantasin, och detta relaterande åtföljs av 
emotionella reaktioner. Skam sammanhänger med negativ och stolthet med 
positiv värdering av det sociala självet.

Stolthet och skam uppfattas i Scheffs teori som funktionella instanser i 
den mänskliga existensen. De reglerar bandets tillstånd och har därigenom
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en överlevnadsfunktion för människan. Stolthet har vanligtvis positiva och 
skam negativa konnotationer. Men de är, poängterar Scheff, båda nödvändi
ga indikatorer som hjälper oss att tolka den situation vi befinner oss i. 
Genom ”normal skam” påtalas inadekvat differentiering, dvs att det anting
en föreligger för liten eller för stor distans i relationen. Genom stolthet 
signaleras att relationen är adekvat differentierad, dvs att det föreligger väl 
avvägd distans.

Skam är, tycks Scheff mena, vår främsta grundkänsla. Andra emotioner, 
tex vrede, sorg och rädsla, är i viss mening sekundära till skam. Detta 
eftersom skam har en tendens att blanda sig i hanterandet av andra känslor, 
dvs avgöra hur de skall upplevas och uttryckas. Om man tex upplever vrede 
gentemot den Andre åtföljs detta ofta av att man skäms för att man blivit arg 
(man ser sig själv negativt genom att man intar den Andres utsatta perspek
tiv). På liknande sätt upplever man även skam då den Andre visar tecken på 
vrede riktad mot en själv (man upplever sig separerad från den Andre).

All stolthet och i synnerhet all skam kan enligt Scheff inte betraktas som 
”normal” i givna mening. Stolthet kan uppkomma i en inter-personell 
kontext där aktören/aktörerna uppträder respektlöst och nedvärderande. Dy
lik ” stolthet” kan antas vara kompensatorisk och därmed ”falsk” . Detta 
eftersom emotionen bygger på hotade sociala band och döljer upplevelser av 
skam.

Nu behandlas knappt emotionen stolthet i Scheffs böcker. Skam är där
emot ytterst centralt. Resonemanget om skam grundas på en genomgång av 
hur denna emotion behandlats i litteraturen; bl a i de antika källorna, i bibeln, 
inom psykoanalysen och hos författare som Cooley, Goffman och Elias.

Utifrån Goffman talar Scheff om inter-personell skam, och utifrån psyko
logen Helen B Lewis om intra-personell skam. Den förra formen har sitt 
upphov i kommunikation ansikte-mot-ansikte. Den senare formen upp
kommer i den inre dialogen mellan ”Jag” och ”Mig” . Scheff kombinerar i 
sin teori dessa begrepp och framhåller att skam kan anta bägge formerna i 
samspelssituationer. Detta kan leda till skam-loopar av olika intensitet och 
varaktighet både mellan och inom aktörerna. I intra-personell mening (här 
snarast psykologisk) kan dylika skam-loopar i grava fall leda till ”kronisk 
skam” . I inter-personell mening kan man tala om processer där skam s a s  
”smittas” mellan aktörerna och resulterar i ”känslo-fällor” . Dylik ”smitta” 
drivs av att aktörerna övertar varandras verkliga eller föreställda skam- 
fylldhet. Om jag konkretiserar: person A upplever person B som skamfylld, 
och upplever genom att inta hans/hennes perspektiv själv skam. Person A:s 
upplevelse kan vara grundad på en verklig inblick i B:s perspektiv, men den 
kan också bygga på en felaktig föreställning. De former skam kan ta sig i 
sociala relationer är m a o åtskilliga.

Lewis är en av de teoretiker som Scheff hänvisar mest till. Hennes 
viktigaste bidrag till förståelsen av skam är enligt Scheff att hon påvisat
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förekomsten av omedveten, icke-erkänd skam i social interaktion. Medveten 
och erkänd skam kan ses som liktydig med den ”normala” formen. Omed
veten och icke-erkänd skam är däremot patologisk. Den ligger till grund för 
destruktiva känslor och beteenden av olika slag. Om skammens normala 
signalfunktion undertrycks blir individen oförmögen att tolka det sociala 
bandets tillstånd. En sådan förträngning av skam är, menar Scheff, ingen 
sällsynt process. Icke-erkänd skam kan snarast ses som den vanligaste 
formen av skam i det moderna samhället.

Som tidigare nämnts menar Scheff att det sociala bandets tillstånd inte går 
att påvisa direkt men väl indirekt. En viktig del av ett sådant påvisande är 
interpretation av de emotioner som är verksamma i bandets närhet. För att 
genomföra en sådan forskningsprocedur måste man för det första ha tillgång 
till datamaterial över verklig diskurs (bestående av ord, gester, ordväxlingar 
m m). För det andra måste detta material tolkas mikroskopiskt, dvs i detalj, 
utifrån en guide som föreslår vad olika beteenden hänvisar till för slags 
emotioner. Tolkning av emotionalitet måste vidare göras utifrån aktuell 
kontext. Den emotionella innebörden i enskilda yttranden måste förstås i det 
specifika sammanhang de uppträder.

Enligt Scheffs teori föreligger det alltså ett direkt samband mellan social 
struktur och emotionalitet. Strukturen är liktydig med de mönster som 
utvecklas i relationen och med de mer abstrakta mönster relationen är 
inbäddad i. Emotionerna är upplevelser som står i direktkontakt med relatio
nens tillstånd. Bräckliga sociala band signaleras genom skam, stabila band 
genom stolthet. Alienation kan ses som skammens strukturella aspekt och 
skam som alienationens emotionella aspekt. Alienationens motsats, dvs 
icke-alienerade relationer, kan på motsvarande vis ses som stolthetens struk
turella aspekt och stolthet som icke-alienerade relationers emotionella 
aspekt.

I ett kapitel i Microsociology beskriver Scheff på ett orginellt sätt kopp
lingen mellan emotioner och social struktur. Kapitlet handlar om Goethes 
Den unge Werthers lidanden. Denna boks huvudtema -  Werthers självmord 
-  har ofta tolkats i termer av olycklig kärlek. Utifrån mikroanalys av en 
händelsekedja i boken, där Werthers ambassadbesök utgör central incident, 
omtolkar Scheff temat och ser självmordet som orsakat av komplexa rela- 
tionsmässiga strukturer och processer.

Weither tillhör medelklassen men aspirerar uppåt i den sociala hierarkin, 
mot överklassen vilken hans kärlek Lotte och hans vän Greve von C tillhör. 
På en bjudning hos greven upplever Weither gränslös skam. Weither är den 
ende på bjudningen som inte är adlig och övriga gäster signalerar tydligt sitt 
ogillande över hans närvaro. Det sociala skeendet på ambassaden och de 
efterföljande händelser som är direkt kopplade till skeendet kan enligt Scheff 
uppfattas som betydande orsaker till självmordet. Scheff påvisar i sin analys 
av incidenten hur generella samhällsförhållanden (klassrelationer), indivi
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duella aspekter (Werthers omöjliga kärlek till Lotte, idealiseringen av över
klassen och nedvärderingen av den egna klassen), samverkar med inter- 
personella skeenden (förödmjukelsen på ambassaden och efterföljande hän
delser) och emotionella processer (skam och vrede). Det hela försätter 
Weither i en omöjlig livssituation där självmord förefaller vara enda utväg.

Werthers shame is so intense that he cannot identify to himself the real cause of his rage. With 
the shame completely denied and no target for his rage, he cannot define what he is feeling. 
Since both emotions are undischarged, they haunt him to the point that he feels that he can be 
free only through death.

If Weither had had pride in himself and his class, the incident might have taken a different 
direction. The humiliated fury which he ultimately turned on himself might have been directed 
toward those who rejected him instead.

(Scheff, Thomas. Microsociology, s 131)

Det kunde alltså ha funnits en väg ut ur krisen. En sådan utväg skulle 
förutsätta att Weither blivit medveten om de strukturella förhållanden som 
ligger till grund för hans kris och att han genomskådat den relationsmässiga 
fälla han fastnat i. Denna utväg tycks dock, menar Scheff, oframkomlig. 
Weither strategi är nämligen att förneka skammen och avstå från att uttrycka 
den vrede som uppkommer pga att han nedvärderas i de verkliga och 
imaginära Andras ögon. Självmordsaltemativet realiseras pga av att Weither 
är oförmögen att på ett adekvat sätt uppfatta det relationsnät hans emotiona- 
litet är invävd i.

6. Modernisering
Avslutningsvis kan vi fråga oss hur Scheff beskriver de sociala bandens 
tillstånd i det moderna samhället.

Författarens uppfattning är i princip att de moderna västerländska sam
hällena bygger på en bräcklig grund av alienerade sociala relationer. Primär- 
gruppemas sammanhållning, med Cooleys begrepp, uppfattas som det vikti
gaste kittet i ett samhälle. Genom moderniseringens snabba förändringspro
cess har primärrelationer till stor del ersatts av samhälleliga, 
sekundärrelationer. Scheff menar att det idag förefaller finnas få tecken på 
stabila sociala band i den västerländska kulturen. Alla band görs osäkra 
genom moderniseringsprocessen. Verkligen ALLA. Våra sociala relationer 
kan enligt Scheff i stort sett aldrig upplevas som helt och fullt riskfria.

Man kan fråga sig hur vi överhuvudtaget kan överleva i en sådan instabil 
värld. Om vi gjordes medvetna om förlusten av stabila band skulle, hävdar 
Scheff, varenda tillfälle i livet framstå som ett enda stort lidande. Scheff 
förklarar det faktum att samhället inte upplösts i anarki genom att peka på 
två myter eller försvar som på kulturell nivå institutionaliserats mot förlusten
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av stabila sociala band. Den ena myten utgörs av individualismen, före
ställningen om självtillräckliga individer. Denna föreställning sammanhäng
er med att betydelsen och behovet av sociala band konsekvent förnekas. Myt 
nummer två består i att mänskliga förehavanden uppfattas som tämligen 
enkla, oproblematiska saker. Komplexiteten i den mänskliga tillvaron neg
ligeras eller förträngs.

Moderniseringsprocessen har enligt Scheff, som här bygger bl a på Nor
bert Elias, lett till en skam-explosion. I det moderna samhället formligen 
flödar sociala relationer av skam. Ändock ser vi i vardagliga sammanhang få 
uppenbara tecken på denna känsla. Hur går detta ihop?

Scheffs förklaring är att skammen, genom moderniseringsprocessen, so
pats under mattan. Skamkänslor förträngs systematiskt i det moderna sam
hället. Förträngningen är, skriver Scheff, institutionaliserad i själva språket. 
Ordet skam används ytterst sällan, och skam-kontexter (där individen upp
levs negativt värderad i andras ögon) tolkas vanligtvis i individuella termer. I 
det moderna samhället har det också utvecklats sociala kompetenser som 
håller skammen dold. Vi visar upp en skam-lös fasad gentemot varandra och 
kanske också i viss mening gentemot oss själva.

I Scheffs föreställningsvärld är vi deltagare i ett samhällsliv som till 
betydande del determineras av underliggande, icke-erkänd skam. Som jag 
uppfattar saken menar han att vi bör arbeta på att försöka utveckla kommuni
kationsstrategier där det sociala bandets betydelse och tillstånd erkänns. 
Överhuvudtaget måste vi, tycks författaren uppmana oss, förbättra vår för
måga att samtala kring våra sociala relationer.

Enligt Scheffs föreställningsvärld är alienerade relationer djupt rotade i 
det västerländska samhället. Innebär detta att författaren idealiserar för- 
modema samhällen och i nutid existerande kulturer som uppvisar mer 
traditionella sociala former? Är det endast det moderna västerländska sam
hället som kan karakteriseras som alienerat?

Dessa frågor besvarar Scheff nekande. Detta är en historisk aspekt på 
teorin som jag finner problematisk. Uppfattningen att moderniseringspro
cessen leder till ökande hot mot de sociala banden förefaller glasklar i 
Scheffs arbeten. Ändock ställer sig författaren alltså tveksam till att inta ett 
historiekritiskt sätt att uppfatta samhällsutvecklingen. I givna teori framstår 
både modema och traditionella samhällen som en blandning av alienation 
och icke-alienation. Scheff menar att det finns en avgörande skillnad mellan 
modema och förmodema samhällen, liksom mellan västerländska och tex 
asiatiska samhällen. Det modema västerländska samhället tenderar mot 
överdifferentiering -  där individen är allt och gruppen inget. Traditionella 
samhällen tenderar i stället mot underdifferentiering -  där gruppen överbe
tonas på individens bekostnad. Uttryckt på ett annat sätt: alienation i det 
modema samhället handlar främst om isolering och i traditionella samhällen 
om uppslukning.
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Scheff är sålunda inte av den uppfattningen att moderniseringen är en 
alltigenom negativ process där vi går från ett lyckorike mot allt mörkare 
tillstånd. Den utveckling Scheff beskriver skulle snarare kunna tolkas som 
ambivalent, dvs värdemässigt sett innefattande motstridiga drag. Menar 
Scheff därmed att den sociala problematiken i det moderna samhället kan 
avdramatiseras?

Knappast. I Scheffs verk framtonar ett socialt liv som till betydande del 
bygger på hotade sociala band, på bristande samklang, på inadekvat diffe
rentiering i relationerna, på icke-erkänd skam och på alienation. Utifrån 
grundantagandet om människans behov av stabila sociala band torde en 
sådan slutsats vara allt annat än odramatisk.
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ABSTRACT
This articel is a introduction to the socialpsychology of Thomas J Scheff. Scheff is a Professor 
emeritus at University of California, Santa Barbara. His work has not been introduced for a 
Swedish audience before, and therefore the article concentrates on some general aspects of the 
theory.

It begins with a part where some characteristic aspects of Scheffs theory is outlined in 
relation to a more conventional socialpsychology. The text continues with a treatment of the 
central concepts of the theory. Social bond is the most important concept. Social bonds are the 
forces that keeps people together. In Scheffs view the buildning of bonds is the most 
fundamental human motive. The status of the social bond can be discovered in different ways. 
The method Scheff uses includes describtion, interpretation and analyze of communication, 
both in the verbal and the non-verbal sence. Scheff argues that strong bonds are built through 
communication that follows specific forms. The concept attunement is apt to describe these 
forms. The status of the bond is also dependent on the degree of differentiation in the relation. 
Secure bonds follows from optimal differentiation. Broken or damaged bonds can be charac
terized in terms of alienation. Scheff speaks of two main forms of alienation; engulfinent and 
isolation. A third factor that is important for the status of the bond is the kinds of emotions that 
operate in its maintenance. Shame and pride is according to this theory the master-emotions in 
human existence. They play a primary role in human conduct by giving the actors instinctive 
indications of the status of the bond. The last part of the article deals with what the theory has 
to say about social relationships in the modem society.
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