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Abstract  

The purpose of this essay is using theories about labeling and social bonds to study whether a measure of 

rehabilitation for the psychically disabled contributes to a return to a normal status as not-labeled. Partly we 

examine whether the activities organized by the regulation-ruled authorities during the work of rehabilitation 

lead to shame or pride, and partly how these activities are organized regarding the processes that lead to the 

emotions pride or shame among the participants. Method: qualitative semi-structured face-to-face interviews 

with professional rehabilitation-actors at the Public Employment Office (PEO), the Social Insurance Office 

(SIO), the Social Service (SOS), the Psychiatry and the Division of Labour Market (AME). 

 

Conclusions: the Psychiatry clients are treated with respect, may participate, and communication is characterized 

by attunement, therefore strong social bonds can be built. On the contrary, among the other examined activities, 

we found many elements that arouse shame. Since these are more ruled by regulations, the result is engulfment 

and demands on conformity, because the compromise-possibilities are almost non-existent. Psychically disabled 

persons are met by prejudice, ignorance, disrespect and a non-solidarity-language. To get help, the individual has 

to accept a label in form of a diagnosis, and this labeling leads to a negative self-image. Furthermore the 

psychically disabled persons are falling between two chairs because of a weak cooperation between the 

rehabilitation-actors. Bimodal alienation and triangulation contributes to the difficulties in cooperation. 

 

Result: the social bonds are not strong enough to achieve a rehabilitation-effect. Even if the treatment from each 

administrator is important, we find the explanation-level primarily in laws, rules and government, because the 

structure rules the rehabilitation-measures, with shame as a consequence. Since we found elements of shame 

institutionalized in the way of working at PEO, SIO, SOS and AME, it means that social bonds can never reach a 

level good enough for achieving pride and normalization from a deviance or labeled identity. 
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Sammanfattning  

En studie om rehabilitering – en skamgörande process? 96 sidor Anna Jonsson, Ewa Pettersson och Veronica 

Willman, Institutionen för hälsa och samhälle, Sociologi C 15 hp, HT 2008, Högskolan Dalarna Falun.  

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av teorier om stämpling och sociala band undersöka om en 

rehabiliteringsåtgärd för psykiskt funktionshindrade kan bidra till återgång till normal status som icke stämplad. 

Dels prövar vi om den regelstyrda myndighetsutövningen vid rehabiliteringsåtgärder leder till skam eller stolthet, 

och dels undersöker vi hur verksamheterna organiseras i syfte att rehabilitera psykiskt funktionshindrade i 

avseende på processer som leder till emotionerna stolthet eller skam hos deltagarna. Metoden är kvalitativ och 

som datainsamlingsmetod används semistrukturerade enskilda intervjuer med yrkesverksamma 

rehabiliteringsaktörer på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten, Psykiatrin och AME. Som 

teoretisk utgångspunkt har vi använt oss av Thomas J Scheff´s teori om sociala band. 

 

Resultaten visar att brukarna inom psykiatrin generellt sett möts med respekt och delaktighet samt att 

kommunikationen kännetecknas av samklang, vilket gör att stabila sociala band kan byggas. Hos övriga 

undersökta verksamheter fann vi exempel på flera skamskapande faktorer. Dessa verksamheter tenderar att vara 

mer regel- och lagstyrda, vilket ger resultatet uppslukning och krav på konformitet, då kompromissmöjligheterna 

i det närmaste är obefintliga. Psykiskt funktionshindrade bemöts i flera fall med fördomar, okunskap samt 

respektlöshet och ett separerande språk. För att få hjälp krävs att individen accepterar en stämpel i form av en 

diagnos, och denna stämpling leder också till en negativ självbild. Vidare tenderar psykiskt funktionshindrade 

personer falla mellan stolarna på grund av brister i samverkan mellan rehabiliteringsaktörerna. Bimodal 

alienation och triangulering är bidragande orsaker till att samverkan försvåras. 

 

Resultat: de sociala banden är inte tillräckligt stabila för att åstadkomma en optimal rehabiliteringseffekt. Även 

om den enskilde handläggarens förhållningssätt har betydelse, finner vi den förklarande nivån främst i lagar, 

regler och förordningar, då strukturen styr rehabiliteringsåtgärderna med skam som följd. Eftersom vi funnit 

skamskapande moment institutionaliserat i arbetssättet hos myndighetsutövarna och hos AME, antar vi att 

sociala band aldrig kan nå tillräckligt bra nivå för att stolthet och normalisering skall kunna ske från en 

avvikande eller stämplad identitet som psykiskt funktionshindrad.  

 

 

Nyckelord: rehabilitering, psykiskt funktionshindrade, Scheff, skam/stolthet, sociala band, stämplingsteori 
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Förord 

Vi vill tacka alla som hjälpt oss med denna uppsats. Speciellt vill vi tacka de yrkesverksamma 

på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten och Psykiatrin samt AME. Vi är 

tacksamma för Ert tålamod att ställa upp som informanter och att ni tillåtit oss spela in 

intervjuerna.  

 

Vi tackar även vår handledare Peter Jansson för värdefulla råd till oss för vårt uppsatsarbete. 

Tack för att Du tagit Dig tid för oss och tack för snabba svar via e-post på våra frågor.  

 

Sidantalet i vår uppsats förklaras av att vi är tre personer som arbetat med uppsatsen och vi 

vill alla bidra kvantitativt till denna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Innehållsförteckning 

1. Introduktion ....................................................................................................... 9 

1.1 Disposition ........................................................................................................................ 9 

1.2 Bakgrund .......................................................................................................................... 9 

1.3 Aktuell situation för människor med psykiska funktionshinder ..................................... 10 

1.3.1 Ekonomi ................................................................................................................................ 10 

1.3.2 Försörjning och sysselsättning ............................................................................................. 11 

1.3.3 Rehabilitering ....................................................................................................................... 11 

1.4 Översikt av det offentliga ansvaret för rehabilitering ..................................................... 12 

1.4.1 Arbetsförmedling ................................................................................................................. 12 

Samverkan ..................................................................................................................................... 12 

1.4.2 Försäkringskassan ................................................................................................................. 12 

Samverkan ..................................................................................................................................... 13 

1.4.3 Kommunen och Socialtjänsten ............................................................................................. 13 

Samverkan ..................................................................................................................................... 13 

1.4.4 Hälso och sjukvård ................................................................................................................ 13 

Samverkan ..................................................................................................................................... 14 

1.5 Sammanfattning av inledningen ..................................................................................... 14 

1.6 Syfte ................................................................................................................................ 15 

1.7 Frågeställningar .............................................................................................................. 15 

1.8 Teoretisk distinktion mellan begreppen skam och skuld................................................ 15 

2. Teori ................................................................................................................ 19 

2.1 Tidigare forskning .......................................................................................................... 19 

2.1.1 Skam i samband med arbetslöshet och sjukskrivning .......................................................... 19 

2.1.2 Skam, stigma och psykisk ohälsa .......................................................................................... 20 

2.1.3 Förutsättningar för rehabilitering ........................................................................................ 22 

2.2 Relevant teoribildning .................................................................................................... 24 

 



7 

 

2.2.1 Sociala band, skam och stolthet ........................................................................................... 24 

2.2.2. Fördomar, stigmatisering och stämpling ............................................................................. 27 

2.2.3. Regioner och regionbeteende ............................................................................................. 29 

3. Metod ............................................................................................................... 31 

3.1 Datainsamling ................................................................................................................. 31 

3.1.1 Urval av intervjupersoner ..................................................................................................... 31 

3.1.2 Generaliserbarhet ................................................................................................................ 31 

3.1.3 Intervjuernas genomförande/procedur ............................................................................... 32 

3.2 Etiska överväganden ....................................................................................................... 33 

3.3 Reliabilitet/tillförlitlighet ................................................................................................ 34 

3.4 Validitet/Trovärdighet .................................................................................................... 34 

3.5 Operationalisering av indikatorer i form av intervjufrågor ............................................ 35 

3.5.1 Indikatorer på skam .............................................................................................................. 35 

3.5.2 Indikatorer på stolthet ......................................................................................................... 38 

3.6 Figur 1. Vår tolkning av Scheff ...................................................................................... 40 

4. Analys och tolkning ........................................................................................ 41 

4.1 Försäkringskassan ........................................................................................................... 41 

4.1.1 Stolthetsskapande faktorer i verksamheten ........................................................................ 41 

4.1.2 Skamskapande faktorer i verksamheten .............................................................................. 43 

4.2 Socialtjänsten .................................................................................................................. 48 

4.2.1 Stolthetsskapande faktorer i verksamheten ........................................................................ 49 

4.2.2 Skamskapande faktorer i verksamheten .............................................................................. 51 

4.3 Arbetsförmedlingen ........................................................................................................ 57 

4.3.1 Stolthetsskapande faktorer i verksamheten ........................................................................ 58 

4.3.2 Skamskapande faktorer i verksamheten .............................................................................. 59 

4.4 AME:s verksamhet ......................................................................................................... 67 

 



8 

 

4.4.1 Stolthetsskapande faktorer i verksamheten ........................................................................ 67 

4.4.2 Skamskapande faktorer i verksamheten .............................................................................. 69 

4.5 Vuxenpsykiatrin.............................................................................................................. 76 

4.5.1 Stolthetsskapande faktorer i verksamheten ........................................................................ 76 

4.5.2 Skamskapande faktorer i verksamheten .............................................................................. 82 

5. Sammanfattande resultat ................................................................................. 85 

5.1 Bidrar den legalt institutionaliserade regelstyrda myndighetsutövningen vid 

rehabiliteringsåtgärder till skam eller stolthet, utanförskap eller delaktighet? ..................... 85 

5.2 Hur organiseras verksamheterna i syfte att rehabilitera psykiskt funktionshindrade i 

avseende på processer som leder till emotionerna stolthet eller skam hos deltagarna? ....... 88 

6. Avslutande diskussion ..................................................................................... 91 

Referenser/Källförteckning ................................................................................. 93 

Bilagor ................................................................................................................. 97 

Figurförteckning 

Figur 1 Vår tolknig av Scheff .............................................................................. 40 

 

 

 

 

 

 



9 

 

1. Introduktion 

1.1 Disposition 
Uppsatsen är disponerad i sex delar. I del ett redogör vi om lagar som reglerar de olika 

rehabiliteringsaktörernas ansvar när det gäller rehabiliteringen av psykisktfunktionshindrade 

och om den aktuella situationen för den aktuella gruppen. Här presenterar vi syftet med 

uppsatsen samt frågeställning. Del ett avslutas med en redogörelse för distinktionen mellan 

skam och skuld. Del två är en teoridel som består av de teorier som vi bygger uppsatsen och 

frågeställningen på. Del tre består av en redogörelse av den valda metoden, som är kvalitativ. 

Denna del består även av indikatorer på skam och stolthet, som har fått utgöra vårt verktyg 

under analysen av intervjuerna. I del fyra finns analysen av intervjuerna. Varje analys är 

uppdelad i en skam- och en stolthetsdel. Vi redogör för vårt samlade helhetsintryck genom en 

sammanfattande helhetsanalys för varje intervjuad verksamhet/myndighet. I del fem, 

resultatdelen, försöker vi sammanfatta de svar vi kommit fram till på våra frågeställningar. 

Slutligen för vi i del sex en avslutande diskussion.  

   

1.2 Bakgrund 
I ett tidigare uppsatsarbete gjorde vi en utvärdering av brukares inflytande och 

medbestämmande i en kommunal sysselsättningsverksamhet. I denna 

sysselsättningsverksamhet utförde brukarna s.k. legoarbeten åt olika företag på orten och det 

framkom att brukare upplevde känslor av meningslöshet och en kluvenhet vad gällde detta 

arbetes värde för den enskilda individen eftersom någon ersättning i enlighet med ett 

lönearbete inte kunde erhållas, trots att arbetet ofta utfördes under tidspress. Flera av brukarna 

hade tidigare haft arbeten på den reguljära arbetsmarknaden men var fortfarande efter flera år 

kvar i sysselsättningsverksamheten och det framkom att brukare också kände sig 

stigmatiserade av omgivningen genom att befinna sig i denna verksamhet. Detta kan relateras 

till den undersökning av brukares åsikter och krav på sin situation i samhället som bedrevs av 

den nationella psykiatriutredningen
1
, där framkom att brukarnas uppfattning om 

rehabiliteringsinsatser var att dessa måste leda till möjligheten att kunna skaffa sig en 

fungerande ekonomi med pengar som är förtjänade genom arbete. Detta ses som en viktig del 

i processen mot målet att kunna känna sig som en fullvärdig medborgare. 

Dessa aspekter har väckt vårt intresse för att undersöka hur myndigheter och annan offentlig 

verksamhet arbetar med människor med psykiska funktionshinder i fråga om rehabilitering 

mot arbete och huruvida dessa rehabiliteringsinsatser bidrar till normalisering och återgång 

till normal status för dessa människor. Vi vill med vårt uppsatsarbete därför försöka bidra till 

kunskapsutvecklingen inom detta område då psykisk ohälsa är ett av det vanligaste 

hälsoproblemet bland människor i dagens samhälle
2
 och därför berör många sociala 

verksamhetsområden i samhället. Detta gör att vi finner det både intressant och viktigt att 

undersöka hur befintliga rehabiliteringsinsatser påverkar individens möjligheter att återhämta 

                                                           
1
 ”Så vill vi ha det – patient, brukar – och anhörignätverkets krav på framtida vård, stöd och behandling inom 

psykiatriområdet” (2006) 
2
 Socialstyrelsen, Folkhälsa och sociala förhållanden. Lägesrapporter 2007 
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sig och återgå till ett liv i enlighet med flesta andra människors med inriktning att påbörja 

eller fortsätta ett arbetsliv. 

För att tydliggöra vår förförståelse kring vårt valda ämne och därigenom bättre kunna hantera 

denna vad gäller kravet på objektivitet i hanteringen av vårt material, redogör vi efter 

dispositionen i nästa stycke för vår kännedom om den situation som råder för människor med 

psykiska funktionshinder samt en översikt vad gäller det offentliga ansvaret för rehabilitering. 

 

1.3 Aktuell situation för människor med psykiska funktionshinder 
1.3.1 Ekonomi 
Från och med senare delen av 1800-talet var människor med psykiska funktionshinder 

hänvisade till ett liv på institution under en samhällelig inställning att någon förbättring i det 

närmaste var omöjligt
3
 men synen på psykiska funktionshinder har sakta förändrats och från 

och med 1960-talet började man intressera sig för i vilken grad människor med psykiska 

funktionshinder kunde rehabiliteras till ett mer normalt liv
4
. Detta har sannolikt bidragit till att 

det nu existerar en mer positiv syn där människor med psykiska funktionshinder anses kunna 

återhämta sig helt eller åtminstone delvis bara förutsättningarna är de rätta
5
. Psykiatrireformen 

med början 1995 skulle bedrivas just med denna intention, att försöka skapa bättre 

levnadsvillkor för människor med psykiska funktionshinder och deras möjlighet att få leva 

under samma förutsättningar som de flesta andra i samhället
6
. Utredningar som gjorts visar 

dock på att människor med psykiska funktionshinder framförallt lever under sämre 

ekonomiska villkor än övriga befolkningen då t ex 34 % av männen och 21 % av kvinnorna i 

åldern 25-64 år kan räknas som fattiga i jämförelse med 11 % av befolkningen som hör till 

samma ålderskategori
7
 detta medför att ungefär hälften av de tillfrågade männen och 

kvinnorna har svårigheter att kunna betala sina löpande utgifter varje månad.  

Även i jämförelse med andra handikappgrupper så lever människor med psykiska 

funktionshinder i en sämre ekonomisk situation även om det inte tycks förekomma några 

större inkomstskillnader mellan grupperna. Detta förklaras genom att människor med 

psykiska funktionshinder inte får det stöd som behövs för att kunna hantera sin ekonomi samt 

att de inte får nödvändig kompensation för de merkostnader som deras funktionshinder 

medför och det antas även finnas en undergrupp som har en mycket låg inkomst. Människor 

med psykiska funktionshinder upptar också större delen av den årligen växande grupp som 

har en inkomst under 60 % av medianinkomsten beräknad på alla innevånares inkomster i 

Sverige, denna grupp antas bestå av personer som tidigt erhållit förtidspension
8
. 

                                                           
3
 Goldberg 2005:454 ff. 

4
 Karlsson M. 2008 

5
 Topor 2004 

6
 Socialstyrelsen: Välfärd och valfrihet? Slutrapport från utvärderingen av 1995 års psykiatrireform 

7
 Socialstyrelsen Social rapport 2001 resp.2006 

8
 SOU 2006:100 s.97 
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1.3.2 Försörjning och sysselsättning 

Vad gäller arbetslöshet och bidragsberoende tillhör människor med psykiska funktionshinder 

en grupp som också oftare är arbetslösa än befolkningen i övrigt och istället är hänvisade till 

bidrag för att klara sin försörjning
9
. Även här befinner sig människor med psykiska 

funktionshinder i underläge i jämförelse med andra handikappgrupper, då människor med 

psykiska funktionshinder är den grupp som har den lägsta frekvensen individer i 

sysselsättning dvs. personer som har en anställning på öppna arbetsmarknaden, står som 

arbetssökande, studerar eller innehar en skyddad anställning. Denna svaga förankring på 

arbetsmarknaden påvisas då endast ungefär en tredjedel av de människor med kända psykiskt 

funktionshinder har en sysselsättning i enlighet med vad som ovan beskrivits. En annan studie 

visar att av de 43000 personer som var föremål för psykiatrireformen visade sig endast 8 % ha 

ett arbete på den öppna arbetsmarknaden
10

.  

Att ha ett psykiskt funktionshinder kan sägas ha en mer negativ effekt på arbetsförmågan än 

vad andra funktionshinder har och ett mycket stort antal individer återfinns i 

socialförsäkringssystemet där det har visat sig att många har sin försörjning genom 

sjukförsäkringen. Den senaste undersökningen av antalet människor med förtidspension
11

 

visade att antalet individer som blivit förtidspensionerade pga. psykisk ohälsa har ökat med  

61  % bland män och med 70 % bland kvinnor
12

. Hos unga människor som fått aktivitets eller 

sjukersättning är psykiska funktionshinder överrepresenterade då två av tre ungdomar mellan 

16-29 år erhåller dessa ersättningar pga. denna problematik.  

1.3.3 Rehabilitering 

Psykiska funktionshinder står för socialförsäkringssystemets största kostnad och behovet av 

en fungerande rehabilitering påtalades av psykiatriutredningen (1999) men trots att detta 

problem uppmärksammades blir människor med psykiska funktionshinder ännu kvar i 

bidragssystemet. Det har bl.a. visat sig att Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska 

program som finns i syfte att förbättra funktionshindrades möjligheter på arbetsmarknaden 

inte används i någon större utsträckning för människor med just psykiska funktionshinder. 

Åtgärder som offentligt skyddade anställningar och lönebidragsanställningar är åtgärder som 

riktar sig till denna grupp, men någon större andel människor med psykiska funktionshinder 

finns inte representerade inom dessa åtgärder. Utav tvåtusen offentligt skyddade anställningar 

befann sig under 2004 endast fem personer med psykiska funktionshinder i denna åtgärd, och 

av de arbetsgivare som erhöll lönebidrag för att anställa någon med nedsatt arbetsförmåga 

hade endast 12 % av arbetsgivarna anställt någon med ett psykiskt funktionshinder
13

. Detta 

tolkas som att Arbetsförmedlingens åtgärder inte når människor med psykiska 

                                                           
9
 Ibid s. 97-98 

10
 Socialstyrelsen (2003) 

11
 Riksförsäkringsverket 2004 

12
 SOU 2006:100 s.98 

13
 SOU 2006:100 s. 124 
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funktionshinder i någon högre utsträckning vilket i sin tur bidrar till svårigheter för denna 

grupp att kunna ta sig till egen försörjning
14

.  

 

1.4 Översikt av det offentliga ansvaret för rehabilitering 
Det offentliga ansvaret för rehabilitering är ett sektoriserat ansvar som delas mellan 

landstingets hälso och sjukvård, kommunens socialtjänst samt statens arbetsförmedling och 

försäkringskassa. Dessa fyra sektorer har ett övergripande ansvar för det egna 

verksamhetsområdet med separata regelverk tillhörande varje sektor
15

.      

1.4.1 Arbetsförmedling 

Arbetsförmedlingen har ett sektorsansvar inom arbetsmarknadspolitiken att uppfylla det 

handikappolitiska mål som säger att alla människor skall ges samma möjligheter att delta i 

arbetslivet. Ett etappmål för Arbetsförmedlingen är därför att ta tillvara arbetsförmågan hos 

människor med funktionshinder, så att deras sysselsättningsgrad överrensstämmer med övriga 

befolkningens så långt detta är möjligt.  

Enligt förordningen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet är Arbetsförmedlingens uppdrag 

att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering genom vägledande, utredande, arbetsförberedande 

och rehabiliterande insatser
16

. Rehabiliteringsuppdraget omfattar målgrupperna arbetslösa 

med funktionshinder vilka har en nedsatt arbetsförmåga, samt personer som är sjukskrivna 

eller innehar aktivitets eller sjukersättning. Inom ramen för Arbetsförmedlingens verksamhet 

innebär arbetslivsinriktad rehabilitering insatser som kan kompensera den nedsatta 

arbetsförmågan genom anpassade lösningar, vilka ska kunna utveckla och ta till vara de 

resurser som den arbetssökande har
17

.  

Samverkan  

Arbetsförmedlingen ska samverka med Försäkringskassan, Socialtjänsten, sjukvården och 

kriminalvården i linje med att människor har olika behov av stöd i rehabiliteringen till arbete. 

1.4.2 Försäkringskassan 

Enligt lagen om allmän försäkring ska arbetslivsinriktad rehabilitering inom 

Försäkringskassans sektor syfta till att den som drabbats av sjukdom ska återfå sin 

arbetsförmåga och sina förutsättningar att bli självförsörjande genom förvärvsarbete.  

Försäkringskassan har ansvar över samordningen och tillsynen över de insatser som behövs 

för att underlätta återgången till arbete för personer med långvariga sjukskrivningar, eller för 

de som har aktivitets eller sjukersättning
18

. Försäkringskassan ska i samråd med individen det 

                                                           
14

 Ibid s. 125 
15

 SOU 2000:78 
16

 Förordning 2000:628 om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 
17

 Vis Arbetsförmedlingens intranät 
18

 Den tidigare förtidspensionen är nu ersatt av sjuk- och aktivitetsersättning. Sjukersättning kan betalas ut till 

personer mellan 30-64 år där arbetsförmågan pga. sjukdom eller nedsättning i fysisk eller psykisk 

prestationsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Aktivitetsersättning betalas ut till personer 
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gäller, se till att  behovet av rehabilitering klarläggs så fort som möjligt och att de insatser 

som behövs för en effektiv rehabilitering påbörjas så snart det är möjligt av medicinska och 

andra skäl.
19

 De aktuella rehabiliteringsåtgärderna ska planeras i samråd med den enskilde 

och utgå från de förutsättningar och behov som individen har. Försäkringskassan har även 

ansvar för att motivera individen att delta i åtgärderna
20

. 

Samverkan 

Efter medgivande från den enskilde individen ska Försäkringskassan samverka med 

eventuella arbetsgivare och arbetstagarorganisationer samt med Arbetsförmedling, hälso och 

sjukvård, socialtjänst och andra myndigheter som kan tänkas vara aktuella i 

rehabiliteringssammanhanget. Det är sedan Försäkringskassans ansvar att verka för att alla 

parter tar sitt ansvar för de åtgärder som behövs för att rehabiliteringen ska bli så effektiv som 

möjligt för den försäkrade
21

. 

1.4.3 Kommunen och Socialtjänsten  

Kommunens ansvar för rehabilitering vilket regleras genom Socialtjänstlagen ska först träda 

in när ingen annan aktör kan sägas ha rehabiliteringsansvaret för den enskilde individen. Detta 

ansvar varar därmed också tills någon annan aktör kan ta över. Kommunernas socialtjänst 

ansvarar för den rehabilitering som är av social art med det övergripande målet att skapa 

ekonomisk och social trygghet, jämlika levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i 

samhällslivet. Den sociala rehabiliteringen kan innebära varierande insatser, däribland att 

fånga upp den enskildes hjälpbehov, rådgivning samt bistå i förmedlandet av relevanta 

kontakter och annan service. Insatserna ska hela tiden aktualiseras efter den enskilda 

individens specifika behov. Ett särskilt ansvar föreligger även kommunen för människor som 

är psykiskt långtidssjuka och för människor med missbruk
22

.  

Samverkan 

För att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser får kommunen även träffa 

överrenskommelse om samverkan med landstinget, försäkringskassan och arbetsförmedling
23

. 

1.4.4 Hälso och sjukvård 

Hälso och sjukvården har via landstinget ansvar för den medicinska rehabiliteringen som 

regleras via hälso och sjukvårdslagen med målet att försöka återställa, förbättra eller bibehålla 

grundläggande funktioner hos en individ som drabbats av sjukdom eller skada. Den 

medicinska rehabiliteringen kan också innebära rådgivning, olika stödåtgärder och prövning 

av patientens funktioner. Enligt lag har landstinget relativt stor frihet att utforma vården efter 

de behov som finns i regionen och på lokal nivå men med det övergripande målet ”en god 

                                                                                                                                                                                     
mellan 19-29 år under samma förutsättningar som vid sjukersättning där arbetsförmågan är nedsatt under minst 

ett år och där möjlighet att återgå till arbete prövats i anslutning till hela arbetsmarknaden. 
19

 Lagen om allmän försäkring (2007:98) 
20

 SOU 2000:78 
21
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22
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23
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hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen”
24

. Hälso och sjukvården ska bedrivas 

utifrån den enskilda individens behov vilket också ska innefatta hela befolkningen. 

Samverkan 

I hälso- och sjukvårdslagen finns inget uttalat om krav på samverkan med andra instanser vad 

gäller rehabiliteringsinsatser.  

 

1.5 Sammanfattning av inledningen 
Vid jämförelse av den aktuella situationen för människor med psykiska funktionshinder och 

de lagar och förordningar som ska styra rehabiliteringsaktörernas arbete, så kan man utläsa att 

den offentliga verksamheten tenderar att inte nå upp till mål och riktlinjer då det gäller denna 

grupp. Svårigheterna för människor med psykiska funktionshinder att få tillgång till 

arbetsmarknaden genom samhällets offentliga rehabiliteringsinsatser och därmed möjligheten 

till egen försörjning är i nuläget påtagliga. Människor som har ett psykiskt funktionshinder 

blir kvar i bidragssystemen och har framförallt sin försörjning genom sjukförsäkringen, trots 

det påvisade ansvaret att Försäkringskassan så tidigt som möjligt ska se till att individens 

behov av rehabilitering klarläggs och att adekvata insatser för densamma påbörjas så snart det 

är möjligt för individen
25

. Genom att Försäkringskassan är förordade att samverka med 

instanser som bl.a. Arbetsförmedlingen finns möjligheten att även resurser inom denna 

verksamhet kan aktualiseras för individer som erhåller ersättning från sjukförsäkringssystemet 

vilket kan medföra ett bättre utgångsläge vad gäller tillgång till arbetsmarknaden. Även 

Arbetsförmedlingens riktlinjer föreskriver att Arbetsförmedlingens verksamhet ska utgå från 

arbetsmarknadspolitiska och handikappolitiska mål där människor med funktionshinder 

genom insatser ges samma möjligheter att delta i arbetslivet i likhet med övriga befolkningen. 

Med den förekommande låga frekvensen av individer i sysselsättning och den svaga 

förankringen till arbetsmarknaden tycks verkligheten idag se annorlunda ut för människor 

som har funktionshinder av just psykisk karaktär.  

Kommunen och socialtjänsten har ansvaret att gripa in som rehabiliteringsaktör av social art 

när det inte finns någon annan instans som kan ta detta ansvar, vilket kan innebära många 

varierande insatser. Här innefattas även ett ansvar att både på individ och på samhällsnivå 

skapa ekonomisk trygghet, jämlika levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i samhällslivet för 

medborgarna. Människor med psykiska funktionshinder befinner sig i ett ekonomiskt 

underläge vilket medför att deras livssituation och tillgång till samhället ytterligare försvåras 

vilket i sin tur riskerar att påverka möjligheterna till återhämtning
26

. Detta torde vara ett 

ansvar för kommunen och socialtjänsten samtidigt med åläggandet om det särskilda ansvaret 

för människor med långvariga psykiska problem
27

.  

Hälso och sjukvården som står för den medicinska rehabiliteringen är också en viktig aktör i 

rehabiliteringsarbetet i syfte att återställa och förbättra individers funktionsförmåga och 
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omnämns vad gäller samverkan i lagtexten för alla rehabiliteringsaktörer. Försäkringskassan 

och Arbetsförmedling ska samverka med Landstingets hälso och sjukvård medan kommunen 

får träffa överrenskommelse med Landstinget. Människor med psykiska funktionshinder 

befinner sig dock i en komplex och svår livssituation, vilket också påvisas i en av regeringens 

propositioner som framhåller det specifika behovet av olika typer av insatser för att 

människor med just psykiska problem ska kunna erhålla ett lyckat rehabiliteringsresultat
28

. 

Nödvändigheten av att alla delar och insatser är samspelta påvisas i samma proposition.  

Principen om helhetssyn där man ser till hela den verklighet som en människa lever i vid 

rehabiliteringsåtgärder tas ej explicit upp i lagtexterna, men uttrycks däremot i olika 

förarbeten vilka påvisar nödvändigheten med att se rehabilitering som en process och inte ett 

antal lösryckta åtgärder 
29

. Människor med psykiska funktionshinder är i behov av ett flertal 

rehabiliteringsinsatser för att kunna återhämta sig och få ökade livschanser vilket leder till 

vårt syfte och våra frågeställningar som vi behandlar i nästa stycke. 

 

1.6 Syfte 

Att med hjälp av teorier om stämpling och om sociala band undersöka om en 

rehabiliteringsåtgärd för psykiskt funktionshindrade bidrar till återgång till normal status som 

icke stämplad. 

 

1.7 Frågeställningar 

 Bidrar den legalt institutionaliserade regelstyrda myndighetsutövningen vid 

rehabiliteringsåtgärder till skam eller stolthet och uppbyggandet av goda sociala band? 

 Hur organiseras verksamheterna i syfte att rehabilitera psykiskt funktionshindrade i 

avseende på processer som leder till emotionerna stolthet eller skam hos deltagarna?  

 

1.8 Teoretisk distinktion mellan begreppen skam och skuld  
Eftersom vi kommer att använda oss av skamteorier är det nödvändigt att avskilja begreppet 

skam från skuld. Sett i ett socialpsykologiskt perspektiv är skam (och stolthet) de mest sociala 

av alla känslor. I skammen riktas den andres negativa blickar mot det egna självet
30

. Skam 

innefattar alltid självet i relation till andra även om det bara sker i föreställningsvärlden. 

Därför kallas också skammen för själviakttagandets känsla. Skamkänslan kan beskrivas som 

en inre plåga, en obehaglig upplevelse som skakar oss i grunden. Självrespekten står på spel 

samtidigt som vårt människovärde ifrågasätts
31

. Det är lätt att blanda ihop skam och skuld. 

Skam kan också avse en specifik handling och skuld kan drabba hela personen i form av 

självanklagelser. Kanske kan man säga att skulden övergår i skam om jag upplever att min 

skuldbelagda handling avslöjar min underliggande värdelöshet. När en person försvarar sig 

mot skam med vredesutbrott kan det uppstå en negativ skam- och skuldcirkel. Efter att ha levt 

                                                           
28
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29
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31
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ut skammens raseri kan man känna skuld över sitt vredesutbrott och börja skämmas igen. Det 

problematiska när man försöker skilja skam och skuld är att vissa personer kan känna skuld i 

en situation där andra istället känner skam. Att skam och skuld kan förekomma i samma 

sammanhang bidrar naturligtvis till otydligheten. I de lägen där både skam och skuld aktiveras 

vid en överträdelse kan skammen bli kvar långt efter att man på olika sätt sonat sitt brott
32

. 

Den skambenägne är sannolikt också ofta skuldbenägen, men man kan se skillnad mellan 

emotionerna.  

 

Test har utvecklats för mätning av personliga tendenser när det gäller i vilken mån människor 

är benägna att skämmas eller känna skuld
33

.  I exempelvis situationer som framkallar ilska 

kunde man se att både de skuld- och skambenägna hade en tendens att bli upprörda och arga, 

men att tendensen var mer markant hos de skambenägna. Skambenägenhet var förknippad 

med illvilliga och stridslystna reaktioner samt fysiska, verbala och symboliska reaktioner av 

aggressiv art samt också förknippade med outtryckt ilska. Skuldbenägenhet var förknippad 

med konstruktiva och försonliga reaktioner samt med få aggressiva reaktioner. Man jämförde 

också förmågan till empati hos skuld- och skambenägna, d v s förmågan att leva sig in i andra 

individers känsloupplevelser. Man skiljer mellan två typer av empati: en inåtriktad och en 

utåtriktad. Vid utåtriktad empati betraktar individen saker och ting ur den andres perspektiv, 

känner som den andre, och förstår den andres känslor. Då den andre är missmodig erbjuder 

den utåtriktat empatiske omsorg och medkänsla. Vid inåtriktad empati kan inlevelsen vara 

lika stark, men individen fokuserar på sina egna känslor och betonar den egna misstämningen 

som väckts av den andres misstämning. Skuldbenägenhet är relaterat till utåtriktad empati, 

medan skambenägenhet är relaterad till inåtriktad empati. Skuldkänsla har därför ibland 

beskrivits som en form av empati, som en känslomässig mottaglighet för den andres 

misstämning. Skamkänslan fokuserar däremot medvetandet mot det egna jaget, på det egna 

upplevda obehaget. Stark skambenägenhet gör det svårare att förhålla sig positivt till andra 

människor.  

 

Skam uppträder när man känner sig misslyckad eller vanärad som person. Man skäms över 

sig själv, över den man är. Det typiska är att man upplever hela sin person som defekt och 

dålig. Skammen fokuserar ofta på tillkortakommanden medan skulden fokuserar på 

överträdelser eller försummelser. Vid skuld är det istället ofta en specifik handling som man 

ångrar eller att man mår dåligt i en viss situation, inte att man känner att hela ens person är 

värdelös. Ibland kan man t o m hitta ett sätt att sona sitt ”brott” eller få absolution som det 

heter inom kyrkan. Både skam och skuld påverkar således vår självvärdering och självkänsla 

men på olika sätt. Det är skillnad mellan att ha gjort ett misstag eller att känna att man är ett 

misstag. Skuld kan gottgöras medan skam är en brännmärkning som är svår att bleka bort
34

. 

Eftersom skamkänslor är knutna till individens själv är det en mycket mer allvarlig känsla än 

skulden. Skammen får individen att rannsaka sig själv och tvivla på sig själv och är därför 

mycket destruktiv. Skamkänslor leder till ett undvikande beteende medan skuldkänslor 
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motiverar mer konstruktiva handlingar. Den som känner skuld förlorar inte i samma 

omfattning sin handlingsförmåga och känsla av kontroll som den skamsne gör. Detta kan vara 

orsaken till att den skamsne har större benägenhet att reagera aggressivt. Starka skamkänslor 

kan göra individen rasande av förödmjukelse ibland mot sig själv och ibland mot andra
35

. 

Skam och skuld är båda mellanmänskliga känslor som är intimt förknippade med relationen 

med andra människor. Båda skickar ett budskap till oss själva att något inte står rätt till i vårt 

sätt att vara och att vi behöver hitta en lösning på detta problem. Medan skam och skuld i en 

måttlig dos kan ge värdefull vägledning blir de destruktiva när de tar över scenen och 

dominerar våra liv. 

Skammen täcker över eller exponerar svaghet, medan skulden snarare är en rädsla för hur man 

utnyttjat sin styrka. När vi har gjort något som vi känner skuld över kan vi känna rädsla för 

straffet. Eftersom skammen i grunden signalerar att våra sociala band är i fara, så är det 

snarare övergivenhet och uteslutning ur gemenskapen vi är rädda för när vi utsätts för skam
36

. 

Medan vi hör samvetets röst har skam en mer visuell prägel. Skam har ofta också en mer 

kroppslig karaktär. Medan skuld är relaterat till det personliga självet involverar skam ofta det 

sociala (publika) självet. Skuldkänslor kan man därför inte flytta ifrån, medan en person kan 

försöka bosätta sig på en annan ort om hon/han varit involverad i någon skamfylld aktivitet 

och på det sättet undkomma omgivningens negativa värdering. Skammen inför sig själv bär 

man med sig. Den som skäms och dessutom bemöts med bristande respekt får fantasier om att 

han eller hon ska stötas ut ur gemenskapen för gott, något av det mest smärtsamma en 

människa kan erfara. Skamkänslan spänner dessutom över en vid skala. Den kan yttra sig i 

allt från att man känner sig generad och rodnar till att man råkat i vanära och riskerar att bli 

utstött. Emotionen kommer ifrån behovet att känna samhörighet och viljan att leva upp till 

omgivningens förväntningar, vilket i sin tur är centralt för utvecklingen av vår sociala 

identitet.  

Scheff skiljer dessutom mellan erkänd och icke-erkänd skam, där han menar att den erkända 

eller uppmärksammade skammen inte antas få några allvarliga följder. Man vet att man skäms 

och det underlättar en bearbetning som slutligen gör att skammen skingras. Den icke erkända 

eller icke uppmärksammade skammen kan däremot få allvarliga sociala och psykiska 

konsekvenser. Undertryckt skam dröjer kvar i kroppen och försätter den i försvarsberedskap. 

Det binder i sin tur upp andra emotioner och till sist går all energi åt till att hålla den 

emotionella spänningen intakt. Resultatet blir en obalans som på sikt kan utmynna i olika 

stressjukdomar. Scheff menar att det finns en naturlig koppling mellan icke erkänd och 

uppmärksammad skam och depression
37

.  

Eftersom förmågan att känna skam är medfödd kan den slå fel genetiskt, t ex personer med 

asocial personlighetsstörning föds utan skamreflexer, de har inte förmåga till empati med sin 

omgivning. Personer med autistisk störning har stora svårigheter i det sociala samspelet 

eftersom de har lättare att relatera till fysiska objekt än till människor. De upplever inte 
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känslor på samma sätt som vi andra gör och de saknar ibland förmågan att känna skam, skuld 

och empati. Också narcissistiska personligheter beter sig skamlöst, där skamlösheten är en 

extrem form av försvar mot en inre djup skam. Vanliga människor har svårt att fatta hur en 

skamlös person fungerar eftersom de utgår från sina egna premisser, där respekten för en 

annan persons känslor och för mänskligt liv är en självklar del av interaktionen
38

. 

 

Tabell över drag som åtskiljer skam och skuld:
 39

 

  skam   skuld 

objekt för bedömningen:  jaget som helhet  ett visst beteende 

 

grad av olust: vanligen större än vid skuld vanligen mindre än vid  

    skam 

 

upplevelser:  att krympa, litenhet,  spänning, ånger 

  värdelöshet, kraftlöshet 

 

jaget:  uppdelat i ett iakttagande  intakt jag 

  och ett iakttaget jag 

 

störning: övergripande värde-  partiell värdeminskning  

  minskning av jaget  av jaget 

 

relation till andra: oro över andras  oro över hur det egna  

  uppskattning   beteendet påverkar andra 

 

motiv:  önskan att gömma sig,   önskan att erkänna, be om

  fly, gå till anfall  ursäkt, rätta till skadan 
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2. Teori 

2.1 Tidigare forskning 
2.1.1 Skam i samband med arbetslöshet och sjukskrivning 

Starrin har tillsammans med olika medförfattare skrivit ett antal forskningsartiklar och böcker 

om skam i samband med sjukdom och arbetslöshet med fattigdom som påföljd
40

, som i sin tur 

medför skam, skadade sociala band och en lägre känsla av sammanhang, KASAM
41

. Studier 

visar att värdet av KASAM ökar i takt med högre socialgrupp, och ju större ekonomiska 

svårigheter en person har under arbetslöshet eller sjukskrivning och ju mer en person utsätts 

för skamgöranden av andra, desto lägre KASAM 
42

 och desto fler upplever sig vara plågad av 

arbetslösheten eller sjukskrivningen
43

. De svårigheter som sjukskrivning och arbetslöshet 

medför, har dels en ekonomisk sida i form av lön som gör att den enskilde kan upprätthålla en 

etablerad livsstil och som förser personen med medel för att kunna behålla och utöka sina 

sociala kontakter. Denna del knyter an till forskning om ekonomisk stress och deprivation. 

Det finns också en social och moralisk sida, som uppmärksammar att fattigdomen kan utgöra 

ett hot mot den enskildes självaktning och självrespekt och som därmed inrymmer känslor av 

underlägsenhet och skam
44

. Denna del ingår i forskningen om sociala band, självbild och 

identitet. Ekonomi-skam-modellen
45

 som Starrin och medförfattare utvecklat, sammanlänkar 

dessa forskningsdelar, då man tittar på vad det är som kan tänkas gå förlorat vid arbetslöshet, 

nämligen inkomster i form av lön och social prestige, status och aktning.  

 

Bakom varje persons återhämtning är det ett flertal olika faktorer som samspelar, varav en 

viktig faktor handlar om individens ekonomi, brist på pengar kan leda till en försämring av 

psykiska problem medan en fungerande ekonomi kan bidra till återhämtningen. Enligt 

psykiatriutredningen lever människor med svåra psykiska problem under sämre 

socioekonomiska villkor än vad normalbefolkningen och andra handikappgrupper gör och 

detta motverkar enligt Topor möjligheten till återhämtning
46

. Om individen inte har ekonomi 

att betala hyran eller pengar till att täcka normal standard blir det svårt att se på sig själv med 

värdighet. Pengar ger också individen möjlighet att delta i samhällets aktiviteter och därmed 

möjlighet att känna sig likvärdig med andra människor i ett socialt samspel. Tillgång till 

pengar ger därför möjlighet till ömsesidiga sociala relationer som är nödvändiga för 

återhämtningsarbetet, ömsesidighet handlar bl.a. om att både kunna ge och få någonting av 

varandra
47

 och utan pengar finns t ex inte möjligheten att bjuda hem vänner som är en 
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självklarhet för många andra människor. Topor resonerar att i många fall räcker pengarna från 

samhället till för individen att överleva, men de räcker inte till för en människa att växa och ta 

del av världen.
48

  

En stor del av dem som lever på socialbidrag upplever situationen som skamlig, och då är det 

inte bara de ekonomiska svårigheterna som väcker känslor av skam utan även särskilda 

situationer då frågor om socialbidrag kommer upp och när negativa omdömen om 

bidragstagande uttalas. ”Det är en skam att ha med ’soc’ att göra”
49

. De fattiga är utsatta för 

en institutionell förödmjukelse som visar sig i organiseringen av det sociala arbetet på 

socialkontoret, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan, där klienterna upplever att de 

inte blir tagna på allvar
50

, något som även bekräftas i vår uppsats. Organisationer använder sig 

avsiktligt eller oavsiktligt av skamgörande och förödmjukelse som ett medel att upprätthålla 

den form av social kontroll som man önskar
51

. Man skapar syndabockar och flyttar därmed 

över skulden på ett offer i en situation där organisationens (gruppens) självbild annars skulle 

vara hotad och framstå på ett icke önskvärt sätt. På många arbetsplatser används offentlig 

skam och förödmjukelse i kampen om makt och positioner, vilket också är något vi 

uppmärksammat i uppsatsen. De emotionella reaktionerna är allvarligare ju större avståndet är 

mellan ledaren och den som förödmjukas
52

.  

Fattigdom är en relation mellan människor och en låg social status som medför en orättvis 

åtskillnad mellan klasser
53

. Låg status är en stressfaktor för människor eftersom vi är så 

känsliga för vad andra tycker om oss och vi blir sårade när vi upplever att andra människor 

ser ned på oss och när vi känner att vi blir behandlade som andra klassens medborgare. 

Skamkänslan är ett svar på att man förlorat i status eller att det föreligger en sådan risk. Skam 

tycks också uppstå oftare i närvaro av personer med högre status än med lägre status
54

. 

Studier visar att arbetslösa och sjukskrivna är oroade över hur de blir bedömda och värderade 

av andra
55

. Det är först när man vunnit den andres aktning som man är nöjd med sig själv. 

2.1.2 Skam, stigma och psykisk ohälsa 

Även om yttre omständigheter som försämrad arbetsmarknad var det som gjorde att personen 

blev sjukskriven eller arbetslös kan den skadliga skammen dröja sig kvar, vilket försvårar för 

individen att ta sig ur sin situation. Socialbidragstagare och arbetslösa utsätts för 

skamgöranden i form av förödmjukelser och kränkningar, och det finns ett starkt samband 

mellan i vilken grad man utsatts för skamgöranden och psykisk ohälsa
56

. Forskning visar 

också att det finns samband mellan sociala relationer och hälsa och välbefinnande: mer socialt 
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isolerade och mindre integrerade individer plågas mer av fysisk och psykisk ohälsa
57

. De som 

befinner sig längst ner på samhällsstegen har den sämsta hälsan och bland dem längst ned på 

stegen av det meritokratiska systemet finner vi de fattiga, långtidssjukskrivna och 

långtidsarbetslösa. Den starka stress de är utsatta för gör att de inte vågar visa sig ute bland 

folk utan att känna skam och förödmjukelse p g a deras låga position
58

. Människor pratar om 

sjukskrivning som ett misslyckande, en skam. Förutom att sjukfrånvaron påverkar ekonomin 

som den enskilde inte orkar tänka på p g a sitt sjukdomstillstånd, så får den också sociala 

konsekvenser eftersom deras sociala kontakter försämras då många börjar isolera sig redan 

före sjukskrivningen och sedan drar de sig undan mer och mer
59

.  

Då kan man fråga sig hur psykiskt funktionshindrade påverkas som redan har nedsatt psykisk 

hälsa. En svensk studie visar att ju fler upplevelser av skam den arbetslöse och psykiskt sjuke 

har, desto mer problem får hon/han med den mentala hälsan
60

. Skamgörandet är inte bara en 

av mekanismerna bakom psykisk ohälsa, utan för människor som drabbats av psykisk ohälsa 

och pålagts en diagnos ligger skammen alltid på lur
61

. Flera undersökningar visar att dessa 

patienter mister sin sociala status när diagnosen blir känd och att risken är överhängande att 

man blir behandlad på ett nedlåtande sätt
62

. Grupper som betecknas som stigmatiserade är 

speciellt utsatta för skamgöranden i form av kränkningar och nedlåtande behandling. De 

betraktas som mindre värda i andras ögon och därmed är stigmatiserade belagda med skam 

och låg status
63

. Till dessa grupper hör bland annat fattiga, handikappade, invandrare och 

personer med mental sjukdom. Av dessa är mental sjukdom den mest nedsättande
64

. Många 

människor associerar mental sjukdom med stereotypa föreställningar om att de är farliga, 

inkompetenta och opålitliga. De mentalt sjuka lider mycket av att bli betraktade på detta sätt, 

då stigmat tar ifrån dem deras livschanser som exempelvis att få ett arbete. Stigmatisering 

försvårar och förvärrar situationen för människor som drabbats av mental ohälsa och den 

tycks vara ett mycket starkt hinder för att kunna tillfriskna
65

. När känslan av att inte duga, 

känslan av underlägsenhet och osäkra sociala relationer sitter kvar befästs social 

underordning. Genom att personer med låg status som befinner sig i ett socialt underläge inte 

respekteras fullt ut, måste de för att klara vardagen, inta de dominanta gruppernas attityder 

och se på sig själva genom föraktfulla andra. Scheff menar att det passiva accepterandet av 

orättvisa beror på skammen över sig själv och på ett idealiserande av den dominerande 

klassen. Om man ständigt påminns om sin underordnade ställning t ex genom ett överflöd av 

förhållningsregler, accepterar man så småningom sin obetydliga status. 
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2.1.3 Förutsättningar för rehabilitering 

Förutsättningar för att man ska kunna rehabiliteras och klara av att få eller att återvända till ett 

arbete, fungera och må bra är socialt stöd från arbetskamrater och chefer samt reparation av 

de sociala banden. Viktigt är också att företagshälsovården fungerar stödjande samt att känna 

sig sedd och förstådd av sin familj. Att träffa andra i liknande situationer kan också lyfta 

skuldoket från de egna axlarna. Här gör olika intresseorganisationer en stor insats. Att själv 

kunna påverka när och i vilken takt man ska komma tillbaka och hur arbetet måste förändras 

verkar vara några av förutsättningarna för en come-back
66

. Starrin menar att personer som 

uppvisar psykisk ohälsa löper större risk att utsättas för förhållanden som kan ge upphov till 

skambundna psykiskt ohälsosamma processer samtidigt som de har tillgång till färre resurser 

som kan lösa upp dessa processer för att därigenom underlätta ett tillfrisknande
67

.  

Samverkan mellan myndigheter är en annan viktig faktor för att öka förutsättningarna för att 

personer ska kunna rehabiliteras för en återgång till arbete. Tyvärr visar forskning att ett klent 

samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen förhindrar rehabiliteringen av 

arbetslösa sjukskrivna personer. Förändringar på arbetsmarknaden och uttalade politiska mål 

påverkar rehabiliteringsarbetet på ett sådant sätt att de svårplacerade individerna inte 

prioriteras
68

. Faktum är, menar forskarna, att arbetsmarknadsproblem blir medicinska problem 

när det inte finns tillräckligt med arbeten. Anledningen till att människor inte får den 

arbetslivsinriktade rehabilitering de har rätt till beror på flera saker. Regelsystemen vad gäller 

samverkan är oklara mellan myndigheterna, och de anställda på myndigheterna upplever sig 

inte ha mandat att driva samverkan. Att de politiska direktiven förändras över tid som 

exempelvis att det varierar vilka grupper det är som ska prioriteras när det gäller 

rehabilitering, är också något som hindrar samverkan med både andra myndigheter och med 

presumtiva arbetsgivare
69

. Vidare är de olika myndigheternas övergripande mål motstridiga. 

Exempelvis då arbetslösheten enligt nationella politiska direktiv skulle minskas till under 4 

%, så höjde Arbetsförmedlingen sina krav på vad som ansågs vara en anställningsbar person. 

Detta fick till följd att fler människor hamnade i långtidssjukskrivning utan möjlighet till 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Försäkringskassan arbetade å sin sida med att försöka 

rehabilitera dessa arbetslösa långtidssjukskrivna utifrån en sannolik arbetsförmåga. 

Konsekvenserna av dessa motstridiga mål var att långtidssjukskrivna arbetslösa föll mellan 

stolarna
70

. De långtidssjukskrivna arbetslösa är en marginaliserad grupp och de professionella 

upplever att dessa personer är tysta, kräver mindre, har lägre förväntningar än personer med 

bättre resurser och de känner sig värdelösa. Samtidigt är de sällan delaktiga i planeringen av 

sin rehabilitering och den service de får upplevs som dålig eftersom de bollas runt mellan 

myndigheterna
71

. 
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Trots att arbetslösheten har sjunkit fram till år 2008 och det totala antalet människor som 

erhållit ekonomiskt bistånd har minskat, så har människor som uppburit långvarigt bistånd 

(minst tio månader per kalenderår) minskat betydligt långsammare. För vissa grupper har 

beroendet av socialbidrag t o m ökat under 2007. Till dessa grupper hör bland annat 

rehabiliteringsärenden, människor med och utan a-kassa och sjukskrivna utan sjukpenning. 

Det förefaller som att grupper av människor blir kvar i utanförskap i förhållande till 

arbetsmarknaden
72

. SKL konstaterar att gränsen mellan arbetsmarknadspolitik och 

socialpolitik har blivit mer flytande vilket medför att en stor grupp medborgare som befinner 

sig mellan dessa system kommer i kläm, eftersom det inte finns någon genomtänkt politik för 

dessa grupper
73

. SKL fastslår också att kommunerna tagit en stor roll för arbetsmarknads-

politiken för människor på marginalen till generella försörjningssystem, t ex för arbetslösa 

försörjningsstödtagare och för människor med medicinska och sociala arbetshandikapp.  

I samband med de förändrade bestämmelserna i sjukförsäkringen från 080701 har en s k 

rehabiliteringskedja införts vilket innebär att försäkringskassan under sjukskrivningsperioden 

återkommande prövar arbetsförmågan i förhållande till ordinarie arbetsuppgifter eller andra 

arbetsuppgifter som arbetsgivaren kan tillhandahålla. Efter 180 dagar har man bara rätt till 

sjukpenning om man inte kan utföra något arbete alls på den reguljära arbetsmarknaden. 

Rehabiliteringskedjan håller bara fullt ut för den som har en anställning
74

. Syftet är att öka 

återgången till arbete. Det finns en uppenbar risk att antalet personer som inte får sin 

sjukskrivning godkänd av försäkringskassan kommer att beröras negativt av dessa 

förändringar och följaktligen öka i antal. Om möjligheterna till sjukskrivning begränsas 

ytterligare kan gruppen människor som bedöms vara för sjuka för att arbeta, men för friska för 

att sjukskrivas kraftigt öka och därmed också behovet av ekonomiskt bistånd
75

. 

För att en återhämtning ska kunna ske måste individen kunna erövra den makt som behövs för 

att själv kunna påverka sitt livslopp och möjligheten att utforma det liv som individen önskar, 

detta innebär även nödvändigheten att ha makt över bl a myndigheters insatser. Detta betyder 

inte att individen alltid måste få göra som den vill när han/hon vill, utan det väsentliga är att 

individen får möjlighet att förhandla kring viktiga mål i livet och sättet för hur dessa mål ska 

uppnås
76

. Genom att förstå och möta människor där de befinner sig och våga lita på dem, att 

få människor att känna sig värdefulla, kan man få igång empowermentprocessen
77

, d v s en 

process av att söka lösningar där man styrka, bemyndigande (empowerment) och samarbete 

med brukare och deras omgivning för att öka kompetens, kapacitet och kunskap. Man ser 

klienten som en aktör som handlar, planerar och löser sitt eget problem
78

. Kärnan är att ha en 
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tro på att alla är lika mycket värda och har resurser som kan utvecklas
79

. För att individen ska 

komma till den vändpunkt som möjliggör för individen att komma vidare i sin utveckling, 

krävs att individen kan känna hopp om ett annat liv vilket i sin tur medför att individen orkar 

leta efter nya sätt att möta existerande problem d v s får möjlighet att återta makten över sitt 

eget liv.  

 

2.2 Relevant teoribildning 

De teorier vi använder för att söka svaren på våra frågor är etablerade på området. Det är 

teorier som betonar vikten av att återintegrera avvikande individer till normala sammanhang. 

Vår teoretiska förförståelse säger oss att personer med psykiska funktionshinder har en 

negativ självbild och har genomgått en stämplingsprocess. Verksamheterna för 

kompetenshöjning och rehabiliteringsutredning borde därför samtidigt medföra ett arbete med 

att ändra självbilden. Forskning visar att personer som befinner sig i en utsatt position i form 

av sjukskrivning, arbetslöshet, socialbidragstagare och/eller psykiskt sjuk, medför känslor av 

skam, stämpling och underordning.
80

 Att ha kontroll över händelser och beslut som påverkar 

livet är en grundläggande förutsättning för att människor ska må bra och leva ett värdigt liv. 

Det handlar om brukarnas kamp att rehabiliteras och därigenom på många sätt återta makten 

över sitt liv. Erving Goffman påpekar att i och med att stigmat uppkommer genom relationer 

mellan människor i samhället, så är det också här man kan bekämpa problemet. Goffman 

anser att de normala som träffar stigmatiserade personer dagligen, till slut inte längre ser den 

egenskap som framkallar stigmat och att det därför handlar om att människor skall lära känna 

varandra. Så länge vi är främlingar för varandra så kommer stigmat att bestå
81

.  

2.2.1 Sociala band, skam och stolthet 

I början av 1900-talet intresserade sig bl a Charles Horton Cooley och Emile Durkheim för 

emotioner, och trots att känslor som skam och förödmjukelse var viktiga för att förstå och 

förklara samhället och sociala skeenden kom de att spela en undanskymd roll under många år. 

Ett förnyat intresse för emotioner uppstod i slutet av 1970-talet. Cooley är känd för sin tes om 

spegeljaget som innefattar emotionerna skam och stolthet, vilka är självkänslor som uppstår 

som en följd av att man ser sig själv ur den andres perspektiv
82

. Eftersom det jag känner när 

jag tänker på mig själv grundar sig på hur jag tror andra tänker på mig, så styrs våra 

handlingar och vår självbild av andras reaktioner och omdömen. Om vi får erkänsla och 

beröm när vi gjort något bra förstärks vår positiva självbild. Men om vi inte får någon 

återkoppling som bekräftar vår förmåga kan vi börja tvivla på oss själva. Vi söker stöd i 

sociala relationer. Vi har behov av att avläsa andras reaktioner för att veta hur vi uppfattas och 
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hur vi ska uppfatta oss själva
83

. Det är därför bemötandet gentemot brukarna är så avgörande i 

arbetet med rehabilitering.  

Suzanne Retzinger och Thomas J Scheff har utvecklat Cooley´s tanke om att skam och 

stolthet är viktiga markörer för tillstånden i de sociala banden mellan människor, där skam 

signalerar om hotade, svaga, osäkra och otrygga sociala relationer och stolthet om stabila, 

säkra och trygga sociala relationer
84

. Scheff menar att skam och stolthet är de mest sociala 

emotionerna, skam är den viktigaste sociala känslan.  Den statusbundna skammen handlar om 

kopplingen som skam har till låg social status/klass, social underordning och 

underlägsenhet
85

. Scheff´s huvudteori bygger på begreppet sociala band som är ett relationellt 

begrepp, d v s sociala band är något som existerar mellan individer. Sociala band är det kitt 

som håller ihop samhället, som sammankopplar grupper och individer med varandra. Banden 

går inte att direkt påvisa i socialt samspel, men genom tolkning, beskrivning och analys av 

kommunikation och av emotioner som verkar i bandets närhet kan man bedöma bandets 

tillstånd
86

. De sociala banden har inget statiskt tillstånd utan förändras ständigt genom 

interaktion mellan människor. Alla relationer mellan människor har dock en underton av 

stolthet eller skam. Skam spelar en central roll vid regleringen av hur emotioner uttrycks och 

för medvetandet om våra andra emotioner. Den enskilde kan t ex skämmas för att visa ilska 

eller skämmas för att visa stolthet och man kan skämmas så mycket för sina känslor att de 

nästan trängs bort helt och hållet
87

. Scheff menar att även om människor är benägna att dölja 

sin skam, eftersom emotionen belagts med tabu i det moderna samhället
88

, så går den att spåra 

via de omskrivningar som vi använder, t ex pinsam, misslyckad, utanför och underlägsen
89

.   

För att stabila sociala band ska formas måste kommunikationen kännetecknas av samklang 

(attunement). Fullödig samklang uppstår i en relation där aktörerna uppnår ömsesidig 

förståelse, där de är koncentrerat inriktade på varandra och behandlar varandra på ett 

respektfullt sätt genom uppskattning, bekräftelse och förtroende på ett mer djupgående sätt
90

. 

Denna fullödiga samklang erbjuder en icke-stämplande förmedling av stolthet vilket som 

sagts ovan leder till stabila sociala band. I dessa relationer används ett språkbruk som Scheff 

kallar solidarity-language
91

, vilket innebär att man uttrycker sina känslor, tankar och behov 

och tar hänsyn till den Andre genom att bete sig respektfullt. Motsatsen till solidarity-
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language är ett separerande språk
92

, som i förhållande till utsatta grupper leder till att över- 

och underordning skapas och vidmakthålls. Det separerande språket kan upplevas kränkande 

och förödmjukande eftersom det finns inslag av hot av typen: ”om du inte följer dessa regler 

så…”, av dömande: ”du är lat…”, av snokande, manipulerande, aggressiv och 

skuldbeläggande: ”om du inte hade haft frånvaro så skulle allt ha ordnat sig”, samt 

föreläsande: ”nu ska jag förklara för dig varför du har fel”. Möjligheten till varaktiga sociala 

relationer och ett socialt samspel är enligt Topor det som är mest betydande för andra 

människors bidrag i återhämtningsprocessen.
93

  

Sociala nätverk bestående av ömsesidighet och spontan samvaro förekommer inte så ofta hos 

människor med psykiska funktionshinder
94

 utan mänskliga kontakter blir i stället av en mer 

opersonlig karaktär där umgänget mer handlar om att åstadkomma förändring hos personen. 

Detta medför att bemötandet och förhållningssättet från professionella innebär en viktig del 

för att återhämtning ska kunna ske, där individens behov av att bli respekterad, sedd och hörd 

betonas. Topor beskriver att avgörande förändringar inträffar när en individ känner att någon, 

t ex den professionelle, gör något extra utöver det vardagliga rutinmässiga, erbjuder individen 

resurser, tid och ansträngning, som medför att denne känner sig utvald och då framträder som 

en person med värde och inte enbart som ett ärende
95

. Topor beskriver utifrån sina 

undersökningar att handlingar som brukarna inte förväntar sig är sådant som kan bryta deras 

känslor av hopplöshet. 

I återhämtningsarbetet måste det finnas en ömsesidighet i relationen mellan brukaren och den 

professionella för att relationen ska kunna ses som hjälpande. Utan någon ömsidighet i 

relationen handlar det om underkastelse och då kan inget samarbete existera. Ömsesidighet 

handlar om att den professionella och brukaren kan se varandra som jämbördiga trots 

olikheter för att därigenom kunna bygga en ”bro” i relationen mellan avvikelse och 

normalitet
96

som kan möjliggöra för brukaren att kunna föreställa sig att denne skulle kunna 

vara en person som den professionella d v s en icke-brukare
97

. Vid ömsesidighet känner också 

både brukaren och den professionelle tillit till varandra vilket kan betyda att den 

professionelle låter brukaren ta eget ansvar, och även tydliggör för brukaren sin tilltro att 

denne kan ta ansvar över sig själv
98

.  

Genom stolthet signaleras att relationen är adekvat differentierad, d v s att distansen är väl 

balanserad. Stolthet som uppkommer trots respektlöshet och nedvärderande är falsk stolthet. 

Falsk stolthet känner också den som ljuger och överdriver sin kapacitet och sina bedrifter
99

. 

Personen försöker hela tiden visa sig från sin bästa sida för att undgå skam och förlägenhet. 

Det sociala bandets tillstånd i en viss social relation är således avhängigt av relationens 
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differentieringsgrad, d v s vilken grad av avstånd som finns mellan aktörerna, på en skala 

mellan närhet och distans
100

. Stabila band byggs genom att aktörerna reglerar avståndet dem 

emellan så att de vare sig kommer för nära varandra eller avlägsnas för mycket från varandra, 

så att det blir balans mellan individens och gruppens behov där varken individualitet eller 

kollektivitet överbetonas. Alienerade relationer förknippas vanligen med upplevelser av 

isolering som betecknar ett hotat eller avklippt socialt band, d v s det finns för stor distans i 

relationen mellan människorna. Detta innebär att aktörerna separeras från varandra, relationen 

är överdifferentierad. Individuella behov ges då för stort utrymme på socialitetens bekostnad. 

Den motsatta formen av alienation är uppslukning (engulfment) som innebär att det i 

relationen ges för litet utrymme för individuella behov och den sociala konformiteten 

överbetonas
101

. Individuella behov offras för gruppen eller den Andre. I språket märks detta 

genom att brukaren plötsligt intar en passiv roll i kommunikationen. Denna form av relationer 

är underdifferentierade enligt Scheff. Konformitet belönas inte alltid men däremot bestraffas 

avvikelser, eftersom avvikelser ofta har starka reaktioner kopplade till sig
102

. Typiskt för 

exempelvis psykiskt funktionshindrade är en låg stresströskel som består av låga 

förväntningar på den egna förmågan som gör att förmågan till självkontroll bryts ner.  

När markörer för skam och stolthet undertrycks eller förbises får individen problem att känna 

om hon befinner sig för nära eller för långt bort från den andre
103

. Samtal och uppträdande 

blir stelt. Eftersom vi uttrycker skam både fysiskt och verbalt är det möjligt att mäta 

”temperaturen” på de sociala banden, relationen. Eftersom markörerna är kända, är skam även 

när den är dold, den viktigaste emotionen för detta syfte. Ilska ingår också i bilden då den 

emotionen ofta hör ihop med dold skam, skam skapar ilska enligt Scheff
104

. I skammen riktas 

den andres negativa blickar mot det egna självet, skam innefattar alltid självet i relation till 

andra, och därför kallas skammen också för själviakttagandets känsla
105

. Skamkänslan kan 

beskrivas som en inre plåga, där självrespekten står på spel samtidigt som vårt människovärde 

ifrågasätts. Skammen signalerar då att våra sociala band är i fara. Den som skäms och 

dessutom bemöts med bristande respekt får fantasier om att han eller hon ska stötas ut ur 

gemenskapen för gott, något av det mest smärtsamma en människa kan vara med om
106

. 

Emotionen kommer ifrån behovet av att känna samhörighet och viljan att leva upp till 

omgivningens förväntningar, vilket är centralt för utvecklingen av vår sociala identitet.  

2.2.2. Fördomar, stigmatisering och stämpling 

Goffman använder termen stigma ”som benämning på en egenskap som är djupt 

misskrediterande
107

”, men han påpekar att det egentligen inte rör sig om egenskaper utan om 

relationer. Scheff menar att stämpling alltid innehåller stigmatisering och att det finns en 
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känslomässig reaktion tillsammans med en speciell stämpel.
108

 Det finns alltid en känsla av 

skam och skuldkänslor hos den stigmatiserade, en skuld över att inte kunna leva upp till de 

krav som samhället kräver, menar Goffman
109

, men en person behöver inte vara stigmatiserad 

i alla gruppkombinationer. En psykiskt funktionshindrad person kan vara stigmatiserad i en 

arbetsgrupp där denne utesluts från gruppen på grund av t ex kognitiva svårigheter. Däremot 

känner sig denne inte alls stigmatiserad i sin familj, eller i en verksamhet där alla accepterar 

funktionshindret, där kommunikationen fungerar på ett bra sätt och där det finns en acceptans 

som den stigmatiserade inte finner i övriga samhället. Goffman påpekar att gränser mellan 

normala och avvikande är flytande, han myntade begreppet ”normala avvikare”. Med normal 

menar han icke-stigmatiserade medan psykiskt funktionshindrade är stigmatiserade. 

Då den stigmatiserade befinner sig i situationer där han omger sig av normala personer, 

uppstår en klyfta mellan det verkliga jaget, självet, och de krav han/hon ställer på sig själv, 

vilket medför en känsla av osäkerhet att andra i omgivningen inte tycker om honom/henne 

och vet då inte hur han/hon skall förhålla sig till andra människor. Den stigmatiserade 

försöker ”rätta till” det som utgör stigmat, för att bli normal. Skamstämplingen har effekter 

också på de familjer som omger en skambelagd person, t ex barn som växer upp med en 

psykiskt sjuk förälder införlivar skammen i sin identitet. Genom tusentals vardagliga 

situationer nöts skamstämpeln in i personens inre självbild. Att tvingas bära på en 

skamstämpel förutom det ursprungliga funktionshindret blir en tung börda. Det är inte 

ovanligt att människor som är utsatta för förtryck och fördomar inte bara undviker att 

protestera och inte bara finner sig i fördomarna, utan de kan t o m börja betrakta sig själva i 

enlighet med de fördomar som är riktade mot den grupp de själv tillhör. Det är detta Starrin 

kallar underordningens skam
110

. Skamupplevelsen bidrar till att befästa social underordning 

och kan i sin tur leda till att man betraktar sig själv som underlägsen och mindre värd och 

därmed övertar andras fördomsfulla attityder mot sig själv. 

 

Edwin Lemert
111

 beskriver i sina teorier om avvikelse hur den primära avvikelsen övergår till 

att bli en del av organiseringen av personens vardagliga liv. Den avvikande handlingen, 

normbrottet, blir grunden för stämplingen. Lemert anser att avvikandet är en utdragen och 

sammansatt process. När den primära avvikelsen som återkommer inte kan längre kan 

normaliseras eller neutraliseras av den sociala omgivningen blir den en del av en ny identitet 

genom den sekundära avvikelsen. Om normbrottet sker enstaka gånger normaliseras eller 

ignoreras det oftast
112

. Dessa oupptäckta eller normaliserade avvikelser kallas primär 

avvikelse – en slags oorganiserad form av sjukdom som patienter utgår ifrån för att sedan 

eventuellt hamna i en organiserad form av sjukdom.
113

 Den sekundära avvikelsen innebär att 

personen använder sig av vissa socialt bestämda responser för att kunna försvara sig mot eller 
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anpassa sig till de problem som det avvikande beteendet orsakar
114

. Enligt Hilte beskriver 

Lemert processen för sekundär avvikelse på följande sätt
115

: 

”Primär avvikelse → social bestraffning → ytterligare primär avvikelse → strängare 

bestraffning och avvisanden → ännu mera avvikelse ev. färgad av förakt och fientlighet riktad 

mot bestraffarna → en kritisk punkt är nådd i samhällets tolerans → det avvikande handlandet 

förstärks som en reaktion på stigmatisering och straff → ett slutgiltigt accepterande av 

avvikarens sociala status och anpassning till avvikarrollen.” 

 

Stigmatiseringen får således till följd att avvikarens enda alternativ är att acceptera rollen 

”mentalsjuk”, en roll som tillskrivits av andra. Detta resulterar i en stämpling, och 

stämplingen är en av de viktigaste orsakerna till karriärer som avvikare.
116

 Anledningen till att 

den avvikande accepterar en sådan stigmatiserad roll är, förutom att de kan belönas för att 

spela denna roll, att avvikare ofta blir straffade när de försöker återgå till sina konventionella 

roller
117

. Den f d psykiskt sjuke som rehabiliterats blir ofta diskriminerad på många områden, 

vilket medför svårigheter att t ex återgå till yrkeslivet.  

 

Goffman tror att den som har ett stigma innerst inne känner sig precis som alla andra, men blir 

inte fullt accepterad, andra människor umgås inte med honom eller henne på jämlika villkor. 

På något sätt märker den stigmatiserade av samhällets normer genom människors beteende 

och bemötande. Då myndigheter och närstående uppmärksammar det ogillade beteendet, bör 

de istället fokusera på individens resurser, styrkor och på det goda individen gjort.  

Rehabilitering av psykiskt funktionshindrade med syfte att återgå eller få ett lönearbete kan 

relateras till det Topor kallar återhämtning
118

. För att återhämtning ska kunna möjliggöras så 

måste man se till hela individen i stället för att enbart se dennes bristande funktioner.
119

 Topor 

menar att återhämtningsbegreppet skiljer sig från rehabiliteringsbegreppet då återhämtning 

alltid är ett resultat av det aktiva arbete individen gjort själv, d v s en individ kan inte 

återhämtas av någon annan, men återhämtningen sker oftast med andra människors hjälp
120

.  

2.2.3. Regioner och regionbeteende 

Enligt Goffman finns det olika regioner och regionbeteenden i samhället
121

. Alla regioner har 

sitt beteende, en region kan vara ett kontor, en myndighet eller liknande. Regionen är indelad 

i en främre och en bakre region. I den främre regionen styrs individens beteende av olika 

normer, som finns bestämda i regionen. Hövlighetsnormer handlar om hur en myndighets-

person behandlar sin klient vid ett möte dem emellan, medan anständighetsnormerna handlar 

om hur den anställde beter sig när denne är inom syn- och hörhåll för brukare men inte direkt 
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pratar eller har kontakt med dem. Till dessa normer hör moraliska krav, hur man ska uppföra 

sig samt instrumentella krav som kan vara olika skyldigheter de anställda har från 

arbetsgivaren, som t ex uppfyllande av arbetsnormer, regler och aktsamhet av egendom. I den 

främre regionen äger framträdandet rum, här visas den sidan upp som man vill att besökarna 

ska se
122

, exempelvis ett vänligt och formellt kropps- och verbalt språk. 

I den bakre regionen kommer inga utomstående in, de får ingen möjlighet till insyn och den 

agerande kan släppa på sin roll den spelat under besöket med till exempel klienten. I den 

bakre regionen socialiseras nya medarbetare som ännu inte har anammat arbetssättet mot 

brukarna att lära sig vad som gäller och hur man ska agera i sina möten. Normerna överförs så 

att alla bemöter utomstående lika, detta för att behålla fasaden och för att minimera risken att 

utomstående ska få insyn i hur verksamheten ser ut bakom kulisserna. Det verbala språket 

samt kroppsspråket är informellt, här kan man dua varandra, svära, prata dialekt och oformellt 

eller sitta och stå i slappa ställningar
123

. För att behålla den fasad man byggt upp på en 

arbetsplats är det viktigt att alla agerande vet vad som gäller och att ingen släpper in någon 

utomstående i de bakre regionerna, det är också viktigt att de agerande har stöd från dem som 

är kvar i de bakre regionerna under ett framträdande. För att klara av att växla mellan den 

främre och bakre regionen krävs av alla medverkande att de har kontroll över beteendet, att de 

vet när de ska byta roll.  
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3. Metod  
Vi har här använt oss av en kvalitativ metod i avsikt att nå kunskaper som annars kan vara 

svåra att nå fram till. Vi avser inte att generalisera våra resultat och vill med våra fallstudier 

exemplifiera vilka konsekvenser institutionaliserade arbetssätt kan få. Vi vill nå fram till 

kunskap om hur verksamheten tolkas, motiveras och förstås av de yrkesverksamma, 

kunskaper vi sedan vill analysera med hjälp av våra socialpsykologiska teorier.    

 

3.1 Datainsamling 
3.1.1 Urval av intervjupersoner 

Vi har intervjuat två personer från Försäkringskassan, en vardera från Arbetsförmedlingen, 

Socialtjänsten och Vuxenpsykiatrin samt en av AME:s verksamheter kallad som vi i 

uppsatsen kallar Verkstaden. Platsen för intervjuerna har informanterna fått bestämma, vilket 

inneburit att vi genomfört intervjuerna på respektive informants arbetsplats. När det gäller 

urvalet av informanter har vi inte intresserat oss för exempelvis kön, etnicitet eller ålder. I 

stället har vi gjort strategiska urval och sökt upp nyckelpersoner som har längst erfarenhet av 

att arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering för psykiskt funktionshindrade på respektive 

myndighet samt på en av AME:s verksamheter. Detta innebär att informanterna består av tre 

män och tre kvinnor i olika åldrar som har arbetat med detta mellan tio och trettio år. Kontakt 

med nyckelpersonerna på myndigheterna har vi fått genom att en av oss har gjort praktik i den 

undersökta kommunen och som därmed känner till vilka som arbetar med detta. Urvalet av 

myndigheter är naturligt och relativt uttömmande då det är just dessa nyckelpersoner och 

dessa myndigheter som i samverkan arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering för psykiskt 

funktionshindrade. Vi hade tänkt använda oss av snöbollsurval
124

 genom de 

myndighetspersoner vi intervjuat, för att komma i kontakt med informanter på AME:s 

verksamheter. Eftersom samtliga myndighetspersoner pekade ut en och samma person på 

AME som kunnig inom området, valde vi att intervjua den personen.  

3.1.2 Generaliserbarhet 

För att kunna göra en generalisering krävs att informanterna valts ut slumpmässigt och att de 

är representativa för populationen, men dessa urval ska inte ses som slumpmässiga eller 

representativa för andra grupper av rehabiliteringsaktörer i andra kommuner, och vår 

målsättning har heller inte varit detta utan tvärtom att kunna belysa så många aspekter som 

möjligt av just dessa verksamheter. Vår undersökning kan närmast jämföras med en fallstudie.  

Även om intervjupersonerna valts ut efter andra kriterier, och även om resultatet inte är 

representativt för andra grupper, kan resultaten fortfarande leda till värdefull kunskap. De 

resultat vi nått fram till kan läggas samman med resultat från andra fallstudier för att uppnå 

representativitet. Intervjufrågorna är teoristyrda och semistrukturerade vilket innebär att vi har 

en bestämd uppsättning frågor som ställs och som inte är fullt så allmänt hållna som de 

tenderar vara i semistrukturerade intervjuer
125

. Vi har också lämnat utrymme att ställa 
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följdfrågor till det som vi uppfattar vara viktiga svar.  Eftersom intervjufrågorna är teoristyrda 

finns möjligheter att pröva teorierna på myndigheter och verksamheter i andra kommuner för 

att göra jämförelser dem emellan. Teorierna med dess indikatorer (se nedan) kan då användas 

och tillämpas som ett konstanthållet instrument.
126

 

3.1.3 Intervjuernas genomförande/procedur 

Personliga intervjuer anses vara den bästa metoden när man vill ställa många frågor
127

, och 

därför har vi har således gjort fem kvalitativa intervjuer som varade från ungefär fyrtiofem 

minuter till en och en halv timme. Till de intervjuer som genomförts arbetades först en 

intervjuguide fram, vilken byggdes upp kring indikatorer på skam- och stolthetsskapande 

faktorer utifrån teorier av främst Scheff, men även från Goffman, Cooley, Lemert och Topor 

samt forskning från bland andra Starrin. Intervjuguiden är en relativt strukturerad lista över 

vilka frågeställningar som ska täckas i de semistrukturerade intervjuerna
128

. Därefter gjorde vi 

oss förtrogna med frågorna så att vi nästintill lärt dem oss utantill för att minska risken att 

ställa frågorna fel eller missa viktiga följdfrågor. Frågor som ställdes tidigt i intervjun är mer 

direkt relaterade till undersökningens syfte för att eliminera risken att informanterna redan 

under inledningsskedet av intervjun börjar undra varför de ska besvara till synes irrelevanta 

frågor. Eftersom vi har ett relativt omfattande frågeschema har vi försökt gruppera frågorna i 

olika avdelningar för att få ett bättre flyt i intervjuandet. Ambitionen är att frågorna ska ge 

svar på om det finns ett skamskapande moment institutionaliserat i arbetssättet hos 

myndigheterna och verksamheten. Indikatorerna beskrivs nedan i metodkapitlet under 

rubriken ”Operationalisering av indikatorer i form av intervjufrågor”.  

Vi delade upp arbetet så att en och samma person vid varje intervjutillfälle ställde frågorna 

utifrån den framarbetade intervjuguiden, medan de övriga två koncentrerade sig på att ställa 

följdfrågor till det som vi uppfattade vara viktiga svar. Anledningen till detta var att den som 

håller i frågandet utifrån guiden blir mer förtrogen med frågorna, och kan därmed lättare 

förflytta sig i guiden om informanten säger något som utgör svar på en senare kommande 

fråga. Efter att först ha fått informanternas tillåtelse, spelades intervjuerna in på MP3-spelare. 

Spelaren användes under samtliga intervjuer, vilket gjorde att vi kunde vända hela vår 

uppmärksamhet till intervjupersonen/intervjupersonerna. Följebrev delades ut till 

informanterna i samband med intervjutillfällena. Vi informerade även muntligt om 

intervjupersonernas anonymitet, att medverkan är frivillig samt att de när som helst under 

undersökningens gång kan avbryta sin medverkan. Etiska överväganden har vi beskrivit 

nedan i metodkapitel 3.5 och följebrevet finns att läsa som bilaga nr 1. I samband med 

intervjuernas avslutande förhörde vi oss om tillåtelse att vid behov få återkomma med 

ytterligare frågor via telefon eller e-post, vilket samtliga informanter godkände. 

 

När det gäller antalet informanter hade vi från början en ambition att intervjua två personer åt 

gången på varje myndighet, d v s totalt tio personer. Vi antog dels att vi skulle spara tid, och 
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dels att det skulle bli lättare att få igång en diskussion om informanterna var två. Vi ville 

också undvika en asymmetrisk relation (tre intervjuare ”mot” en informant), där informanten 

eventuellt kunde uppleva att hon/han befann sig i en utsatt position. Men redan under den 

första intervjun med Försäkringskassan insåg vi att nackdelarna övervägde och 

intervjuareffekterna blev påtagliga. En av informanterna tog överhanden, den andre blev mer 

passiv, och vi upplevde även svårigheter att nå djup i intervjun. Stämningen var inte heller så 

avslappnad som vi önskade. Även om informanterna var intresserade av ämnet och svarade på 

våra frågor, så upplevde vi att de anpassade sina svar till vad de ”borde” eller förväntades att 

svara. Tendensen att svara på ett socialt önskvärt sätt märks främst i just undersökningar om 

mental hälsa
129

. Därför beslutades redan efter den första intervjun att hädanefter skulle endast 

en person från varje myndighet intervjuas. Därmed har vi intervjuat totalt sex 

yrkesverksamma personer. Nästkommande intervjuer gick smidigare att genomföra då 

samtliga informanter var avspända, tillmötesgående, intresserade av ämnet och gav utförliga 

svar. Intervjufrågorna finns att läsa som bilaga nr 2.   

 

Genast efter intervjuernas genomförande transkriberades de i sin helhet eftersom vi ville ha en 

överblick av hela materialet. Dessutom ser vi svårigheter med att enbart genom avlyssning av 

vissa delar av materialet avgöra vad som viktigt eller intressant. Transkriberingen har skrivits 

ut ordagrant med t ex upprepningar, pauser, stakningar eller skratt. Om den inte skrivs ut 

ordagrant kan följden bli att vi förvränger svaren och därmed skapar en felkälla
130

. Efter 

transkriberingen har vi läst igenom materialet ett flertal gånger, först för att få en överblick, 

och sedan mer ingående för att utvärdera och analysera svaren vi fått på varje verksamhet. Till 

sist har vi gjort en slutanalys där vi presenterar vår helhetsbild av verksamheterna.  

 

3.2 Etiska överväganden 
Vid etiska överväganden har vi utgått från vetenskapsrådets forskningsetiska principer

131
, i 

vilken utgångspunkten är individskyddskravet som innebär att individer inte får utsättas för 

psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Forskningskravet innebär att 

forskning som bedrivs skall inriktas på väsentliga frågor och hålla hög kvalitet. Syftet med de 

forskningsetiska principerna är att ge normer för förhållandet mellan forskare och 

undersökningsdeltagare så att en god avvägning kan ske mellan forskningskravet och 

individskyddskravet. Individskyddskravet kan konkretiseras i fyra krav på forskningen: 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, och nyttjandekravet. Vi har tagit hänsyn till och 

försökt följa dessa krav i vårt arbete, och genom följebrevet som utdelats till informanterna, se 

bilaga nr 1, får de ta del av denna information.  

Informationskravet innebär att informanten informeras före intervjun om att medverkan är 

frivillig, att informanten när som helst kan avbryta sin medverkan, vad materialet kommer att 

användas till samt vilka vi är som ansvarar för uppsatsen samt om undersökningens syfte. 

Dessutom framgår det i vårt följebrev att de uppgifter som insamlas inte kommer att användas 
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för något annat syfte än för forskning. Samtyckeskravet innebär att deltagare i 

undersökningen har rätt att själv bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall 

medverka. Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter om deltagarna i 

undersökningen skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Det 

innebär också att informanternas riktiga namn eller andra speciella kännetecken som skulle 

kunna identifiera en specifik informant inte används i uppsatsen. Därför har vi anonymiserat 

såväl personer, verksamheter och företag samt orten där undersökningen ägt rum. Vi har valt 

att kalla AME:s verksamheter efter vad de sysslar med på dem: Verkstaden (där vi gjorde en 

av intervjuerna), Butiken, Bageriet, Vedhuggarna, Röjarlaget och Snickeriet. Nyttjandekravet 

slutligen, innebär att de insamlade uppgifterna endast får användas för forskningsändamål, 

och får alltså inte utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Utöver 

dessa principer finns även rekommendationer som är önskvärda att följa, som exempelvis att 

erbjuda deltagarna att ta del av den färdiga undersökningen, vilket vi också gjort. Nya, och 

betydligt hårdare regler för etisk prövning har försatt Högskolan Dalarna i en position där de 

inte kan annat än att avråda oss studenter från att på något sätt undersöka eller samla 

information från och om klienter. Därför har vi valt att inrikta undersökningen mot personal 

som arbetar med rehabilitering på myndigheter och verksamheter. 

 

3.3 Reliabilitet/tillförlitlighet  

Reliabiliteten avser tillförlitligheten i frågorna, är reliabiliteten hög ska man kunna genomföra 

samma undersökning en gång till och komma fram till samma resultat. För att reliabiliteten 

ska vara hög får det inte finnas några slarvfel i data insamlingsmaterialet. Vi har använt 

bandupptagning för att undvika att fakta försvinner i processen. Vi har i vår undersökning valt 

att lägga upp intervjuerna med teoristyrda och semistrukturerade frågor vilket innebär att vi 

har haft en bestämd uppsättning av frågor som ställts till informanterna. Eftersom vi valt 

denna metod innebär det att vi inte har lagt upp intervjuerna på samma sätt, vi har inte ställt 

frågorna i samma ordning och eftersom frågorna är öppna så styr svaret från informanterna 

nästkommande frågor samt följdfrågor. Våra följdfrågor blir då samtidigt inte heller samma 

för alla myndigheter/verksamhet. Vår bedömning av vår undersökning är därför att retest-

möjligheterna är begränsade, detta trots att vår intervjumall går att använda på andra 

populationer för att undersöka om deras arbete är skam- eller stolthetsskapande på brukare. 

Indikatorerna är konstanthållna vilket ger möjligheten att jämföra verksamheter.  

Syftet med undersökningen är inte att generalisera vårt resultat på alla myndigheter/ 

verksamheter inom det undersökta området. Vårt syfte är att för vår egen utveckling öka 

förståelsen med hjälp av skam- och stolthetsteorier, samt öka vår kunskap om hur en 

rehabiliteringsprocess kan leda till skam och lägre självkänsla hos brukarna. Resultatet i vår 

undersökning gäller endast därför för undersökningsenheterna och vårt fokus ligger på 

teoridelen och den egna kunskapsutvecklingen.  

3.4 Validitet/Trovärdighet 
Validiteten avser om vi har undersökt det vi avsett att göra genom våra frågor och om 

informanterna har uppfattat frågorna som vi har avsett.  Är validiteten hög har man en hög 
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sanningshalt i resultatet. Sanningshalten styrs även av hur man har tolkat och analyserat det 

insamlade materialet. Eftersom vi har fått spela in alla intervjuer har vi haft en möjlighet att 

tolka och analysera intervjuerna på ett tillförlitligt sätt. Men vi har upplevt att informanterna 

många gånger inte har svarat på frågan vi har ställt utan svarat på annat. Vårt syfte var att 

inrikta oss på gruppen psykiskt funktionshindrade men i våra intervjuer har informanterna vid 

ett flertal gånger kommit in på andra funktionshindrade grupper samt ungdomar med 

problem. Detta innebär att vår tolkning inte är en absolut sanning, eftersom informanterna 

ibland inte har uppfattat frågorna på det sättet vi har tänkt oss.  

 

Vi drar slutsatsen att informanterna inte ville släppa in oss ”bakom kulisserna”. Enligt 

Goffman finns regionbeteende på arbetsplatser, vilket innebär att man uppträder enligt regler 

och normer som man har kommit överens om i arbetsgruppen och visar det beteende som man 

vill att utomstående ska få ta del av. I de bakre regionerna har man det beteendet som man 

inte vill att utomstående ska få insyn i. Vi upplevde under delar av intervjuerna att 

informanterna skyddande sin arbetsplats och att vi endast vistades i den främre regionen. 

Detta s k regionbeteende bidrar till att validiteten i undersökningen kan kritiseras då det 

påverkar sanningshalten i undersökningen, då informanterna uppvisar mer önskvärda normer 

än vad som egentligen är fallet, för att svara utifrån den bild de önskar förmedla till oss. Men 

utifrån de resultat vi fått fram i undersökningen kan vi dock konstatera att informanterna inte 

har genomskådat vilka våra teoretiska utgångspunkter varit, vilket bidrar till att frågorna inte 

kan tolkas som ledande. 

Att vi endast har valt att intervjua en informant på varje ställe gör att vårt resultat inte är helt 

sanningsenligt hos de verksamheter och myndigheter vi har valt att undersöka. Informanterna 

har svarat utifrån sin synvinkel och arbetssätt. Hade vi valt att göra fler intervjuer på samma 

myndighet/verksamhet kunde resultatet blivit ett annat. För att öka sanningshalten i 

undersökningen hade vi även kunnat utnyttja den kvalitativa metoden fullt ut. Vi har endast 

använt oss av intervjuer och därför kan vi bara generalisera vårt resultat till de undersökta 

enheterna.  

 

3.5 Operationalisering av indikatorer i form av intervjufrågor 
Vi har här låtit teorierna av framförallt Scheff, men även av Goffman, Cooley, Lemert och 

Topor styra frågor som ställs till informanterna. Svaren på frågorna skall utgöra indikatorer på 

om det skapas stolthet eller skam i rehabiliteringsprocessen, d v s om det finns ett 

skamskapande moment institutionaliserat i arbetssättet, vilket i så fall betyder att det sociala 

bandet aldrig kan nå tillräckligt bra nivå för att stolthet och normalisering skall kunna ske från 

en avvikande eller stämplad identitet. Nedan går vi igenom vilka frågor som är relaterade till 

våra teoretiska begrepp och den styrning av samtalsintervjuerna detta syftat till.  

3.5.1 Indikatorer på skam    

Alienation, fråga nr 12, 13, 14, 17 
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Alienerade relationer förknippas vanligen med upplevelser av isolering som betecknar ett 

hotat eller avklippt socialt band, d v s det finns för stor distans i relationen mellan 

människorna. Isolering kan liknas med:  

Överdifferentiering, fråga nr 12, 13 

Det sociala bandets tillstånd i en viss social relation är avhängigt av relationens 

differentieringsgrad, d v s vilken grad av distans som föreligger mellan aktörerna, på en skala 

mellan närhet och distans
132

. Stabila band byggs genom att aktörerna reglerar avståndet dem 

emellan så att de vare sig kommer för nära varandra eller avlägsnas för mycket från varandra, 

så att det blir balans mellan individens och gruppens behov där varken individualitet eller 

kollektivitet överbetonas. Överdifferentiering innebär för stor distans i relationen. Individuella 

behov ges då för stort utrymme på socialitetens bekostnad. 

 

En annan helt motsatt form av alienation är Uppslukning (engulfment), fråga nr 18, 19, 20, 

21 som innebär att distansen är för liten mellan individerna. Uppslukning också har att göra 

med Krav på konformitet, fråga nr 20, 21 

Begreppet uppslukning innebär att det i relationen ges för litet utrymme för individuella 

behov och den sociala konformiteten överbetonas
133

. Individuella behov offras för gruppen 

eller den Andre. I språket märks detta genom att brukaren plötsligt intar en passiv roll i 

kommunikationen.  Denna form av relationer är underdifferentierade enligt Scheff. Bimodal 

alienation är den vanligaste formen av sociala relationer i vårt samhälle
134

 och vi kan som 

exempel ta relationen socialarbetare och brukare. Socialarbetare tenderar att uppslukas i 

relation till socialarbetarkollektivet och därmed isoleras i förhållandet till brukarna. Individen 

(i detta fall socialarbetaren) kan således vara underdifferentierad i förhållande till en 

integrerad grupp och samtidigt överdifferentierad i förhållande till de ”verkliga andra” (i detta 

fall brukarna). Detta innebär att medlemmarna i socialarbetargruppen ger upp delar av sig 

själva i lojalitet med gruppen, men de är ofta omedvetna om vad de har förlorat. 

 

Regler tvingas på individen, fråga nr 13, 14, 20, 21 

Tvång, fråga nr 11, 13, 14, 20, 21 

Hotad av sanktioner, fråga nr 11, 14 

Bestraffning, fråga nr 11, 14 

Att tvinga på regler på individen, medför skam enligt Scheff. De individuella behoven 

undertrycks och den sociala konformiteten överbetonas. Relationen är underdifferentierad
135

. 

 

Respektlöshet, fråga nr 11, 15, 20, 21 

Att bete sig respektlöst handlar om bristande intresse och om en alltför stor distans till 

brukaren. Förlägenhet uppstår som en följd av verklig, förväntad eller inbillad brist på respekt 

och är en speciell typ av skam enligt Goffman
136

. 
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Fördomar och stigmatisering, fråga nr 1, 15, 16, 21, 23 (och även fråga nr 9) 

Det är inte ovanligt enligt Scheff och Starrin, att människor som är utsatta för förtryck och 

fördomar inte bara undviker att protestera, och inte bara finner sig i fördomarna, utan de kan t 

o m börja betrakta sig själv i enlighet med de fördomar som är riktade mot den grupp man 

själv tillhör. Det är detta Starrin kallar underordningens skam
137

. Skamupplevelsen bidrar till 

att befästa social underordning och ojämlikhet och kan i sin tur leda till att man betraktar sig 

själv som underlägsen och mindre värd och därmed övertar andras fördomsfulla attityder mot 

sig själv. Goffman tror att den som har ett stigma innerst inne känner sig precis som alla 

andra, men blir inte fullt accepterad; andra människor umgås inte med honom eller henne på 

jämlika villkor. På något sätt märker den stigmatiserade av samhällets normer genom 

människors beteende, bemötande och förhållningssätt. Det finns alltid en känsla av skam och 

skuldkänslor hos den stigmatiserade, en skuld över att inte kunna leva upp till de krav som 

samhället kräver
138

. 

 

Brist på ömsesidig förståelse, fråga nr 15, 16  

Brist på uppriktighet, fråga nr 16 

Missförstånd, distraktion och dolda konflikter är indikatorer på problem i kommunikationen 

enligt Scheff
139

.  

 

Triangulering, fråga nr 17 

Ett av de vanligaste sätten att undvika uppriktighet är genom triangulering. Det innebär att 

parterna istället för att avslöja eller blotta sina omedelbara känslor, tankar och behov börjar 

prata om en tredje ej närvarande person. Detta hindrar de två samtalande parterna att komma i 

konflikt med varandra, då det fungerar som ett substitut för att avslöja sig själv och att lära 

känna andra
140

. När parterna använder triangulering som samtalsteknik leder det ofta till 

oändliga konflikter och alienation eftersom parterna då alltid förblir främlingar för varandra. 

 

Negativ självbild, fråga nr 22 

Cooley använder begreppet spegeljag för att beskriva hur människans sociala jag växer fram i 

samspel med andra
141

. Speglingen av jaget innehåller olika dimensioner; vi föreställer oss den 

bild andra har av oss, vi föreställer oss ett omdöme om den bilden och som resultat av detta 

utvecklar vi en självkänsla och erfar en känsla som stolthet eller skam. Det jag känner när jag 

tänker på mig själv grundar sig på hur jag tror andra tänker på mig. På så sätt styrs våra 

handlingar och vår självbild av andras reaktioner och omdömen
142

. Vi skapar vår uppfattning 

om oss själva i samspelet med andra. Om vi får erkänsla och beröm när vi gjort något bra 

förstärks vår positiva självbild. Men om vi inte får någon återkoppling som bekräftar vår 

förmåga kan vi börja tvivla på oss själva. Blir man behandlad som inget värd så börjar man så 
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småningom också att se sig själv som värdelös
143

. Skam hänger samman med negativ 

värdering av det sociala självet. I arbetet med rehabilitering är därför bemötandet gentemot 

brukarna mycket avgörande.  

 

Känslor av ilska och misslyckande, fråga nr 22 

Scheff menar att även om människor är benägna att dölja sin skam, eftersom emotionen 

belagts med tabu i det moderna samhället, så går den att spåra via de omskrivningar som vi 

använder, t ex pinsam, isolerad, usel, mindervärdig, misslyckad, förminskad, avskild, utanför 

och underlägsen. Vid skamyttringar blir dialogen lätt stel och ”uppstyltad”
144

. Ilska, vrede, 

irritation, sorg och rädsla är sekundära emotioner till skam eller förbunden med dold skam 

enligt Scheff
145

. Skam skapar ilska. Om man exempelvis upplever vrede gentemot den Andre 

åtföljs detta ofta av att man skäms för att man blivit arg, genom spegeljaget ser man sig själv 

negativt. Även då den Andre visar ilska riktad mot en själv upplever man skam eftersom man 

känner sig separerad från den Andre.  

 

Falsk stolthet, fråga nr 24 

Stolthet som uppkommer trots respektlöshet och nedvärderande är falsk stolthet. Falsk stolthet 

känner också den som ljuger och överdriver sin kapacitet och sina bedrifter. Personen 

försöker hela tiden visa sig från sin bästa sida för att undgå skam och förlägenhet. Eftersom vi 

är rädda för att skämmas över uttryck för t ex ilska, rädsla och sorg, tenderar vi att hålla 

tillbaka dessa uttryck
146

. Man är rädd för att skämmas och man skäms för att man skäms. 

3.5.2 Indikatorer på stolthet    

Icke-alienerad, d v s samklang, att känna delaktighet, fråga nr 4, 7, 9, 10 

I icke-alienerade sociala relationer balanseras individens och gruppens behov, där alltså ett 

stabilt och säkert band-system baseras på en differentieringsnivå där aktörerna rör sig fritt 

mellan närhet och distans i relationen
147

. För att stabila sociala band ska formas måste 

kommunikationen kännetecknas av samklang (attunement). Fullödig samklang uppstår i en 

relation där aktörerna uppnår ömsesidig förståelse, där de är koncentrerat inriktade på 

varandra och där aktörerna behandlar varandra på ett respektfullt sätt genom uppskattning, 

bekräftelse och förtroende på ett mer djupgående sätt
148

. I dessa relationer används ett 

språkbruk som Scheff kallar solidarity-language
149

, vilket innebär att man kan uttrycka sina 

känslor, tankar och behov och att man tar hänsyn till den andre genom att bete sig respektfullt. 

Scheff talar om dels kognitiv samklang som uppnås via verbal kommunikation och dels 

emotionell samklang som uppnås genom kommunikation med gester. Genom stolthet 

signaleras att relationen är adekvat differentierad, d v s att distansen är väl balanserad. 
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Kompromiss, fråga nr 4, 6 Göra som du vill, fråga nr 3 

Stabila sociala band kännetecknas av att det går att komma fram till en kompromiss vid 

lösandet av problem mellan individer. När det råder skam kan inte en kompromiss komma till 

stånd som båda parterna är nöjda med
150

. 

 

Uttrycka sig respektfullt mot den andre, fråga nr 7, 9 

Det är enligt Scheff endast när man uppträder respektfullt, som man kan uttrycka en 

omedelbar tanke, behov eller känsla till andra utan att skada dem. Saknas respekt för varandra 

överförs alltid en skamkänsla
151

. Kommunikationen handlar inte bara om det verbala, utan 

också det icke-verbala såsom sättet att framföra yttrandet, gester och ansiktsrörelser etc.  

 

Tala fritt, vara uppriktig, fråga nr 2, 8, 9 

Starka sociala band kännetecknas av att personerna kan vara uppriktiga mot varandra när det 

gäller känslor och behov
152

. Det vanligaste sättet att undvika uppriktighet är genom 

triangulering (se under indikatorerna på skam, ovan). 

 

Tillit, att lita på brukaren, fråga nr 1, 2, 3, 9, 10 

Scheff menar att de sociala banden stärks om man känner tillit till varandra. Stabila sociala 

band kännetecknas, enligt Scheff, av ett ömsesidigt förtroende som vuxit fram mellan 

individerna
153

. 

Solidaritet: handlar om 

ömsesidigt förtroende, fråga nr 4, 5, 8, 9 

ömsesidig förståelse, fråga nr 8 

Solidaritet talar för tillit och effektiv förhandling. Solidaritet och samverkan leder till stabila 

band inom familjen och stolthet hos familjemedlemmarna. Mellan individer råder fungerande 

kommunikation och samverkan, enligt Scheff
154

. Ett stabilt band har oftast en lång historia där 

ömsesidigt förtroende vuxit fram i relationen, och sker då ofta handläggarbyten är det svårt att 

bygga upp detta förtroende. 

 

Uppskattning, fråga nr 4, 10 

Stolthet hänger samman med positiv värdering av det sociala självet. Motsatsen till 

uppskattning är skambeläggande i form av klander, nedvärderingar och förödmjukelser som 

ger upphov till negativa självkänslor som i sin tur kan göra människor oförmögna att uppfylla 

sociala roller. På så sätt kan villkoren för en underordnad status befästas. På motsvarande sätt 

leder uppskattning till positiva självkänslor som i slutänden medför normalisering för 

stämplade individer
155

. 
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3.6 Figur 1. Vår tolkning av Scheff 

       

  
 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Indikatorer och frågor: 

Sociala band 
Stabila band = 

Samklang 

1. Ser ni utvecklingspotential och 

möjligheter till återgång till riktigt 

arbete hos alla psykiskt 

funktionshindrade? 

2. Om brukaren känner att kraven är 

för höga – hur bemöter Ni det? 

3. Hur stort inflytande har brukaren i 

utformningen av 

rehabiliteringsplanen? 

4. Arbetar Ni för att brukarna ska 

känna sig värdefulla och delaktiga? I 

så fall hur? 

5. Får brukaren ofta byta 

handläggare? 

6. Om du och brukaren har olika 

åsikter, kan ni kompromissa då, eller 

vem avgör hur rehabiliteringen ska gå 

till? 

7. Talar du och brukaren alltid 

respektfullt till varandra? 

 

8. Kan Du lita på allt som brukaren 

säger? 

 

9. Upplever Du att brukaren kan tala 

fritt och ta för sig och ej sitta passiv? 

 

10. Tar ni reda på vilka resurser och 

styrkor individen har? Hur används 

dessa i rehabiliteringsarbetet?  

 

 

 

 

 

 

Svaga band = 

Alienation 

 

22. Berättar brukaren någon 

gång att hon/han känner sig 

förlägen, arg eller misslyckad 

inför sig själv, inför andra 

eller för sin situation?  

Ev. följdfråga: Arbetar ni med 

att förändra den självbilden? 

 

23. Varför tror du att psykiskt 

funktionshindrade har svårt att 

få ett ”riktigt” arbete? (eg. vad 

blir de stigmatiserade som?) 

24. Överdriver de psykiskt 

funktionshindrade sin 

förmåga, och säger att de är 

bättre än vad de egentligen är? 

Isolering/Över-

differentiering 

Uppslukning/Under-

differentiering 

11. Vad gör man med en brukare 

som inte vill rehabiliteras? 

12. Hur stort ansvar har den 

enskilde för sin rehabilitering? 

13. Får brukaren bestämma och 

göra som hon/han vill, eller finns 

regler eller krav att följa i 

rehabiliteringsarbetet? 

14. Finns sanktioner för de som inte 

följer Era instruktioner/riktlinjer i 

rehabiliteringsarbetet? 

15. Uppstår ofta missförstånd 

mellan dig och brukaren? 

16. Känner du att det finns dolda 

konflikter mellan dig och brukaren? 

17. Om Du känner att Du och 

brukaren inte är riktigt överens, är 

det då vanligt att brukaren börjar 

dra in en tredje person som inte är 

närvarande, t ex en representant från 

en annan myndighet? 

18. Ställs orimliga krav på att de 

ska bli friskare än vad de 

faktiskt kan bli? 

19. Känner Du dig ibland som 

en ”mamma” eller 

vårdnadshavare till brukaren? 

20. Kan brukaren behålla sin 

individualitet eller måste 

hon/han bete sig så att det passar 

verksamhetens inriktning? 

21. Får brukaren offra sina 

intressen p g a myndigheternas 

policy/regler? 

 

 

Indikatorer och frågor: Indikatorer och frågor: 

Övriga indikatorer 

och frågor: 

Stolthet Skam 

Det sociala bandets 

tillstånd 

Leder till: 
Sekundär 

stämpling 
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4. Analys och tolkning 
Nedan följer analyser och tolkning av intervjuerna, varje verksamhet för sig där vi börjar med 

att återge ett citat som vi sedan försöker tolka och analysera. I slutet skriver vi en 

helhetsanalys, där vi ger vårt samlade intryck för var och en av de intervjuade personerna på 

de olika verksamheterna. Samtliga personer vi intervjuat arbetar med arbetslivsinriktad 

rehabilitering och samtliga medverkar också med i den s k beredningsgruppen. I 

beredningsgruppen ges möjlighet till ett effektivt samarbete mellan Af, FK, Socialtjänsten och 

ÖVP kan diskutera bl a tillvägagångssätt och arbetsfördelning. 

 

4.1 Försäkringskassan 
Transkriberingen av intervjun med Försäkringskassan finns att läsa som bilaga som 

tillhandahålls av författarna. En av informanterna har arbetat på Försäkringskassan över 30 år, 

och den andre är också erfaren. Båda två medverkar i beredningsgruppen, och båda arbetar 

med arbetslivsinriktad rehabilitering. 

4.1.1 Stolthetsskapande faktorer i verksamheten 
”Så att det är klart att det kan bli lite diskussioner å planering å vi kanske 

tummar på det nån gång å att vi skjuter på det nåra veckor i tiden å så där så att 

det ska passa bättre” 

Analys: Vi frågar hur brukare som inte vill rehabiliteras, ställer sig till att ändå bli skickade på 

rehabiliteringsutredningar. Svaret på detta i citatet ovan tolkar vi som att en viss 

kompromissvilja finns när det gäller tidpunkten för då rehabiliteringsutredningen ska 

genomföras. Enligt Scheff kännetecknas stabila sociala band av att det går att komma fram till 

en kompromiss vid lösandet av problem mellan individer.  

 

”Men det där är väl en balansgång hur mycket man ska trycka på å för en del 

kan ju fastna i det där som inte är bra också å behöver hjälp å få en 

sjukdomsinsikt så att dom kommer vidare. Ja, sjukdomsinsikt åt bägge hållen att 

det här du borde klara lite mer eller tvärsom att du är så ivrig du så nu måste 

du ta det lugnt annars knäcker du dej. Du går för fort fram liksom så att ibland 

bromsar vi, vi både gasar å bromsar.” 

Analys: Vi frågar om det ställs orimliga krav på att brukare ska bli friskare än vad de faktiskt 

kan bli, och vår tolkning av svaret i citatet ovan är att det handlar om solidaritet, vilket talar 

för tillit och effektiv förhandling. Solidaritet och samverkan leder till stabila band enligt 

Scheff, och då råder en fungerande kommunikation.  

 

”Det blir ju en diskussion då när vi träffas jag och Arbetsförmedlingen om vi tar 

mina ärenden så då. Jag å Arbetsförmedlingen å den enskilde å där läkarn är 

med också eller nån ute på Arbetsmarknadsenheten kan va me också, när vi gör 
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en plan tillsammans om.. nu tar vi dom här trappstegen upp till hundra procent 

till exempel då” 

Analys: Vi diskuterar ovan om det görs någon rehabiliteringsplan och om brukare i så fall är 

delaktiga och medbestämmande i utförandet av denna. Scheff betonar att delaktighet är viktigt 

för att brukarna ska känna sig värdefulla och respekterade. Vid fullständig delaktighet är 

aktörerna koncentrerat inriktade på varandra och behandlar varandra på ett respektfullt sätt 

genom uppskattning, bekräftelse och förtroende på ett mer djupgående sätt. I sådana relationer 

används ett språkbruk som Scheff kallar solidarity-language. Citatet visar att det finns en liten 

möjlighet till delaktighet. 

 

”Man kan ju inte undanhålla information för att människor kan ta anstöt av det 

eller bli irriterad sen har vi ju alltid en möjlighet å kontakta mej senare om dom 

har nå frågor eller nånting. Visst ibland kan väl folk va arg på mej när dom går 

härifrån men man vet då vad som gäller i alla fall.” 

Analys: Här ställer vi frågan hur informanterna bemöter brukare som är rädda och som möts 

av alla regler och bestämmelser. Informanten försöker vara uppriktig och undanhåller inte 

information av rädsla för brukarens reaktion. Starka sociala band kännetecknas av att 

personerna kan vara uppriktiga mot varandra när det gäller känslor och behov. Det är enligt 

Scheff endast när man uppträder respektfullt, som man kan uttrycka en omedelbar tanke, 

behov eller känsla till andra utan att skada dem.  

 

”För dom ger förslag på vad dom skulle vilja, vad är deras dröm å sen får man 

försöka landa nånstans. Å vad är rimligt utifrån dina förutsättningar å hur ser 

arbetsmarknaden ut. Det där kan ju arbetsförmedlingen å så då […]ska man 

lyckas i nånting så ska väl alla ha varit med å bestämt eller man själv varit med 

å påverkat sin situation” 

Analys: Informanten svarar i citatet ovan på frågan hur aktiva brukarna är vid trepartsträffarna 

och om de vågar uttrycka sina önskemål och idéer. Vår analys av citatet säger oss att brukarna 

får komma med egna förslag och ges en viss möjlighet att vara delaktiga. Som vi påpekat 

ovan betonar Scheff att delaktighet är viktigt för att brukarna ska känna sig värdefulla och 

respekterade. 

”Så att första två tre månaderna kan ibland bli grejer som om jag skulle va 

strikt från försäkringskassans sida så skulle vi inte acceptera det här för det 

leder egentligen inte mer än att det leder till mer självsäkerhet å tro mer på sig 

själv, men att det leder inte direkt till ett jobb.” 

Analys: Diskussionen här rör sig om hur mycket man från Försäkringskassans sida försöker 

tillmötesgå brukarens egna idéer och förslag.  Informanten kan frångå regelverket, d v s kan 
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kompromissa för att brukaren ska kunna få bättre självsäkerhet och tro mer på sig själv genom 

att få vara på en verksamhet som brukaren har intresse av. När man får göra något man är 

intresserad får man behålla sin individualitet och är samtidigt mer motiverad att göra ett bra 

jobb. Brukaren får då erkänsla och beröm, vilket enligt Cooley stärker vår positiva självbild. 

4.1.2 Skamskapande faktorer i verksamheten 

”å då skriver vi in dem i det här FAROS å där kan man vara inskriven i ett år å 

jobba med den här personen förhoppningsvis går det mycket snabbare då men 

att man har den limiten […] Ja men grundkriteriet är ju att man ska klara minst 

tio timmar i vecka då så sen vilken sjukdom man har det spelar ju egentligen 

inte så stor roll. Utan det är ju att man ska ha en viss funktionsförmåga eller så 

att man klarar av dom här tio timmar då” 

Analys: Citatet är svaret på vår fråga om hur Försäkringskassan arbetar när det gäller 

samverkan. De människor som inte klarar tio timmar och är sjukskrivna får ingen 

rehabilitering från Försäkringskassan. Det ställs krav på konformitet, där individuella behov 

offras för verksamheten. De är ej värda rehabilitering, vilket medför isolering, utsortering och 

för stor distans enligt Scheff. 

 

”Det som är huvudtemat är att så snabbt som möjligt tillbaka i jobb. Kortaste 

vägen, med minst insatser så att det rent samhällsekonomiskt blir så billigt som 

möjligt.” 

Analys: Vi diskuterar kring vem som gör avgör vilken funktionsförmåga som brukaren har 

och vem som bedömer om de är arbetsföra, d v s klarar av att arbeta tio timmar per vecka. 

Citatet visar att det ställs krav på konformitet. Brukaren kan ej behålla sin individualitet 

eftersom man inte tar hänsyn till den enskilde individens behov. Då blir det svårt att bygga 

upp stabila sociala band eftersom det ska gå så snabbt som möjligt att komma tillbaka till 

arbete, och då har man, enligt Scheff, ingen möjlighet att bygga upp en relation.  

 

”Man kan skicka iväg personer kanske ett par tre fyra veckor för utredning om 

läkarn inte kan bedöma det, å då kan man få ett utlåtande en ganska 

genomgående undersökning av en person där dom kan testa dom i olika miljöer 

och så också å se vad dom klarar funktionellt då. Så de i grund och botten så är 

det ju alltid läkarn som bedömer funktionen på en person, det är ju liksom deras 

uppgift å beskriva vilka funktionsnedsättningar dom har” 

Analys: Arbetssättet, som beskrivs i citatet, leder till skam eftersom man inte letar efter 

styrkor hos brukaren, utan efter funktionsnedsättningar. Detta leder till stämpling av individen 

eftersom utredningen visar på individens brister och kan vissa fall resultera i en diagnos. 

Goffman tror att den som har ett stigma innerst inne känner sig precis som alla andra, men blir 
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inte fullt accepterad. På något sätt märker den stigmatiserade brukaren av samhällets normer 

genom Försäkringskassehandläggarnas beteende, bemötande och förhållningssätt. Det finns 

alltid en känsla av skam och skuldkänslor hos den stigmatiserade, en skuld över att inte kunna 

leva upp till de krav som samhället kräver. 

 

”Efter ett halvår då så är man ju skyldig att ta vilket jobb som helst ute på 

arbetsmarknaden”. På frågan vad man gör med någon som inte vill 

rehabiliteras, svarar informanten: ”Nej, då har de ju inte rätt till sjukpenning om 

man ska titta hårt på det (skrattar till) för man måste ställa på det vi föreslår. Å 

har läkarn sagt det, att personen klarar av att gå in i en rehabilitering så då är 

det ju en föreskrift å då drar vi (med mycket lägre röst) om man uttrycker dom 

ord vi använder drar vi in sjukpenningen, sätter ner eller drar in beroende på 

hur det är då” Senare säger informanten: ”vi varslar på nåt vis å då kan dom 

inte få sjukpenning å..fullföljer dom inte, inte ställer opp på det här 

(rehabiliteringsplanen) ändå så då drar vi ju in sjukpenningen då” 

Analys: Regler som tvingas på individen leder till skam enligt Scheff. Brukaren bestraffas 

med indragen sjukpenning om de ej ställer upp på det som Försäkringskassan föreslår. De 

individuella behoven undertrycks och den sociala konformiteten överbetonas. Enligt Scheff är 

dessa relationer underdifferentierade. Informanten fortsätter: ”Det är väl i och för sig inte så 

vanligt att folk inte ställer upp på det” (som föreslås), vilket vi tolkar som Starrins begrepp 

underordningsskam, då brukarna inte vågar vara uppriktiga och säga vad de tycker av rädsla 

för sanktioner. Att informanten säger: ”jag har skickat nå brev å varslat att de inte ställer upp 

på träffar då men att det oftast har det varit nå´ misstag att de inte kommit eller nåt sånt 

där”, kan också visa på underordningsskam och brist på uppriktighet. 

 

På frågan hur de psykiskt funktionshindrade ställer sig till att bli ivägskickade 

på rehabiliteringsutredningar svarar informanten: ”De kan ju bli lite 

diskussioner beroende på hur de har de hemma å så men att det måste dom ju 

också fixa för att de är ju skyldiga att ta ett jobb var som helst också så att de 

går liksom inte att säga att jag inte har barnpassning å såna saker, för det måst 

dom ju ha ordnat annars kan dom ju inte jobba.” 

Analys: Brukaren utsätts för tvång. Utredningen kräver att man är borta från hemorten i flera 

veckor, vilket vi anser inte kan jämföras med att ordnat med barnomsorg för att kunna utföra 

ett lönearbete. Det sker en uppslukning, det ges för litet utrymme för de individuella behov 

brukaren har. Uppslukning har också att göra med krav på konformitet, alla ska kunna lämna 

hemmet i flera veckor för att delta i utredningen. Informanten talar om att ”Försäkringskassan 

är lite mer ivrig att det här ska vi fixa på ett halvår”, vilket också bekräftar bilden av krav på 

konformitet och att man ej ser till individens personliga förutsättningar och behov. Enligt 

Starrins forskning är arbetslöshet och sjukskrivning är ofta förknippat med skamkänslor, 
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vilket gör att många ogärna vill delta i något som i praktiken torgför deras utsatta situation. 

Många vill inte ens associeras med andra i liknande situation. 

 

Vi frågar om det sker någon återgång till ett lönearbete, informanten svarar: ”Då 

skulle man ju veta hur många som går i sjukersättning då men för vi har ju 

väldigt mycket sjukersättning som Försäkringskassan betalar ut. Det kan ja 

faktiskt inte svara på rent statistiskt hur mycke… undrar om vi har nå specifikt 

på de…”. Vi frågar också varför just psykiskt funktionshindrade har svårt att få 

ett riktigt jobb, och svarar informanten: ”Är det de? Ja de vet inte jag om det är 

heller (skrattar till). Menar du att dom är överrepresenterade i den gruppen då? 

Jaeh kan vare sig säga för eller emot, för jag har inget belägg för att det är så. 

Även om det är ju vanligt med en här typen av sjukdomar som kommer bland 

dom som snurrar runt i olika system mellan dom här arbetslöshet å 

sjukskrivning å så men att just PSYKISKA sjukdomar…” 

Analys: Citatet tolkar vi som okunskap, ett bristande engagemang och bristande intresse 

vilket tyder på att det inte finns någon relation till brukaren, d v s sociala band saknas enligt 

Scheff. Relationen är överdifferentierad, d v s för stor distans i relationen. Scheff menar att 

bimodal alienation är den vanligaste formen av sociala relationer i vårt samhälle. Det finns 

tendenser som visar att försäkringskassehandläggaren verkar ha uppslukas i relation till 

försäkringskassekollektivet och därmed isoleras i förhållandet till brukarna. 

Försäkringskassehandläggaren tenderar således att vara underdifferentierad i förhållande till 

en internaliserad grupp och samtidigt överdifferentierad i förhållande till de ”verkliga andra” 

(i detta fall brukarna). Detta innebär att medlemmarna i försäkringskassegruppen ger upp 

delar av sig själva i lojalitet med gruppen, men de är ofta omedvetna om vad de har förlorat i 

form av kunskaper som skulle ha gagnat brukarna. 

 

”Men så ska det vara då är det tänkt från stadsmakten att man ska fixa det 

innan dom här 364 å 550 dagarna å annars så gör man inte det då är det väl nå 

annat det handlar om än sjukdom å då är det kommuns ansvar […]” ingen ska 

kunna SLIRA på systemet” 

Analys: Citatet präglas av fördomar, tror ej att brukaren kan vara sjuk mer än 550 dagar, och 

att det annars rör sig om, vad? Fusk eller utnyttjande av systemet? 

 

Vi frågar om det ställs krav på att den psykiskt funktionshindrade ska bli friskare än vad 

han/hon faktiskt kan bli, får vi motsägelsefulla svar genom hela intervjun: ”Det ställs ju 

samma krav på alla människor som ska ha ett jobb å sen beror de ju på man har ju man har 

ju olika förutsättningar.” Strax efteråt säger informanten: ”Jag känner inte att man gjort nån 

skillnad så att man.. ja känner nästan som att ….att….det är väl bara personligen som jag 
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känner så att vi tar väldigt hänsyn till just dom här personerna å dom som inte har det här 

osäkerhetsfaktorn där är det ju mera direkt till Arbetsförmedlingen. Så det är nästan tuffare 

för dom.” Sedan säger informanten: ”Jag tycker det tas mycket hänsyn så då ..å väldigt 

mycket kontakter med psykiatrin å…följer upp å, backar å går det inte så då backar vi tillbaks 

å börjar om igen å” och tidigare sa informanten att det rent samhällsekonomiskt skulle bli så 

billigt som möjligt. Några minuter senare säger informanten: ”Asså jag bemöter nog alla 

människor på ungefär samma sätt tror jag, jag försöker inte anpassa mig så mycket utifrån 

vad dom har för diagnos eller så utan jag försöker va samma person hela tiden. I slutet av 

intervjun ångrar sig informanten återigen: ”Å sen dom med psykiska sjukdomar kanske 

behöver nåt helt annat ett tag för att nollställa sig å för å börja om igen så att första två tre 

månaderna kan ibland bli grejer som om jag skulle va strikt från försäkringskassans sida så 

skulle vi inte acceptera det här för det leder egentligen inte mer än att det leder till mer 

självsäkerhet å tro mer på sig själv, men att det leder inte direkt till ett jobb.” 

Analys: Citatet präglas av självmotsägelser, vilket kan tyda på ett inkonsistent 

förhållningssätt, att informanten döljer något eller uppvisar det Goffman kallar ett 

regionbeteende eller en kognitiv dissonans mellan isärhållna emotsägande attityder. 

 

”Sen är det ju klart vi råkar ju ut för när dom känner sig ifrågasatta det kan 

dom väl göra kanske av dej också nån gång, man ringer å ska ha 

kompletteringar av intyg å sånt här å se, å vill veta lite mer om vad som ligger 

bakom saker å ting å. Nog har vi jag väl råkar man väl ut för frustrerade 

personer ibland.” 

Analys: Svaret ovan är på frågan om brukarna någon gång berättar att de känner sig arga eller 

misslyckade inför sig själv eller inför andra. Ilska hos brukaren tyder på att frågorna är för 

intima, enligt Scheff. Ilska, vrede, irritation, sorg och rädsla är sekundära emotioner till skam 

eller förbunden med dold skam enligt Scheff. Skam skapar ilska. Om man exempelvis 

upplever vrede gentemot den Andre åtföljs detta ofta av att man skäms för att man blivit arg, 

genom spegeljaget ser man sig själv negativt. Även då den Andre visar ilska riktad mot en 

själv upplever man skam eftersom man känner sig separerad från den Andre.  

 

”Jovisst, så är det den typen av sjukdom då vet man ju mer vad den kanske står 

för så det kanske inte är så konstigt att dom (skrattar till) får ett utbrott om du 

kallar det för det nu då. Nämen det kan ju te sig på olika vis en del blir lessna å 

gråter å en del blir förbannade å det är väl naturligt (skrattar till). ”Dom här 

personerna är lite ödmjuka men det får man väl va lite vaksam på så att de inte 

ger med sig på allting”. Strax efter säger informanten: ”de är lite rädda för att 

vi inte ska förstå deras situation för då kanske dom tycker det är jobbigt 

överhuvudtaget kontakten med vem än det är. Å är det tidigt i ett skede så skulle 
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de helst vilja gå och gräva ner sig å vara i fred bara …men ändå finns den där 

rädslan lite grann att inte bli förstådd å tas på allvar” 

Analys: Vi fortsätter att prata om att visa ilska. Citatet visar att informanten har fördomar 

kring brukares beteende eller sätt att vara. Att informanten betraktar brukaren som rädda att 

inte bli förstådda, ödmjuk och att brukaren riskerar ge med sig på allting kan ses som tecken 

på underordning, brist på ömsesidig förståelse, förtroende, tillit och brist på uppriktighet. När 

individen får för litet utrymme i relationen, märks i språket att brukaren intar en passiv roll i 

kommunikationen enligt Scheff. Denna form av relationer är underdifferentierade. Att vilja 

gräva ner sig och vara ifred är enligt Goffman tecken på skam över sitt stigma. 

 

”Alltså när man jobbar i en organisation där det är så mycket regler så blir det 

ju alltid missförstånd. Det är svårt med kommunikation” 

Analys: Ovan diskuterar vi om det ofta uppstår missförstånd mellan informant och brukare.  

Reglerna som finns inom organisationen hindrar en bra och uppriktig kommunikation, den 

kommunikation som kännetecknas av samklang enligt Scheff. Detta är förutsättningen för att 

stabila sociala band ska kunna skapas.  

 

”Men sen beror det väl på vad man vill höra för nånting när man sitter å pratar 

med arbetsförmedlingen kanske å dom säger att det här ska väl 

försäkringskassan fixa å sen kommer dom å säger att arbetsförmedlingen har 

sagt de å de å då börjar vi fundera har vi verkligen sagt allt det här” 

Analys: Här frågar vi om det är vanligt då brukare och informant inte är riktigt överens, att 

brukaren då börjar dra in en tredje person som inte är närvarande, t en representant från en 

annan myndighet. Vi tolkar citatet som att brukarna inte vågar vara uppriktiga mot 

handläggarna på försäkringskassan. Ett av de vanligaste sätten att undvika uppriktighet är 

genom triangulering. Det innebär att parterna istället för att avslöja eller blotta sina 

omedelbara känslor, tankar och behov börjar prata om en tredje ej närvarande person. Detta 

hindrar de två samtalande parterna att komma i konflikt med varandra, eftersom det fungerar 

som ett substitut för att avslöja sig själv och att lära känna andra. När parterna använder 

triangulering som samtalsteknik leder det ofta till oändliga konflikter och alienation eftersom 

parterna på detta sätt alltid förblir främlingar för varandra enligt Scheff. 

 

”Jo dom ska visa sig så duktiga alla människor å sen så går det inte i verkliga… 

ja det är en sak å säga det å sen kommer man hem å så händer det ingenting i 

alla fall å tvärsom ja så tar dom i för mycket då” 
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Analys: Vi frågar ovan om informanten kan lita på allt som brukaren säger. Citatet visar brist 

på uppriktighet och att brukarna överdriver sin förmåga, vilket innebär falsk stolthet enligt 

Scheff. Falsk stolthet känner den som ljuger och överdriver sin kapacitet och sina bedrifter. 

Personen försöker hela tiden visa sig från sin bästa sida för att undgå skam och förlägenhet.  

 

”Det är klart att så kan man ju inte göra hela tiden det kan man ju inte önska 

sig vad som helst för det finns ju ändå ingen som ställer upp å betalar 

utbildningar idag så som det var för länge sen utan det ska ju va snabbaste 

vägen tillbaka. Å då blir det ju en snäv ram på det viset då.” 

Analys: Vår fråga till svaret ovan är om brukare får bestämma, vara delaktiga och göra som 

de önskar. Citatet visar att regelverket sätter stopp för individens önskemål och möjlighet till 

delaktighet, vilket förhindrar uppbyggnaden av sociala band enligt Scheff. Vi tolkar det som 

att det är omöjligt att kompromissa, vilket leder till skam. 

 

”Å det blir ju en ökad press när vi är tydliga å talar om va är ramarna nu för 

att man kan få ersättning, att man bara kan få ett och ett halvt år till sen man 

har gått ett år först här å då blir dom ju väldigt ivriga å många vill ju ha en 

lösning å dom vill ju inte stå utan ersättning.” 

Analys: Vi frågar om det är svårt att motivera brukarna i rehabiliteringsarbetet, och då börjar 

informanten tala om tvingande regler. Tvång, bestraffning och hot om sanktioner medför 

skam, enligt Scheff. De individuella behoven undertrycks och den sociala konformiteten 

överbetonas. Relationen är underdifferentierad, d v s den form av alienation som Scheff kallar 

engulfment.  

Helhetsanalys: Vårt samlade intryck från intervjun med Försäkringskassan är att de 

skamgörande faktorerna klart överväger och att de stolthetsskapande faktorerna är så få att det 

inte finns några sociala band att analysera. Man kan också på Försäkringskassan se det 

regionbeteende som Goffman beskriver, d v s vi intervjuare som är utomstående fick inte 

tillräckliga möjligheter till insyn, vi släpptes inte in i den bakre regionen för att se hur 

verksamheten ser ut bakom kulisserna. 

 

4.2 Socialtjänsten 

Transkriberingen av intervjun med Socialtjänsten finns att läsa som bilaga som tillhandahålls 

av författarna. Denna informant har arbetat ca tjugofem år inom socialtjänsten och har efter 

tiden för vårt uppsatsskrivande börjat arbeta som chef för Individ- och familjeomsorgen för en 

annan kommun. Informanten har ett brett kunnande inom många områden, arbetar bland annat 

med arbetslivsinriktad rehabilitering, missbruk och försörjning. 
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4.2.1 Stolthetsskapande faktorer i verksamheten 

”Alltså ibland kan ju människor beskriva bra vad dom är intresserade av å man 

kan känna att den här har ju ett eget driv ändå och är väldigt motiverad att gå 

ut å börja praktisera eller arbetsträna och då är de ju ganska enkelt. […] Å då 

kan man bara säga till på arbetsmarknadsenheten att den här har ett egen 

förslag på praktikplats till exempel.”Lite senare säger informanten: ”Har 

personen ett eget driv å har den en önskan om att det här är någonting som är 

bra för mig då brukar dom komma med egna förslag. Å då behöver det kanske 

inte just vara på arbetsmarknadsenheten.” 

Analys: Vi frågar om man tar reda på vilka styrkor och resurser individen har och hur stort 

inflytande brukaren har i utformningen av rehabiliteringen. Citatet tolkar vi som att aktörerna 

samråder, där informanten lyssnar på vad brukaren vill. Det finns möjligheter till 

kompromiss, då brukaren har ett visst medbestämmande och delaktighet. Enligt Scheff 

kännetecknas stabila sociala band av att det går att komma fram till en kompromiss vid 

lösandet av problem. För att stabila sociala band ska formas måste kommunikationen 

kännetecknas av samklang, vilket uppstår då aktörerna uppnår ömsesidig förståelse och där 

aktörerna behandlar varandra på ett respektfullt sätt genom att bl a visa förtroende. I de 

relationer då fullödig samklang uppnåtts används det språkbruk som Scheff kallar solidarity-

language. Brukaren kan här behålla sin individualitet, d v s behöver inte anpassa sig efter 

verksamheten, vilket enligt Scheff signalerar att relationen är adekvat differentierad, d v s att 

distansen mellan individerna är väl balanserad. 

 

Informanten beskriver vad som görs med brukare som överdriver sin förmåga 

som inte är mogna för arbetsmarknaden och inte heller för den 

övergångsarbetsmarknad som AME är: ”Alltså man kan ju se att dom behöver 

mycket handledning […] och jättemycket beröm behöver dom ju, att dom är 

duktiga å tack för att dom fixade det här idag å sånt där mår ju människor bra 

av. Men jag tror att dom som har många svåra nedsättningar dom får inte det 

här stödet eller den här coachen dom behöver å då klarar dom inte det här 

heller.” 

Analys: Trots att hon beskriver att människor inte får den hjälp de behöver, visar informanten 

ändå respekt och förståelse samt en medvetenhet om problemen för brukaren, vilket gör att vi 

ändå tolkar citatet som en stolthetsskapande faktor. Hon är också självkritisk till det som inte 

fungerar och är engagerad på Dalarnas forskningsråd kring forskning om arbetslivsinriktad 

rehabilitering, vilket kan liknas vid empowermentarbete på samhällsnivå. Solidaritet handlar 

om ömsesidigt förtroende, tillit och ömsesidig förståelse som i sin tur leder till stabila band 

enligt Scheff. 
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”Om man ser att den här personen ändå verkligen gör ett försök måste man ju 

vara jättenoga med å plussa på å vara positiv å […] att dom på AME också 

tänker på att prata med dom å pusha på dom å coacha dom för det är ju hemskt 

viktigt att man känner att man gör ett bra jobb, att man får nån feedback på att 

man faktiskt gjort någonting som är bra.”Lite senare i intervjun säger 

informanten: ”Jamen ungdomarna tycker faktiskt om att man säger att nu har 

du varit duktig, även fast det låter lite som att man klappar dom på huvet… du 

har gjort ett bra jobb den här månaden.” 

 Analys: Informanten beskriver hur hon försöker ge positiv feedback och visa brukaren 

uppskattning. Enligt Scheff hänger stolthet samman med positiv värdering av det sociala 

självet. Motsatsen till uppskattning är skambeläggande i form av klander som ger upphov till 

negativa självkänslor, vilket kan medföra att villkoren för en underordnad status befästs. På 

motsvarande sätt leder uppskattning till positiva självkänslor som i slutänden medför 

normalisering för stämplade individer. Genom att aktörerna behandlar varandra på ett 

respektfullt sätt genom uppskattning och bekräftelse uppstår samklang, vilket stärker de 

sociala banden menar Scheff. Informanten visar i nedanstående citat att hon tror och litar på 

brukaren och kan se utvecklingspotential hos alla människor, vilket vi också tolkar som 

respektfullhet och uppskattning: 

”Ja jag tror ju att hamnar man bara i rätt miljö då finns det en arbetsplats för 

alla. För det finns ju goda arbetsplatser där det är goda relationer på 

arbetsplatsen å det finns en bra ledning då […] är det högt i tak, det finns 

acceptans å respekt å sånt hära å liksom på arbetsplatsen å då tror jag att man 

kan ha fördragsamhet med en person som kanske inte presterar som alla andra” 

  

”…man liksom måste sätta ner foten och säga att du nu har vi kommit till vägs 

ände här, nu måste vi ta en annan väg så att din försörjning blir mer tryggad 

och klar, för socialbidrag är faktiskt bara tänkt att man ska gå på en tillfällig 

period.” 

Analys: Vår fråga är om informanten arbetar för att brukarna ska känna sig sedda, bekräftade, 

värdefulla och delaktiga i rehabiliteringen. Vi tolkar citatet som att informanten bryr sig om 

brukaren, vill hjälpa till och försöka hitta lösningar på problemen. Informanten uppträder här 

respektfullt och det är enligt Scheff endast när man uppträder respektfullt, som man kan 

uttrycka en omedelbar tanke, behov eller känsla till andra utan att skada dem. Scheff menar att 

starka sociala band kännetecknas av att personerna kan vara uppriktiga mot varandra när det 

gäller känslor och behov. 
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När det gäller nätverksmöten där flera myndigheter deltar säger informanten: 

”alla får prata lika länge å mycke å så där da, men det får inte va för många 

myndighetspersoner med på mötet heller för då kan det bli jobbigt” 

Analys: Informanten tänker på brukarens utsatta position och ger brukaren en chans att göra 

sin röst hörd, vilket tyder på respektfullhet och kommunikationen kännetecknas här av 

samklang, vilket Scheff menar leder till stärkta sociala band. 

4.2.2 Skamskapande faktorer i verksamheten 

”Det är ju väldigt vanligt med människor som har funktionsnedsättningar att 

dom kan ju vara rädda å dom kan ju vara osäkra.”, ”Ungdomarna kan ju ofta 

se lite förskräckta ut när dom kommer hit. Dom kan känna att det där kändes ju 

jobbigt å hur ska jag klara av det där å det är ju otäckt å är blyg å”  

Analys: Vi frågar här om brukaren vågar tala fritt och vara uppriktig. Rädsla och osäkerhet 

tyder på underordning enligt Scheff och Starrin. I skammen riktas den andres negativa blickar 

mot det egna självet, skam innefattar alltid självet i relation till andra, och därför kallas 

skammen också för själviakttagandets känsla. Skamkänslan kan beskrivas som en inre plåga, 

där självrespekten står på spel samtidigt som vårt människovärde ifrågasätts. I grunden 

signalerar skammen att våra social band är i fara. Den som skäms och dessutom bemöts med 

bristande respekt får fantasier om att han eller hon ska stötas ut ur gemenskapen för gott, 

något av det mest smärtsamma en människa kan vara med om. Goffman menar att den 

stigmatiserade personen försöker ”rätta till” det som utgör stigmat, för att bli normal, och när 

normala och stigmatiserade umgås uppstår det en primär situation, vilket innebär att båda två 

måste ta hänsyn till stigmats orsaker och verkningar. Hos den stigmatiserade finns i den här 

situationen en känsla av osäkerhet att andra i omgivningen inte tycker om honom/henne och 

vet då inte hur han/hon skall förhålla sig till andra människor. Den stigmatiserade går inte 

ständigt runt och tänker på att han/hon har ett stigma utan blir påmind om det i olika 

situationer där han/hon inte behandlas jämlikt med omgivningen.  

 

”Det är ju jättevanligt att såna här personer glömmer bort tider när man ska 

komma…] Å sen när man väl får personen inskriven där ja då visar det sig att 

han alltid kommer en å en halv timme för sent på morron. Eller att den inte 

dyker upp alls i tre dar å ringer inte å sjukskriver sig å så” och senare i 

intervjun: ”Man kan se att många är otroligt omogna för å finnas med på en 

arbetsplats. Man måste ha goda relationer till sina arbetskamrater, man ska 

passa tider å man ska liksom leverera nånting. Alltså många människor klarar 

ju inte de i den här kategorin” 

Analys: Informanten har fördomar om hur psykiskt funktionshindrade beter sig, om hur de är. 

Det är inte ovanligt enligt Scheff och Starrin, att människor som är utsatta för förtryck och 

fördomar inte bara undviker att protestera, och inte bara finner sig i fördomarna, utan de kan t 
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o m börja betrakta sig själv i enlighet med de fördomar som är riktade mot den grupp man 

själv tillhör. Det är detta Starrin kallar underordningens skam. Skamupplevelsen bidrar till att 

befästa social underordning och ojämlikhet och kan i sin tur leda till att man betraktar sig 

själv som mindre värd och därmed övertar fördomsfulla andras attityder mot sig själv. Enligt 

de rapporter vi tagit del av inför skrivandet av uppsatsen, kan vi konstatera att det i de flesta 

fall inte är arbetsuppgifterna, eller förmågan att leverera någonting som är det jobbiga, utan 

det är relationerna till andra som kan medföra svårigheter. 

 

”Man säger att du det är jätteviktigt och du har faktiskt till och med skrivit 

under här att du måste sjukskriva dej å ringa in när du är borta. Då säger dom 

nej det känner inte jag till eller det kommer inte jag alls ihåg kan dom säga å 

sen blir det sånt där hela tiden.” Senare i intervjun: ”Vi brukar lämna ut 

skriftlig information å då är den så torr å tråkig så… en massa text på ett blad å 

så det där orkar dom ju inte läsa... en massa torr myndighets...] Ja så förklarar 

man muntligt å så kanske man får nåt argt mejl sen att dom inte har förstått å 

dom tycker inte att dom fått info. Å så förklarar man där å sen å så kommer dom 

tillbaks nästa månad å så får man upprepa vad man har sagt å så får man ju 

försöka hålla dialogen levande utan att bli alltför tjatigt förstås då.” 

Analys: På frågan vad man gör med den som inte vill rehabiliteras, börjar informanten tala om 

regler och skriftliga överenskommelser. Vi tolkar citatet som att det ofta sker missförstånd 

och att det finns dolda konflikter, vilket enligt Scheff är indikatorer på problem i 

kommunikationen. Problemen i kommunikationen kan bero på att det är svårt att ”hålla 

dialogen levande” då de ses endast en gång per månad. Brukarna kan då få svårt att känna den 

tillit som behövs för att de ska våga vara uppriktiga och säga vad de tycker, vilket Scheff 

menar är nödvändigt för byggandet av sociala band. Det kan också bero på myndighetsspråket 

som används. Detta förhindrar en kommunikation som kännetecknas av det Scheff benämner 

samklang. Missförstånden och konflikterna kan också förklaras av det Scheff kallar bimodal 

alienation, vilket är den vanligaste formen av sociala relationer i vårt samhälle. 

Socialarbetaren tenderar att uppslukas i relation till socialarbetarkollektivet och därmed 

isoleras i förhållandet till brukarna. Socialarbetaren kan således vara underdifferentierad i 

förhållande till en sin grupp och samtidigt överdifferentierad i förhållande till brukarna. Detta 

innebär att medlemmarna i socialarbetargruppen ger upp delar av sig själva i lojalitet med 

gruppen, men de är ofta omedvetna om vad de har förlorat i form av äkta förståelse och 

solidaritet till brukarna. 

 

”Dom skriver under som ett informationsblad kring vad som gäller på 

arbetsplatsen å så dära. Alltså lite regler att hit det här numret sjukskriver man 

sig på, dom här arbetstiderna gäller, den här friskvårdstimmen har man, dom 

här aktiviteterna ingår under veckan” (alla aktiviteter är obligatoriska). Senare i 

intervjun: ”Det ska ju in en massa papper å det ska in ansökningar å man ska 
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passa sina tider hos läkar´n och när det gäller utredningen å man ska delta i 

utredningen också.” Informanten förklarar att det är ”jätte jätte vanligt” att 

brukaren glömmer vilka regler som gäller och då säger hon till brukaren: ”du 

måste se att du går på socialbidrag och socialbidraget är kopplat till att du 

finns med i den här verksamheten. Det finns ju till och med en paragraf i 

socialtjänstlagen som säger att ungdomen måste anta erbjudande från 

socialnämnden kring kompetenshöjande verksamhet för att ha rätt till 

socialbidraget. Så att det är ju inget problem att avslå ansökan om dom börjar 

dribbla för mycket”. Senare intervjun pratar informanten om vad som händer 

om instruktioner och krav som ställs, inte följs: ”Då kan man faktiskt strama åt 

det hela lite å faktiskt säga att du får inget socialbidrag den här månaden för du 

har inte bidragit till din försörjning och inte medverkat till din rehabilitering 

heller.” 

Analys: Vi diskuterar ovan om det finns regler och krav att följa i rehabiliteringsarbetet eller 

om brukaren får göra som denne själv önskar. I citatet kan vi se att regler tvingas på brukaren, 

och han/hon är också hotad av sanktioner eller bestraffning genom att det ekonomiska 

biståndet uteblir om brukaren inte följer reglerna. Att tvinga på regler på individen, medför 

skam enligt Scheff. Denna byråkrati och brist på delaktighet medför alienation eftersom det 

ges för litet utrymme för individuella behov och den sociala konformiteten överbetonas. 

Relationen är underdifferentierad. Detta kallar Scheff för uppslukning, vilket m a o innebär att 

distansen är för liten mellan individerna. Motsatsen till uppskattning är det skambeläggande i 

form av klander och förödmjukelser som beskrivs ovan i citatet, vilket ger upphov till 

negativa självkänslor som i sin tur kan göra människor oförmögna att uppfylla sociala roller. 

På så sätt kan villkoren för en underordnad status befästas. Här finns också ett separerande 

språk, vilket leder till att över- och underordning skapas och vidmakthålls. Det separerande 

språket är här både dömande, hotande, föreläsande och skuldbeläggande. 

 

När vi frågar vad som händer med de som inte klarar av att passa tider eller då 

det inte fungerar med arbetskamraterna, svarar informanten: ”Om man har tur 

då så hittar man väl en plats ute på öppna arbetsmarknaden där man kan 

anpassa lite å ha lite förbiseende med att den här presterar ju inte fullt ut 

kanske. Men alltså dom platserna är ju nästan obefintliga idag” 

Analys: Här kan man se att det sker en utslagning, där man får skylla sig själv om man inte 

sköter sig. Alienerade relationer förknippas vanligen med upplevelser av isolering som kan 

liknas med överdifferentiering, vilket betecknar ett avklippt socialt band, d v s det finns för 

stor distans i relationen mellan människorna. Individuella behov ges då för stort utrymme på 

socialitetens bekostnad. Man kan fråga sig hur man kan tro att arbetsgivare ska ha förståelse 

för detta om inte den förståelsen ens finns på AME, och om man inte ens klarar en 

”övergångsarbetsmarknad” som AME är, hur ska de då klara den öppna arbetsmarknaden? 

Här är bristen på förståelse påtaglig.  
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Informanten beskriver att arbetsmarknaden ställer för höga krav på brukarna att 

de ska bli friskare än vad de faktiskt kan. ”Det är ju en jättestor grupp 

människor som inte orkar med villkoren på arbetsmarknaden. Alltså man har ju 

slimmat arbetsplatserna å tightat upp dom det är världens tempo å de är sällan 

tid till nå längre pausar på arbetsmarknaden nu. Konkurrens är det också på 

arbetsplatserna. Så alltså det kräver ju högpresterande anställda. Å många av 

dom orkar ju inte med tempot.”   

Analys: Informanten talar om att arbetsmarknaden ställer för höga krav på brukaren, det är 

alltså inte socialtjänsten hon syftar på här. Men man kan ändå konstatera att brukarna slås ut 

från arbetsmarknaden och att inte duger som de är, utan det ställs krav på konformitet, vilket 

Scheff handlar om uppslukning. Det handlar alltså om att det i relationen ges för litet 

utrymme för individuella behov, den sociala konformiteten överbetonas och individuella 

behov offras för gruppen.  

 

”När vi har lotsat in människor på AME då brukar vi bara träffa dom en gång i 

månaden när dom söker nytt socialbidrag för det gör man ju en gång i slutet av 

varje månad” 

Analys: Vi frågar ovan om brukaren ofta får byta handläggare och citatet visar att det inte 

finns några sociala band mellan handläggaren och brukaren, eftersom stabila band oftast har 

en lång historia där ömsesidigt förtroende vuxit fram i relationen. Enligt Scheff tar det alltså 

tid att bygga stabila sociala band, och att träffas en kort stund endast gång per månad är inte 

tillräckligt. 

 

”Särskilt dom här yngre blir det ju så med att då hör man ju sig för liksom har 

du betalat den här räkningen nu å gick du till doktorn den där tiden du hade å 

har du inte köpt nå vantar nu, jag sa ju åt dig förra gången du var här det är ju 

liksom femton minusgrader du kan inte gå utan vantar” 

Analys: Svaret ovan fick vi på frågan om informanten känner sig som en vårdnadshavare till 

brukaren. Vår analys pekar på att informanten agerar som en vårdnadshavare för brukaren, 

vilket tyder på uppslukning, d v s att relationen är underdifferentierad. 

 

Informanten beskriver hur brukaren kan resonera då det ekonomiska biståndet 

dragits in: ”Jaha nu var min försörjning kopplat till dom här kraven, då borde 

jag kanske fixa det här då… Eller så är det nån som säger det skiter väl jag i, så 

går dom å så kommer det inga pengar och usch vad det här blev besvärligt. Då 
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kommer dom tillbaks månaden efter och säger ja va var det jag skulle göra nu 

då?” 

Analys: Citatet tolkar vi som att brukaren först försöker att protestera, men eftersom de 

befinner sig i en underordad position tvingas de komma krypande tillbaka månaden efter. 

Med andra ord: här kan vi se hur det som Starrin betecknar underordningens skam, kan ta sig 

uttryck. Brukaren utsätts för tvång och hotas med sanktioner, vilket enligt Scheff medför 

skam och uppslukning eftersom de individuella behoven undertrycks, relationen är 

underdifferentierad. 

 

”Dom kan ju vara jättearga och känna vaddå kompetenshöjande verksamhet 

med arbetsmarknadsenheten det är väl fan ingen kompetenshöjande verksamhet, 

djädra skitställe, sitta å montera skruv, säger dom.” 

Analys: Här är frågan om brukaren någon gång berättar att han/hon känner sig misslyckad 

inför andra, sig själv eller sin situation. Vi tolkar citatet ovan som att brukaren anser det vara 

”skämmigt” att vistas på AME. Enligt Starrins forskning är en verksamhet av den typ AME 

tillhandahåller, nedvärderande för den som tidigare haft ett vanligt lönearbete. Känslor av 

ilska, vrede, rädsla och misslyckande är sekundära emotioner till skam, eller förbunden med 

dold skam enligt Scheff. Skam skapar ilska. Om man exempelvis upplever vrede gentemot 

den Andre åtföljs detta ofta av att man skäms för att man blivit arg, genom spegeljaget ser 

man sig själv negativt. 

 

Vi frågar om man arbetar för att brukarna ska känna sig sedda och bekräftade: 

”Ja alltså det som är bekymret med att jobba som socialsekreterare i en 

vuxengrupp, det är att vi är inga behandlare, vi är djädrigt strikta 

myndighetsutövande […] det är en viss lagstiftning i ryggen vi har att rätta oss 

efter och den kan vi inte kringgå. Vi kan inte sitta å betala ut socialbidrag å 

göra folk passivt socialbidragsberoende å inte ställa krav på nånting runt 

omkring dom.”    

Analys: Även i detta citat kan man se hur informanten blir uppslukad i relation till 

socialarbetarkollektivet och därmed isoleras i förhållandet till brukarna, det Scheff kallar 

bimodal alienation (som beskrivits ovan). Socialarbetaren tenderar att vara 

underdifferentierad i förhållande till en sin grupp och samtidigt överdifferentierad i 

förhållande till brukarna. Det informanten förlorar här i förhållande till brukaren är ömsesidig 

tillit, respekt och solidaritet. Regler som man inte kan kringgå är exempel som visar hur 

strukturen gör handläggarna till marionetter. Bl a Starrin och Topor menar att man kan få 

igång empowermentprocessen genom att förstå och möta människor där de befinner sig och 

våga lita på dem, att få människor att känna sig värdefulla. Kärnan är att ha en tro på att alla 
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är lika mycket värda och har resurser som kan utvecklas. Man måste våga tro på människor 

för att de ska kunna återerövra makten över sina egna liv. 

 

”Om man har en tjugo tretti klienter i månaden heller då hinner man inte med å 

se sånt där” 

Analys: Informanten syftar här på att hon inte hinner med att se vad brukaren är intresserad av 

eller vad som kan väcka brukarens motivation. Informanten hinner inte med att skapa en 

relation p g a arbetsbelastningen, men påpekar samtidigt att det ”underlättar att ha en bra 

med den man börjar sätta regler å  gränser för i sitt myndighetsutövande”. Uttalandet tyder 

på överdifferentiering, d v s att distansen är för stor i relationen eftersom det inte finns 

tillräckligt med tid för varje klient. Scheff menar att denna typ av alienerad relation vanligen 

förknippas med upplevelser av isolering som betecknar ett hotat eller avklippt socialt band. 

Individuella behov ges för stort utrymme på socialitetens bekostnad.  

 

”Det finns vissa rubriker som man alltid behöver svara på tycker jag å det är ju 

liksom bostad, familj, arbete, sysselsättning alltså bakåt i tiden. Å sen missbruk 

[…] om hälsotillståndet alltså tidigare läkarkontakter, vilka diagnoser finns, 

vilken typ av ohälsa man anser att man har å pågående behandlingar eller 

terapier”. ”Ja man vill kanske inte lämna ut sig riktigt så då. Fast då kan man 

få reda på det ändå om man får tillåtelse å prata med arbetsförmedlingen så 

kan man få uppgifter…” 

Analys: Vi frågar hur detaljerade utredningarna är, och hur privata/personliga frågorna är som 

ställs till den enskilde. Om brukaren inte vill eller vågar vara uppriktig, inte vågar tala fritt, 

tyder det enligt Scheff på att det inte finns någon relation, något socialt band mellan aktörerna 

eller att banden är svaga. Brukarna är utsatta för kontroll och tvång, eftersom de är tvungna att 

ge sitt samtycke till att informanten får kontakta med Arbetsförmedlingen, annars riskerar de 

att det ekonomiska bidraget dras in. Bristen på solidaritet, respekt och ömsesidig förståelse är 

tydlig. Att bete sig respektlöst handlar om bristande intresse och om en alltför stor distans till 

brukaren. Förlägenhet uppstår som en följd av verklig, förväntad eller inbillad brist på respekt 

och är en speciell typ av skam enligt Goffman. Saknas respekt för varandra överförs alltid en 

skamkänsla menar Scheff. Här saknas det språkbruk som Scheff kallar solidarity-language.  

 

”För många kommer ju hit å man kanske kan se att dom har en psykisk 

funktionsnedsättning å sen har dom ingen diagnos, å då behöver dom ju också 

jättemycket hjälp.”, ”Det är ju lättare för dom som kommer å har en diagnos”, 

”…när man väl har fått en diagnos och om försörjningen inte är klar då hjälper 

ju vi till”. Om de som inte vill rehabiliteras säger informanten: ”Vi kan ju 

kompromissa då (och låta brukaren få ekonomiskt bistånd) å tänka att nu är det 
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klart den här har fått en diagnos, man håller på å utreder kring huruvida den 

här har rätt till ersättning via försäkringskassan, å då kan man ju avvakta på att 

försäkringskassan kommer med sitt beslut.”, ”Å sen att vi måste ju ta hjälp 

väldigt ofta utav arbetsmarknadsenheten till människor som har diagnoser då”. 

Informanten säger senare i intervjun: ”så länge du inte uppvisar ett läkarintyg då 

är ju villkoret att du ska finnas på en arbetsplats åtta timmar om dan” 

 

Helhetsanalys: Citatet ovan är representativt för vårt samlade intryck av socialtjänsten. 

Genom hela intervjun kan man tydligt se ovanstående typ av resonemang. Uppenbarligen 

måste man ha en diagnos för att få rätt hjälp eller för att få hjälp från rätt myndighet, en 

stämpel i form av en diagnos i utbyte mot hjälp. Man kan också i citaten se att det finns 

sjukdomsvinster att hämta för dem som har en diagnos. De sjuka som får en diagnos blir för 

alltid stämplade, och denna stämpling leder till en negativ självbild. Cooley beskriver hur våra 

handlingar och vår självbild styrs av andras reaktioner och omdömen, så att det jag känner när 

jag tänker på mig själv grundar sig på hur jag tror andra tänker på mig. Blir man behandlad 

som inget värd så börjar man så småningom också att se sig själv som värdelös. Skam hänger 

samman med negativ värdering av det sociala självet. I arbetet med rehabilitering är därför 

bemötandet gentemot brukarna mycket avgörande.  

Goffman tror att den som har ett stigma (som exempelvis en stämpel i form av diagnos) 

innerst inne känner sig precis som alla andra, men blir inte fullt accepterad; andra människor 

umgås inte med honom eller henne på jämlika villkor. På något sätt märker den 

stigmatiserade av samhällets normer genom människors beteende, bemötande och 

förhållningssätt. Det finns alltid en känsla av skam och skuldkänslor hos den stigmatiserade, 

en skuld över att inte kunna leva upp till de krav som samhället kräver. Skamupplevelsen 

bidrar till att befästa social underordning och ojämlikhet och kan i sin tur leda till att man 

betraktar sig själv som underlägsen och mindre värd och därmed övertar fördomsfulla andras 

attityder mot sig själv. Genom hela intervjun återkommer teman som handlar om 

motprestationskrav och regler. Verksamheten styrs av regler som tvingas på brukarna, och 

följer de inte dessa regler hotas de av bestraffning och sanktioner, vilket enligt Scheff medför 

skam. Regelverken för myndighetsutövningen bygger på krav på konformitet där de 

individuella behoven undertrycks. Relationen är underdifferentierad och hotas av 

uppslukning. Dessa starka regler utesluter kompromissmöjligheter, och informanten försöker 

genom intervjun att rättfärdiga sig genom hänvisningar till regelverket. Om det alls finns 

några sociala band, är de inte tillräckligt stabila för att åstadkomma en rehabiliteringseffekt. 

 

4.3 Arbetsförmedlingen 

Transkriberingen av intervjun med Arbetsförmedlingen finns att läsa som bilaga som 

tillhandahålls av författarna. Även denna informant är delaktig i beredningsgruppens arbete. 

Informanten har arbetat på Arbetsförmedlingen i ca 5 år, men har sysslat med 

arbetslivsinriktad rehabilitering på andra myndigheter. 
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4.3.1 Stolthetsskapande faktorer i verksamheten 

Informanten talar om en hemlös ung man som blivit utkastad av sina föräldrar där 

arbetsförmedlingen tillsammans med kommunens arbetsmarknadsenhet försöker komma 

tillrätta med den unge mannens livssituation. 

”Så han behöver vara hos någon för att bli sedd, så där la vi ner väldigt mycket 

tid, han fick komma försent och han fick….just för att han missbrukar inte, men 

det kanske han gör om tre månader om vi går den lättaste vägen. Han VILL 

komma men han orkar liksom inte, en vecka, tre kanske och då faller han ifrån, 

då orkar han inte. OM han kommer dit och om han genom att bli sedd kan hålla 

motivationen uppe. OM du sköter dig så ska jag hjälpa dig det jag kan  

Analys: Detta citat visar på att det finns en viss kompromissmöjlighet vid lösningar av 

problem, vilket enligt Scheff är tecken på att det förekommer ett stabilt socialt band. Personen 

ges även möjlighet att få behålla sin individualitet när han tillåts vara försenad de gånger han 

inte orkar komma på fastställd tid. Informanten uppger även att hon lägger ner mycket tid på 

denna person vilket också kan tolkas att det är den unge mannens individuella behov som 

kräver detta. Att utrymme ges för individualitet visar på att distansen mellan individerna inte 

är för liten då Scheff menar att om denna individualitet inte tillåts utan kravet på social 

konformitet förekommer så visar detta på en för liten distans mellan individerna.  

 

”Först träffas jag och den här ungdomen sedan kopplar vi på en SIUS
156

 och då 

har vi tre parts möte, sedan får SIUS personen och ungdomen prata med 

varandra. Var ligger styrkorna? Vad finns det för möjligheter? Sedan så går vår 

(SIUS) person ut och letar arbetsgivare och tar med den här ungdomen dit och 

så lär hon sig arbetsuppgifterna och introducerar den i arbetslaget, Hon har 

uppföljningsansvar under ett år framåt och vi går in med ett lönebidrag vid en 

anställning.  […] Alla har en plats på arbetsmarknaden, det tar bara kortare 

eller längre tid att hitta den”.    

Analys: Informanten berättar här om hur Arbetsförmedlingen genom att koppla in en s.k. 

Siuskonsulent kan stödja arbetssökande med funktionshinder för att de lättare ska kunna få en 

förankring på arbetsmarknaden. Vår tolkning av citatet är att om individen har möjlighet att få 

stöd av en Siuskonsulent, finns det en ganska bra möjlighet att skapa ett socialt band eftersom 

denna insats innefattar ett ganska långt tidsperspektiv. Här finns också möjlighet till 

delaktighet då den arbetssökande tillsammans med Siuskonsulenten försöker komma fram till 

styrkor och möjligheter genom kommunikation med varandra. Scheff menar att det behövs 

lång tid för att det ömsesidiga förtroende som behövs för att ett stabilt socialt band ska kunna 

uppstå. Möjligheten till delaktighet kan bidra till en icke- alienerad social relation och ett 

                                                           
156

 SIUS- särskilt introduktions och uppföljningsstöd till funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga, vilka har 

behov av individuellt stöd för att kunna träna sig i arbetsuppgifter etc. för att kunna klara av det som krävs av 

den specifika arbetssituationen. (Arbetsförmedlingens hemsida, hämtat 081215) 
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stabilt och säkert bandsystem som kännetecknas av att parterna kan röra sig mellan närhet och 

distans i relationen. Citatet tyder också på att informanten tror på att alla individer har något 

att bidra med på en arbetsplats, detta synsätt kan ha en positiv effekt på individen som söker 

arbete. Cooley använder sig av begreppet spegeljag vilket beskriver hur en människas sociala 

jag växer fram i samspel med andra när vi föreställer oss den bild andra har av oss. Detta 

betyder att hur en individ uppfattar sig själv hänger samman med hur vi bemöts av andra 

människors reaktioner och omdömen. I detta fall kan individen som känna att han/hon i 

informantens ögon har ett värde på arbetsmarknaden och kan därmed få större möjlighet att se 

sig själv som kapabel till ett lönearbete.  

 

Alltså hårddraget det är ju våra bedömningar som styr hela tiden det är lite 

farligt för vi är människor allihop och därför måste vi ha fler tycker jag, alltså i 

rehabiliteringen så måste så många som möjligt vara med. Det ska inte vara jag 

som sitter och gör rehabiliteringen själv, för jag har ingen sanning det är 

personen som har sin egen sanning sedan får vi vara runt och hjälpa till[…]” 

Analys: Informanten talar om arbetssökandes utsatthet då de utelämnas till olika 

rehabiliteringsaktörers bedömning för rätten till ersättningar. Citatet visar att informanten 

uttrycker en önskan om en relation som kan jämföras med en icke-alienerad relation i enlighet 

med Scheff. I en icke alienerad relation förekommer samklang och delaktighet där individens 

och gruppens behov balanseras i de sociala relationerna. För att stabila sociala band ska 

formas måste kommunikationen kännetecknas av samklang dvs. en ömsesidig förståelse och 

att man är koncentrerat inriktad på varandra och har ett respektfullt bemötande. I dessa 

relationer används ett språkbruk där aktörerna kan uttrycka sina känslor, tankar och behov och 

man tar hänsyn till den ”andre” genom att bete sig respektfullt. 

 

Informanten svarar nedan på frågan om arbetssökande med psykiska funktionshinder visar 

förståelse för Arbetsförmedlingens regler, eller om de brukar bli arga på informanten: 

 ”Det är inte vad man säger utan hur man säger det.[…] så här ser regelverket 

ut och sedan får man förklara det på ett sätt som…” 

Analys: Även detta citat visar på att informanten är medveten om vikten av respektfull 

kommunikation trots att det är regelverket som visar på vilket handlingsutrymmet är. 

4.3.2 Skamskapande faktorer i verksamheten 

Informanten redogör för sin yrkesroll och den funktion informanten har vad gäller att bedöma 

och utreda arbetsförmåga för arbetssökande med psykiska funktionshinder:  

”Vad klarar den här personen för någonting utifrån sina medicinska 

begränsningar, vad är ett lämpligt arbete? Vi kan göra arbetsprövningar under 
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begränsad tid, en månad ungefär, vi har ju inte hur mycket pengar som helst. Vi 

kan försöka förlänga om det behövs men vi ska försöka vara så effektiva som 

möjligt. 

Analys: Utifrån detta citat kan man utläsa att arbetsförmedlingens krav på effektivitet medför 

att det blir svårt att tillgodose den tid som behövs för att etablera ett stabilt socialt band då ett 

socialt band behöver lång tid på sig för att växa fram som resultatet av en ömsesidig relation. 

Citatet kan också tolkas utifrån att man har ett konformt tänkande då alla individer ska hinna 

få ett utlåtande som överrensstämmer med individens faktiska arbetsförmåga på denna korta 

tid. Kravet på konformitet har enligt Scheff att göra med alienationsformen uppslukning där 

som i detta fall det ges för litet utrymme för individuella behov och istället överbetonas den 

sociala konformiteten. 

 

Informanten talar i citatet nedan om den ekonomiska ersättning som ungdomar får under tiden 

siuskonsulenten letar efter lämpliga arbetsgivare, vilket kan ta lång tid: 

”Så det kan ta tid, för att om man får ersättning från oss så får man tusen 

kronor i månaden upp till dess man är tjugofem. Utvecklingsersättning heter det 

om du skrivs in i den här jobbgarantin för ungdomar […] sedan höjs den 

efterhand. Det blir ju inga pengar att leva på och kraven på att få 

aktivitetsersättning från Försäkringskassan är jättetuffa idag [...]och ska du få 

ersättning från Socialtjänsten så måste du ha en kostnad för bostad och du får 

inte ha några pengar på banken. ” 

Analys: Detta citat visar på att människor i väntan på siusstöd och lönebidragsanställning får 

leva under undermåliga ekonomiska villkor vilket enligt Scheff inte är produktivt för 

individen. Scheff betonar istället vikten av att en individ måste få känna uppskattning för att 

för att kunna se sig själv som värdefull. Att få en ekonomisk ersättning som inte ens kan 

tillgodose vardagliga basbehov motsäger tanken om uppskattning, detta riskerar istället att 

leda till att individen känner sig nedvärderad och förödmjukad, vilket i sin tur leder till 

negativa självkänslor och enligt Scheff därmed också svårigheter att uppfylla sociala roller.  

 

       ” […] Försäkringskassans regler har blivit hårdare, våra har också blivit 

hårdare då vi ska göra en bedömning om de står till arbetsmarknadens 

förfogande eller ej. […] Man har alltid kunnat gå till arbetsförmedlingen för att 

få en åtgärd, så har det varit under många år, men så är det inte längre. Vi 

håller på att lära oss att peka lite med hela handen för att så länge som vi är 

snälla så blir det här glappet inte synligt ”   

Analys: Informanten talar i citatet ovan om det ekonomiska glapp som uppstår för vissa 

individer som pga. hårdare regler hamnar utanför myndigheternas ersättningssystem, då också 

Arbetsförmedlingen blivit hårdare i sina bedömningar. Denna nya restriktivitet av vem som 
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står till arbetsmarknadens förfogande bidrar till att fler individer blir utsorterade från 

arbetsmarknaden vilket kan ses som motsatsen till den uppskattning som behövs för att vi ska 

känna stolthet och kunna värdera sig själv positivt. Att bli utsorterad från arbetsmarknaden 

kan ses som ett skambeläggande i enlighet med de nedvärderingar och förödmjukelser som 

enl. Scheff ger upphov till negativa självkänslor vilka i sin tur kan medföra att människor blir 

oförmögna att klara sina sociala roller. Genom utsorteringen ges individerna inte heller någon 

bekräftelse på att de har förmågor och Cooley menar att om vi inte får någon återkoppling 

som bekräftar vår förmåga så kan man börja tvivla på sig själv. 

 

”Jag har en sökande nu som är femtioett år, han hade sitt sista jobb 1992. […] 

han gör sig omöjlig överallt men har gömts i åtgärder […] Vi har gjort en 

utredning och det kom fram att den här mannen han är intellektuellt lite lägre 

än oss andra. Vi har ställt fel krav på honom, vi har anvisat honom jobb i hela 

Sverige. Han skulle aldrig klara att flytta härifrån. Vi har anvisat honom jobb i 

vården och han har skaffat en vårdutbildning till egen kostnad. Han är helt 

olämplig inom vården.   

Analys: Citatet visar ett flertal skamskapande faktorer: Mannen som informanten talar om har 

tidigare inte fått någon adekvat hjälp från Arbetsförmedlingen, trots att handläggare vetat om 

att han inte fungerat på någon arbetsplats. Detta visar på att relationen tidigare varit alienerad 

och att det förekommit ett krav på konformitet eller av Scheff kallat engulfment dvs. där det i 

relationen ges för lite utrymme för individuella behov utan istället förekommer en 

överbetoning av den sociala konformiteten.  Citatet visar också på de tvångsinslag som ingår i 

arbetsförmedlingens verksamhet där ”anvisningar” betyder att den arbetssökande måste söka 

anvisat arbete för att inte bli av med sin ersättning, Scheff menar att tvång och hot om 

sanktioner medför skam då de individuella behoven även här undertrycks och den sociala 

konformiteten överbetonas.  

 

”Ingen har satt ner honom på en stol och tittat på honom med lupp.” 

Analys: Informanten talar om samme man som ovan och det behov av en genomgående 

utredning som tidigare förelåg, för att kunna komma tillrätta med hans problematik. Detta 

citat visar att den arbetssökande är förfrämligad och maktlös gentemot arbetsförmedlingens 

handläggare. Detta kan ses som en motsats till samklang dvs. en relation där aktörerna uppnår 

ömsesidig förståelse och är koncentrerat inriktade på varandra på ett respektfullt sätt genom 

uppskattning, bekräftelse och förtroende på ett mer djupgående plan. 

 

Vi frågar om arbetssökande får vara med och påverka sina rehabiliteringsinsatser utifrån vad 

de vill och inte vill göra och informanten svarar:  
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”De är ju så klara vad det är de klarar egentligen, väldigt många, men så länge 

ingen frågar försöker man vara som alla andra och då blir det ofta fel.” 

Analys: Detta visar på det som Scheff kallar för falsk stolthet. Falsk stolthet känner den 

individ som ljuger om och överdriver sin kapacitet och istället försöker att visa sig från sin 

bästa sida för att undgå skam och förlägenhet. Scheff menar att vi är rädda för att skämmas 

och vi skäms för att vi skäms. Citatet visar också att arbetssökande inte törs vara uppriktiga 

vilket tyder på ett icke stabilt socialt band. 

 

Vi frågar hur man gör för att ta reda på vad arbetssökande är bra på och informanten ger 

exempel på detta genom att tala om samme man som omnämnts tidigare och berättar lite om 

hur en arbetspsykologisk utredning går till: 

”Vi har gjort en arbetspsykologisk utredning och klargjort styrkor och var hans 

begåvning ligger”.[…]Det gäller att hitta styrkor och svagheter […]man kan 

göra en frågeställning vid misstanke om dyslexi, då inriktas testerna på det. 

Misstanke om begåvningshandikapp då görs de testerna, ibland kan det ingå 

hela batteriet”. 

Analys: Den arbetssökande måste antagligen svara på alltför närgångna och alltför intima 

frågor för att ett socialt band ska kunna vara stabilt och säkert då ett stabilt socialt band 

bygger på att aktörerna fritt kan röra sig mellan närhet och distans i relationen.  

 

I nästa citat talar informanten om arbetsförmedlingens samarbete med kommunens 

arbetsmarknadsenhet och olika tillvägagångssätt för att göra bedömningar av brukarnas 

arbetsförmåga: 

”[…] sedan får man bra bedömningar därifrån, man är i samma lokal, man är i 

en liten grupp, det är liksom standardiserade arbetsuppgifter så det är lätt. 

Enklare att skriva ett utlåtande därifrån. Röjarlaget är jätte svårt och Butiken 

där är de duktiga nu men det är samtidigt så pass rörligt, där måste de testa på 

ett mer närgånget sätt. Nu vill vi se om du kan vrida ur den här trasan, man får 

uppfinna nya arbetsuppgifter.” 

Analys: I likhet med föregående citat visar detta på närgångna frågor, samt att man inte litar 

på brukarens ord om vad denne klarar av vilket i enlighet med Scheff visar på svårigheten att 

upprätthålla stabila sociala band då dessa kännetecknas av att ett ömsesidigt förtroende vuxit 

fram mellan individerna.  

 

Informanten svarar nedan på frågan om varför personer med psykiska funktionshinder ska 

komma till AME och vilken verksamhet inom AME de kommer till: 
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”Alla ska gå genom Butiken, för att sedan slussas ut men det beror på vad man 

har för funktionshinder.” 

Vi frågar även om det upprättas någon handlingsplan eller rehabiliteringsplan för dessa 

personer:  

”Vi skriver ett beställningsunderlag som ser lika ut för kassan, kommunen och 

oss, det är personuppgifter […] syfte och mål med tiden på AME och om det är 

några speciella saker som vi vill ha gjorda, för en del sjukintyg från första 

dagen, drogtester eller sådana saker […] sedan skriver personen på och sedan 

skriver jag på i den där planen. Det måste de (skriva på).” 

Analys: Av dessa båda citat tolkas att möjligheter till kompromiss är liten och citaten visar 

även på att kontrollerande verksamhet bedrivs genom att regler tvingas på individen. Scheff 

menar att både ett påtvingade av regler och bristen på kompromissmöjlighet ger upphov till 

skam.  

 

Vad händer om man inte vill rehabiliteras? Informanten ger exempel: 

”Jag har brutit beslutet om jobbgarantin för ungdomar för att han inte kommer 

till röjarlaget, han orkar inte och han har det trassligt och det är synd om 

honom men samtidigt blir man, nu måste du komma i tid. Han kan inte få ett 

jobb om han inte kommer upp på morgonen. Jag har överlämnat det till 

Socialtjänsten för han ville ju inte. […] sedan försöker man ju det där med 

personens eget ansvar, vi försöker prata ikring vad händer om du gör så här, 

vad får det för konsekvenser. Vi kan ju inte tvinga någon men då får personen 

inga pengar heller.”  

Analys: I detta citat finns tvingande faktorer och hot om negativa sanktioner om inte regler 

efterföljs, vilket i likhet med föregående citat är skamskapande. Detta visar på en uppslukande 

relation då individen måste undertrycka sina behov för att inte bli bestraffad i form av 

indragen ersättning. Citatet visar även på det som Scheff kallar Bimodal alienation, 

informanten uppger en känslomässig förståelse för personen och dennes situation men ändå 

drar informanten in ersättningen för personen. Scheff menar att bl.a. professionella tenderar 

att ha en underdifferentierad relation till det egna kollektivet (i detta fall arbetsförmedlingen) 

men får för stort avstånd till den konkrete andre/klienten. För att stabila band ska kunna 

formas måste det finnas möjlighet till effektiv förhandling dvs. kompromissmöjligheter i 

lösandet av problem mellan individer.  

 

Informanten fortsätter att beskriva tillvägagångssättet för ett s.k. beställningsunderlag då vi 

frågat om det upprättas någon handlingsplan eller rehabiliteringsplan för de som kommer till 

AME genom Arbetsförmedlingen: 
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 ”Sedan skriver personen på och sedan skriver jag på i den där planen. Det 

måste de. Det är över en begränsad tid sedan måste vi göra ett nytt 

beställningsunderlag och det glömmer man ju bort, för det är väldigt mycket 

blanketter.”  

 

Vi frågar om informanten någon gång känner sig som en ställföreträdande förälder åt sina 

klienter och informanten svarar att den som är personal på AME är den som står personerna i 

fråga närmast, då informanten inte hinner träffa sina klienter tillräckligt ofta: 

 

       ”Jag vill ju att de ska få hjälp fort men samtidigt så har jag nittio stycken 

som jag handlägger och de har varit uppe i hundratrettio, hundrafyrtio och då 

finns det inte en rimlig suck att göra något vettigt.” 

 

Informanten svarar nedan på frågan om det händer att det uppstår missförstånd mellan 

informanten och den arbetssökande och om det händer att de blir arga på varandra. 

Informanten talar om att möten med arbetssökande alltid tydligt dokumenteras för att bl.a. 

undvika missförstånd och uppger även betydelsen av dokumentation och administration för 

Arbetsförmedlingens verksamhet: 

 

”Å i den här verksamheten premieras alltså dokumentation och 

administration.” 

Analys: Med utgång från dessa tre citat kan man utläsa att informanten har ett stort antal 

arbetssökande vilket talar för att det inte finns tidsmässigt utrymme att skapa ett stabilt socialt 

band, då Scheff menar att ett stabilt band oftast behöver lång tid på sig för att det nödvändiga 

ömsesidiga förtroendet ska kunna växa fram mellan individerna. Även det administrativa 

arbetet tar mycket tid i anspråk och är något som premieras av verksamheten, vilket vi i vår 

tolkning ser som ytterligare en faktor till att relationen mellan handläggare och arbetssökande 

alieneras då distansen blir alltför stor mellan aktörerna. 

 

Informanten får frågan om arbetssökande med psykiska funktionshinder har svårt att berätta 

om sig själva och att vara öppna med sin problematik. Informanten berättar att i kontakten 

med arbetsgivare måste Arbetsförmedlingen alltid vara öppna med arbetssökandens 

funktionshinder för att arbetsgivaren ska kunna vara förberedd på ev. problem som kan 

uppstå: 

”Vi går inte in med ett lönebidrag om vi inte får vara öppna med 

funktionshindret”  
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Vi frågar om det händer att arbetssökande inte ger sitt samtycke till informanten att vara 

öppen med den arbetssökandes funktionshinder:  

”Ja, då kan vi inte gå in [med lönebidrag], då får de söka själva alltså. Då blir 

det en anställning utan stöd i så fall.   

 Informanten får frågan om det då blir svårare för den som söker arbete: 

”Jaaa, ja för lönebidraget är till för att kompensera arbetsgivaren med 

anpassningar […] men finns det inget funktionshinder då kan vi inte gå in och 

kompensera någonting.” 

Analys: När kravet är att individen måste erkänna ett funktionshinder för presumtiva 

arbetsgivare riskeras också individen att beläggas med ett stigma. Goffman menar att den som 

har ett stigma känner sig som alla andra men blir inte fullt accepterad utan umgänget med 

andra människor blir på ojämlika villkor. Individer som blivit stigmatiserade märker av 

samhällets normer genom andra människors beteende, bemötande och förhållningssätt och då 

uppstår känslor av skam och skuldkänslor, där skulden uppstår för att man känner att man inte 

kan leva upp till kraven som ställs av samhället. Vår tolkning är också att möjligheten till 

kompromiss är liten då alternativet är att individen på egen hand ska söka sig arbete på den 

öppna arbetsmarknaden, vilket talar för ett mycket svårare utgångsläge. Att kunna 

kompromissa är som tidigare nämnts ett kännetecken för ett stabilt socialt band. 

 

 ”Jaha, har Försäkringskassan sagt att jag ska gå in med en utbildning, fast det 

tänker jag ju bara. Det måste vi ta reda på”   

Analys: Informanten svarar här på vår fråga om det händer att arbetssökanden drar in andra 

myndigheter som inte är närvarande, i mötet med informanten. Citatet visar på att det 

förekommer triangulering vilket enligt Scheff är ett av de vanligaste sätten att undvika 

uppriktighet. Istället för att parterna avslöjar sina omedelbara känslor, tankar och behov så 

talar man om en tredje icke närvarande person(i detta fall myndighet) detta syftar till att 

förhindra att parterna hamna i konflikt med varandra eftersom det fungerar som ett substitut 

för att avslöja sig själv och att lära känna andra. När triangulering används som en teknik i 

samtalet leder detta till oändliga konflikter och alienation eftersom parterna på detta sätt 

förblir främlingar för varandra. 

 

Med utgången från en fråga om kompromissmöjligheter, ställer vi en följdfråga hur 

Arbetsförmedlingen hanterar en arbetssökande som enligt Försäkringskassan har 

arbetsförmåga men själv upplever en sådan psykisk problematik att det försvårar hans 

möjligheter att söka arbete och att följa Arbetsförmedlingens regler om att söka arbete i hela 

Sverige: 
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”Jag jobbar i gråzon för då utgår vi ifrån att nu har kassan sagt att du är frisk 

från det och sedan pratar vi om vad du har för begränsningar. Hur upplever du 

det? Så får vi göra en arbetsprövning och sedan måste vi ha läkaren med, vad 

står det på läkarintyget. Kan du söka jobb i hela Sverige? Jag menar, skriver 

doktorn sedan att den här personen behöver sitt nätverk här för att kunna 

fungera, kanske har en samtalskontakt som är jätte viktig. Då får man ju 

begränsa sitt sökområde”.  

”Vi gick mycket i dikena inom regelverket men att vi använder det full ut. 

Skriver doktorn i ett läkarutlåtande att det är klart olämpligt att den här 

personen flyttar på grund av det här, då tar vi hänsyn till det sedan kan 

Försäkringskassan göra en bedömning att personen inte har rätt till 

sjukpenning men det är liksom en annan sak. […]med ett bra läkarutlåtande 

ordnar sig det mesta ” 

Informanten ger ytterligare exempel på möjligheten att frångå Arbetsförmedlingens regelverk: 

 ”[…] man har haft begränsat sökområde på intyg från Socialtjänsten” 

 

Analys: Stabila sociala band kännetecknas av att det finns kompromissmöjligheter vid 

problemlösning mellan individer. När det råder skam kan inte en kompromiss komma till 

stånd som båda parterna är nöjda med. Citaten visar att det finns kompromissmöjlighet men 

det är inte den arbetssökande och handläggaren som kommer fram till en kompromiss i 

samförstånd med varandra, utan det krävs ett intyg från tredje part. Detta visar på att det inte 

finns möjlighet till ömsesidigt förtroende i relationen mellan arbetssökande och handläggare 

vilket missgynnar skapandet av ett stabilt socialt band.  

 

Helhetsanalys: Sammanfattningsvis är vår tolkning att Arbetsförmedlingens verksamhet styrs 

av ett regelverk som gör det svårt få till stånd den stolthetsskapande relation som skulle kunna 

ha en positiv inverkan i en rehabiliteringssituation. Bristen på kompromissmöjligheter är 

uppenbar då regelverket utgår från en konform mall där undantag endast kan beviljas i vissa 

fall genom intyg från professionell tredje part. Reglerna bidrar också till att arbetssökande 

måste kategoriseras och diagnostiseras för att få tillgång till arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

och riskerar därför att bli utsatt för alltför närgångna frågor och att tvingas erkänna ett stigma. 

Reglerna som nu stramats upp vad gäller arbetsförmåga innebär också att allt fler människor 

blir utsorterade utan möjlighet till åtgärder. Informanten frångår överlag att tala om 

arbetssökande med psykiska funktionshinder utan nämner ett flertal gånger andra typer av 

diagnoser och annan förekommande problematik hos arbetssökande. Vår tolkning av detta är 

att människor med psykiska funktionshinder antagligen inte är särskilt vanligt förekommande 

inom Arbetsförmedlingens verksamhet.  
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Det stora antalet arbetssökande som handläggs av informanten visar också på att det inte finns 

tid för skapa nödvändiga relationer som behövs för en produktiv rehabilitering. Med tanke på 

tidsaspekten har arbetssökande med tillgång till stöd från en s.k. SIUS -konsulent en större 

möjlighet att etablera ett mer stabilt socialt band då denna relation sträcker sig över en längre 

tid . Den intervjuade informanten visar dock förståelse och en önskan om en fungerande 

kommunikation och behovet av ett respektfullt bemötande utifrån den arbetssökandes 

individuella behov för ett rehabiliterande syfte. Informanten frångår överlag att tala om 

arbetssökande med psykiska funktionshinder vilka är vår utgångspunkt för undersökningen. 

Vår tolkning av detta är att människor med denna typ av funktionshinder eller med en 

allvarligare typ av psykiska funktionshinder inte är vanligt förekommande inom 

Arbetsförmedlingens verksamhet.  

Den sammantagna analysen av arbetsförmedlingens verksamhet tyder på en 

underdifferentierad och uppslukande relation mellan handläggare och arbetssökande där den 

arbetssökande får för lite utrymme för sina egna behov. 

 

4.4 AME:s verksamhet 
Transkriberingen av intervjun med AME finns att läsa som bilaga som tillhandahålls av 

författarna. AME är, som vi tidigare förklarat, Arbetsmarknadsenheten i kommunen. AME 

har flera verksamheter, och de flesta verksamheter är indelade i olika avdelningar där olika 

arbetsuppgifter utförs.  

4.4.1 Stolthetsskapande faktorer i verksamheten 

”…dom får välja var dom vill vara i mån av plats vill jag säga för ibland är vi 

så mycket folk här ute så att vi får lov att tala om att just nu är det t ex ledigt på 

Verkstaden å så håller jag pejl när det blir ledigt på de andra ställena sådär om 

dom har som önskemål att vara nån annanstans.” 

 

Analys: Vi frågar om brukarna får välja vilken avdelning på AME de vill vara på. Vi 

analyserar citatet som att det finns möjlighet till kompromiss då brukarna får välja själva och 

komma med önskemål. Enligt Scheff kännetecknas stabila sociala band av att det går att 

komma fram till en kompromiss vid lösandet av problem mellan individer. När det råder skam 

kan inte en kompromiss komma till stånd som båda parterna är nöjda med.  

 

”Om man har noll självkänsla så börjar vi alltid på väldigt låg skala…] Hon 

har alltså gått här i ett halvår på två timmar två dar i veckan. Å så nu provar vi 

efter sommarn att höja ena dan till tre timmar å så dag två till två timmar å det 

gick inte hon mådde jättedåligt av det…så två timmar var alltså fullt tillräckligt 

en dag för henne att prestera att komma hit.” 
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Analys: Här undrar vi vilken roll AME har i rehabiliteringen av psykiskt funktionshindrade, 

och informanten kommer in på en av brukarna när hon svarar på frågan. Citatet ovan tolkar vi 

som att individen får behålla sin individualitet. Scheff menar att stabila band byggs genom att 

aktörerna reglerar avståndet dem emellan så att de vare sig kommer för nära varandra eller 

avlägsnas för mycket från varandra, så att det blir balans mellan individens och gruppens 

behov där varken individualitet eller kollektivitet överbetonas. Individuella behov behöver 

inte offras för verksamheten. 

 

 

”Vi har ett personalmöte en gång i månaden här, sista onsdagen i varje månad 

och då finns det ju en punkt där som är deras egen å så får dom komma med 

önskemål det kan vara fisketur, det kan va shoppingrunda, bowling kommer ju 

alltid.” 

 

Analys: Svaret i citatet ovan är på frågan om brukarna får komma med egna förslag på 

aktiviteter de vill göra. Alla aktiviteter har obligatorisk närvaro, men vi tolkar det ändå som 

att brukarna får vara delaktiga i hur viss del av verksamheten ska utformas.  Scheff betonar att 

delaktighet är viktigt för att brukarna ska känna sig värdefulla och respekterade. 

 

”Här ute på Verkstaden så har det varit väldigt bra tycker jag för att många 

människor vill sitta still och plocka som dom gör här, sen finns det Bageriet 

inom AME med bageri å cafe, när du får använda händerna på många sätt. Det 

finns snickeri, en liten svetsavdelning på snickeriet och det finns skogsröjarlag å 

det finns Vedhuggarna där de gör ved å det finns Butiken där det är tvätt å disk 

å försäljning å prismärkning å lagning av elartiklar å saker å ….ja, lite 

fixarjobb överhuvudtaget så det har alltid varit alltid nånting som har passat för 

någon, alltså det finns nåt för alla i princip.” 

Analys: Ovan diskuterar vi hur man upptäcker brukarnas styrkor och hur de i så fall används. 

Valfrihet och kompromiss tyder enligt Scheff på att relationen vare sig är under- eller 

överdifferentierad, d v s att det i relationen ges ett balanserat utrymme mellan individens och 

verksamhetens behov. I sammanhanget säger informanten också att brukarna får ”testa av” 

innan de bestämmer sig var de vill vara samt att de får ”prova något annat” om de vill. 

 

”Dom spelar lite andra fiolen i samhället. Man önskar att det togs lite bättre 

hänsyn till det. Ingen har ju nån garanti utan att man kan vakna med en 

psykos… inte nån å det tänker ingen människa på.” 

Analys: Här undrar vi om det är svårare för psykiskt funktionshindrade att få ett riktigt 

lönearbete. Citatet visar på en förståelse för brukarna och eftersom informanten kan se sig 

själv i deras situation så är inte distansen för stor dem emellan. 
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På frågan hur man motiverar brukarna i verksamheten, svarar informanten att 

det gäller ”att framhålla de som är bra, det som är positivt, att stärka det som 

redan är bra.” 

Analys: Att framhålla det som är bra kan tolkas som att informanten visar brukarna 

uppskattning, vilket i sin tur kan leda till positiva självkänslor, som slutligen kan medföra 

normalisering för stämplade individer. Stolthet hänger samman med positiv värdering av det 

sociala självet.  

 

Vi talar om personalomsättning och att det tar tid att bygga upp en relation: 

”Sen gör det väl inte nåt att man har en sån där gammal uv som mej bredvid 

som man har känt hela tiden, det kan väl vara bra.” 

Analys: Enligt Scheff tar det tid att bygga upp stabila sociala band, d v s en relation med äkta 

förståelse och tillit, och genom att informanten har arbetat under lång tid på verksamheten 

finns åtminstone möjligheten att bygga upp detta förtroende. 

4.4.2 Skamskapande faktorer i verksamheten 

”Och ibland är det så det kan va en mycket besvärlig kund å då bestäms det att 

de kan få börja på Verkstaden. Med hårda tumskruvar och efter hand kan dom 

arbeta sig upp till ett annat ställe. De sätter sig på tvären direkt å skulle vilja ha 

dom här pengarna utan att överhuvudtaget göra någonting, åtminstone inte här 

å nu är det så att bestämmelserna följer inte den riktlinjen utan… Å sen följer ju 

närvarorapport på dom också då, dom får betalt utifrån närvaro. Å är det då en 

månad som det är frånvaro 100 % då blir det inga pengar. Å det är kännbart.” 

Analys: I citatet ovan undrar vi om alla brukare får välja vilken avdelning de vill vara på. Att 

tvinga på regler på individen samt att hota om bestraffning och sanktioner, medför skam 

enligt Scheff. De individuella behoven undertrycks och den sociala konformiteten 

överbetonas. Relationen är underdifferentierad. Resonemanget tolkar vi som att det ej finns 

utrymme för förhandling, då närvarorapporten som kontrolleras av informanten är det enda 

som avgör månadsinkomstens storlek och om brukaren följt överenskommelsen som denne 

skrivit under. Här kan man se hot om sanktioner/bestraffning. Informanten återkommer till 

hotet om bestraffning för den olovliga frånvaron i form av ”utebliven veckopeng som svider å 

då kanske man kan göra nånting åt det nästa gång”. 

 

 

”…sen är det ju personens val i slutänden. Jag menar en del kanske kommer hit 

så är det ju å säger ”Ja här vill int ja va, jag vill absolut int vara här” å då blir 

det ju till att ta hänsyn till de å diskutera utifrån vad dom grundar sina idéer på 
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att dom inte vill vara här. Man får alltså sätta sig ner å prata en stund... då 

kanske det inte är så farligt ändå att va här så då kan man prova, men så kan 

det ju visa sig under tiden att den här personen är så dålig så att dom ska inte 

vara här helt enkelt. Det måste till något annat eller dom kanske är så dåliga att 

dom inte ska jobba överhuvudtaget på lång tid.” 

Analys: Här diskuteras hur gravt psykiskt funktionshindrad får man vara för att vara på AME. 

Vi tolkar citatet som brist på ömsesidig förståelse och brist på uppriktighet, vilket leder till 

missförstånd, distraktion och dolda konflikter, som är indikatorer på problem i 

kommunikationen enligt Scheff . För att stabila sociala band ska formas måste 

kommunikationen kännetecknas av samklang (attunement). Fullödig samklang uppstår i en 

relation där aktörerna uppnår ömsesidig förståelse, där de är koncentrerat inriktade på 

varandra och där aktörerna behandlar varandra på ett respektfullt sätt. Starrin menar att för 

människor som tidigare haft ett vanligt lönearbete, och som tidigare varit välintegrerade i 

samhället, är deltagandet i Verkstaden eller Bageriet förknippat med skam eftersom dessa 

verksamheter är mycket välkända och synliga. Att delta är i många fall att offentligen visa 

upp sin skambelagda sociala position: ”titta, jag har slagits ut!”. För den som aldrig arbetat 

tidigare kan det däremot för vissa kännas som en prestation.  

 

 

”Nä det är inte arbetsuppgifterna utan det är personen i fråga som kanske inte 

har förmåga att ta kontakt med andra, det blir inge samspel sinsemellan dom, 

dom kan inte sitta vart som helst.”, ”Att skulle jag göra undantag för en så kom 

alla fram som jag skulle få göra undantag för, så jag måste ju följa en viss 

riktlinje som jag är ålagd att följa. Å accepterar man inte den då så får man 

kanske hitta sitt levebröd på annat håll (skratt) än här då.” 

Analys: Diskussionen här rör sig om varför brukarna inte vill vara på AME, om det är  

arbetsuppgifterna det beror på. Vi analyserar citatet som att brukaren har för stort ansvar, att 

det är brukaren som ska anpassa sig efter arbetsuppgifterna och inte tvärtom och det 

kompromissas inte var man ska sitta. Vissa brukare har säkerligen behov av att sitta för sig 

själv för att kunna arbeta. Det ställs krav på konformitet, d v s att brukarna förväntas 

samspela. Uppslukning innebär att distansen är för liten mellan individerna och att det i 

relationen ges för litet utrymme för individuella behov och den sociala konformiteten 

överbetonas. Individuella behov offras för gruppen och verksamheten. Denna form av 

relationer är underdifferentierade enligt Scheff. Informanten säger vidare: ”Vi kan ju inte göra 

så mycket, här ute erbjuder vi det här…å passar inte galoschen så då (skrattar) får man utöka 

sig på öppna arbetsmarknan å hoppas på tur via Arbetsförmedlingen, men det finns ju som 

sagt samverkan, så vi vet ju vilka vi har att göra med…”, vilket ytterligare visar krav på 

konformitet. 
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På frågan om brukarna överdriver sin förmåga svarar informanten att ”Ja, så 

kan det ju många gånger vara eller många gånger men det händer ju absolut, 

likaväl som tvärtom absolut gör det de. Dom tror sig ofta om mer än vad dom 

egentligen kan”.  

Analys: Scheff menar att stolthet som uppkommer trots respektlöshet och nedvärderande är 

falsk stolthet. Falsk stolthet känner också den som ljuger och överdriver sin kapacitet och sina 

bedrifter. Personen försöker hela tiden visa sig från sin bästa sida för att undgå skam och 

förlägenhet. Eftersom vi är rädda för att skämmas över uttryck för t ex ilska, rädsla och sorg, 

så har vi en benägenhet att hålla tillbaka dessa uttryck.  

 

 

”…många utav dom är ju också så att dom kommer till mej å pratar skit om den 

ena å så kommer nästa, å pratar skit om den å så kommer nästa, å pratar skit 

om den å va gör man då i ett sånt läge? Då är jag så grym så då tar jag in dom 

tre å så talar jag om att nu har ni pratat skit om varandra. Du har sagt det om 

henne, du har sagt det om henne och du har sagt det om henne. Nu ska ni tala 

om för mej vad som är sant här.”  

Analys: Vi diskuterar om det kan uppstå problem i gruppen och om brukarna då är ärliga mot 

varandra. Scheff menar att de sociala banden stärks om man känner tillit till varandra. Stabila 

sociala band kännetecknas, enligt Scheff, av ett ömsesidigt förtroende som vuxit fram mellan 

individerna. Citatet ovan visar att det är informanten som har makt att bestämma vad som kan 

berättas för andra. Längre fram i intervjun säger informanten att ”…allt sånt förtroende blir 

förseglat här (lägger handen på hjärtat) det kommer ingenstans”, men citatet ovan bevisar 

motsatsen. Informanten försöker uppfostra brukaren till någon sorts öppenhet eller 

uppriktighet mellan brukarna, men vi tolkar det som att uppriktigheten inte är äkta utan i 

själva verket är ett maktutövande där informanten disciplinerar brukarna genom att skrämma 

dem till tystnad genom att statuera exempel: ”…sen är det tyst, då bråkar man inte mer, utan 

nånstans så lär man sej för man står inte ut med det hära å inte kunna gå å häva ur sig. Å gör 

man så med nåra stycken så sprider det där sig sen…”. Informanten citerar en brukare: ”jag 

tycker du ska göra lika annars går vi till XX (informanten) å talar om vad jag tycker om det 

här”. 

 

Citatet nedan är fortsättning på frågan och citatet ovan. Här redogör informanten om sitt 

arbetsätt när brukare inte är överens och pratar bakom ryggen på varandra. 

”Här har vi tre stycken drottningar som vill bestämma alla tre å en sak ska ni 

ha klart för er: Det är ju jag som är drottningen å ni, ni ska va kompisar, för ni 

är lika bra allihopa, å precis lika dåliga i vissa avseenden exempelvis genom att 

prata skit.”  

Analys: Vår tolkning är att informanten uttrycker sig respektlöst och saknas respekt för 

varandra överförs alltid en skamkänsla. Att bete sig respektlöst handlar om bristande intresse 

och brist på uppskattning och om en alltför stor distans till brukaren. Skambeläggande i form 
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av klander, nedvärderingar och förödmjukelser ger upphov till negativa självkänslor som i sin 

tur kan göra människor oförmögna att uppfylla sociala roller. På så sätt kan villkoren för en 

underordnad status befästas.  

 

 

På frågan om brukarna och informanten blir arga på varandra får vi svaret: ”Ja 

det har väl hänt många gånger. Ibland blir jag väl riktigt förbannad det sa jag 

väl erkänna, det blir jag. Jag håller ju inte inne med nånting sådär men då 

försöker man ju ändå resonera sig fram till nånting vettigt och en gyllene 

medelväg för hur det än är så är det för personens bästa.  Arbetsgivaren köper 

inte det här om man kommer ut på öppna marknaden idag då kan man int köra 

med den jargongen, då har tåget gått.” 

Analys: Ilska, vrede och irritation är sekundära emotioner till skam eller förbunden med dold 

skam enligt Scheff. Skam skapar ilska. Om man exempelvis upplever vrede gentemot den 

Andre åtföljs detta ofta av att man skäms för att man blivit arg, genom spegeljaget ser man sig 

själv negativt. Även då den Andre visar ilska riktad mot en själv upplever man skam eftersom 

man känner sig separerad från den Andre. För att stabila sociala band ska formas måste 

kommunikationen kännetecknas av samklang, men eftersom kommunikationen kännetecknas 

av ilska blir det svårare för brukaren att uttrycka sina känslor, tankar och behov. Vi tolkar det 

också som att informanten försöker uppfostra brukaren och vet deras bästa, vilket tyder på för 

liten distans till brukaren. Informanten säger också själv: ”Man är morsa å man är satkärring 

å man är allt.”, vilket också tyder på uppslukning. 

 

 

Informanten fortsätter på föregående fråga och hur hon hanterar ilskan från brukarna som 

riktas mot henne ibland.   

”Jag tror det är viktigt att man säger till vad man tycker å man är ärlig å man 

kan visa att man blir arg å man kan visa att man kan bli ledsen, men jag ska 

säga som Axel Oxenstierna: ”med mina kläder på kvällen lägger jag också av 

mej mina bekymmer” så är det. Man får hela tiden komma ihåg att det är inte 

jag som är drabbad i det här, men jag kan känna empati annars skulle man ju 

inte riktigt funka. Jag kommer ihåg att första året jag jobba med det så trodde 

jag att kunde frälsa alla människor, man lägger ner hela sin själ så kapitalt 

alltså, så man känner bara tillslut att nej, det går inte det här. Jag kan inte! Ja, 

det är det man blir ju uppäten om man int sätter på sig pansarutrustning, så är 

det.”  

Analys: Informanten har arbetat åt kommunen i 25 år, och vi tolkar citatet som att 

engagemanget inte längre finns i lika hög grad. Informanten har blivit alienerad i sitt arbete 

och distansen till brukarna var tidigare för liten, medan den nu är för stor. Det sociala bandets 

tillstånd i en viss social relation är avhängigt av relationens differentieringsgrad, d v s vilken 

grad av distans som föreligger mellan aktörerna, på en skala mellan närhet och distans. Stabila 

band byggs genom att aktörerna reglerar avståndet dem emellan så att de vare sig kommer för 
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nära varandra eller avlägsnas för mycket från varandra, så att det blir balans mellan individens 

och gruppens behov där varken individualitet eller kollektivitet överbetonas. 

Överdifferentiering innebär för stor distans i relationen, medan uppslukning innebär att 

distansen är för liten mellan individerna. 

 

 

På frågan om informanten anser att det ställs krav på att brukarna ska bli friskare 

än vad de faktiskt har förutsättningar att kan bli, får vi ett jakande svar. ”Dom är 

så obekväma, tar för mycke tid, de tror jag. Idag ska du hänga me i den sociala 

snurren annars är du icke önskvärd.” Om det är så att brukaren inte närmar sig 

nåt mål eller gör någon stegförflyttning, kommenterar informanten så här: ”Ja 

det är ju samma där då, då får man ju liksom lämna tillbaka den här individen 

där den kom ifrån å tala om att här behövs de nånting annat […]man kan sätta 

ut henne nånstans”. 

Analys: Synen på brukarna är nedvärderande då de inte duger som de är och ses som 

obekväma. Av sättet informanten uttrycker sig kan man misstänka att brukarna objektifieras 

eller ses som ting. Informanten benämner brukarna som ”namnet på beställningen”. 

 

 

Om det blir för mycket för brukarna, att de känner att det här orkar de inte med, törs de 

komma och säga det då eller hur märker ni det? Informanten redogör för en brukares 

tillvägagångssätt vid en likande situation.  

”…å så tredje veckan då mejlade hon till mej å så skrev hon att kan jag få ledigt 

på torsdan och jobba igen de nästa vecka. Å så veckan efter så mejla hon igen å 

undra om hon kunde skjuta de ytterligare å då tänkte jag att nu är det här alltså 

ett problem för henne. Då förstod jag ju då att tre timmar de tar ju knäcken på 

henne.”  

Analys: Citatet tyder på att brukaren inte vågar säga ifrån eftersom det dröjer flera veckor 

innan det kommer fram att hon upplever situationen med utökad tid som alltför ansträngande. 

Brist på uppriktighet kan lätt leda till missförstånd och dolda konflikter, vilket indikerar 

problem i kommunikationen enligt Scheff. Individens behov offras för gruppen eller 

verksamheten och i språket märks detta genom att brukaren plötsligt intar en passiv roll i 

kommunikationen.  Denna form av relationer är underdifferentierade enligt Scheff.  

 

Informanten visar upp en hel del blanketter som brukaren skriver på som t ex 

beställningen från arbetsförmedlingen, försäkringskassan eller socialtjänsten på 

vad som ska göras, vilken innehåller ”datering, tidsanpassning, arbetstider, 

innehållet, närvaroredovisning å övrigt om det ska va drogtester eller antal 

timmar per vecka å målet å syftet med de hela i stora drag. Å närvaron då för 
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respektive ser ut så här då där vi skriver närvaro å frånvaro å orsak till 

frånvaro. Sen får alla skriva på en överenskommelse som kommer hit å sen har 

vi en arbetsplan å en uppföljnings…sen brukar de va x antal såna här till lite 

anteckningar.” 

Analys: Kontroll och regler styr verksamheten och dessutom är det obligatorisk närvaro på 

samtliga aktiviteter. Scheff menar att tvång och regler som tvingas på individen medför skam 

enligt Scheff. De individuella behoven undertrycks och den sociala konformiteten 

överbetonas och relationen är underdifferentierad. 

 

Vi pratar om ogiltig frånvaro: ”om det nu blir några pengar (skratt), de blir ju 

ekonomin som drabbas så blir det ju. Så det är ju ungefär som å få indragen 

veckopeng höll ja på å säga (skratt) men alltså det svider å då kanske man kan 

göra nånting åt de nästa gång. Å då är de viktigt också å tala om att kolla nu 

här på den här timrapporten. Nu har du varit här varenda dag, det här gillar 

jag alltså när det ser ut så här. Då finns det all framtid i världen.” 

Analys: Informantens attityd kan tolkas som att hon har en högre status och brukaren 

omyndigförklaras och ska uppfostras. Det handlar inte om att bekräfta brukaren för 

hans/hennes egen skull, utan för att göra henne nöjd. Enligt Scheff är distansen mellan 

individerna för liten, den form av alienation som kallas för uppslukning.  

 

 

”För oftast är dom ju förföljda med ”men Guud, jaha typiskt han kom inte idag 

heller”. Men jag tror att norm och regelsystem och en fast hand och tillit de är 

A och O för dom här människorna. Dom har ju ofta noll självinsikt.” 

Analys: Vi diskuterar ovan om det är svårt att vända på den negativa självbilden som 

brukarna har med sig, att de känner sig värdelösa och misslyckade. Citatet tyder på fördomar 

hos informanten, då psykiskt funktionshindrade inte ses som enskilda individer med olika 

förutsättningar.  

 

 

När vi frågar om det ofta uppstår missförstånd mellan informanten och brukaren 

får vi svaret att: ”Ja men då får man väl liksom gå tillbaka å det finns ofta 

bakomliggande orsaker såna gånger, oftast att man inte riktigt ställer upp på 

det man har skrivit på i alla fall. Å då kan de betyda att de va för mycket 

begärt.” 

Analys: Citatet tyder på att det ställs för höga krav på individen och att brukarna försöker 

visar sig bättre än de är. Brukaren vågar inte vara uppriktig, vilket kan leda till missförstånd 

som i sin tur leder till problem i kommunikationen enligt Scheff. 
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Informanten berättar om brukarens reaktion när de inte fått ut full betalning från t.ex. 

socialtjänsten och det beror oftast på att de inte har varit närvarande på AME den tid som är 

bestämd. Informanten fortsätter sedan vidare med sin syn på de pengarna de får.   

”Brukarna säjer att nu har jag skött mej så bra en hel månad alltså. Jaha de är 

klart, men där före då? Alltså de blir alltid konsekvenser av saker å ting å de är 

inte så konstigt om vi ser under en längre tid att du sköter de här innan de blir 

nån ordning. Ja men dom tycker det är åt helvete ändå men då brukar jag säja 

att du ska komma ihåg en sak, att det är mina skattepengar du får, dom jag har 

betalat in som skatt å dom gör man djävlar (slår med fingret i bordet) inte vad 

man vill med för då ska jag också ha ett finger med i spelet.” 

 

Helhetsanalys: Vår helhetstolkning av de sociala banden är att de inte är tillräckligt stabila för 

att åstadkomma en rehabiliteringseffekt. Citatet ovan är representativt för vårt samlade intryck 

av den undersökta verksamheten. I citatet kan man urskilja samtliga skamgörande faktorer i 

enlighet med Scheffs teorier som vi utgått ifrån i vår intervjumall. Informanten har fördomar 

om att brukarna utnyttjar skattesystemet. Citatet tyder inte på någon respektfull 

kommunikation och visar på statusskillnad där brukarna är underordnade, och på ilska genom 

att informanten svär och slår med fingret i bordet. Här finns ett separerande språk i 

förhållande till brukaren, vilket leder till att över- och underordning skapas och vidmakthålls. 

Det separerande språket kan upplevas kränkande och förödmjukande eftersom det finns inslag 

dömande och aggressivitet och av hot: om du inte är närvarande får du inga pengar… av 

skuldbeläggande: om du inte hade varit frånvarande från AME så skulle allt ha ordnat sig... av 

föreläsande: nu ska jag förklara för dig vad du ska göra med mina skattepengar.  

Det förekommer hot och hot om bestraffning och det saknar betydelse att brukaren skött sig 

den senaste tiden, de ses som sjuka och för alltid stämplade. Citatet visar tydligt att 

informanten vill att de ska skämmas över sig själva, sin situation och sin personlighet. Blir 

man behandlad som inget värd så börjar man så småningom också att se sig själv som 

värdelös. Skam hänger samman med negativ värdering av det sociala självet och värderingen 

av självet får man genom speglingen i andra enligt Cooley. Det jag känner när jag tänker på 

mig själv grundar sig på hur jag tror andra tänker på mig. På så sätt styrs våra handlingar och 

vår självbild av andras reaktioner och omdömen. Att bete sig respektlöst handlar om bristande 

intresse och om en alltför stor distans till brukaren. Förlägenhet uppstår som en följd av 

verklig, förväntad eller inbillad brist på respekt och är en speciell typ av skam enligt 

Goffman. Vidare kan man se brist på förståelse, brist på tillit och brist på förtroende samt brist 

på uppskattning. 
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4.5 Vuxenpsykiatrin 

Transkriberingen av intervjun med Vuxenpsykiatrin finns att läsa som tillhandahålls av 

författarna. Informanten är socionom, arbetar som kurator och har påbörjat ett arbete som 

rehabiliteringssekretare inom Landstinget.  Informanten har mångårig erfarenhet av 

samverkan och rehabiliteringsarbete. 

4.5.1 Stolthetsskapande faktorer i verksamheten 

”…vägledningar för personer som har kommit en bit i sina behandlingar Som 

börjar se att jag vill, jag e väldigt vilsen i vart jag vill ta vägen men jag vill på 

nåt sätt komma vidare i min planering för mig själv med mig själv å vad ska jag 

sikta mot å vilket jobb klarar jag av och så vidare, när det är läge för nån att 

pröva med sig själv rent praktiskt… Dels för att man vill komma ut å få en 

annan struktur på vardagen” 

Analys: Vi frågar vilken roll och ansvar psykiatrin har i arbetet med att få ut de psykiskt 

funktionshindrade i jobb. Citatet ovan tolkar vi som att brukaren får vara delaktig i sin 

rehabilitering och att brukarens behov och vilja sätts i centrum. Informanten redogör för sitt 

arbete på psykiatrin, där han jobbar med vägledning för personer som vill få struktur i 

vardagen. Vi tolkar detta som att brukarna får vara delaktiga i vägledningen och att deras 

behov tas i beaktande. Enligt Scheff kännetecknas starka sociala band av att personerna kan 

vara uppriktiga mot varandra när det gäller känslor och behov. I icke-alienerade sociala 

relationer balanseras individens behov. För att stabila sociala band ska formas måste 

kommunikationen kännetecknas av samklang (attunement). I dessa relationer används ett 

språkbruk som Scheff kallar solidarity-language, vilket innebär att man kan uttrycka sina 

känslor, tankar och behov och att man tar hänsyn till den andre genom att bete sig respektfullt.  

 

”De finns en naturlig koppling till arbetsmarknadsenheten för där vet man 

oftast, man har kunskap om att personer mår inte så bra, å man kan anpassa 

arbetsuppgifterna tydligare då.” 

Analys: Här diskuterar vi om huruvida psykiatrin skickar personer till AME om de t.ex. ser att 

denne inte mår så bra eller behöver utredas. Citatet tolkar vi som att brukarna får behålla sin 

individualitet genom anpassade arbetsuppgifter som anpassas efter individens förmåga. Enligt 

Scheff är det viktigt för individen att känna att det finns utrymme i relationen för de egna 

behoven. Stabila band byggs genom att aktörerna reglerar avståndet dem emellan så att de 

vare sig kommer för nära eller avlägsnas för mycket från varandra, så att det blir balans 

mellan individens och gruppens behov där varken individualitet eller kollektivitet 

överbetonas. Individuella behov behöver inte offras för verksamheten. 

 

 

”Förutsättningen att få komma ut de e ju att man har en arbetsförmåga 

överhuvudtaget och att det finns en vilja. Å de tror jag att dom allra flesta vill 
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om man ser att förutsättningarna är riktiga. Att jag har en chans att någon tror 

på mig, att jag tror att jag kan klara av nånting. Å jag tror att de flesta 

människor vill ha nånting att göra.” 

 

Analys: Nu talar vi om vad man gör med de som inte vill rehabiliteras. Citatet ovan tyder på 

att informanten lyssnar på brukaren och visar att han har en tro på individen. Han ser 

brukarens vilja och delaktighet som en viktig faktor i rehabiliteringen.  Starka sociala band 

kännetecknas enligt Scheff, av att personerna kan vara uppriktiga mot varandra när det gäller 

känslor och behov. När man känner tillit till varandra, stärks de sociala banden, som 

kännetecknas av ett ömsesidigt förtroende som vuxit fram mellan brukaren och informanten. 

 

 

”De e ingen optimal bit men jag tror att grunden är att får man bara chans att 

prata å resonera kring det. Hitta en lösning där man känner att... Om jag gör så 

här så mår jag som bäst då kommer de till de, men svårigheterna är den att 

skapa de förutsättningar att skapa dom samtalen. Få möjlighet att bolla dem på 

de sättet.” 

Analys: Vi samtalar om brukarnas möjligheter till att tala rakt ur hjärtat och säga vad de 

tycker om de känner att de inte klarar av att återgå till arbetet. Citatet ovan tolkar vi som att 

handläggaren på psykiatrin försöker att skapa en relation till brukaren. För att stabila sociala 

band ska formas måste kommunikationen kännetecknas av samklang attunement, enligt 

Scheff. Fullödig samklang uppstår i en relation där aktörerna uppnår ömsesidig förståelse, där 

de är koncentrerat inriktade på varandra och där aktörerna behandlar varandra på ett 

respektfullt sätt genom uppskattning, bekräftelse och förtroende på ett mer djupgående sätt. I 

dessa relationer används ett språkbruk som Scheff kallar solidarity-language, vilket innebär 

att man kan uttrycka sina känslor, tankar och behov och att man tar hänsyn till den andre 

genom att bete sig respektfullt. 

 

Vi frågar om brukarna har en och samma handläggare på psykiatrin eller händer det att de har 

olika handläggare. Informanten svarar att man har samma hanläggare så länge som 

samtalssituationen fungerar och att han funderar varför vissa i sin relation inte kommer 

någonstans. 

”Vad e det som hindrar den kontakten vad e det som gör att inte man har 

kommit längre trots att man har haft en kontakt väldigt lång tid. Å där tror jag 

att man måste tänka till själv gör jag som behandlare rätt saker eller inte ,jag  

tror att det där är viktigt att jag vågar ifrågasätta det jag håller på med för om 

jag inte gör det då kan man fundera vad var det för nytta för mej å för dej, vi 

avsätter båda två tid för att träffas vågar inte jag ifrågasätta det här å se vad vi 

gör så då kan man fundera varför träffas vi egentligen? du har kommit till mej 
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för att du söker hjälp om jag inom en rimlig tid inte vi  kommit fram till nånting. 

Då kan man verkligen fundera varför träffas vi egentligen”  

Analys: Citatet ovan tolkar vi som att man har en lagom distans till brukaren, där det finns en 

balans mellan individens och gruppens behov. Informanten är självkritisk och ser bådas 

ansvar i rehabiliteringen. Relationen mellan informanten och brukaren bygger på tillit och 

uppriktighet. Enligt Scheff kännetecknas starka sociala band av att personerna kan vara 

uppriktiga mot varandra när det gäller känslor och behov.  

 

Citatet nedan är fortsättning på förra frågan där informanten har kommit in på andra faktorer 

påverkar brukarens rehabilitering. 

”Å de e inte bara beroende av själva behandlingen här utan de e också 

beroende av vilken miljö jag befinner mig i, vad har jag för omgivning vilket 

stöd har jag runt i kring mig bara de e också en jätte viktig bit i. Finns de nära å 

kära, finns det personer, finns det trygghet omkring mig eller inte. Lever jag i ett 

liv som är fullt av kaos, i en familj där det är väldigt kaotiskt eller lever jag ett 

väldigt ensamt liv eller vad har jag för kontakter förövrigt.” 

Analys: Citatet ovan tolkar vi som att man ser hela individen, där brukarens behov är i 

centrum, där hänsyn tas till det sociala nätverk som finns kring personen. Brukaren tillåts ha 

sin individualitet kvar i rehabiliteringen och relationen till informanten. 

 

 

”ja, det kan skilja sig väldigt mycket.”(…)” Att man inte har förstående 

personer och så vidare som en accepterande miljö å de kan ju innefatta väldigt 

många olika saker, det behöver inte betyda att man ska göra speciallösningar 

utan att man mera har personer som förstår en om man e ledsen, deprimerad 

ibland, men det e okey. Å, har man en sån miljö då funkar de allra flesta i jobb. 

Men känner man sig annorlunda, utanför, inte accepterad, inte godkänd, då e 

det nog fler som går hem från det jobbet å som inte mår bra i det. 

Analys: På frågan om alla har olika förutsättningar för att återhämta sig, svarar informanten 

som ovan, och detta citat tolkar vi som att brukarna duger som de är och att man ser till 

individens behov. Informanten ser alla brukare som egna individer och accepterar att alla är 

olika. Enligt Scheff i icke-alienerade sociala relationer balanseras individens behov, där alltså 

ett stabilt och säkert band-system baseras på en differentieringsnivå där aktörerna rör sig fritt 

mellan närhet och distans i relationen. För att stabila sociala band ska formas måste 

kommunikationen kännetecknas av samklang (attunement). 

 

”Vi hjälper till att om de här gagnar personen i så hjälper vi till med att hitta 

möjliga sysselsättningar för att få en annan struktur på dagen än att vara fast i 
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sjukdomsbilden. Att bara vara hemma å tänka kring sjukdomen de gör ju inte att 

man blir friskare utan att bryta av å göra det som är friskt, att se på det friska 

istället. Å att då komma ut i nånting som är vettigt för en person e ju det som 

gör kan göra att livsglädjen återvänder.” 

Analys: Vi undrar om det finns det regler inom psykiatrin när det gäller hur man ska arbeta 

med arbetslivsinriktad rehabilitering. Citatet ovan tolkar vi som ett respektfullt bemötande, 

där brukaren får vara delaktig och medbestämmande i sin rehabiliterings planering. 

Informanten har en tro på brukarens styrkor och ser möjligheter hos individen. Det är enligt 

Scheff endast när man uppträder respektfullt, som man kan uttrycka en omedelbar tanke, 

behov eller känsla till andra utan att skada dem.  

 

”Dom jag möter så är det nog så att dom allra flesta vill komma ut i nånting  

göra nånting  sen e man nog lite rädd i att prata om arbete, att tänka sig den 

tanken är kanske väl långt borta en del i att när man pratar om att komma ut i 

nåt, är det i första hand att hur lockar man en person att komma igång i 

nånting, å vad är det som ska göra att jag ska vilja våga träffa andra 

människor, det är ju nånstans där jag måste starta utifrån var jag är nånstans 

sen får man bygga det så allt eftersom man säger, hur växer det här fram? Hur 

växer tanken fram hos den här personen att vilja se sig själv mer ute i samhället, 

vara en del utav det." 

Analys: Citatet, där vi diskuterar om hur man får personer motiverade till att vilja prova på 

arbetslivet, tolkar vi som att informanten skapar förutsättningar för brukaren, att utan tvång 

försöka få brukaren ut i sysselsättning eller arbete utifrån individens egna förutsättningar. 

Stabila sociala band kännetecknas av att det går att komma fram till en kompromiss vid 

lösandet av problem mellan individer, enligt Scheff. 

 

 

”Grunden i all motivation, startar vi utifrån vad jag själv behöver göra ,finns 

det inte i min tanke att jag inte vill göra det här då finns det inte nån som kan 

motivera mej till de om man inte hjälper mej att hitta det som får mej att vilja 

det här, att vilja satsa mot nånting, att det finns ett mål med det här, när jag når 

fram till det här så då når jag fram till det mål jag har framför mej.” 

Analys: Här undrar vi om man lyssnar till vad brukaren känner och vill. Citatet tolkar vi som 

att brukarna får behålla sin individualitet. Balansen i relationen är lagom balanserad och att 

kraven ställs efter brukarens förmåga. Arbetssättet är utvecklande och positivt för brukarna. 

Scheff menar att Starka sociala band kännetecknas av att personerna kan vara uppriktiga mot 

varandra när det gäller känslor och behov. 
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”Jag kan inte göra nåt för dej om inte du själv bidrar i det de är nånting som är 

en grund om man ska titta på rehabiliteringskedjan. Vill du bli av med ditt 

missbruk så måste du bidra själv genom att sluta dricka eller sluta knapra 

tabletter eller vad du håller på med. I annat fall spelar det ingen roll vad jag 

gör, du fortsätter att göra det, jamen då är vi fel ute.” 

Analys: Diskussionen rör sig här om individens eget ansvar i sin rehabilitering. Citatet ovan 

tolkar vi som att det finns en lagom distans mellan brukaren och informanten. Ansvaret läggs 

inte bara på informanten utan brukaren har ett ansvar för sin rehabilitering, där det är 

brukarens förmåga som styr hur relationen och rehabiliteringen utvecklas. I icke-alienerade 

sociala relationer balanseras individens behov, där alltså ett stabilt och säkert band-system 

baseras på en differentieringsnivå där aktörerna rör sig fritt mellan närhet och distans i 

relationen. För att stabila sociala band ska formas måste kommunikationen kännetecknas av 

samklang (attunement), enligt Scheff. 

 

 

”Det kan vara en bit att man får vara ställföreträdande förälder, men jag 

kanske inte ska vara den föräldern som ska göra stryka kläder eller fixa allting, 

du är 25 år det här fixar du själv, men du kanske behöver hjälp med att visa hur 

det går till eller när du ska göra det å såna här saker, det kan du bidra med, 

men inte göra det åt dom. Är man i den åldern ska man ju kanske kunna laga 

mat å fixa å dona själv, jag behöver vad behöver du för hjälp för att kunna klara 

av å göra det här själv?...Det är kanske det man behöver hjälpa personen med.” 

Analys: Här frågar vi om informanten ibland känner sig som en vårdnadshavare till brukaren. 

Citatet tolkar vi som ovanstående citat att det finns lagom distans mellan brukaren och 

informanten. 

 

”Innan man kan börja jobba med en person måste man etablera en relation där 

man känner sig trygg med varann i annat fall så då går det inte då tror jag att 

man kommer en viss bit på vägen även om man inte har byggt upp en trygg 

relation men den som är behandlare lyckas inte hitta dom här nyanserna utan 

du vågar inte tala om för mej det här vad du tänker innerst inne om vad som är 

jobbigt om du inte känner dej trygg med att det här tar jag emot. Å däri ligger 

en grund i att först och främst hitta den biten. Våga vara ärlig med varann å ha 

en tydlig roll å så här, prata om vad är det vi ska göra tillsammans. Hur ska vi 

hantera det här, vem är du å vem är jag, vad kan jag bidra med. Å där ligger det 

väl också en del att kan jag förmedla till dej att jag förstår dej.” 

Analys: Samtalet rör sig kring om brukarna kan/vågar tala om att de känner sig misslyckade, 

värdelösa för att de inte klarar av saker. Citatet ovan tolkar vi som att det finns tillit och 

förtroende, i relationen. Informanten är väl medveten om hur viktig relationen är för 

rehabiliteringen och brukarens återhämtning.  De sociala banden bygger på ömsesidighet från 
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både brukare och informant. Enligt Scheff, stärks de sociala banden om man känner tillit till 

varandra. Stabila sociala band kännetecknas, också av ett ömsesidigt förtroende som vuxit 

fram mellan individerna. I relationen råder fungerande kommunikation och samverkan, enligt 

Scheff. För att stabila sociala band ska formas måste kommunikationen kännetecknas av 

samklang (attunement). Ett stabilt band har oftast en lång historia där ömsesidigt förtroende 

vuxit fram i relationen. 

 

”Ja, å sen är det ju upp till mej att vad är det jag ska berätta i det här, vad är 

det jag ska prata om, vad behöver jag lyfta i det här för att jag ska känna att jag 

kan fortsätta göra ett bra jobb vad är det som gagnar mitt jobb i det här om det 

jag berättar om.”, ”Jag tror att om personen litar på mej om att det här skulle 

jag behöva göra för att jag har kanske en kunskap en vetskap av att om jag gör 

dom här sakerna så kommer det här å det här att hända men jag kan ju inte 

förklara det för honom vad som kommer att hända att den ser inte den kedjan”, 

”…men om den personen litar på mej att jag gör bra saker för den å den känner 

det då brukar det inte vara nå problem å få ett godkännande att det är okey att 

ta kontakt med nån” 

Analys: Vid samverkan med andra myndigheter hindras arbetet många gånger av sekretessen, 

men informanten anser inte att det är ett hinder utan klargör hur han ser på sekretessen efter 

samtycke från brukaren. Citatet ovan tolkar vi som att informanten och brukaren har en bra 

relation som bygger på äkta och ömsesidig tillit och solidariet. Informanten är väl medveten 

om sin roll och betydelse för brukarens rehabilitering och återhämtning. Scheff menar att de 

sociala banden stärks om man känner tillit till varandra och att en fungerande kommunikation 

leder till bra samverkan.  

 

”…vill du vara med, vill du själv vara med eller är det okey att jag träffar 

personen utan att du är med för att det kanske rent praktiskt går snabbare att få 

till stånd nånting om vi träffas själva” 

Analys: Informanten resonerar kring om det är okey för brukaren att inte närvara vid 

samverkan med andra myndigheter. Citatet ovan tolkar vi som att det finns möjlighet till 

kompromiss mellan brukaren och informanten, när det gäller samverkan med andra 

myndigheter. Scheff menar att om de sociala banden är stabila finns det möjlighet till 

kompromiss vid lösande av problem i en relation. 

 

Vi pratar om hur man motiverar brukarna när de känner sig helt misslyckade: 

”Att jag inte kritiserar eller ifrågasätter dej utan det sätt du lever och det sätt du 

är på, det är också när man tittar, ditt liv är okey det finns saker du kan göra åt 

det men åt vissa bitar men ditt liv är okey, nånstans där är det att hitta en 
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trygghet att det är okey att prata med varandra. Jag har ett eget ansvar för mej 

själv, å tar jag mitt ansvar så tar min rehabiliterare också ett ansvar”. Men det 

går inte när bara en person agerar” 

 

 

Vi diskuterar nedan om det händer att brukaren blir arg, ilsken eller att de inte kommer 

överens, och informanten kommer in på att bryta en kontakt när det inte fungerar mellan 

brukaren och informanten: 

”…men du är värd att beha att ha en bra kontakt å jag ska hjälpa dej att till en 

kontakt som är bättre än mej. Det har varit mitt ansvar så att vi ska hitta en sån 

lösning att annars blir inte personen hjälpt. För om vi avslutar så är det en 

riktig del i en rehabilitering att den känner att jag blev sedd och hörd av den 

här personen å jag kan gå vidare med det annars så lägger jag en ytterligare bit 

bakom mej ”Nu har jag misslyckats med ännu en person”, informanten 

fortsätter vidare: ”hur ser jag på andra människor, är jag bättre än dom eller 

inte, är jag märkvärdigare än det funkar inte för hon är inte motiverad kan man 

ibland höra. Då kan jag ibland fundera på vem är det som inte är motiverad? Vi 

avslutar kontakten för att hon inte var motiverad Jaa, vad handlar det om? På 

vilket sätt jag avslutar kontakten det är viktigare”, informanten fortsätter att 

redogöra för synen på sig själv vid en avslutad kontakt med en brukare: ”Det 

handlar mer tycker jag, hur har jag gjort, hur har jag avslutat den här 

kontakten, för det säger mej mer om mej som person i hur jag förhåller mej till 

andra människor å vad jag pratar om den personen efteråt, det säger mer om 

mej som person än vad det säger om patienten egentligen det speglar min syn” 

 

Helhetsanalys: Citaten ovan är vår helhetssyn från hela intervjun med informanten från 

psykiatrin. Se helhetsanalysen nedan.  

4.5.2 Skamskapande faktorer i verksamheten 

Här frågar vi varför psykiskt funktionshindrade har svårare att kunna få ett riktigt lönearbete. Senare 

på denna fråga kommer informanten in på nätverkets betydelse på arbetsplatsen. 

”Att man inte har förstående personer och så vidare som en accepterande miljö 

å de kan ju innefatta väldigt många olika saker, det behöver inte betyda att man 

ska göra speciallösningar utan att man mera har personer som förstår en om 

man e ledsen, deprimerad ibland, men det e okey å har man en sån miljö då 

funkar de allra flesta i jobb. Men känner man sig annorlunda, utanför, inte 

accepterad, inte godkänd, då e det nog fler som går hem från det jobbet å som 

inte mår bra i det.” 

Analys: Citatet ovan tolkar vi som att informanten ser på brukarna som sjuka och stämplade 

för livet, vilket medför en utslagning på bl.a. arbetsmarknaden. Scheff menar att även om 

människor är benägna att dölja sin skam, eftersom emotionen belagts med tabu i det moderna 
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samhället, så går den att spåra via de omskrivningar som vi använder, t ex pinsam, isolerad, 

usel, mindervärdig, misslyckad, förminskad, avskild, utanför och underlägsen.  

 

”…dom allra flesta. vill komma ut  i nånting vill göra nånting sen e man  nog 

lite rädd i att prata om arbeta att tänka sig den tanken är kanske väl långt borta 

en del i att när man pratar om  att komma ut i nåt, är det i första hand att hur 

lockar man en person att komma igång i nånting…” 

Analys: Vi diskuterar om alla vill rehabiliteras och komma ut i arbetslivet. Citatet ovan tolkar 

vi som att informanten anser att det inte är arbete i första hand som brukarna eftersträvar. 

Informantens syn på brukarna är att det finns en rädsla hos dem att komma ut bland andra. 

Alienerade relationer förknippas vanligen med upplevelser av isolering som betecknar ett 

hotat eller avklippt socialt band, d v s det finns för stor distans i relationen mellan 

människorna. Isolering kan liknas med människor för att de skäms över sin egen situation.  

 

”Om man fortsätter att jobba på att göra psykiatrin mera öppen för det är en 

som det är idag så är det i stora delar en sluten värld det sker en massa bra 

saker men det är fortfarande en väldigt sluten värld i sig psykiatrin är lite 

omhuldad det är ju kan man ju bara se när nån blir psyksjuk å måste till 

psykiatrin så är det väldigt mycket hyschande kring det men åker man till 

kirurgen eller ortopeden pga ett skelettskada eller nån nånting sånt där då är 

det inte alls lika konstigt” 

Analys: Informanten tycker att samverkan med andra myndigheter ofta är svår, det finns en 

motvilja till att hjälpa varandra svåra fall, på grund av att psykiatrin ses som en sluten värld. 

Citatet ovan tolkar vi som att informanten är medveten om att samhällets syn på psykiatrin är 

skamligt. Informanten menar att det är skamligt att gå till psykiatrin och att det medför en risk 

för stämpling. 

Helhetsanalys: Vårt samlade intryck från intervjun med Psykiatrin är att stolthetsfaktorerna 

överväger skamfaktorerna. Det finns tydliga exempel på att det finns stabila och säkra band-

system i relationen mellan informanten och brukarna på psykiatrin. Informantens syn tyder på 

att brukarna duger som de är och att det finns en ömsesidig förståelse i relationen mellan 

brukarna och informanten. Informanten lägger ansvar på sig själv och brukaren i 

rehabiliteringen, där han ser utifrån brukarens bästa. Om det inte fungerar i relationen mellan 

brukaren och informanten, försöker han att hitta en ny samtalsterapeut åt brukaren, eftersom 

det är det bästa för brukaren utefter dennes behov. Informanten ser också att han kan vara den 

bidragande orsaken till att det inte fungerar i relationen. Distansen är lagom vilket tyder på att 

det finns ett säkert och stabilt band-system som baseras på en differentieringsnivå där 

aktörerna rör sig fritt mellan närhet och distans i relationen, där brukaren och informanten tar 

lika stort ansvar för rehabiliteringen, brukarens behov är i centrum. Informanten ser brukaren 
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som värdefull och i relationen finns ingen statusskillnad mellan informant och brukare. 

Informanten är väl medveten om sin roll och vilken betydelse den kan ha på brukarens 

rehabilitering. För att stabila sociala band ska formas måste kommunikationen kännetecknas 

av samklang (attunement). Fullödig samklang uppstår i en relation där aktörerna uppnår 

ömsesidig förståelse, där de är koncentrerat inriktade på varandra och där aktörerna behandlar 

varandra på ett respektfullt sätt genom uppskattning, bekräftelse och förtroende på ett mer 

djupgående sätt. I dessa relationer används ett språkbruk som Scheff kallar solidarity-

language. Genom hela intervjun återkommer informanten till sin egen roll och hur viktig den 

är för brukarens rehabilitering och återhämtning.   
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5. Sammanfattande resultat  

5.1 Bidrar den legalt institutionaliserade regelstyrda 

myndighetsutövningen vid rehabiliteringsåtgärder till skam eller stolthet, 

utanförskap eller delaktighet? 
Vi försöker att svara på frågeställningen genom att presentera en slutanalys av våra intervjuer. 

De myndighetsutövande verksamheterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 

Socialtjänsten är mer regel- och lagstyrda än övriga undersökta verksamheter, vilket resulterar 

i att kompromissmöjligheterna är i det närmaste obefintliga. Regelverket leder också till 

uppslukning och krav på konformitet vilket innebär att det i relationen ges för litet utrymme 

för individuella behov och den sociala konformiteten överbetonas
157

, vilket är skamskapande. 

Individuella behov offras för gruppen eller den Andre. I språket märks detta genom att 

brukaren plötsligt intar en passiv roll i kommunikationen. Denna form av relationer är 

underdifferentierade enligt Scheff. Verksamheterna styrs av regler som tvingas på brukarna, 

och följer de inte dessa regler hotas de av bestraffning och negativa sanktioner, vilket enligt 

Scheff medför skam. Exempelvis är alla aktiviteter obligatoriska, närvaron kontrolleras, 

brukarna tvingas underteckna olika överenskommelser och de måste vara öppna med sitt 

funktionshinder för att få åtgärder och insatser. Regelstyrningen riskerar medföra att 

socialarbetare uppslukas i relation till socialarbetarkollektivet och därmed isoleras i 

förhållandet till brukarna, det Scheff kallar bimodal alienation
158

.  

 

För att få rätt hjälp eller hjälp från rätt myndighet krävs uppenbarligen att man accepterar en 

stämpel i form av en diagnos. De sjuka som får en diagnos blir för alltid stämplade, och denna 

stämpling leder till en negativ självbild. Cooley beskriver hur våra handlingar och vår 

självbild styrs av andras reaktioner och omdömen, så att det jag känner när jag tänker på mig 

själv grundar sig på hur jag tror andra tänker på mig
159

. Goffman tror att den som har ett 

stigma (som exempelvis en stämpel i form av diagnos) innerst inne känner sig precis som alla 

andra, men blir inte fullt accepterad
160

. Flera undersökningar visar att brukare med psykiska 

funktionshinder mister sin sociala status när diagnosen blir känd och att risken är 

överhängande att man blir behandlad på ett nedlåtande sätt
161

. Psykiskt funktionshindrade 

som betecknas som stigmatiserade är speciellt utsatta för skamgöranden i form av kränkningar 

och nedlåtande behandling. De betraktas som mindre värda i andras ögon och därmed är 

stigmatiserade belagda med både skam och låg status
162

. Lemert beskriver i sina teorier om 

avvikelse hur den primära avvikelsen övergår till att bli en del av organiseringen av personens 

vardagliga liv
163

. Den avvikande handlingen blir grunden för stämplingen. Lemert anser att 

avvikandet är en utdragen och sammansatt process och när den primära avvikelsen som 

återkommer, inte längre kan normaliseras av omgivningen blir den en del av en ny identitet 
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genom den sekundära avvikelsen. Det sekundärt avvikande beteendet används som ett försvar 

mot eller anpassning till de problem som stigmatiseringen skapar. I stället för att myndigheter 

uppmärksammar det ogillade beteendet, bör de istället fokusera på individens resurser, styrkor 

och på det goda individen gjort.  Skam tycks uppstå oftare i närvaro av personer med högre 

status än med lägre status
164

. I arbetet med rehabilitering är därför bemötandet gentemot 

brukarna mycket avgörande.  

 

Topor menar att sociala nätverk bestående av spontan samvaro inte så ofta förekommer hos 

människor med psykiska funktionshinder
165

 utan mänskliga kontakter blir i stället av en mer 

opersonlig karaktär där umgänget mer handlar om att åstadkomma förändring hos personen. 

Detta medför att bemötandet och förhållningssättet från professionella kan innebära en viktig 

del i återhämtningsprocessen där individens behov av att bli respekterad och sedd betonas. 

Topor beskriver att avgörande förändringar inträffar när en individ känner att någon gör något 

extra för individen som medför att denne känner sig utvald och då framträder som en person 

med värde och inte enbart som t.ex. ett ärende
166

. I ett återhämtningsarbete måste det enligt 

Topor och Scheff finnas en ömsesidighet i relationen mellan brukaren och den professionella 

för att relationen ska kunna ses som hjälpande. Utan någon ömsidighet i relationen handlar 

det om underkastelse och då kan inget samarbete existera
167

. Ömsesidighet handlar om att den 

professionella och brukaren kan se varandra som jämbördiga trots olikheter för att därigenom 

kunna bygga en ”bro” i relationen mellan avvikelse och normalitet
168

.  Vid ömsesidighet 

känner också både brukaren och den professionelle tillit till varandra vilket bl a kan betyda att 

den professionelle låter brukaren ta eget ansvar, och även tydliggör för brukaren sin tilltro att 

denne kan ta ansvar över sig själv
169

.  

I vår undersökning av psykiatrin fann vi de ovan beskrivna stolthetsskapande faktorerna, 

såsom tillit, ömsesidighet i relationen då det inte förekommer statusskillnad mellan brukare 

och den yrkesverksamme. Däremot visar vår undersökning att det inte finns tillräckligt av de 

stolthetsskapande faktorerna hos vare sig de myndighetsutövande verksamheterna eller hos 

AME. Cooley menar att om vi får erkänsla och beröm när vi gjort något bra förstärks vår 

positiva självbild eftersom vi skapar vår uppfattning om oss själva i samspelet med andra
170

. 

Men om vi inte får någon återkoppling som bekräftar vår förmåga kan vi börja tvivla på oss 

själva. Blir man behandlad som inget värd så börjar man så småningom också att se sig själv 

som värdelös. Genom att förstå och möta människor där de befinner sig, att våga lita på dem 

och att få människor att känna sig värdefulla kan man få igång empowermentprocessen
171

. 

Kärnan är att ha en tro på att alla är lika mycket värda och har resurser som kan utvecklas. 
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Man måste våga tro på människor för att de ska kunna återerövra makten över sina egna 

liv
172

. 

Vår tolkning är att inom psykiatrin möts brukarna med respekt, de duger som de är. Brukarna 

är delaktiga i återhämtningsprocessen, kompromisser är möjliga och de kan därför behålla sin 

individualitet eftersom man utgår från varje enskild persons situation och förmåga. 

Kommunikationen med brukarna tycks kännetecknas av samklang och ett användande av 

solidarity-language, vilket gör att stabila sociala band kan byggas. Informanten arbetar för att 

bygga upp en relation med ömsesidig förtroende där de behandlar varandra på ett respektfullt 

sätt genom uppskattning och bekräftelse
173

. Relationen är adekvat differentierad, d v s att 

distansen är väl balanserad, vilket leder till stolthet enligt Scheff. Stolthet hänger samman 

med positiv värdering av det sociala självet, då uppskattning till positiva självkänslor som i 

slutänden medför normalisering för stämplade individer
174

. 

Hos AME och de myndighetsutövande verksamheterna fann vi flera av det som Scheff 

benämner som skamskapande faktorer. Psykiskt funktionshindrade bemöts ofta med 

fördomar, okunskap
175

 och bristande intresse samt respektlöshet och ett separerande språk, 

vilket bekräftas i vår undersökning. Ett separerande språk i förhållande till utsatta grupper 

leder till att över- och underordning skapas och vidmakthålls och kan upplevas kränkande och 

förödmjukande eftersom det i språket finns inslag av t ex hot, dömande och 

skuldbeläggande
176

. Fördomar om psykiskt funktionshindrade tyder möjligen på okunskap, 

vilket kan bero på bristande intresse då de psykiskt funktionshindrade tenderar att vara 

osynliggjorda på samtliga nivåer i samhället. Det är inte ovanligt enligt Scheff och Starrin, att 

människor som är utsatta för förtryck och fördomar inte bara undviker att protestera, och inte 

bara finner sig i fördomarna, utan de kan t o m börja betrakta sig själv i enlighet med de 

fördomar som är riktade mot den grupp man själv tillhör. Denna underordningens skam 

motverkar normalisering och rehabilitering
177

. 

Ett stabilt band har oftast en lång historia där ömsesidigt förtroende vuxit fram i relationen, 

men p g a arbetsbelastning och tidsbrist hos myndighetsutövarna är möjligheterna i det 

närmaste obefintliga för att kunna bygga upp stabila sociala band, vilket resulterar i att det 

inte finns några sociala band eller att relationen blir överdifferentierad enligt Scheff
178

. Det 

vanligaste i vår undersökning är dock en förekommande underdifferentiering p g a det rigida 

regelverket. Vår helhetstolkning av de sociala banden är att de inte är tillräckligt stabila för att 

åstadkomma en rehabiliteringseffekt. Även om den enskilde handläggarens förhållningssätt 

har betydelse, finner vi den förklarande nivån främst i lagar, regler, riksdag och regering, då 

strukturen styr rehabiliteringsåtgärderna med skam som följd. Eftersom vi funnit 

skamskapande moment institutionaliserat i arbetssättet hos myndighetsutövarna och hos 
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AME, betyder det att sociala band aldrig kan nå tillräckligt bra nivå för att stolthet och 

normalisering skall kunna ske från en avvikande eller stämplad identitet. 

 

5.2 Hur organiseras verksamheterna i syfte att rehabilitera psykiskt 

funktionshindrade i avseende på processer som leder till emotionerna 

stolthet eller skam hos deltagarna? 
Det offentliga ansvaret för rehabilitering är ett sektoriserat ansvar som delas mellan 

Landstinget, Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Dessa fyra sektorer 

har som tidigare beskrivits ett övergripande ansvar för det egna verksamhetsområdet med 

separata regelverk tillhörande varje sektor
179

. Till skillnad från övriga rehabiliteringsaktörers 

lagstiftning, finns i hälso- och sjukvårdslagen inget uttalat om krav på samverkan med andra 

instanser vad gäller rehabiliteringsinsatser. Eftersom rehabiliteringsaktörernas verksamheter 

och regelverk är uppdelade i olika sektorer, kan myndigheternas övergripande mål vara 

motstridiga, reglerna för samverkan bli oklara, direktiven förändras över tid, och då varje 

myndighet följer sitt regelverk försvåras samverkan och brukarna riskerar att falla mellan 

stolarna
180

. Strukturen och reglerna gör att många människor inte passar in någonstans. De 

kan inte få socialbidrag om de bara arbetar tio timmar/vecka, och för att kunna aktualiseras på 

Arbetsförmedlingen måste man kunna arbeta minst 17 timmar/vecka, och dessutom är det 

gränsfall för att kunna ses som arbetsför på Försäkringskassan om man endast kan arbeta tio 

timmar/vecka. Citatet nedan från Arbetsförmedlingen är ett exempel på vad som händer när 

samverkan inte fungerar:  

 

”De e svårt med samverkan å svårt med rehabilitering för oftast e de ju 

psykiatrin, de e försäkringskassan, arbetsförmedlingen å de e socialtjänsten, 

alla har en liten bit i en människa. Pengar är jätteviktigt i en rehabilitering man 

inte får ett avbrott i ekonomin. Alltså om man klipper sjukersättningen eller 

ersättningen från försäkringskassan å kastar hit personen då ska den anmäla 

sig till a-kassan om den har nån å in med alla intyg å sen e de en karusell där å 

de kan ta månader innan man får pengar från a-kassan.” 

 

I jämförelse med Scheff´s teorier leder en icke fungerande samverkan till skam eller svaga 

sociala band, då regelsystem bidrar till att relationer och samklangskommunikation uteblir. 

Regelsystemen medför att kompromissmöjligheterna i princip är obefintliga. När det råder 

skam kan inte en kompromiss komma till stånd som båda parterna är nöjda med
181

. Icke 

fungerande relationer och kommunikation kan leda till respektlöshet, bristande ömsesidig 

förståelse och solidaritet samt svårigheter att vara uppriktig
182

. Utan någon ömsidighet i 

relationen handlar det om underkastelse och då kan inget samarbete existera, enligt Topor. 

Det vanligaste sättet att undvika uppriktighet är genom triangulering. Det innebär att parterna 
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istället för att avslöja eller blotta sina omedelbara känslor, tankar och behov börjar prata om 

en tredje ej närvarande person. Detta hindrar de två samtalande parterna att komma i konflikt 

med varandra, eftersom det fungerar som ett substitut för att avslöja sig själv och att lära 

känna andra
183

. När parterna använder triangulering som samtalsteknik leder det ofta till 

oändliga konflikter och alienation eftersom parterna på detta sätt alltid förblir främlingar för 

varandra. Citatet från Socialtjänsten visar ett exempel på triangulering: 

”Det blir så där att man pratar å lägger fram olika bilder utav sitt liv beroende 

på den man pratar med. Försäkringskassan har en helt annan bild än vad vi 

har. Eller arbetsförmedlingen har nåt helt annat än vad vi tycker hos oss på soc 

då. Men då tänker jag det där brukar vi alltid komma till rätta med när man ser 

att den här personen har flera olika rehabaktörer” (genom samverkansmöten). 

Man kan tolka citatet nedan utifrån att samverkan inte är organiserad på ett adekvat sätt. Då 

samverkan inte fungerar leder det till konflikter, missförstånd och bristande kommunikation, 

vilket i sin tur gör att brukarens behov antagligen kommer i skymundan. Detta medför att 

relationen mellan brukare och rehabiliteringsaktör blir alienerad då aktörerna separeras från 

varandra och som beskrivits tidigare är dessa överdifferentierade relationer skamskapande 

enligt Scheff
184

. 

 

”Vi behöver hitta formerna för hur vi jobbar utifrån det regelverk vi har å den 

kunskap vi har […] Å det som händer när man inte jobbar tillsammans de är de 

är att man skäller på den andra parten” 

 

Citatet från AME nedan visar att det förekommer bimodal alienation
185

 även när det gäller 

samverkan, då varje myndighet har sina lagar att rätta sig efter. Det stämmer inte enligt Scheff 

att hjälpen måste komma högre uppifrån eftersom det handlar om relationer, interaktion och 

om sociala band. Goffman påpekar att i och med att ett stigma uppkommer genom relationer 

mellan människor i samhället, så är det också här man kan bekämpa problemet. Goffman 

anser att de normala som träffar stigmatiserade personer dagligen till slut inte längre ser den 

egenskap som framkallar stigmat och att det därför handlar om att människor skall lära känna 

varandra. Så länge vi är främlingar för varandra så kommer stigmat att bestå
186

. Topor menar 

att återhämtning är en individuell process men som är beroende av ett socialt sammanhang där 

det mest betydande för andra människors bidrag i återhämtningsprocessen är det sociala 

samspelet
187

. 

”Å sen kan ja tänka att arbetsförmedling å försäkringskassan dom har till 

syvende och sist lagar å förordningar som dom måste följa så jag kan tänka att 

det här med att hjälpa en psykiskt funktionshindrad bättre det ska komma högre 

uppifrån” 

                                                           
183

 Scheff & Starrin 2002 
184

 Aspelin 1996:79 samt Scheff & Starrin 2002:178 
185

 Aspelin 1996:81 
186

 Goffman 2005 
187

 Topor 2004 



90 

 

Samverkan försvåras också av det Goffman beskriver som regionbeteende
188

.  Rehabaktörerna 

har i de bakre regionerna socialiserats in i respektive myndighets arbetssätt, vilket förstärker 

den bimodala alienationen. Då samverkan sker bl. a i beredningsgruppen befinner sig 

aktörerna i den främre regionen, vilket förhindrar solidarity-language. Citatet från 

Försäkringskassan nedan visar att brukaren inte sätts i centrum, utan beredningsgruppens 

syfte tolkar vi som oklart i jämförelse med vad den bör användas till för att uppnå en 

rehabiliteringseffekt
189

. För brukare som ej kommer med i beredningsgruppen är risken 

påtaglig att de faller mellan stolarna. 

”Å vi har nå överlämningsmöten till Arbetsförmedlingen då får de ta ansvar för 

personerna sen då om dom inte har medicinska skäl då som täcker så att de kan 

få en sjukskrivning. (I beredningsgruppen) där handlar det väl mest om att 

utreda vem det är som ska ta ansvar i ett ärende”, informanten vet inte om 

syftet med beredningsgruppen är att brukarna inte ska falla mellan stolarna. 

Sammanfattningsvis har vi i enlighet med Starrins undersökning
190

 kommit fram till att 

brukarna faller mellan stolarna p g a brister i samverkan, vilket kan antas bero på att det inte 

finns tillräckliga möjligheter till att bygga sociala band eftersom det aldrig uppnås någon 

ömsesidig förståelse eller solidaritet, och därmed inte heller någon fullödig samklang mellan 

brukaren och rehabiliteringsaktörerna
191

. Skamgörande är också det regelverk som förhindrar 

möjligheter till kompromisser. Bimodal alienation och triangulering är några av de faktorer 

som bidra till att samverkan försvåras. Dessa omständigheter som medför skam tolkar vi som 

att de har en negativ inverkan på brukarens rehabilitering.  

                                                           
188

 Goffman (1959) 1998:97 
189

 Beredningsgruppen är en möjlighet till effektivt samarbete, där Af, FK, Socialtjänsten och ÖVP kan diskutera 

tillvägagångssätt och arbetsfördelning för att kunna driva arbetet med olika klienter framåt. Målet bör vara att 

uppnå den samverkan, det som av Westrin kallas kollaboration, d v s ett samarbete där olika yrkesgrupper utifrån 

sina olika yrkesroller integrerar sin verksamhet i ett gemensamt klientärende, och utifrån den gemensamma 

diskussionen om klientens problem försöker man komplettera varandras åtgärder för att optimera insatsen. 
190

 Eriksson, Engström, Starrin & Jansson (2008) 
191

 Aspelin 1996 



91 

 

6. Avslutande diskussion  
Vår undersökning omfattar resultatet av endast en kommuns rehabiliteringsverksamhet och 

resultaten kan därför inte sägas gälla för övriga landet, men de resultat som visar 

konsekvenser av myndigheters lagstiftning borde dock kunna ses som mer generaliserbara då 

samma lagstiftning torde gälla för all myndighetsutövning. I vår undersökning framkom att 

myndigheter är så hårt regelstyrda att den myndighetsutövning som bedrivs inom 

rehabiliteringsverksamhet ur flera aspekter har en skamskapande verkan och riskerar att 

motverka brukarnas möjlighet att rehabiliteras. I lagtext och i riktlinjer påvisas insatser för att 

människor ska kunna bli självförsörjande genom arbete, men ingenstans har vi kunnat finna 

utformade riktlinjer om relationernas betydelse för rehabiliteringens resultat då detta sannolikt 

är en mycket viktig del i rehabiliteringen av människor med psykiska funktionshinder om 

man ser till deras problematik . Vårt resultat från öppenvårdspsykiatrin innehållande många 

stolthetsskapande faktorer kan ses som en motpol till myndighetsutövningen, då intentionen 

där är att mötet med brukaren bygger på frivillighet och delaktighet för att en rehabiliterande 

effekt ska kunna uppnås.  

 

Stolthet krävs som tidigare nämnts för att kunna förändra en negativ värdering av det sociala 

självet och för att kunna förändra självbilden i positiv riktning krävs stolthetsskapande 

situationer och stabila sociala relationer, vilket är svårt att åstadkomma med den lagstiftning 

som idag råder då lagstiftningen innehåller alltför många tvångsfaktorer och kortsiktiga 

tidsperspektiv.  Vår undersökning visar att det finns risk för att den institutionella strukturen 

inte tillåter människor med psykiska funktionshinder att återgå till ett normaliserat liv och en 

normal status som icke stämplad, utan i stället håller kvar dessa människor i en underordnad 

position. Vi har visserligen inte haft möjligheten att undersöka hur människor med psykiska 

funktionshinder själva upplever sin situation vad gäller arbetslivsinriktad rehabilitering. Vår 

undersökning visar ändå ganska tydligt att med den lagstiftning som nu råder inte finns 

möjlighet till den typ av relation mellan brukare och rehabiliteringsaktör, eller mellan 

samverkansaktörer som enligt Scheff m.fl. skulle kunna driva rehabiliteringsprocessen framåt 

och medverka till att människor med psykiska funktionshinder kan närmar sig en normal 

status.   

Flera informanter i vår undersökning uppvisade även vissa svårigheter med att stringent 

redogöra för sitt rehabiliteringsarbete då det specifikt gällde människor med psykiska 

funktionshinder, vilket medförde att vissa delar av vårt inhämtade material inte gick att 

relatera till enbart denna grupp. Vårt antagande är att detta belyser de problem som existerar 

för människor med psykiska funktionshinder i samhället, då de tycks befinna sig i en sådan 

underordnad och oprioriterad situation att många människor inte får åtkomst till en 

framåtskridande arbetslivsinriktad rehabilitering utan blir kvar i bidragssystemen.  Ett 

psykiskt funktionshinder medför att ofta befinna sig i skamskapande situationer då övriga 

samhället förser dessa människor med ett stigma och en ökad risk att bli utsatt för ett 

nedsättande och nedlåtande bemötande av den sociala omgivningen
192

. Detta tillsammans 
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med vårt resultat där människor med psykiska funktionshinder även i rehabiliterande insatser 

utsätts för skamgörande situationer kan då visa på det hinder som själva samhället i sig utgör 

för människors möjlighet till normalisering och återhämtning.  Med tanke på de förändrade 

reglerna av sjukförsäkringssystemet
193

 och andra incitament från regeringen som inriktas på 

att sjukskrivna och arbetslösa ska i arbete genom hårdare restriktioner för bidragstagande kan 

man ifrågasätta hur detta ska kunna hjälpa en idag redan utsatt grupp att återhämta sig och 

klara av att hantera arbetsmarknaden.  

För att komma fram till om en rehabiliteringsåtgärd leder till återgång till en normal status 

som icke stämplad borde vår undersökning ha riktat sig till ett större geografiskt område och 

även innefatta de människor som är berörda av rehabiliteringsinsatserna. Vårt resultat visar nu 

enbart en ytterst liten del av den arbetslivsinriktade rehabilitering som bedrivs i Sverige och 

säger inget om hur människor med psykiska funktionshinders erfarenheter av hur väl 

rehabiliteringsinsatserna fungerar vad gäller möjligheter att återhämta sig till ett liv som icke 

stämplad. Ur en samhällsekonomisk aspekt men framförallt ur en etisk synvinkel borde vår 

undersökning bedrivas på ett djupare plan där undersökningen även kan komma att innefatta 

brukarna av dessa rehabiliteringsinsatser. Våra resultat om de förekommande skamgörande 

faktorerna i rehabiliteringsinsatserna skulle ändå kunna användas i framtida 

forskningssammanhang som en utgångspunkt för att ev. jämföra effekterna av en 

rehabilitering som medvetet inriktar sig på stolthetsskapande insatser och stabila relationer. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Frågor till informanterna 
Frågenumren som vi hänvisar till i intervjumallen nedan återfinns i ”Figur 1. Vår tolkning av 

Sceff”. 

- Vilket ansvar/vilken roll i rehabiliteringen av de psykiskt funktionshindrade har just 

Er myndighet (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten, Psykiatrin) för 

att få ut dem till ett ”riktigt” arbete? 

- Sker någon samverkan med andra myndigheter i arbetet med de psykiskt 

funktionshindrade? Hur går den till i så fall? Vilka myndigheter deltar? 

(Socialnämnden ska t ex enligt SoL samråda med AF innan beslut fattas om att bereda 

någon en plats på kompetenshöjande verksamhet, sker detta?) 

 

- Varför bör personer med psykiska funktionshinder komma till AME:s verksamhet?  

- Förändras arbetsuppgifterna på AME till alltmer utmanande uppgifter, eller finns olika 

svårighetsnivåer på uppgifterna utifrån vad klienterna/kunderna/brukarna/patienterna 

klarar av? 

- Hur gravt psykiskt sjuk får man vara för att kunna vara med i AME:s verksamhet? 

- Anser du att personer mår bättre eller sämre av att vara på AME? Hur avgör man om 

förändringen skett till det bättre eller sämre? Berätta! 

- Var gör ni rehabiliteringsutredningen/arbetsprövningen om Ni inte längre kan använda 

Er av AME? (ut på vanliga arbetsplatser bland icke psykiskt funktionshindrade = 

avvikare i den ”normala” gruppen) 

 

- Hur känsliga/intima frågor vågar man ställa till brukaren, eller vågar prata med 

brukaren om? (engulfment/uppslukning) 

- Tar brukaren ”för sig” under samtalen, eller sitter hon/han mest passiv och tyst och Du 

som pratar mest? (brist på ömsesidig förståelse, talar ej fritt och uppriktigt), har med 

fråga nr 9 att göra 

- Händer det att brukaren blir arg på dig? (= sekundära emotioner till skam), har med 

fråga nr 22 att göra 

- Blir du ibland arg/irriterad på brukaren? (=sekundära emotioner till skam), har med 

fråga nr 22 att göra 

- Överdriver de psykiskt funktionshindrade sin förmåga, och säger att de är bättre än 

vad de egentligen är? (falsk stolthet), fråga nr 24 

- Försöker brukaren visa sig från sin bästa sida så att det blir svårt att veta hur stora 

behov personen har, eller hur sjuk hon/han egentligen är? (för att undgå skam), har 

med fråga nr 24 att göra 

- Upplever du att dialogen flyter på bra, eller blir det stelt och uppstyltat? 
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- Tar ni reda på vilka resurser och styrkor den psykiskt funktionshindrade individen 

har? (En psykiskt funktionshindrad har ju ofta förlorat kunskapen om sina inre styrkor, 

förmågor och talanger.) (tror på brukaren, att han/hon har något av värde) Fråga nr 10 

Hur används då dessa resurser och styrkor i rehabiliteringsarbetet?  

- Vad gör man med en brukare som inte vill rehabiliteras? (tvång, sanktioner)  

Fråga nr 11 

- Arbetar ni för att motivera den psykiskt funktionshindrade individen att ta ett steg 

framåt att närma sig ett ”riktigt” jobb? I så fall: på vilket sätt? 

- Ser ni utvecklingspotential och möjligheter till återgång till riktigt arbete hos alla 

psykiskt funktionshindrade? (tror/litar på individen – fördomar) Fråga nr 1  

- Varför tror du att psykiskt funktionshindrade har svårt att få ett ”riktigt” arbete? (Vad 

blir de stigmatiserade som? Farliga? Värdelösa? Odugliga? Konstiga? Tror ni att de 

känner av att folk tänker så om dem?) (Cooley: det jag känner när jag tänker på mig 

själv grundar sig på hur jag tror andra tänker på mig.) Fråga nr 23 

- Ställs orimliga krav på att de ska bli friskare än vad de faktiskt kan bli? (uppslukning, 

detta medför ju skam eftersom de inte duger som de är) Fråga nr 18 

- Om brukaren känner att kraven är för höga – hur bemöter Ni det? (litar på vad 

brukaren säger, kan brukaren tala fritt och uppriktigt?) Fråga 2 

- Hur följs rehabiliteringsarbetet upp? Vad gör man om klienten inte närmar sig målet? 

 

- Känner Du dig ibland som en ”mamma” eller en vårdnadshavare till 

brukaren/klienten/kunden/patienten? (uppslukning – för liten distans i relationen) 

Fråga nr 19 

- Kan brukaren/klienten/kunden/patienten behålla sin individualitet (t ex komma med 

egna förslag på aktiviteter) eller måste han/hon bete sig så att det passar 

verksamhetens inriktning? (uppslukning, krav på konformitet, respektlöshet, fördomar 

om vad individen behöver) Fråga nr 20 

- Får brukaren offra sina intressen p g a myndigheternas policy/regler? (uppslukning, 

krav på konformitet, respektlöshet) Fråga nr 21 

- Hur stort ansvar har den enskilde för sin rehabilitering? (överdifferentiering om 

individen är allt och gruppen inget) Fråga nr 12 

- Finns regler eller krav att följa i rehabiliteringsarbetet, eller får brukaren bestämma 

och göra som hon/han vill? (isolering, överdifferentiering, regler som tvingas på 

individen) Fråga nr 13 

- Hur stort inflytande har den psykiskt funktionshindrade i utformningen av 

rehabiliteringsplanen/handlingsplanen/genomförandeplanen? (att lita på brukaren att 

hon/han vet sitt eget bästa, får göra som han/hon vill) Fråga nr 3 

- Finns sanktioner för de som inte följer Era riktlinjer/instruktioner/regler i 

rehabiliteringsarbetet? (isolering, sanktioner, bestraffning, regler som tvingas på 

individen) Fråga nr 14 

 

- Arbetar Ni för att klienterna/kunderna/brukarna/patienterna ska känna sig sedda, 

bekräftade, värdefulla och delaktiga? I så fall: hur? Fråga nr 4 
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- Berättar brukaren/klienten/kunden/patienten någon gång att hon/han känner sig 

förlägen, arg eller misslyckad inför sig själv, inför andra eller för sin situation? (att 

visa ilska, förlägenhet, mindervärde eller känslor av misslyckande är ju uttryck av 

skam, enligt Scheff) Ev. följdfråga: Arbetar ni med att förändra den självbilden? 

(negativ självbild, spegeljaget) Fråga nr 22 

- Får brukaren/klienten/kunden/patienten ofta byta handläggare? (Scheff menar ju att ett 

stabilt band oftast har en lång historia där ömsesidigt förtroende och tillit vuxit fram i 

relationen) Fråga nr 5 

- Om du och brukaren/klienten/kunden/patienten har olika åsikter, kan ni kompromissa 

då, eller vem avgör hur rehabiliteringen ska gå till? (kompromiss = stolthet).  

Fråga nr 6 

- Uppstår ofta missförstånd mellan dig och brukaren om vad ni kommit överens om etc? 

(missförstånd = brist på ömsesidig förståelse mellan varandra) Fråga nr 15  

(Följdfråga: varför? p g a regler, användandet av fackspråk?) (respektlöst, alienation) 

- Känner du att det finns dolda konflikter mellan dig och brukaren? (så har de ju inte 

talat uppriktigt med varandra, eller inte uppnått någon ömsesidig förståelse kanske 

beroende på fördomar) Fråga nr 16 

- Om Du känner att Du och brukaren/klienten/kunden/patienten inte är riktigt överens, 

är det då vanligt att brukaren börjar dra in en tredje person som inte är närvarande, t ex 

en representant från en annan myndighet? (triangulering, isolering) Fråga nr 17 

- Talar du och brukaren/klienten/kunden/patienten alltid respektfullt till varandra?  

Fråga nr 7 

- Kan Du lita på allt vad brukaren med psykiska funktionshinder säger?  

Fråga nr 8 

- Upplever Du att brukaren/klienten/kunden/patienten kan tala fritt och vara uppriktig? 

Fråga nr 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

Bilaga 2. Följebrev till informanterna 

Hej! 

Med anledning av vårt kommande uppsatsarbete i Sociologi vill vi först tacka Dig för din 

medverkan och vår möjlighet att genomföra denna C-uppsats, vilken också är vårt 

examensarbete för avslutandet av studier inom Sociala omsorgsprogrammet och 

Socialarbetarprogrammet.     

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur de olika aktörerna Arbetsförmedling, 

Försäkringskassa, psykiatri och socialtjänst arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering av 

psykiskt funktionshindrade för att förhindra dessa människors utslagning från 

arbetsmarknaden. För att ta reda på hur detta arbete bedrivs har vi vårt undersökningsarbete 

tänkt använda oss av intervjuer beräknade att ta ca 1-2 timmar, med frågor riktade till 

handläggare som arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering inom ovan nämnda 

verksamheter samt till baspersonal inom AME. 

Givetvis är all medverkan frivillig och du kan även avbryta din medverkan under 

undersökningens gång. Du har också rätt till anonymitet i ditt deltagande, vilket betyder att i 

upplägget av vår uppsats kommer inte enskilda deltagare att kunna identifieras. Vi garanterar 

också att de uppgifter vi får in i vår undersökning inte kommer att användas i något annat 

syfte än till vårt uppsatsarbete.  

Om du har frågor hör gärna av dig till oss. Tack för din tid! 

Med vänliga hälsningar: 

 Anna Jonsson      

Tfn: 070-357 04 04   E-post: h05annjo@du.se 

Ewa Pettersson     

Tfn: 070-223 13 55   E-post: v05evape@du.se 

Veronica Willman  

Tfn: 070-488 67 66   E-post: h05vewil@du.se 

 

Handledare:  

Peter Jansson, lärare i sociologi vid högskolan Dalarna i Falun. 

Tfn: 023-778 552   E-post: pja@du.se 
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