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Abstract 

This is a study with a qualitative approach and a social psychological perspective. Our purpose is 

to describe and analyze authority officials descriptions of individuals with a social disability and 

their perception of how the interaction in the encounter with its implementation. We are 

interested in how they experience their power as authority representatives. The following issues 

are highlighted. 

 

• How do people in authority describe individuals with a social disability? 

• What is the authority officials view on the interaction in meetings with individuals with a social 

disability? 

• How do authority officials experiencing his or her position of power in relation to the meeting? 

 

Our results are based on semi-structured interviews with five persons in authority, which is 

active in Insurance and Employment Service in Örebro County. The theoretical basis is based on 

the labelling theory. The concepts chosen for analysis are stigma, social responsiveness, lack of 

social responsiveness, defense measures and power. The results of the study show that authority 

officials understand the concept of social disability as any type of diagnosis, with social anxiety 

disorder and intellectual impairment are the two most mentioned. Authority officials describe 

that these individuals have a range of social difficulties such as problems with finances, lack of 

jobs or problems in their social relationships. Authority officials meetings with individuals with a 

social disability is described as complex, where the need for support appears to be unlimited. 

Factors such as time and creativity plays a crucial role in the interaction. The power aspect of the 

meeting affects the sense that the authority official has the power to change and improve the 

living conditions of individuals, but may not be the person to act freely in the meeting when the 

latter is controlled by the authority's rules and regulations. Authority officials freedom of action 

can be influenced by his personal qualities and skills. At the same time can also lead to the 

individual with a social disability can have confidence and trust in authority the person. 
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Sammanfattning 
 

Detta är en studie med en kvalitativ ansats och ett socialpsykologiskt perspektiv. Vårt syfte är att 

skildra och analysera myndighetspersoners beskrivningar av individer med ett socialt 

funktionshinder samt deras upplevelse av hur interaktionen i mötet med dessa bör genomföras. 

Vi är även intresserade av vilken roll den rådande maktasymmetrin spelar i sådana möten. 

Följande frågeställningar belyses. 

 

 Hur beskriver myndighetspersoner individer med ett socialt funktionshinder? 

 Hur ser myndighetspersoner på interaktionen i mötet med individer med ett socialt 

funktionshinder? 

 Hur upplever myndighetspersonen att dennes maktposition påverkar mötet? 

 

Studiens resultat baseras på halvstrukturerade intervjuer med fem myndighetspersoner, vilka är 

verksamma inom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Örebro Län. Studiens teoretiska 

utgångspunkt utgår ifrån stämplingsteorin. De begrepp som valts till analysverktyg är stigma, 

social responsivitet, asocial responslöshet, försvarsåtgärder samt makt.  

Resultatet i studien visar på att myndighetspersoner förstår begreppet socialt funktionshinder 

som någon typ av diagnos, där social fobi och psykiskt funktionshinder är de två främsta som 

nämns. Myndighetspersonerna beskriver att dessa individer har en rad sociala svårigheter såsom 

problem med ekonomi, brist på sysselsättning eller problem i sina sociala relationer. 

Myndighetspersoners möten med individer med ett socialt funktionshinder beskrivs som 

komplexa, där behovet av stöd verkar vara obegränsat. Faktorer såsom tid och kreativitet spelar 

här en avgörande roll för interaktionen. Maktaspekten i mötet påverkar t i den meningen att 

myndighetspersonen har befogenhet att förändra och förbättra individens livsvillkor, men 

samtidigt kan inte myndighetspersonen agera fritt i mötet då denne styrs av myndighetens lagar 

och regler. Myndighetspersonens handlingsutrymme kan påverkas av dennes personliga 

egenskaper och kompetens. Samtidigt kan även detta leda till att individen med ett socialt 

funktionshinder kan få förtroende och tillit till myndighetspersonen.   
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1. Inledning  

Våra normer och attityder är till stor del präglade av det samhälle vi vuxit upp i. Samhällets 

inverkan på förutsättningen för våra professionella möten blir ofta särskilt tydlig då det kommer 

till komplexa förhållanden mellan människor. Oavsett bakgrund och uppväxt kan det ändå tänkas 

att de attityder vi bär på påverkar våra förväntningar vid möten med professionella i form av 

samtal med läkare, socialarbetare eller psykolog (Gordan 2004:18-20). Dessa yrkesgrupper har 

gemensamt att de i sitt yrke möter klienter som söker deras hjälp på olika sätt. Mötena i sig är 

unika och kräver därmed olika bemötanden beroende på klientens bekymmer. Asplund 

(2000:140) konstaterar att människor som i högre grad arbetar med sociala arbeten, alltså arbeten 

som utgörs av vård, omsorg, behandling, undervisning, service eller övervakning riskerar att 

drabbas av s.k. utbrändhet. En sammanfattande beskrivning skulle vara att de dagligen kommer i 

kontakt med en form av social interaktion (ibid.)  

Använder yrkesverksamma myndighetspersoner rättvisa beskrivningar av individer med olika 

funktionshinder eller kan det ibland behöva ske kompletterande beskrivningar av dessa 

individer? Vi anser att det finns en motivering till och en kunskapslucka att fylla genom att 

studera hur myndighetspersoner uppfattar och beskriver sina klienter. I ett större perspektiv tror 

vi att fler studier av denna karaktär skulle kunna leda till att ny kunskap inhämtas, som vidare 

kan leda till förbättringar inte bara för dessa individer med ett socialt funktionshinder, men 

framförallt för myndigheter där myndighetspersoner är verksamma vilka genom sitt arbete 

kommer i kontakt med individer med ett socialt funktionshinder.  

Studiens författare har under tidigare studier undersökt begreppet social kompetens och funnit att 

social kompetens har stor betydelse i hur en individ anpassar sig till olika sociala sammanhang. I 

det samhälle som vi lever i ökar ständigt kraven på människor. Människor som hamnar i 

utanförskap på grund av brist i sin sociala kompetens eller någon annan nedsättning kan tänkas 

behöva stor förståelse och särskilt stöd i möten med olika myndighetspersoner. Detta för att 

minska känslan av utsatthet och istället ge individen en starkare självkänsla. En motivering till 

valet av ämne till denna studie är intresset för individer med olika typer av sociala svårigheter. 

Vårt val av ämne har vuxit fram som en jämförelse till vårt tidigare studerade begrepp social 

kompetens. Vi vill därmed genom denna studie få en större inblick i hur myndighetspersoner 

beskriver individer med ett socialt funktionshinder.  
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1.1 Bakgrund 

Det kan utifrån regeringens proposition Från patient till medborgare – en nationell 

handlingsplan för handikappolitiken (SOU 1999/2000:79 s. 98) konstateras att det råder brist på 

forskning om handikapp och att intresset för detta bland forskare inom beteende- och 

samhällsvetenskap är förhållandevis låg. Handikappforskningen har inte någon framträdande 

plats i samhället och kan betraktas som ett nytt forskningsfält. Samhället fokuserar inte på det 

behov av kunskap inom handikappforskning som krävs. Utifrån ovan nämnda rapport anser vi att 

det finns en motivering till att studera detta ämne. 

 

1.1.2 Mötets inramning  

I denna studie betraktas formella möten mellan myndighetspersoner och individer med ett socialt 

funktionshinder. Formella möten syftar i denna studie på de möten som sker inom ramen för 

myndighetsutövning. En förutsättning för socialt liv är att samhällets individer har en viss 

gemensam form av normativa förväntningar, vilka bevaras just för att de är institutionaliserade 

(Goffman 2005:132). En individ som inte kan upprätthålla en viss identitet kommer därmed att 

avskilja sig från den normgivande gemenskapen. Detta är högst komplext både för individen och 

samhället (ibid. s.134).  

Institutioner brukar generellt ha den förmågan att en frizon kan etableras där egna metoder och 

mål kan utformas. En institution menas härmed platsen där det organisatoriska äger rum, där 

professionella samtal äger rum. Institutionen är en del av samhället och är beroende av politiska 

beslut (Gordan 2004:21). En myndighetsperson
1
 är enligt nationalencyklopedin en person som 

företräder samhällsorgan med hjälp av sin maktbefogenhet.
 
En myndighet

2
 är enligt 

nationalencyklopedin en del av förvaltningen i stat eller kommun och har till uppgift att ta hand 

om det stat eller kommun ska ansvara för i samhället. En statlig myndighet kan vara 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. En kommunal myndighet kan vara socialnämnden. 

En myndighet har fått befogenhet från stat och kommun till att genomföra ett särskilt uppdrag, 

vilket också innebär en maktposition. Det ställs höga krav på myndighetspersoner, för att alla i 

samhället ska behandlas regelrätt. Alla beslut eller handlingar som görs genom en myndighet är 

helt styrda av motsvarande lagar eller regler.  

 

 

 

                                                           
1
 Myndighetsperson, www.ne.se/myndighetsperson 

2
 Myndighet, www.ne.se/myndighet 
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1.2 Syfte  

Vårt syfte är att skildra och analysera myndighetspersoners beskrivningar av individer med ett 

socialt funktionshinder samt deras upplevelse av hur interaktionen i mötet med dessa bör 

genomföras. Vi är även intresserade av vilken roll den rådande maktasymmetrin spelar i sådana 

möten. 

1.3 Frågeställningar 

 Hur beskriver myndighetspersoner individer med ett socialt funktionshinder? 

 Hur ser myndighetspersoner på interaktionen i mötet med individer med ett socialt 

funktionshinder? 

 Hur upplever myndighetspersonen att dennes maktposition påverkar mötet? 

1.4 Avgränsningar 

Det finns en rad olika myndigheter i Örebro län som kommer i kontakt med individer med ett 

socialt funktionshinder. Vi har valt att avgränsa vår studie till två myndigheter, nämligen 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Denna studie har avgränsats till fem 

myndighetspersoner i Örebro län, vilka är verksamma inom dessa myndigheter. Detta för att 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är två stora myndigheter som de flesta människor 

kommer i kontakt med på ett eller annat sätt. 

1.5 Definitioner 

1.5.1 Socialt funktionshinder 

I den här studien kommer vi att använda ett särskilt av oss utvalt begrepp för att förklara 

individer med sociala svårigheter. Detta begrepp har vi valt att benämna socialt funktionshinder. 

När vi forskade i ämnet fann vi social fobi och psykiskt funktionshinder som två intressanta 

benämningar, men dessa ansåg vi inte gav en rättvis bild av de individer som 

myndighetspersoner i den här studien möter i sitt arbete. Vi har utifrån detta resonemang valt att 

genomgående använda begreppet socialt funktionshinder på de individer som 

myndighetspersoner möter i sitt arbete på försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Nedan 

kommer en närmare förklaring på begreppet, samt förståelse och användning av begreppet i den 

här studien. 

 

Enligt Davidsson (2007:16ff) har det en betydande relevans hur olika företeelser beskrivs och 

används. Våra ordval beskriver våra attityder gentemot vissa företeelser. En betydande språklig 

förändring i hur olika individer benämns är att det idag används termer som personer eller 

människor med funktionshinder istället för en funktionshindrad person. Detta för att göra en 
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distinktion mellan individen och individens funktionshinder. Individen är med andra ord inte sitt 

funktionshinder. Hon eller han är en medborgare med lika rättigheter och skyldigheter som alla 

andra. Vi anser att begreppet socialt funktionshinder belyser en problematik som människor med 

olika sociala svårigheter såsom psykiskt funktionshinder och social fobi kan tänkas inneha, då 

det handlar om ett funktionshinder som tar sig uttryck socialt. För att förstå vårt begrepp socialt 

funktionshinder anser vi att det behövs en översiktlig beskrivning, där begreppet kopplas 

samman med andra liknande begrepp som beskriver en liknande problematik.  

Enligt Davidsson (2007:45) är det inte helt självklart för människor utanför psykiatrin att skilja 

på begreppen psykisk störning, psykisk sjukdom och psykiskt funktionshinder. Citatet nedan är 

en definition av psykiskt funktionshinder. 

 

En person har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har väsentliga svårigheter med att 

utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas 

komma att bestå under längre tid. Svårigheterna skall anses vara en konsekvens av psykisk 

störning (SOU 2006:5 s.6).  

 

Utifrån citatet ovan gör vi den tolkningen att det verkar vara så att en människa kan lida av ett 

psykiskt funktionshinder som yttrar sig på viktiga livsområden. Det framkommer inte av citatet 

att detta behöver yttra sig i en social miljö, vilket gör att begreppet psykiskt funktionshinder blir 

mindre användbart än begreppet socialt funktionshinder.  

För att förtydliga användningen av begreppet socialt funktionshinder i denna studie, kommer vi 

istället att använda oss av begreppet i relation till beskrivningen av psykiskt funktionshinder. Vi 

vill med andra ord försöka använda begreppet socialt funktionshinder som en förståelse på vad 

ett psykiskt funktionshinder kan leda till för konsekvenser, mer precist vad detta skulle kunna 

leda till för konsekvenser i en social miljö. Vi vill även samtidigt dra paralleller till begreppet 

social fobi, som vi också anser skulle kunna vara en komponent i vårt begrepp socialt 

funktionshinder.  

Tillståndet social fobi yttrar sig när en rädsla hos en individ är mycket stark och överdriven, 

vilket leder till att individen nästan alltid försöker undvika att hamna i interaktioner med andra 

människor. Om individen inte lyckas undkomma umgänget, så genomlider denne en plågsam 

ångest under hela situationen, vilket kan leda till en panikflykt. Den sociala fobin påverkar och 

begränsar möjligheten till ett socialt liv hos individen. Det centrala inom social fobi handlar om 

individens rädsla att göra bort sig, bli förödmjukad eller avslöjad i sociala situationer. Individen 

med social fobi har fruktansvärt höga krav på sig själv, vilket skapar ouppnåeliga prestationer 

(Kåver 1999:19). Människor med ångest eller fobi glöms ofta bort i vårt samhälle, detta för att de 

tenderar att dra sig undan vardagliga sammanhang (Anson 1998).  

Vi har här försökt sammanfoga begreppen psykiskt funktionshinder med begreppet social fobi, 

vilket leder till vårt begrepp socialt funktionshinder. Begreppet psykiskt funktionshinder anser vi 

vara alldeles för brett för att kunna infogas i begreppet socialt funktionshinder, social fobi å 

andra sidan blir istället alldeles för smalt. Detta gör att dessa två begrepp enskilt inte kan 

användas som förklaring till begreppet socialt funktionshinder, men väl tillsammans som 
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delkomponenter. Utifrån detta resonemang vill vi därmed använda vårt begrepp socialt 

funktionshinder, dels som förklaring på psykiskt funktionshinder och social fobi, men samtidigt 

som beskrivning på vad socialt funktionshinder kan leda till för konsekvenser för den enskilde 

individen. Detta rör med andra ord individens hela sociala situation sett ur vårt perspektiv. 

 

1.5.2 SIUS-konsulent 

I den här studien har vi bl.a. intervjuat SIUS-konsulenter, men för att förstå vad en sådan 

konsulent gör kommer här nedan en liten beskrivning. 

Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd – SIUS, är ett individuellt stöd till dig med funktionshinder 

som medför nedsatt arbetsförmåga inför en anställning. Det särskilda stödet ges till såväl dig som till 

arbetsplatsen av en SIUS-konsulent som har särskild kompetens i introduktionsmetodik (Faktablad till 

arbetssökande juni 2009) 

1.6 Disposition 

Denna uppsats innehåller sju kapitel. Kapitel ett innehåller uppsatsens inledning, bakgrund, syfte 

och frågeställningar, avgränsningar samt definitioner. Kapitel två redogör för forskningsläget 

genom utredningar och tidigare forskning inom ämnet. Kapitel tre innehåller val av metod och 

tillvägagångssätt med studien samt vilka urval som gjorts och hur vi samlat in vårt material. Det 

fortsätter sedan med den empiriska delen i form av våra intervjuer. Här visas hur intervjuguiden 

konstruerades, hur intervjun sett ut och hur det empiriska materialet bearbetats. Kapitlet 

innehåller även generaliserbarhet med studien, reliabilitet och validitet, samt olika etiska 

överväganden som vi beaktat. Kapitel fyra redogör för valda teorier samt motivering till att dessa 

valdes som analysverktyg för vår studie. Kapitel fem innehåller resultat och analysdel av vårt 

empiriska material. Kapitel sex innehåller slutsats, där vi redogör för vad vi kommit fram till i 

studien. Kapitel sju innehåller egna reflektioner och förslag på vidare forskning i ämnet samt ett 

avsnitt med kritiska metodreflektioner. 
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2. Utredningar och tidigare forskning 

I detta avsnitt behandlas tidigare forskning kring mötet mellan myndighetspersoner och individer 

med ett funktionshinder. Vi har undersökt tidigare studier och forskning kring olika 

myndighetspersoners möte med individer med ett funktionshinder. I detta avsnitt om tidigare 

forskning har således en större ram beaktats då individer med ett socialt funktionshinder faller in 

under begreppet individer med ett funktionshinder. Det har varit svårt att hitta tidigare forskning 

som endast fokuserar på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Då både Försäkringskassan 

och Arbetsförmedlingen är myndigheter faller dessa in i nedanstående rapporter. Första 

rapporten (SOU 1998:121) behandlar professionellas möte med individer med ett 

funktionshinder, den behandlar även myndighetspersonernas upplevelse av sina 

arbetsförhållanden. Den andra rapporten (SOU 1999:21) behandlar olika perspektiv på mötet 

mellan handläggare och individer med ett funktionshinder. I den avhandling (Kullberg 1994) 

som behandlas i detta avsnitt ges en beskrivning av de arbetsförhållanden som olika 

socialsekreterare har i mötet med olika klienter samt de dilemman som de står inför.  

2.1 Arbetsförhållanden och attityder – professionellas möten med personer med 

funktionshinder 

I rapporten Arbetsförhållanden och attityder – professionellas möten med personer med 

funktionshinder (SOU 1998:121) har ca 1000 myndighetspersoner inom socialtjänsten, 

Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och skolan medverkat och svarat på frågor kring sin 

upplevelse av sina arbetsförhållanden och inställning till individer med funktionshinder, vilka de 

kommer i kontakt med i sin yrkesroll. Bakgrunden till rapporten har att göra med kritiken från 

individer med funktionshinder som riktats till personer från ovan nämnda myndigheter. Syftet 

med denna undersökning har varit att försöka förstå och förbättra mötet med individer med 

funktionshinder (SOU 1998:121, s 3).  

Resultaten från rapporten visar att ett väl fungerande samarbete och lika ansvar mellan stat, 

landsting och kommun är en förutsättning för att förbättra mötet mellan myndighetspersoner och 

individer med funktionshinder. Det framkommer att myndighetspersoner inte bara ser på mötet 

som något meningsfullt och stimulerande, utan även som stressigt. De upplever för lite respons 

från egna överordnade, som i sin tur inte engagerar sig tillräckligt. Resultatet från rapporten visar 

också på att myndighetspersoner upplever att resurser inte räcker till för god 

kompetensutveckling. I denna rapport om myndighetspersoners upplevelser av mötet med 

individer med funktionshinder framkommer några negativa aspekter. Dessa kan sammanfattas i 

tidsbrist, bristfälliga kunskaper och dåliga arbetsförhållanden. Trots detta upplever 

myndighetspersoner i regel att mötena kännetecknas av gott bemötande, god service och god 

omsorg (SOU 1998:121 s. 126-127). Rapporten fokuserar i stora drag på att myndighetspersoner 

upplever att individer med ett funktionshinder de senaste åren har blivit bättre på att föra fram sin 

talan och sina klagomål på myndigheter och andra organ (ibid. s.10). Utifrån denna rapport ser vi 
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tydliga kopplingar till vår egen studie, då vi liksom rapporten studerar myndighetspersoners 

beskrivningar och skildringar av mötet med personer med ett funktionshinder. Något som skiljer 

sig från vår studie är att rapporten fokuserar på funktionshinder i stort och inte specifikt på 

individer med ett socialt funktionshinder. Vi kan därmed med vår studie ringa in en grupp 

människor som tidigare inte uppmärksammats i allt för stor utsträckning. 

2.2 Lindqvists nia – nio vägar att utveckla bemötandet 

I Lindqvists nia – nio vägar att utveckla bemötandet (SOU 1999:21) beskrivs olika perspektiv på 

mötet mellan handläggare och individer med ett funktionshinder. Klasstillhörighet spelar en 

viktig roll vid bemötandet av individer med funktionshinder. För att ett möte ska fungera krävs 

en någorlunda ömsesidig och jämbördig kommunikation mellan handläggare och individ med 

funktionshinder. Det handlar om att parterna ska förstå varandra i språk och handling, detta för 

att de ska förstå varandras situation och perspektiv. Enligt rapporten har det dock visat sig att en 

sådan ömsesidighet är svår att uppnå. Denna obalans i detta maktförhållande blir extra kännbart 

då individen med funktionshinder söker hjälp från samhället. Detta kan vi relatera till vår egen 

studie, då maktförhållandena är aktuella och något vi tagit hänsyn till i vår studie. Anledningen 

till att vi i denna studie valt att referera till denna rapport är att den behandlar olika perspektiv på 

mötet och de komplexa situationer som myndighetspersoner kan ställas inför. Utifrån rapporten 

verkar det således vara så att klasstillhörighet kan påverka mötet, vilket vi vill lyfta fram i vår 

studie.   

2.3 Socialt arbete som kommunikativ praktik – samtal med och om klienter 

Socialt arbete som kommunikativ praktik – samtal med och om klienter (Kullberg 1994) är en 

avhandling som i fyra delar behandlar olika arbetssituationer som är karaktäristiska för 

verksamheten inom ramen för socialtjänsten. Dessa arbetssituationer kännetecknas av 

besökssamtal och beslutssammanträden och redogör för hur socialsekreterare utför sitt arbete. 

Avhandlingen redogör i sin första del för en historisk bakgrund till socialt arbete och speciella 

förutsättningar som socialsekreterare handlar efter. I del två beskrivs den ordning eller de faser 

som dokumenterade besökssamtal följer, olika överväganden socialsekreterarna gör i olika faser 

av besökssamtalen och de dilemman som arbetet med klienter kan innebära. Del tre syftar till att 

belysa genusaspekten i samtalen med manliga respektive kvinnliga klienter. Del fyra i 

avhandlingen belyser dels ärendebehandlingen i en beslutsgrupp och dels hur språket används av 

socialsekreterare för att beskriva klienternas problem (Kullberg 1994:6-7).  

Resultatet från studien visar att arbetet sett ur socialsekreterarens synvinkel ur många aspekter är 

motsägelsefullt. Arbetet består av ett antal dilemman. Dessa kan beskrivas på samhällelig nivå 

och inkluderar den motsättning som socialtjänstlagen inbegriper och på individuell nivå som 

syftar på den motsägelsefulla verklighet som socialarbetare kommer i kontakt med i sitt arbete. 

Den första motsättning som beskrivs är att socialtjänsten ska verka för och främja människors 
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välfärd, men istället fortsätter den att öka ojämlikheten i samhället (ibid. s.191). I de 

motsättningar som beskrivs i resultatdelen som socialsekreterarna har att göra med i sitt dagliga 

arbete beskrivs två dimensioner av dilemman. Dessa dilemman är av en konstitutiv respektive 

strategisk karaktär. Den första rör problematiken kring socialsekreterarnas praktiska arbete och 

har med de motsättningar som finns beträffande lagar och regler som finns inom 

socialtjänstlagen. Det kan vara krav som ställs på socialsekreterarna när de ska tillgodose 

klientens behov av information om regler vid t.ex. erhållande av socialbidrag och dels ta hänsyn 

till de administrativa förutsättningar som detta kan innebära (ibid. s.192).  

De strategiska dilemman som beskrivs är kopplade till förutsättningarna för själva mötet med 

klienterna, vilka rör samspelet i mötet och de sociala relationerna mellan socialsekreterarna och 

klienterna. Ett dilemma som beskrivs är de förpliktelser som rör ett möte med en annan 

människa. Då syftar (ibid.) på de förväntningar på manliga respektive kvinnliga klienter som 

socialsekreterarna har, vilka många gånger visar upp en idealiserad bild av sig själva, som 

motsvarar förväntningarna.  

Vi kan relatera denna avhandling till vår studie i vissa avseenden, då ett maktperspektiv är 

synligt i den bemärkelsen att myndighetspersonen kan påverka klientens liv genom sina beslut. 

De dilemman som beskrivs i ovan nämnda avhandling ger en bild av de svårigheter som 

myndighetspersoner står inför i sitt arbete. Samtidigt lyfter avhandlingen fram de förutsättningar 

som myndighetspersonerna har inför mötet med klienterna och premisserna för dessa möten. 

Vidare lyfter avhandlingen fram olika dilemman som myndighetspersonerna har i och kring sitt 

arbete, vilket kan peka på myndighetspersonernas komplexa handlingsutrymme i de olika 

mötena. Utifrån dessa aspekter anser vi det är av vikt att referera vår studie till denna avhandling.   
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3. Metod  

3.1 Tillvägagångssätt 

I detta avsnitt redogör vi för val av metod och tillvägagångssätt i vår studie, hur vi gjort vårt 

urval samt hur vi konstruerat vår intervjuguide. Vi förklarar också hur varje intervjusituation har 

gått till och hur vi anpassat varje intervjusituation. Olika etiska överväganden som beaktats tas 

upp i slutet på avsnittet. Metodvalet bör stämma överens med studiens syfte. Vi har gjort olika 

överväganden vid val av metod. Vi har valt att utgå ifrån ett kvalitativt perspektiv för att vi anser 

att detta fångar relationen mellan människor och i vår studie den interaktion som äger rum 

mellan myndighetspersoner och individer med ett socialt funktionshinder. Detta gjorde att vi 

försökte finna ett kvalitativt angreppssätt för att nå ett resultat. En motivering till detta 

angreppssätt är att kvalitativ metod bättre fångar enskilda individers, nämligen 

myndighetspersoners beskrivningar än vad kvantitativ metod gör (Holme, Solvang 1997:79). 

Enskilda individer syftar i denna studie på myndighetspersoner och deras egna beskrivningar och 

skildringar av individer med ett socialt funktionshinder. Då kvalitativ metod ger möjlighet att 

fånga en djupare bild av det undersökta urvalet, så anser vi att denna metod var mest lämplig i 

vår studie. Ambitionen med denna studie har inte främst varit att fånga ett perspektiv från 

myndighetspersoner på alla myndigheter, utan mer få en förståelse för en komplexitet som denna 

yrkesgrupp kan tänkas ha att göra med i sitt arbete. Kvalitativ metod är en god metod vid studier 

av sociala processer och sammanhang, den ger möjlighet att fånga en helhetsbild av populationen 

som studeras. Då det handlar om närkontakt med de undersökta enheterna öppnar denna metod 

en möjlighet att få en uppfattning av den enskilde individen och dennes livssituation (ibid.). 

3.2 Urval 

Denna studie omfattar fem intervjuer med myndighetspersoner som arbetar på uppdrag eller i 

direkt anslutning till Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Yrkesprofessionerna som 

intervjuats i denna studie har titlarna; SIUS- konsulent, Samverkansansvarig, Sektionschef och 

Projektledare. 

När vi sökte efter intervjupersoner hade vi till en början önskemålet om att alla skulle vara 

handläggare på olika myndigheter i Örebro län. Då detta visade sig svårt att genomföra 

specificerades denna studie till att omfatta myndighetspersoner verksamma inom 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, med de kriterierna att de skulle komma i kontakt 

med individer med ett socialt funktionshinder. Genom att intervjua myndighetspersoner såsom 

SIUS-konsulenter, samverkansansvariga, sektionschefer och projektledare på Försäkringskassan 

och Arbetsförmedlingen, kan vi få en förståelse för hur dessa beskriver individer med ett socialt 

funktionshinder. Urvalet har avgränsats till att beröra individer som kommer i direkt eller 

indirekt kontakt med denna problematik genom sin profession. 
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I sökandet av urval för denna studie har vi i ett första skede kontaktat Försäkringskassan via e-

post. I detta e-postmeddelande berättade vi om vår studie, samt meddelade vilken typ av person 

vi sökte för deltagande i vår studie. Vi fick genom svar från Försäkringskassan tag på en lämplig 

person för vår studie. Efter detta tog vi kontakt med vederbörande person per telefon och bokade 

in ett möte för intervju. Genom denna första intervjuperson fick vi ytterligare kontakter för vår 

studie genom vad som förklaras som snöbollsurval, vilket är en metod som innebär att varje 

intervju som görs leder till nya uppslag för intervjuer. Denna metod är ett utmärkt sätt att söka 

nya urvalspersoner (Svenning 2003:111). Av bekanta fick vi tips genom vad som vanligtvis 

förklaras som tillfällighetsurval eller bekvämlighetsurval och bygger på att dessa är lätta att få 

tag på (Holme, Solvang 1997:183). Genom denna urvalsprincip fick vi kontakt med en enhet på 

Arbetsförmedlingen som arbetar med fördjupat stöd och samverkan och individer med psykisk 

ohälsa som samtidigt är i behov av stöd i sökandet efter arbete. Genom den första intervjun på 

Arbetsförmedlingen fick vi via snöbollsurval råd om ytterligare personer att intervjua.  

3.3 Datainsamlingsmetod 

Vi har i vår studie valt att utgå ifrån en halvstrukturerad intervjuguide och har utfört våra fem 

intervjuer enligt denna metod då vi i varje intervjutillfälle har haft en kombination av ett öppet 

samtal och halvstrukturerade frågor. Enligt Kvale (1997) är en halvstrukturerad intervju en 

kombination av ett öppet samtal och ett strukturerat frågeformulär. En kvalitativ 

forskningsintervju beskrivs som att erhålla kvalitativa beskrivningar av den intervjuades 

livsvärld i avsikt att tolka deras mening. Denna datainsamlingsmetod genomförs med hjälp av en 

intervjuguide som koncentrerar sig till vissa teman som senare kan omformuleras till frågor. Det 

finns med denna metod en möjlighet att göra förändringar vad gäller frågornas form och 

ordningsföljd om det skulle behövas, för att följa upp svaren och berättelserna från den 

intervjuade (Kvale 1997:32, 117).  

3.4 Konstruktion av intervjuguide  

I konstruktionen av vår intervjuguide
3
 har vi sökt finna frågor som har relevans för vår studie och 

vårt syfte, detta utan att ställa ledande frågor och utan att avslöja våra egna tankar. Vi har istället 

sökt frågor som är mer öppna, för att på så sätt fånga intervjupersonens egna tankar kring 

individer med ett socialt funktionshinder. Eftersom vi valt att svara på tre övergripande frågor för 

att fånga vårt syfte med studien, har intervjuguiden konstruerats för att kunna analyseras utifrån 

dessa. Dessa frågor anser vi inkluderar interaktion, makt och stigma. Eftersom individerna som 

myndighetspersonerna möter har någon form av funktionshinder eller liknande anser vi att 

begreppet stigma blir användbart som analysverktyg, då stigma kan användas som en förklaring 

på olika typer av avvikelser. Det blir även användbart att analysera mötet utifrån begreppet 

interaktion, då det i en interaktion alltid måste finnas olika parter som möts. Då vi i denna studie 
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även vill undersöka om det finns någon maktställning mellan myndighetspersonen och individen 

med ett socialt funktionshinder eller snarare om myndighetspersonen befinner sig i en 

maktposition, anser vi det relevant att använda begrepp som rör maktstrukturer. 

3.5 Intervjusituationen 

Vi har vid varje intervjutillfälle konsekvent arbetat efter en specifik ordning, vilken gick ut på att 

en av oss intervjuade intervjupersonen och den andre lyssnade samt tog anteckningar. Detta för 

att undvika att ställa liknande frågor eller samtala i mun på varandra. Varje intervju byggde på 

samma intervjuguide. I vissa frågor krävdes förtydliganden då respondenten inte uppfattade 

frågan, då dessa i vissa fall visade sig svårtolkade och oklara. Detta hanterade vi genom att 

formulera om frågan tills respondenten förstod och kunde svara. Detta underlättade inte bara för 

respondenten, utan visade sig vara viktigt för oss i den senare analysen. Samtidigt fick vi en 

förståelse för vikten av tydlighet och hur frågor ställs och att olika frågor kan uppfattas olika 

beroende på vem som får frågan. Vårt sätt att utföra dessa intervjuer motsvarade våra 

förväntningar både positivt och negativt, då vi i viss bemärkelse fick ut det vi ämnade med 

studien. Varje intervju bandades med hjälp av en diktafon och intervjuerna varade i ca 30 

minuter. Under varje intervju har vi i möjligaste mån beaktat följande punkter (Hartman 

2003:35-36).  

 Ge tillräcklig information till den svarande 

 Fråga en sak i taget, för att veta vad svaret gäller 

 Undvik ledande frågor och frågor med laddade ord 

 Gör inte frågor för allmänna  

 Definiera frågor i tid och rum 

 Använd öppna frågor när du vill få ut mer av frågorna 

3.6 Bearbetning av materialet  

Vi har till att börja med valt att tilldela varje intervjuperson ett fingerat namn, detta för att inte 

röja personens identitet. Vi har till en början av vår bearbetning av vårt insamlade empiriska 

material valt att transkribera alla fem intervjuer från inspelade ljudfiler till utskriven text. Detta 

har gått till på så sätt att vi lyssnat noga på varje inspelad intervju och efter detta ordagrant 

skrivit ned det som sägs i ett enskilt dokument för varje intervju, även då respondenten tvekat i 

sitt svar, då respondenten talat otydligt eller stakat sig. Vi som författare har delat upp 

transkriberingen så att en av oss har transkriberat två intervjuer och en har transkriberat tre 

intervjuer. Utifrån detta empiriska material, har vi utifrån vårt syfte valt ut de delar av de 

transkriberade intervjuerna som går att använda i en analys. Efter detta har vi applicerat en 

analysmetod, vilken förklaras som meningskoncentrering. Denna analysmetod går ut på att långa 

uttalanden från intervjupersonen kortas ner mer koncist i kortare meningar, där det väsentliga 

beaktas (Kvale 1997:174). Genom denna meningskoncentrering fick vi bättre översikt av vad 
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varje enskild intervjuperson yttrat i intervjuerna. Vi har ordnat det empiriska materialet i tre 

kategorier, detta för att på så sätt underlätta analysarbetet. Dessa kategorier utgår från tre 

områden; stigma, interaktion och makt. I meningskoncentreringen har vi inte ändrat någon 

innebörd i det som sägs. I resultatdelen använder vi oss av olika citat från respondenterna. Dessa 

citat analyserar vi med hjälp av våra begrepp. Dessa citat är dock inte hämtade från 

meningskoncentreringen utan från originalet av varje transkriberad intervju.  

3.7 Generaliserbarhet 

Kvale (1997) nämner att det finns tre former av generaliserbarhet. Vi som författare anser utifrån 

vårt syfte att den analytiska generaliseringen är bäst lämpad för vår studie, därför kommer den att 

förklaras närmare. Kvale (1997) beskriver att den analytiska generaliseringen handlar om hur en 

undersökning kan ge vägledning för vad som kommer att hända i en annan situation. Här 

analyseras likheter och skillnader från båda dessa situationer. Detta sker utifrån ett logiskt 

resonemang där en mindre händelse eller situation ger forskaren möjlighet att uttala sig om ett 

större sammanhang. Den analytiska generaliseringen bygger på en påståendelogik. Denna logik 

kan likställas med t.ex. argumentering som sker i domstol eller argumentering kring 

generaliseringar som bygger på olika teorier (ibid).  

För att dra kopplingar till vår egen studie skulle vi kunna säga att myndighetspersoner genom 

sina möten med individer med ett socialt funktionshinder kan dra analyser utifrån interaktionen 

från tidigare möten, vilket senare skulle kunna hjälpa de att förbättra deras bemötande till 

framtida möten. Genom att myndighetspersonerna lägger ihop tidigare händelser i en specifik 

individs liv och levnadsvanor som kommit till dennes kännedom genom interaktioner vid t.ex. 

ärendemöten, kan myndighetspersonen utifrån ett logiskt resonemang se möjligheter och hinder 

för den aktuella personen. Vi som författare har en förståelse för att vår studie inte är tillräckligt 

omfattande, vilket gör den svår att generalisera i någon större utsträckning. Vi har däremot 

utifrån våra analyser av myndighetspersonernas olika beskrivningar inhämtat kunskaper som gör 

att vi som författare kan få en viss förståelse i hur dessa myndighetspersoner arbetar.  

3.8 Reliabilitet och validitet 

Det är viktigt att en forskare som gör en undersökning är kritisk och noggrann i sin bearbetning 

av sitt material för att uppnå en hög pålitlighet i sitt slutgiltiga resultat. Det är med andra ord 

viktigt att den information som samlas in i en studie är pålitlig och giltig för att kunna uttala 

något meningsfullt om det som studerats (Holme, Solvang 1997:163, 180). I kvalitativa 

undersökningar råder en större närhet till det som studeras än vad som är fallet i kvantitativa 

undersökningar. Det som dock måste beaktas i kvalitativa undersökningar är att forskaren kan få 

en felaktig upplevelse av situationen eller av enheterna som undersöks. Detta gör att forskaren 

måste vara medveten om hur denne agerar i situationen med de undersökta enheterna. Denna 

närhet som beskrivs kan således utgöra ett problem för undersökningen då olika förväntningar 
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kan uppstå. Enheterna som undersöks kan agera på ett sätt som de tror gynnar forskaren (ibid. 

s.94). Vi är medvetna om att det under de olika intervjusituationerna kan vara så att 

respondenterna på vissa frågor kan ha svarat på ett önskvärt sätt. Detta gör att en annan likartad 

studie säkert hade kunnat ge andra utfall. Andra författare hade säkert kunnat komma fram till 

andra slutsatser i en liknande studie. En likvärdig studie hade kunnat välja andra infallsvinklar 

eller ha ett annat perspektiv, myndigheter och därmed andra myndighetspersoner. Vi anser dock 

att vår studie faktiskt redogör för olika myndighetspersoners beskrivningar av individer med ett 

socialt funktionshinder och mötet med dessa individer. Vi har kontrollerat våra egna analyser 

gentemot varandra och på så sätt frambringat likartad tolkning av det empiriska materialet, vilket 

borde påvisa en viss pålitlighet i studien. Vi är dock medvetna om att vi kan ha gjort 

feltolkningar av respondenternas beskrivningar. 

3.8.1 Förförståelse 

Vi har en förförståelse för att vårt begrepp socialt funktionshinder kan uppfattas som 

svårbegripligt. Samtidigt förstår vi att den här studien kan ses som otillräcklig då den intar ett 

ensidigt perspektiv, nämligen utifrån ett fåtal myndighetspersoners synvinkel. Vi kan även 

tydligt se att uppsatsen i stora delar kan uppfattas som fragmentarisk, då enskilda beskrivningar 

ska ge uttryck för ett större sammanhang som rör myndigheter och dess verksamhet. Vår 

förförståelse gällande denna studie får därmed en rad olika konsekvenser. Vi tror att begreppet 

socialt funktionshinder går att applicera när det kommer till olika individer med sociala 

svårigheter, men att begreppet kan ses som komplext att använda som verktyg för denna studie. 

Detta är något vi som författare är medvetna om och har med oss i studien. 

3.9 Etiska överväganden 

Etiska överväganden gjordes inledningsvis gällande urvalet av intervjupersoner till denna studie. 

Då det var svårt att få tag i individer med ett socialt funktionshinder valde vi att utgå från 

myndighetspersoners perspektiv i denna studie. Det är av stor vikt för individers och samhällets 

utveckling att forskning bedrivs även om det innebär att individer deltar med personlig 

information. Det ställs därför höga krav på att forskningen bedrivs och inriktas på väsentliga 

frågor och att den håller hög kvalitet. Detta definieras som ett forskningskrav, att kunskaper 

utvecklas och att därmed metoder tar kliv framåt. I detta krav är det viktigt att 

samhällsmedlemmarna får ett individskydd och inte utsätts för insyn i sina livsförhållanden 

(Vetenskapsrådet 2002:5). Individskyddskravet kan delas in i fyra krav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid. s.6f). Dessa har uppfyllts i 

denna studie genom att samtliga intervjupersoner har undertecknat ett skriftligt samtycke
4
 där de 

ger sitt godkännande att delta i studien. Överenskommelsen innehåller även information om 

studiens syfte enligt informationskravet, vilket går ut på att forskaren klart och tydligt redogör 
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för sitt syfte med aktuell studie för de medverkande. I överenskommelsen beskrevs att 

medverkan var frivillig, att inga namn kommer att utlämnas samt att då det förekommer citat i 

texten används fingerade namn. Intervjupersonerna informerades även om att ljudupptagningar 

kommer att förstöras och inte användas till annat än för studiens syfte samt att personuppgifter 

förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av dessa. Nyttjandekravet uppfylls genom 

information i överenskommelsen om att insamlade uppgifter om enskilda inte kommer användas 

för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften (ibid. s.7ff). Alla intervjupersoner i denna 

studie har fått frågan om de ville ställa upp, detta efter att de informerats om studiens syfte. 

Samtycket de fick fylla i var med andra ord inte den första information de fick gällande studien. 

Intervjupersonerna informerades om studiens syfte antingen via mail eller via telefon.  
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4. Teori och begrepp  

4.1 Teori 

Vissa av de begrepp vi valt som analysverktyg för den här studien anser vi har en koppling till 

den socialpsykologiska teorin symbolisk interaktionism, vilken tar fasta på identitetsskapande i 

relation till förändring och social interaktion. Symbolisk interaktionism syftar till att förstå det 

sociala livet utifrån människors handlingar (Johansson 1999:77). Socialpsykologi kan sägas 

belysa effekter av relationer när det kommer till skapande och bevarande av sociala identiteter. 

Detta område innefattar även tankar om människors beteende i förhållande till varandra och hur 

de påverkar varandra. Det innefattar även idéer om sociala faktorer såsom stämpling, stereotypa 

åsikter och ideologier. Socialpsykologi betonar samtidigt kommunikativa effekter i form av det 

sociala samspelets språk och tal och dess konsekvenser (Payne 2002:218).  

 

Hartman (2003) definierar en teori så här: 

I vetenskapliga sammanhang brukar man säga att en teori är en helhet av uppfattningar eller 

utsagor som har ett uttalat inbördes sammanhang. Teorin klargör hur de olika beståndsdelarna 

hänger samman med varandra. Man kan också säga att en teori visar hur man använder sig av 

redan existerande kunskap, i vilken riktning man vill söka ny kunskap, vilka faktorer som bedöms 

vara väsentliga i de förhållanden man studerar och hur dessa sätts i samband med varandra 

(Hartman 2003:30).  

4.1.1 Stämplingsteori 

Stämplingsteorin vilar på symbolisk interaktionistisk grund och riktar fokus på avvikande 

beteende med dess uppkomst och utveckling. Stämplingsteorin har med andra ord att göra med 

mänsklig utveckling och framförallt omgivningens attityder till socialt avvikande beteende. En 

avvikande individs självuppfattning och handlande formas av stämpeln samhället ger denne. Det 

kan sägas att det i stämplingsteorin handlar om att människor inte är summan av sina avvikelser 

utan att det istället är samhällets normer och syn som skapar detta utanförskap. Det är alltså inte 

så att en människa har vissa personlighetsdrag som gör henne till avvikare redan från början. Den 

här teorin ger en förståelse för att alla människor mer eller mindre bryter mot gängse sociala 

normer och att detta är naturliga inslag i det mänskliga beteendet. Då en människa bryter mot 

normen enligt denna ordning gör hon vad stämplingsteorin kategoriserar som primära avvikelser. 

Detta handlar om avvikelser som aldrig upptäcks av omgivningen och därmed blir 

engångsföreteelser, vilka aldrig blir föremål för stämpling. Om omgivningen istället upptäcker 

dessa avvikelser placeras personen i en avvikarkategori där denne tillskrivs vissa avvikande 

egenskaper som gör att personen skiljer sig från vad som anses normalt. Detta är vad teorin 

klassificerar som stämpling. Enligt stämplingsteorin är det så att omgivningens attityder till en 

själv påverkar den egna självbilden, vilket leder till att en stämplad individ i ett senare skede 
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kommer att förändra sin syn på sig själv och den egna självuppfattningen i relation till 

omgivningens förväntningar, reaktioner och attityder. Detta leder till att individen och dennes 

avvikande beteende kommer att definieras utifrån reaktionen hos omgivningen, vilket enligt 

stämplingsteorin kallas för sekundär avvikelse. Denna form av avvikelse blir ofta mycket svår för 

den drabbade individen att ta sig ur på egen hand (Svensson 1992:74-76 ). 

4.2 Begrepp 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för olika av oss valda begrepp, vilka vi ämnar använda som 

verktyg för att analysera studiens intervjuer. Dessa begrepp kan fungera väl som hjälpbegrepp 

inom ramen för vår övergripande teori, för att komplettera analysen. Goffman (2005) och hans 

begrepp stigma kommer användas för att om möjligt fånga myndighetspersoners beskrivningar 

av individer med ett socialt funktionshinder. Själva interaktionen som sådan kan förklaras utifrån 

att stimuli och respons sker mellan inblandade parter. Här blir Asplund (2000) och hans begrepp 

social responsivitet och asocial responslöshet aktuella. För att fånga myndighetspersonens sätt att 

agera i mötet med en individ med ett socialt funktionshinder, kommer vi att använda Goffman 

(2004) och hans begrepp försvarsåtgärder. För att fånga mötets komplexitet har vi sökt begrepp 

som har med maktstrukturer att göra, för att på så sätt se om dessa möten styrs av myndighetens 

organisation och byråkrati. Resonemanget om begreppen makt, auktoritet och myndighet har 

hämtats från Weber (1983) och Weber (2000). 

4.2.1 Stigma  

För att först klargöra vilken typ av stigma det rör sig om i denna studie, vill vi anknyta till 

stämplingsteorin som talar om två typer av avvikelser. I vår studie vill vi rikta fokus på den typ 

av avvikelse som kallas för sekundära avvikelser (Svensson 1992:74-76).  

Goffman (2005) beskriver att termen stigma ursprungligen brukades av grekerna för att märka 

individer som ansågs avvikande. Begreppet syftade i dåtidens samhälle på synliga kroppsliga 

tecken. Idag används begreppet bland annat för att beskriva en individ som befinner sig inom 

ramen för vad som anses onormalt i en social kontext (Goffman 2005:11-12). De attityder som 

intas gentemot stigmatiserade individer är menade att kunna lindras eller vändas till något 

positivt genom sociala insatser (ibid. s.14). En individ som är stigmatiserad måste vara förberedd 

på att en social situation kan bli besvärlig och måste vara beredd på att inta en hållning där denne 

är tvungen att exponera sig själv och därmed våga bli misskrediterad (ibid. s.140). Goffman 

(2005) talar även om fläckar på den personliga karaktären, där viljesvaghet och onaturliga 

lidelser är några exempel som nämns. Dessa fläckar eller egenskaper kan följa med från 

individens förflutna (ibid. s.14). De avvikande egenskaper som en stigmatiserad person har, kan 

göra att denne präglas av sitt stigma. Detta kan göra att denna person kanske är tvungen att spela 

stigmatiserad i alla sociala sammanhang, vilket gör att andra individer sätter denna individs 

livssituation i motsats till vad som är normalt. Om man talar om interaktionsroller, kan det sägas 
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att den stigmatiserade i många fall uppfyller de normala fördomar som folk har gentemot 

personer med ett stigma (ibid. s.143). 

Goffman (2005) beskriver att ett stigma kan uttrycka sig på olika sätt. En stigmatiserad individ 

kan ta för givet att samhället genast upptäcker dennes stigma, då detta är synligt och uppenbart. 

Ett annat ord på detta är ett misskrediterat stigma. I ett annat fall kan individen dölja sitt stigma, 

genom att det inte är synligt för omgivningen. Här har individen ett dolt stigma, eller ännu mer 

precist uttryckt ett misskreditabelt stigma (ibid. s.13). I vår studie vill vi använda begreppet 

misskrediterat stigma. Även om stigmat i detta fall inte är synligt kroppsligt sätt, så är det helt 

uppenbart för myndighetspersonen. Detta då individen med ett socialt funktionshinder söker upp 

denna myndighetsperson på grund av sitt stigma. I mötet mellan myndighetspersonen och 

individen med ett socialt funktionshinder blir stigmat synligt eftersom mötet kretsar kring 

individens problematik.  

4.2.2 Social responsivitet och asocial responslöshet  

Asplund (2000) beskriver socialitet som en form som har med sällskaplighet att göra, där 

responsivitet handlar om människans benägenhet att svara när det ställs frågor. Det beskrivs att 

denna drift är så stark att människan ofta ställer frågor endast för att få en möjlighet att svara. 

Människan har med andra ord en inbyggd tendens att respondera på stimuli. En översättning av 

att människan skulle vara socialt responsiv, betyder att hon till sin natur är nyfiken (ibid. s.31-

34). Den sociala responsiviteten är konkret i ett sammanhang då den är knuten till en pågående 

process. De inblandade aktörerna responderar då på varandras handlingar i en specifik riktad 

aktivitet. Individerna i detta sociala möte slutar respondera när mötet upphör. Asplund (2000) 

förklarar ett socialt möte där interaktionen inte är pågående, målinriktad eller inte löser några 

problem, känslor som framkallas är innehållslösa och abstrakta. Den sociala responsiviteten 

ändras i det här avseendet och leder till asocial responslöshet (ibid. s.171). Denna beskrivning av 

en social interaktion förefaller stämma väl överens med den interaktion som kan ta sig uttryck 

när en myndighetsperson möter en individ med ett socialt funktionshinder. 

4.2.3 Försvarsmekanismer  

Samhället är organiserat efter vissa principer, vilka ger individer med vissa sociala egenskaper 

rätten att få ett värdigt bemötande. Direkt interaktion definieras som all den interaktion som kan 

tänkas förekomma vid ett givet tillfälle när så eller så många individer befinner sig i varandras 

närvaro. Det kan med andra ord likställas med ett möte (Goffman 2004:21-23). När en individ 

framställer sig i en sådan situation som i ett möte, sätter han oundvikligen en form av moralisk 

press på individerna i den givna situationen, vilka tvingas att behandla honom enligt den regeln 

som individer av hans sort förväntas bli behandlade. När en individ använder sig av olika 

taktiska metoder för att framställa sig i en situation, kan detta kallas för försvarsåtgärder. 

Försvarsåtgärder används för att beskriva hur en individ hanterar eller säkrar de intryck som 
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individen åstadkommit i sin konfrontation med andra (ibid.). Detta går ut på att individer i sitt 

framträdande inför andra människor har flera motiv till att kontrollera sina intryck i en given 

social kontext. Ett framträdande definieras som den samlade aktiviteten hos en deltagare vid ett 

givet tillfälle, som på flera sätt försöker påverka de andra deltagarna (ibid.).  

En aktör med viss självdisciplin har ofta förmågan att förflytta sig från en privat miljö med ett 

informellt beteende till en miljö med ett formellt beteende utan att påverkas alltför mycket av 

förändringen (ibid. s.189-190). Denna dramaturgiska disciplin handlar till stor del av en individs 

förmåga att använda sitt språk genom röst och ansiktsuttryck. Verkliga känslor eller reaktioner 

måste ibland döljas och ersättas med sådana som passar in i rätt kontext. Att visa upp en vänlig 

fasad även om individen egentligen blir negativt bemött är ett tecken på uttryckskontroll. Klarar 

individen av att behålla denna kontroll både i informella möten och formella möten kan hon gå 

vidare i känslan av att hon är en aktör som både kan lita på sig själv och som andra individer kan 

lita på (ibid). Goffman (2004) menar att om det inte finns tillgång till någon förvägsinformation 

om den agerande kommer informationen som samlas ihop under själva interaktionen bli relativt 

avgörande. När individen agerar inför personer de inte känner krävs det att denne agerar med 

största försiktighet. Den försiktige aktören är inte bara tvungen att ta hänsyn till de 

informationskällor som befinner sig utanför interaktionen, utan även till de källor som ligger 

inom interaktionen. Därför kommer en anpassning av sitt agerande ske utifrån den rekvisita och 

uppgifter som interaktionen bygger på. Den agerande individen måste vara extra försiktig i 

sådana interaktioner där hans beteende kan få avgörande konsekvenser (ibid. s.191,194-196).   

4.2.4 Makt, auktoritet och myndighet 

Weber (1983) definierar makt som sannolikheten för att få igenom sin vilja i ett socialt 

sammanhang trots att det förekommer motstånd. Makt kan därmed tvinga oss till handlingar för 

att vi är underordnade (Weber 1983:144-146). En människa med auktoritet kan använda sin makt 

för att få människor att lyda och utöva handlingar och uppdrag. En auktoritet måste inte vara 

vissa fasta organisationer eller ledningar, utan det räcker att det finns en individ som 

framgångsrikt ger en annan individ en order. Detta förekommer ofta av individer med högre 

status eller befattningar. En vanlig förekommande miljö för en auktoritet är en organisation (ibid. 

s.37-38). Det förekommer alltid en vilja till lydnad i ett auktoritetsförhållande, en vilja till att 

underordna sig. Auktoritet är en typ av makt och en auktoritär ledare har specifika egenskaper 

som gör att vi följer denna makt. En typ av auktoritet kan baseras på rationella skäl, vilket syftar 

på en given ordning som leder till att vissa personer får rätten att dela ut uppgifter. En person 

som är en ledare inom detta system kan sägas utöva en legal auktoritet utifrån de regler som 

finns och behärskar därmed en viss kompetens (ibid. s.144-146).  

Weber (1983) talar om olika legitimitetskategorier. Dessa beskriver hur en makthavare kan få 

legitimitet. Först kan individer ge en makthavare traditionell legitimitet, genom att den utgår 

ifrån en tradition och beskrivs som legitim för att den utgår ifrån gamla och okränkbara normer. 



19 
 

En ledare får oftast sin position genom arv och utifrån dennes position får den legitimitet att ge 

befallningar utan att dessa kan ifrågasättas. Denna legitimitet får inte strida mot traditionella 

normer (Weber 1983:146, 154-155). En annan form som beskrivs är den karismatiska 

legitimiteten, vilken grundar sig på att individer har en känslomässig tillit till en viss person med 

speciella, karismatiska egenskaper. Denna person förmodas vara perfekt i sin ledarroll och får sin 

legitimitet utifrån en professionell expertis. Personens legitimitet hänger med andra ord ihop med 

dennes egenskaper. Den karismatiska ledaren kan behålla sin legitimitet, även om denne går 

emot skrivna regler (Weber 1983:146, 166-167). En tredje form av legitimitet är den 

legala/rationella, vilken anses vara den vanligast förekommande kategorin. Maktutövare får i 

detta avseende sin legitimitet utifrån de regler, lagar eller normer som av folket anses som 

legitima. Denna ordning anses legitim ifall personer som är berörda varit med och beslutat vilka 

regler som ska gälla. En legal legitim ordning låter sina medlemmar vara med och besluta om 

lagar och regler. I denna ordning finns en överordnad som har legitim rätt att fatta beslut och ge 

direktiv till sina underordnade. Denna ledare har fått sin position utifrån rådande lagar och regler. 

Individer i denna ordning tvingas lyda på grund av att de ska följa lagen (Weber 1983:146-148).    

En myndighet är en verksamhet som organiserats på ett speciellt sätt, där medlemmar av denna 

verksamhet rättar sig efter en auktoritet som styrs av lagen. Medlemmarna i organisationen styrs 

inte bara av auktoriteten som en enskild individ, utan ställer sig underordnade till en opersonlig 

ordning. En myndighet befinner sig inom det rationella auktoritetssystemet med innefattande 

huvudkategorier. Kategorierna förklarar att det rationella auktoritetssystemet är en kontinuerlig 

ämbetsutövning, med givna regler inom ett kompetensområde. Detta innebär att det finns 

områden för plikter som följs efter en systematisk arbetsfördelning. Det förekommer en 

auktoritet inom myndigheter som tillåter vissa tvångsmedel, med olika villkor i hur de ska 

användas. En myndighet inkluderas av valda folkrepresentanter som fungerar som auktoriteter 

eller med andra ord överordnade (ibid. s.148). En byråkratisk organisation och dess makthavare 

är tekniskt sett det mest utvecklade maktmedel som finns. En fullt utvecklad byråkrati står alltid 

mycket starkt och har en förhållandevis dominerande maktställning (Weber 2000:145). 
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5. Resultat och analys   

I detta avsnitt ges en beskrivning av respondenternas olika svar i relation till tre områden, 

(stigma, interaktion och makt) vilka i sin tur är relaterade till våra tre frågeställningar i syftet. 

Första området som respondenterna ger sina beskrivningar av är kopplat till teorierna om stigma 

och fråga ett i våra frågeställningar till syftet. Detta för att få en närmare förståelse av hur 

respondenterna talar om individerna de möter. Vidare i detta avsnitt tar vi i område två upp 

beskrivningar från respondenterna som har med interaktion att göra, vilka kopplas till fråga två i 

syftet. Det tredje området i detta avsnitt handlar om makt och kopplas således till fråga tre i våra 

frågeställningar, för att på så sätt se hur respondenterna beskriver maktaspekterna i mötet och för 

att fånga mötets komplexitet. I avsnittet tas först resultat upp på respektive område, vilket följs 

av en analys. I slutet av detta avsnitt återkopplar vi vår studie till den tidigare forskning som vi 

valt att presentera i denna uppsats samt gör en analys av detta.  

5.1 Område 1 - Stigma 

Samtliga respondenter ställde sig först och främst frågande till begreppet socialt funktionshinder. 

De upplevde begreppet som främmande, odefinierbart och för stort att fånga. Emma uttrycker det 

så här: ”[…] du kan ju ha en social fobi till exempel som gör att du har svårt att vara i grupper, 

[…] ha nedsättningar med koncentrationssvårigheter. Det blir väldigt svårt att definiera på det 

sättet, jag tycker att det är lite för brett” (Emma, Projektledare). 

Respondenterna ger förklaringar på och orsaker bakom begreppet socialt funktionshinder. 

Merparten av respondenterna menar att socialt funktionshinder mer hänger ihop med begreppet 

psykiskt funktionshinder, då respondenterna oftare kommer i kontakt med individer med 

psykiskt funktionshinder genom sin profession. Respondenterna menar att det ofta inte bara 

handlar om att individen har ett psykiskt funktionshinder, utan att det finns flera andra aspekter 

som inverkar. Dessa kan yttra sig i olika sociala svårigheter såsom problem med ekonomi, brist 

på sysselsättning och trasiga familjeförhållanden. Detta styrker en av respondenterna på detta 

vis: 

[…] sociala svårigheter […] kan ju ha andra aspekter också, det kan ju vara rent sociala skäl och 

det kan ju vara ekonomiska skäl. Det kan ju även vara så att man får sociala svårigheter på grund 

av ett annat typ av handikapp, om man sitter i rullstol eller dylikt. (Calle, Samverkansansvarig).  

 

Merparten av respondenterna kopplar begreppet socialt funktionshinder till någon typ av diagnos 

där flera nämner social fobi som en form. Samtidigt konstateras att den här diagnosen i vissa fall 

kan begränsa individens förmåga att interagera med andra människor eller leda till svårigheter på 

flera nivåer, t.ex. att åka buss eller att arbeta. En respondent uttrycker: 
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 […] det psykiska funktionshindret […] kan ju va från att man har en diagnos med […] en sjukdom till […] 

stressrelaterat, må dåligt. […] det är väldigt brett här.  […] om man är stressad […] är ju inte […] ett 

funktionshinder, men om det är så att det blir en längre tids stress som påverkar min förmåga att utföra ett arbete då 

kan det bli ett funktionshinder. (Anna, Sektionschef).  

Vi kan utifrån respondenternas svar konstatera att sociala funktionshinder kan förknippas med 

sociala svårigheter i någon riktning. En av respondenterna menar på att det inte är ett entydigt 

begrepp, utan att en individ kan ha någon form av social svårighet som sedermera utvecklats till 

en psykisk svårighet. En social svårighet kan försvinna med hjälp, medan en psykisk svårighet 

kan te sig mer komplex. Sara uttrycker följande: ”[…] ofta kan det ju va att man har haft sociala 

svårigheter som sen genererar till psykiska svårigheter och sen tar det överhand på nåt sätt, för 

det kan ju ordna upp sig vad gäller den sociala biten men du kan ju ha psykiska svårigheter kvar i 

alla fall” (Sara, SIUS-konsulent). 

Förståelsen av begreppet socialt funktionshinder är hos respondenterna mångtydigt och flera 

nämner vikten av att inte endast titta på individen utifrån en aspekt, utan att det krävs en större 

översikt över personens hela situation för att kunna uttala sig. En respondent uttrycker sig: 

det går inte att titta på diagnosen […] utan det är hela sammanhanget. […] det finns personer som 

lever med ekonomiska svårigheter som aldrig har varit inne på arbetsmarknaden som har andra 

sociala problem eller barn med olika funktionshinder som gör att de har depressioner, medan en 

annan med samma diagnos har en ganska bra bakgrund där det är händelseutlöst. (Emma, 

Projektledare). 

 

5.2 Analys område 1 – Stigma 

Vi uppmärksammade tidigt att samtliga respondenter till en början inte förstod eller kunde 

relatera begreppet socialt funktionshinder till sina klienter. Men utifrån deras föreställningar om 

detta begrepp, kunde de alla beskriva denna problematik som ytterst komplex. Utifrån deras 

tolkningar av begreppet kunde samtliga respondenter nämna att ett socialt funktionshinder kan 

yttra sig på en rad olika sätt. 

Utifrån resultatet tolkar vi att det beskrivs en rad misskrediterade stigman (Goffman 2005:13) 

som respondenterna tar upp, alltså synliga stigman. När respondenterna beskrev begreppet 

socialt funktionshinder såg vi ett flertal olika tolkningar. Dessa var diagnoser i form av social 

fobi, psykiskt funktionshinder, Asberger, autism och dyslexi.  

Samtidigt hänvisar respondenterna till andra problem som skulle kunna förklaras som stigman 

som är misskreditabla, då de inte är synliga för omgivningen eller då individen döljer sitt stigma. 

Dessa tolkar vi i det här fallet som problem som har med ekonomi och sociala relationer att göra, 

vilka tycks försvåra individens livssituation. Vidare framkommer det i resultatet att 

myndighetspersonerna nämner andra dolda stigman såsom depression och stress, vilka vi förstår 
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som fläckar på individens personliga karaktär (Goffman 2005:14). Dessa dolda stigman tycks 

begränsa individens livsmöjligheter, t.ex. genom en oförmåga att komma in på arbetsmarknaden, 

vilket kan leda till sociala svårigheter för individen. Vi förstår många av respondenternas 

skildringar av individer med ett socialt funktionshinder som att dessa har en oförmåga att 

uttrycka sig i sociala sammanhang och att detta i det långa loppet leder till sociala svårigheter. 

Samtidigt verkar det utifrån resultatet som att individer med ett socialt funktionshinder befinner 

sig utanför samhället i många aspekter och därmed klassificeras som avvikande och att detta 

vidmakthålls för att de tvingas söka hjälp, vilket vi tolkar som att de får begränsade möjligheter i 

samhället. I resultatet framkommer att myndighetspersonerna uppfattar en rad sociala svårigheter 

som medför besvär för individerna, samtidigt framkommer vikten av att titta på individens hela 

sammanhang och inte endast utifrån en diagnos. Då individen kommer till myndighetspersonen 

är denne tvungen att berätta om sina bekymmer och därmed bli bedömd. Vi analyserar denna 

beskrivning i relation till det respondenterna uttrycker när de talar om individer med ett socialt 

funktionshinder, då de sätter in begreppet i en större kontext. Respondenterna beskriver 

svårigheter som präglar individen och därmed stigmatiserar densamme och verkar sätta detta i 

relation till något som inte anses normalt. De individer som myndighetspersonerna möter i sitt 

arbete verkar således utifrån resultatet visa upp en mängd olika avvikande beteenden. På det 

stora hela förstår vi dessa stigman höra ihop med begreppet sekundära avvikelser i 

stämplingsteorin (Svensson 1992:74-76). 

5.3 Område 2 – Interaktionen 

Vad som framkommer i resultatet är att med hjälp av olika resurser såsom tid och kreativitet kan 

så gott som varje människa få det stöd som den behöver. Behovet av stöd verkar vara obegränsat, 

vilket leder till att många individer kan behöva söka hjälp på annat håll. Detta verkar onekligen 

ställa höga krav på myndighetspersonen som behöver ha förmågan att se och bemöta individen 

utifrån dennes behov. En respondent beskriver följande: 

möjligheterna är ju att man absolut kan hitta vägar för så gott som alla människor med tid och med 

kreativitet. [---] Det kan finnas ett oändligt behov, när människor kommer hit så […] man hinner 

inte alltid göra precis allt som skulle behöva göra. Många av de här människorna skulle ju 

egentligen behöva en personlig coach i livet, speciellt de som har ett funktionshinder som faktiskt 

är över tid. Ett neuropsykiatriskt funktionshinder eller en depression till exempel som ändå kan 

klinga av om man om man stöttar upp.  (Emma, Projektledare).  

Det beskrivs en rad påverkansfaktorer som leder till en god interaktion mellan 

myndighetspersonen och individen med ett socialt funktionshinder. En god insats och ett bra 

samarbete verkar bygga på ett förtroende där båda parter kan mötas och frambringa en positiv 

förändring. Det tycks framkomma att många individer inte har någon insikt i sin problematik 

eller att de helt enkelt ser ner på sig själva, vilket tycks försvåra mötet. En av respondenterna 

uttrycker sig på detta sätt: 
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de är ju väldigt sårbara, så att man behöver ha lite tid och inte ha för bråttom. […] det bygger 

mycket på att de ska få förtroende för mig. […] jag måste ju påpeka det som inte funkar […] att 

man vågar lyfta det […] det bygger på ett förtroende helt enkelt. [---] Jag träffar ju personer ibland 

som inte har nån insikt om sitt funktionshinder. Då är det jättesvårt o jobba med anpassning. Vi 

träffar ju personer som tycker att det är skämmigt om vi […] ska va med ut […] hos en 

arbetsgivare och att vi kommer och följer upp.[…] där sker det ju oftast ingen utveckling. (Sara, 

SIUS-konsulent).  

 

En tydlig begränsning i interaktionen verkar vara bristen på kunskap när det gäller socialt 

funktionshinder, vilket kan leda till bristande förståelse för den utsatte individen. Samtidigt 

verkar ambitionen vara den att det hela tiden skall ske kompetensutveckling. En respondent 

uttrycker följande:   

Alltså generellt så kan man ju säga att det finns en kunskapsbrist. [---] Många av våra handläggare 

[…] har ju varierad bakgrund. […] har man inte nån bakgrund från att ha jobbat med personer med 

funktionshinder eller läst nåt liknande så […] har man ju bristande förståelse, […] men där 

försöker vi hela tiden kompetensutveckla oss.  (Calle, Samverkansansvarig). 

 

Andra aspekter av hinder som tas upp verkar vara de förväntningar som den drabbade individen 

har inför själva mötet med myndighetspersonen. Många gånger verkar fallet vara så att individen 

har bristande förståelse för vilken typ av hjälp som erbjuds. Detta påverkar uppenbarligen 

interaktionen negativt, då myndighetspersonen många gånger tvingas lämna tillbaka sitt ärende. 

En av respondenterna uttrycker det så här:   

Ja, att dom inte riktigt är med på tåget eller att dom kanske har sjåsat upp det här mötet själva 

väldigt mycket när dom kommer o att det tar en stund innan dom landar. Det kan ju göra att det tar 

två, tre, fyra, fem gånger innan man […] kan jobba vidare. [---] Det händer ju också att man är i så 

pass dåligt skick […] då får ju man vänta. […] vi driver inga saker till absurdum, utan […] 

människan måste vara med på tåget. Vi tvingar ingen här […] vi lämnar i sånt fall tillbaka ärendet 

till handläggarna om vi inte känns färdiga […]. (Anders, SIUS-konsulent).  

 

En faktisk beskrivning på en begränsning som flera respondenter tar upp är att många av 

individerna med ett socialt funktionshinder inte klarar av att ta sig till möten för att de har svårt 

att vistas i sociala miljöer. Detta kan leda till att mötet i vissa fall tvingas ske i mindre 

påfrestande miljöer. En av dessa respondenter uttrycker: 

det är klart att vi har ju haft arbetssökande som inte klarar av att komma hit, […] man kan inte åka 

buss just då. […] det blir ju en rejäl begränsning, vi kan inte mötas.  Det finns personer som gång 

efter annan har ringt på morgonen och sagt nej jag mår för dåligt jag kan inte komma […] till […] 

det här mötet. Det är väl en slags begränsning kan man säga. Vi har erbjudit vid några tillfällen, 

[…] i arbetslivsintroduktionen ska jag väl säga, […] att […] då möts vi på nåt ställe nära där du 

bor, det kan va café eller bibliotek eller nånting sånt.  (Anna, Sektionschef). 
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5.4 Analys område 2 - Interaktionen 

Utifrån resultatet av intervjuerna ter sig interaktionen mellan myndighetspersoner och individer 

med ett socialt funktionshinder som svår och komplicerad i vissa hänseenden, men samtidigt 

nämner vissa respondenter att alla individer kan finna en plats med rätt hjälp och hänvisar till 

vikten av att individen känner ett förtroende för vederbörande myndighetsperson. Det 

framkommer i resultatet att kunskapsbrist och liten erfarenhet gällande individer med socialt 

funktionshinder kan leda till bristande förståelse hos vissa myndighetspersoner för individer med 

ett socialt funktionshinder. Det kan tolkas som att myndighetspersonerna är beroende av en viss 

kunskap om individerna för att åstadkomma någon förändring och att de endast kan agera utifrån 

det som sägs i mötena. Detta resonemang kan vi relatera till det Asplund (2000:170) säger om 

social responsivitet och hur han beskriver betingelserna i ett möte. Vi förstår detta som vikten av 

god kommunikation i en interaktion, där aktörerna i mötet responderar på varandras ord och 

handlingar på ett fruktbart sätt. När en av myndighetspersonerna beskriver att förmågan att 

hjälpa individerna som söker dennes hjälp har att göra med tid och kreativitet, tolkar vi det som 

en tydlig koppling till Asplund (ibid. s.29, 31-34) som menar på att social responsivitet handlar 

om människans tendens att reagera i en interaktion, vara nyfiken och ställa frågor som leder till 

svar och därmed lösningar. Här syftar vi givetvis på mötet mellan myndighetspersoner och 

individer med ett socialt funktionshinder. Det förefaller vara så att om myndighetspersonen ser 

lösningar gällande individens situation, har myndighetspersonen ett nyfiket förhållningssätt 

gentemot dennes motpart (klient).  Frånvaron av tid och kreativitet verkar utifrån resultatet vara 

ett stort problem för många myndighetspersoner, vilka tycks sakna den kompetens som krävs i 

deras yrke. Detta tror vi kan leda till att myndighetspersonerna drabbas av frånvaro av social 

responsivitet (Asplund 2000). Detta tolkar vi då kunna leda till att myndighetspersonerna 

drabbas av en form av asocial responslöshet, där de inte längre har den förmåga som krävs för att 

hjälpa individen med ett socialt funktionshinder. I slutändan kan detta säkert leda till större 

problem såsom depression och utbrändhet. Myndighetspersonernas press från organisationen 

med dess lagar och regler blir i detta avseende en annan bidragande orsak till denna asociala 

responslöshet.  

Asplund (2000) och hans begrepp om asocial responslöshet anser vi även kan kopplas till det 

respondenterna uttrycker om vissa individer med ett socialt funktionshinder, vilka tycks uppvisa 

tydliga svårigheter i den sociala interaktionen och dels svårigheter i att anpassa sig till något 

arbete. Vissa av respondenterna verkar utifrån resultatet uttrycka att individen med ett socialt 

funktionshinder inte alla gånger är insatta i vad mötet skall handla om, att de i konfrontationen 

sett ur myndighetspersonens perspektiv förefaller asociala och responslösa. Det framkommer 

även i resultatet att vissa individer med ett socialt funktionshinder har bristande förståelse för sin 

problematik och således dålig självinsikt. Hur flera av myndighetspersonerna agerar i 

interaktionen med individer med ett socialt funktionshinder, anser vi stämma väl in på vad 

Goffman (2004:21-23) menar med försvarsåtgärder. Detta är extra synligt då t.ex. 

myndighetspersonen anser att ett ärende inte är färdigt för behandling och då har en möjlighet att 
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lämna över ärendet till någon annan person. Myndighetspersonen har därmed en möjlighet att ta 

till olika taktiska metoder (försvarsåtgärder) i sitt framträdande inför individen med ett socialt 

funktionshinder och därmed säkra de intryck som interaktionen bidragit med. Vi tolkar det som 

att myndighetspersonen har flera anledningar till att i vissa definierade situationer (mötet mellan 

myndighetsperson och individ med ett socialt funktionshinder) lämna tillbaka sitt ärende, ifall 

det visat sig att individen som söker hjälp inte är fullt redo för detta. Goffman (2004) menar att 

detta är en form av försvarsåtgärd, och sätter det i relation till den press som kan uppstå i en 

interaktion.  

Olika faktorer som förhindrar att en interaktion kan ske tas upp av några respondenter, där 

förhållandena är sådana att individen på grund av sitt sociala funktionshinder (t.ex. social fobi) 

inte kan ta sig till mötet med myndighetspersonen. En av respondenterna uttrycker att det i vissa 

fall är så att mötet med individen med ett socialt funktionshinder inte kan vara på en formell 

plats, då tvingas mötet ske på en mindre påfrestande miljö såsom ett café eller ett bibliotek. Detta 

kan vi koppla till Goffman (ibid. s.189-190) då han menar att en disciplinerad aktör måste ha en 

förmåga att röra sig mellan olika miljöer utan att detta förvirrar honom och påverkar dennes 

agerande negativt.  Myndighetspersonen som har denna förmåga att röra sig mellan olika miljöer 

borde kunna åstadkomma en förändring för individen, då detta beteende tydligt visar på ett 

intresse för den drabbade individen. Vilket borde leda till att en ömsesidig tillit etableras.  

5.5 Område 3 - Maktaspekter i mötet  

Samtliga respondenter håller med om att de sitter i en maktposition som påverkar mötet i någon 

riktning. Det är en rad faktorer som respondenterna tar upp. En faktor är att de enligt högre organ 

(regeringen) är skyldiga att agera på ett visst sätt. En annan punkt som tas upp är att bemötandet 

blir extra viktigt då respondenten sitter i en maktposition. En av respondenterna beskriver 

följande: 

[…] ja men det är klart […] vi sitter ju i maktställning. […] det är vi ju medvetna om, därför är ju 

vårt bemötande oerhört viktigt […] inte demonstrera nånting utav makt, utan verkligen få till ett 

möte. […] egentligen så är vi ju till för de […] försäkrade kunderna. [---] Så vi ska ju liksom 

förklara regelverket och verkligen se till att man får det som man har rätt till, men de gånger man 

hamnar i det här att man kanske inte har rätten så måste man ju förklara det på ett bra sätt också, 

och inte bara trycka ned dem.  (Calle, Samverkansansvarig).  

 

Det verkar som att det går att gömma sig bakom det faktum att regeringen styr 

myndighetspersoners beslut och att ansvaret lätt kan läggas på överordnade. Regeringen har det 

stora ansvaret för alla beslut som tas, men myndighetspersonerna har ändå en stor 

påverkansfaktor när det gäller individer med ett socialt funktionshinder. Anders uttrycker: ”det är 

ju regeringen som satt det uppdraget på oss […] som kontrollfunktion […] samtidigt ska vi ju då 

hjälpa människor till jobb på olika vis och så långt det går” (Anders, SIUS-konsulent). 
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På grund av att platsen för mötet sker inom en myndighets ramar, skapar det en känsla hos 

individen som inte alltid är positiv. Detta är något som myndighetspersonen är medveten om, 

därför blir bemötandet till individen med ett socialt funktionshinder oerhört viktigt. Anna 

uttrycker: ”ja det är klart, vi är en myndighetsperson. […] bör vi ju ändå vara medvetna om att vi 

är en myndighet och det kan skapa väldigt mycket funderingar, oro […] hos medborgare” (Anna, 

Sektionschef). 

En annan viktig aspekt som framkommer i intervjuerna, är att det blir tydligt vilken makt 

myndighetspersonen faktiskt har över de olika individerna som söker dess hjälp. Här målas en 

form av makthierarki upp, men som för den sakens skull inte behöver värderas i någon given 

riktning. Med god information kan olika beslut tas emot på ett positivt sätt som i slutändan 

gynnar båda parter. En av respondenterna uttrycker följande:     

[…] då finns ju hela tiden det här att jag faktiskt har en möjlighet att påverka deras liv genom 

mina beslut […] negativt och positivt. Självklart så påverkar det människor. [---] att man får folk 

att förstå att även ett negativt beslut behöver inte vara negativt om personerna vet vad som tar över 

istället. [---] människor är lite försiktiga, man får inte all information som kan göra att […] man 

kan ge […] tillräcklig information. Ja alltså en person som ändå vet att jag kan påverka deras liv är 

inte säkert att de talar om precis allting som kan göra att man faktiskt kan hjälpa de vidare. 

(Emma, Projektledare).  

Vidare framkommer i intervjuerna att denna makthierarki kan yttra sig på flera sätt. Sara säger: 

”vi kan ju sätta dit folk om vi vill det och […] vi kan ta beslut som […] drabbar personen 

ekonomiskt om inte den ställer upp på det som vi tycker att den ska göra. […] alltså vi har ju 

makt. [---] Vi har ju en […] kontrollfunktion” (Sara, SIUS-konsulent). 

5.6 Analys område 3 – Maktaspekter i mötet 

Utifrån resultatet av intervjuerna med respondenterna kan vi se tydliga överensstämmelser med 

Weber (1983:144-146) då han uttrycker att makt har att göra med överordnades förmåga att få 

igenom sin vilja gentemot underordnade, även om det förekommer motstånd. Detta yttrar sig 

främst i sociala sammanhang. Detta kopplar vi till situationer som verkar kunna uppstå i mötet, 

då individer som söker hjälp inte alltid verkar vilja ställa upp på myndighetspersonens krav eller 

beslut. Detta kan då leda till att personens ekonomi drabbas negativt. Myndighetspersonen tycks 

här ha en form av makt att ta beslut som rör individen med ett socialt funktionshinder och dennes 

livssituation och kan därmed i vissa fall tvingas ta beslut mot dennes vilja. Samtliga av 

myndighetspersonerna nämner att de många gånger tvingas agera på ett givet sätt i mötet med 

individer med ett socialt funktionshinder, detta för att det finns en typ av kontrollfunktion som är 

utfärdad av regeringen som styr deras handlingar. Detta kopplar vi till Weber (ibid. s.148) där 

han menar på att medlemmar av en myndighet rättar sig efter en högre auktoritet som styrs av 

lagar och regelverk. Utifrån detta resonemang tycker vi oss se att myndighetspersoner i vår 

studie inte har befogenhet att agera fritt i mötet med individer med ett socialt funktionshinder.   
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En av myndighetspersonerna nämner att denne sitter i en maktställning och att det finns en 

medvetenhet kring detta faktum. Myndighetspersonen beskriver även att denna maktställning 

inte ska påverka mötet med de individer som söker hjälp på myndigheten, utan att det är oerhört 

viktigt med ett gott bemötande trots denna maktställning. Vi tycker denna beskrivning visar på 

en form av makthierarki där myndighetspersonen utifrån sin ställning och kompetens står högre 

upp i rangordningen än vad individen med ett socialt funktionshinder gör. Detta stämmer enligt 

vår mening in på Weber (ibid. s.144-146) och hans begrepp om auktoritet, där det beskrivs ett 

auktoritetsförhållande där en ledare med en viss kompetens och specifika egenskaper, kan dela ut 

uppgifter på ett framgångsrikt sätt.   

Eftersom mötet innefattas av en maktaspekt blir bemötandet extra viktigt då myndighetspersonen 

i mötet styrs av organisationens lagar och regler. Myndighetspersonen är medveten om att 

dennes handlingsutrymme regleras utifrån detta faktum. Myndighetspersonen ska å ena sidan ta 

hänsyn till denna maktaspekt och å andra sidan tillgodose individens behov. Analysen vi kan dra 

av detta är att handlingsutrymmet för myndighetspersonen är begränsat och komplext. Detta 

måste givetvis myndighetspersonen hantera på ett fruktbart sätt för att kunna hjälpa individen i 

fråga. Myndighetspersonens förmåga att ge information blir av största vikt i mötet med individer 

med ett socialt funktionshinder. I det här avseendet handlar mötet om myndighetspersonens 

personliga erfarenhet och kompetens och dennes handlingsutrymme regleras utifrån detta. Detta 

tycker vi stämmer in på den karismatiska legitimiteten (Weber 1983:146, 166-167) vilken 

handlar om att vissa individer kan känna en tillit till personer med karismatiska egenskaper.  

Myndighetspersoner som innehar dessa karismatiska egenskaper och professionella expertis får 

med andra ord en form av legitimitet att dela ut uppgifter till individer med ett socialt 

funktionshinder. Myndighetspersonens handlingsutrymme i mötet kan således påverkas av 

dennes personliga egenskaper och kompetens, vilket kan gynna mötet. Samtidigt kan även detta 

leda till att individen med ett socialt funktionshinder kan få förtroende och tillit till 

myndighetspersonen.  

5.7 Analys av studiens resultat i relation till utredningar och tidigare forskning 

Utifrån resultatet och analysen av studien kan vi se tydliga kopplingar till vad som sägs i 

rapporten arbetsförhållanden och attityder – professionellas möten med personer med 

funktionshinder (SOU 1998:121). Denna rapport visar på att myndighetspersoner upplever sitt 

arbete som meningsfullt och stimulerande, men samtidigt som stressigt. Resultatet från rapporten 

överensstämmer med studiens resultat då det har visat sig att det råder brist på kompetens inom 

ämnet. Både rapporten från (ibid) och resultatet i denna studie visar vidare på att det läggs för lite 

resurser på att kompetensutveckla myndighetspersoner, vilket leder till bristfällig kunskap när 

det gäller individer med ett funktionshinder. Många myndighetspersoner påvisar att de saknar 

den tid som behövs för att kunna hjälpa individer med ett funktionshinder på bästa möjliga sätt. 

Rapporten (SOU 1999/2000:79 s. 98) konstaterar att det råder bristfällig forskning inom 

handikapp samt att intresset bland forskare inom området beteende- och samhällsvetenskap är 



28 
 

låg. I rapporten (SOU 1999:21) beskrivs olika perspektiv på mötet mellan handläggare och 

individ med ett funktionshinder. Utifrån rapporten framkommer det att klasstillhörighet inverkar 

och spelar en viktig roll vid bemötandet av individer med ett funktionshinder samt vikten av 

jämbördig kommunikation de emellan. Rapporten lyfter fram att det dock är svårt att uppnå en 

sådan ömsesidig kommunikation i detta möte. Detta kan vi koppla till vår studie som också visar 

på att kommunikationen är oerhört viktig för att mötet ska bli framgångsrikt samt att det finns en 

ömsesidighet mellan myndighetspersoner och individer med ett socialt funktionshinder. Både 

rapporten (ibid) och vår studie pekar på att det bör ske kompetensutveckling på flera nivåer för 

att underlätta mötet med individer med ett socialt funktionshinder. Resultatet av avhandlingen 

Socialt arbete som kommunikativ praktik – samtal med och om klienter (Kullberg 1994) 

beskriver ett antal dilemman som socialsekreterare har att göra med i sitt arbete. Dessa dilemman 

har bland annat med olika motsättningar beträffande lagar och regler att göra när det kommer till 

att tillgodose klientens behov. Vi tycker att den här problematiken som nämns i (Kullberg 1994) 

stämmer väl in på de komplexa arbetsförhållanden som myndighetspersoner har att göra med 

inför mötet med individer med ett socialt funktionshinder, då vi anser att resultatet av vår studie 

även visar på detta. Myndighetspersonerna måste inte bara ta hänsyn till de olika dilemman de 

ställs inför gällande lagar och regler vid beslut som rör deras klienter. De måste även inse att de 

är begränsade när det kommer till resurser och tid. De har ett begränsat handlingsutrymme i 

mötet med individer med ett socialt funktionshinder samt när det kommer till att tillgodose dessa 

individer med förebyggande åtgärder och insatser på t.ex. arbetsmarknaden.  
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6. Slutsatser 

Inledningsvis vill vi poängtera att slutsatserna vi kan dra utifrån denna studie är många och inte 

helt entydiga sett ur vårt perspektiv. Vi började denna studie med att beskriva vårt syfte, vilket 

handlade om att skildra och analysera myndighetspersoners beskrivningar av individer med ett 

socialt funktionshinder samt deras upplevelse av hur interaktionen i mötet med dessa bör 

genomföras. Vi var även intresserade av vilken roll den rådande maktasymmetrin spelar i sådana 

möten. Frågan vi ställer oss är om vi lyckats svara upp mot detta syfte.  

En slutsats vi kan dra är att begreppet socialt funktionshinder inte är en användbar term för att 

beskriva sociala svårigheter hos olika individer. Begreppet förefaller vara för stort och komplext 

att ta till sig för myndighetspersoner som arbetar med dessa individer. Vi anser dock att vi gjort 

ett försök i och med denna studie att utveckla de beskrivningar som idag finns gällande dessa 

individer. Utifrån de beskrivningar vi fått från våra respondenter kan vi konstatera att sociala 

funktionshinder är hinder som påverkar individens livsvillkor. Även om begreppet är otydligt 

och svårdefinierbart kan vi ändå uttala oss om att individer med dessa besvär har svårt att 

anpassa sig inte bara till sin yrkesprofession utan även till de sociala miljöer de möter i sin 

vardag.    

Vi har genom myndighetspersonernas beskrivningar av individer med ett socialt funktionshinder 

fått fram en mängd olika uppfattningar om dessa individer. För det första konstaterar vi utifrån 

resultat och analys att begreppet socialt funktionshinder ter sig svårt att definiera. Flertalet av 

myndighetspersonerna kopplar ändå begreppet socialt funktionshinder till någon typ av diagnos, 

där social fobi samt psykiskt funktionshinder ses som en återkommande form. Vad gäller 

myndighetspersonernas beskrivningar av individer med ett socialt funktionshinder, kan vi utifrån 

resultatet konstatera att dessa ofta har en rad sociala svårigheter såsom problem med ekonomi, 

brist på sysselsättning eller problem i sina sociala relationer.  

Vi kan genom resultatet konstatera att en god interaktion bygger på ett förtroende som inte 

fungerar om ena parten tenderar att försvåra mötet. Myndighetspersonerna har gemensamt att de 

försöker att möta individen där den befinner sig; genom att lyssna, vara tillmötesgående och visa 

förståelse för individens situation. Det framkommer att om interaktionen inte kan ske inom 

myndighetens ramar, kan mötet ske på en mer neutral plats, detta för att tillgodose den socialt 

funktionshindrade individens behov. Vi kan även se att myndighetspersonerna i denna studie inte 

alltid kan tillgodose de förväntningar som individer med ett socialt funktionshinder ställer på 

själva mötet. Samtidigt kan vi dra den slutsatsen att många av myndighetspersonerna tar till olika 

försvarsåtgärder i interaktionen med individer med ett socialt funktionshinder, då de många 

gånger uttrycker att dessa ställer för höga krav. Utifrån resultat och analys i denna studie kan vi 

konstatera att samtliga myndighetspersoner sitter i en maktposition som påverkar mötet med 

individer med ett socialt funktionshinder. Myndighetspersonerna medger att de är styrda av 

högre organ (regeringen) när de fattar sina beslut gällande de drabbade individerna. En 
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maktaspekt som vi kan konstatera är att platsen för mötet oftast sker inom en myndighet, vilket 

kan påverka individerna negativt genom tankar av oro och funderingar inför själva mötet. Utifrån 

resultatet kan vi även konstatera att det förekommer en form av makthierarki där 

myndighetspersonen befinner sig i en position mellan överordnade och individer med ett socialt 

funktionshinder. Myndighetspersonens handlingsutrymme i mötet kan även påverkas av dennes 

personliga egenskaper och kompetens, vilket kan gynna mötet. Samtidigt kan även detta leda till 

att individen med ett socialt funktionshinder kan få förtroende och tillit till myndighetspersonen. 

Vi kan dra den slutsatsen att myndighetspersoner i denna studie genom sin makt kan påverka 

individer både negativt och positivt.     
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7. Egna reflektioner och förslag på forskning 

Enligt vår mening bör myndighetspersoner som möter individer med ett socialt funktionshinder 

tänka utanför den gängse ramen, detta för att underlätta bemötandet och genom detta förbättra 

sin förmåga att sätta sig in i den problematik som finns runt dessa individer. Vi har i denna studie 

gjort ett försök att beskriva de komplexa arbetsförhållanden som myndighetspersoner på 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i Örebro Län har att göra med i sitt arbete. Vi tror de 

gör ett viktigt arbete, men att det kanske behöver ske vissa förändringar på dessa myndigheter för 

att i slutändan underlätta deras bemötande av utsatta grupper i samhället.   

När det gäller vidare forskning inom ämnet har vi redan nämnt att det råder bristfällig forskning 

på området. Detta ger utrymme till att fortsätta bedriva forskning kring olika handikappgrupper, 

om vilka det tycks finnas bristande kunskap. Detta kan då leda till större förståelse för dessa 

utsatta individer och förhoppningsvis stärka deras livskvalitet och självkänsla. Det skulle även 

utifrån denna studie enligt vår uppfattning vara fruktbart att arbeta vidare med benämningar och 

begrepp för olika individer med sociala svårigheter, då det inte verkar finnas goda benämningar 

som fångar in denna grupp av individer. Samtidigt vore en liknande studie där även individer 

med ett socialt funktionshinder ges större fokus vara att föredra. Intervjuer med dessa individer 

skulle kunna fånga deras upplevelse av mötet med myndigheter och bemötande från 

myndighetspersoner. Samtidigt skulle det vara intressant att höra dessa individer, om hur de 

själva ser på olika beskrivningar om dem själva.   

7.1 Kritisk metodreflektion 

Eftersom vi var två personer som intervjuade varje enskild myndighetsperson kan detta ha gjort 

att vi i egenskap av majoritet kan ha påverkat myndighetspersonen att svara önskvärt. Det finns 

en möjlighet att detta kan ha påverkat intervjupersonen i någon riktning. Samtliga intervjuer 

genomfördes på myndighetspersonens arbetsplats eller kontor, vilket torde ha medfört att 

personen känt sig trygg under intervjusituationen. Istället för att begränsa oss till bara två 

myndigheter kunde vi ha ökat antalet myndighetspersoner genom att söka efter fler myndigheter, 

såsom t.ex. socialtjänsten. Detta kunde ha skapat en större bredd och mer data att arbeta utifrån. 

Vi kunde också med fler myndigheter ökat bredden på synen på de möten som vi har fokuserat 

på. Om mer fokus hade lagts på att formulera intervjuguiden hade det troligtvis gett oss mer 

koncentrerade intervjusituationer och mer fylliga svar. Vi författare upplevde att intervjuerna var 

något korta och diskuterade ifall dessa intervjuer kunde ha gett oss ännu mer värdefull 

information om intervjuerna var längre.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

 Vad har du för utbildning? 

 

 Vad har du för befattning/yrkestitel? Samt vad är din funktion på 

Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen? 

 

 Hur länge har du arbetat på Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen? 

 

 Hur skulle du beskriva en individ med ett socialt funktionshinder? 

 

 Har du i din yrkesroll några erfarenheter av individer med ett socialt funktionshinder och 

deras situation? Om Ja 

 

 Anser du att denna erfarenhet påverkar mötet med individen med ett socialt 

funktionshinder? Och i så fall på vilket sätt?  

 

 Hur upplever du mötet med olika individer med sociala funktionshinder? 

 

 Vilka möjligheter och begränsningar ser du i dessa möten? 

 

 Finns det tillräcklig kompetens hos myndighetspersoner på 

Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen för att bemöta individer med sociala 

funktionshinder? Om Ja, vilken typ av kompetens? 

 

 Är det viktigt att bemöta individen med ett socialt funktionshinder på likartat sätt som en 

socialt fungerande person? Hur kommer det sig? 

 

 Hur upplever du att maktaspekten mellan försäkringstagare/kunder och dig som 

myndighetsperson påverkar mötet?  

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Samtycke 

Jag godkänner härmed att de svar som framkommit i intervjun får användas av författarna i 

studien om hur myndighetspersoner på myndigheter i Örebro Län upplever mötet med individer 

med ett socialt funktionshinder. Inga namn kommer att skrivas ut och i de fall citat används 

kommer fingerade namn att användas. Medverkan i studien är frivillig och ljudupptagningar 

kommer att hanteras på så sätt att inga andra än författarna har tillgång till dem, och de kommer 

senare att förstöras.  

 

 

________________________________ 

 

 

____________________________  _____________________________ 

Erik Öman XXX-XXXXXXX  Gustav Almquist XXX-XXXXXXX 

 

 

 

Denna studie om hur myndighetspersoner på myndigheter i Örebro Län upplever mötet med 

individer med ett socialt funktionshinder är en C-uppsats inom Sociologi C på Örebro 

universitet. Intervjusvaren kommer användas för att komplettera den bild författarna fått från 

tidigare forskning och litteratur om ämnet. Frågorna i intervjun berör myndighetspersoners 

upplevelse av mötet med individer med ett socialt funktionshinder. 

Stort tack för ditt bidrag! 

Erik & Gustav 

 

 

 


