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Solveig Perjos

Samtal i en byråkratisk 
kontext 

Inledning

Språk och samtal

Det sociala livet präglas av kommunikation. Vi samtalar med varandra på flera olika 
sätt och i alla möjliga situationer. Vi har det offentliga samtalet som förs på konfe�
renser, i politiska församlingar och i media av olika slag. Dessa samtal är riktade åt 
allmänheten, läsarna, lyssnarna och tittarna. Samtalen sker på arbetsplatser och i 
det privata livet. Samtalen är nödvändiga i kontakten mellan klient och närbyrå�
krat. Samtalet är en del av den sociala responsiviteten (Asplund, ����), det vill säga 
viljan att interagera med andra men också det oundgängliga behovet att göra det. 
Kommunikation och språk är oupplösligt förenade med social responsivitet. Social 
responsivitet kan också uttryckas inte endast i samtal, utan även med beteende vilket 
innebär hur vi framträder i förhållandet till andra. Vårt beteende är fullt av normer 
och konventioner om hur man gör och förhåller sig till sin omgivning. Våra rörelser 
har blivit både rutiniserade och ritualiserade, vi känner till det utan att behöva prata 
om det. Ett barn vet det inte men lär sig det av att iaktta och få respons.
 Symboliska interaktionister menar att livet i form att identitet, medvetande och 
socialt liv börjar med samtal. Samtalet för det nyfödda barnet börjar visserligen inte 
med ett språk men dock med vissa utrop och ljud. ”The conversation of gestures is 
the beginning of communication” (Mead, ��������). I den mån som barnet kan röra 
sig självständigt kommunicerar det också med hjälp av gester och mimik. Samtalet, 
den språkliga interaktionen är själva grunden i sociala livet och är ett resultat av den 
sociala responsivitet som alla människor har i barndomen (Asplund, ����). 
 Med hjälp av språket uppstår vårt medvetande om oss själva och om andra. Med 
hjälp av språket uppstår band mellan familjemedlemmar och med andra människor 
utanför familjen. Orden är symboler för objekt omkring oss och samtidigt kommer 
vi också att under vårt liv berikas av språket och företeelser får nya innebörder.
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The mental processes do not, however, lie in words any more than the intel�
ligence of the organism lies in the elements of the central nervous system. Both 
are part of a process that is going on between organism and environment. 
The symbols serve their part in the process, and it is that which makes com�
munication so important. Out of language emerges the field of mind (Mead, 
������33).

Skillnader som finns i språkets innebörder är kulturellt och socialt betingade. Det 
lilla barnet kommer genom härmning, försök och misslyckanden lära sig sina föräld�
rars språk. George Herbert Mead måste har upplevt detta att se barnet utveckla sina 
språkliga förmågor via interaktionen med den närmaste omgivningen. Jaget är sub�
jekt och blir sedan med språkets hjälp, objekt. Om språket medför ett medvetande 
”consciousness” kommer det också att medföra ”self�consciousness” det vill säga jag 
blir objekt för mig själv. 
 Vi föds in i ett språk, växer upp med det, utvecklar det framför allt genom skola 
och utbildning. Vår begreppsmässiga värld vidgas genom språk och kommunika�
tion och vår medvetenhet om oss själva och vårt samhälle ökar. Vi lär oss ständigt 
nya ord och begrepp tillförda genom läsande och kontakt med människor. Genom 
att använda och utveckla språket kommer både språket och vi själva att förändras. 
Kommunikativ förmåga är delvis beroende av våra språkliga möjligheter men också 
hur vi vill hantera detta redskap. För att hänvisa till Jürgen Habermas (����) så är 
vår vilja att kommunicera och att göra det på ett sådant sätt att det främjar rationell 
dialog avgörande. Det ostörda rationella samtalet präglas av sannhet, sannfärdighet, 
uppriktighet och legitimitet. Språklig förmedlad kommunikation förutsätter kon�
sensus, skriver Habermas, men vi kan ändå använda språket för att manipulera an�
dra. Det strategiska handlandet leder till en systematiskt förvrängd kommunikation 
(omedveten) eller till (medvetet) vilseledande kommunikation, dvs. manipulation. 
Vi kan använda handlande för ostörd rationell kommunikation, vilken ställer krav 
på det handlande subjektet moraliskt sett, att vilja den ostörda kommunikationen 
(Habermas, ������6�ff ).
 Kontakten med språket påverkar vårt medvetande, tänkesätt och handlingar. Varje 
text strävar efter att förföra sina läsare, även det vetenskapliga språket. Språket inte 
är neutralt och statiskt, det påverkar våra föreställningar om världen och det används 
för att vidarebefordra dessa föreställningar. (se t ex Johannesson, ����; Alvesson et 
al., ����; Bjerrum Nielsen, ����) 
 Allt språk är påverkan, den som talar vill alltid styra och forma andras tankar och 
känslor (Johannesson, ����, i Förord).
 Även om målet i t ex en myndighet är att förvalta politiska beslut och direkt/indi�
rekt att stödja allmänheten, så finns det också hos människor i organisationen egen�
nyttiga intressen som status och makt. Ett viktigt maktintresse som varje medlem i 
en organisation kan ha är kontroll av information och kunskap, kontroll över arbete 
och ekonomiska resurser visavi olika aktörer inom och utom organisationen (Lipsky, 
����). Interaktionisten Erving Goffman (����), socialfilosofen Jürgen Habermas 
(����) och sociologen Michel Foucault (���6) hävdar att användandet av språkliga 
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diskurser är centrala för att vidmakthålla och utöva makt, disciplinera och kontrol�
lera. 

Att samtala är att möta andra

Samtalets verktyg är språket varmed vi kan meddela oss till varandra, påverka, knyta 
sociala band, uttrycka oss inför omvärlden. I alla sammanhang använder vi språk men 
hur språket används skiftar beroende på var vi befinner oss, i familjen, på arbetet, i 
studiesituationen etc. Språket har en förmåga att forma människans tänkande och 
hennes syn på sig själv och världen. Exempel på detta är inte svåra att hitta. Klassiska 
symboliska interaktionister (t ex Mead, ����, ����; Hewitt, ����; Blumer, ���6) 
hävdar att den sociala delen av självet, begreppet identitet är intimt förknippad med 
språket. Språket spelar en avgörande roll i socialisationen och hur ett barns själv�
uppfattning formas och hur den senare förstärks och utvecklas under vuxenlivet. I 
linje med detta resonemang är språket det främsta verktyget i konstruktionen av våra 
institutioner (Berger och Luckmann, ��66). Språket deltar i varje social process som 
överförare av normer och kunskap. Institutionerna är ett resultat av överenskom�
melser i socialt liv. Inom grupper och organisationer/institutioner med ständig och 
pågående samspel pågår alltid språkliga processer. Varje ord och mening vi yttrar 
har innebörder och vidhäftas av värderingar, normer, intressen och diverse anspråk. 
Hur vi använder och uppfattar ord och tankars innebörder bestäms av den diskurs vi 
socialiseras inom och hur vi utvecklar denna vidare. Diskursens gränser definieras av 
de institutioner vari den utvecklas. Diskursen är en institutionell företeelse i högre 
grad är en individuell.
 Mitt syfte är att i detta papper granska samtalet/diskursen i en byråkratisk institu�
tion och dess eventuella betydelse för närbyråkraters självuppfattning/identitet och 
uppfattning av byråkratin som institution. Byråkratin är i enlighet med symboliskt 
interaktionistiskt perspektiv en socialisationsagent. 
 För den fortsatta framställningen kommer jag alltså att använda båda begrep�
pen, samtal och diskurs. Jag betraktar dem inte som synonyma� samtal är det vi för 
i akt och mening att utbyta information och har en praktisk administrativ funktion. 
Ordet diskurs kommer ursprungligen från latinet discu’rsus. Det betecknar snarast en 
helhet av sammanhängande konventioner, en normativ och kulturell kontext dvs. 
institution. Exempel på sådana diskurser finns inom den vetenskapliga världen till 
exempel i byråkratier, i kyrkor, skolor, företag etc. Foucault (����) hävdar att det 
kontrollerande samhällets företädare använder diskursen som ett medel för kontroll 
av sociala relationer, kunskap och makt.

The word ‘discourse’, then, in the sense of certain kinds of actual language use, 
has a variety of meanings not least in its relation to formal and informal lan�
guage use. Thus ‘discourse’ may refer to the spoken word only, or all utterances 
written and verbal, or a particular way of talking delineating a specific domain 
with its own particular vocabularies and sets of meaning such as legal discourse, 
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medical discourse, scientific discourse; in other words, a ‘regulated practice 
which accounts for a number of statements’ (Foucault, ���6). 

In such a regulated practice, for instance in interaction with a call centre opera�
tor in the case of telephone banking, the interactional steps between operator 
and customer may be highly, indeed fully, prescribed, with definable charac�
teristics and features established and maintained through the regulations that 
govern what you can and cannot utter as part of these interactions (Griffin,(Griffin, 
����).

Ett samtal innebär konkret och praktiskt att människor möts och för en dialog med 
hjälp av tal och skrift, antingen det sker ansikte mot ansikte, via telefon eller i form 
av blanketter och brev (pappers� och/eller e�brev). Varje samhällsmedlem som är 
arbetslös, sjukskriven, ska rehabiliteras vänder sig i regel till någon av våra välfärds�
myndigheter för ekonomiskt stöd och hjälp. Det kan vara unga som söker arbete 
eller socialbidrag. Det kan vara vuxna som blir långtidssjuka och behöver hjälp att 
klara sin försörjning. 
 Varför är det intressant att skriva om samtal i en byråkratisk kontext? Stat och kom�
mun ställer villkor för att ge bidrag och stöd till samhällsmedlemmar. Den huvud�
sakliga uttalade politiska ambitionen är att var och en ska arbeta och försörja sig själv, 
den så kallade arbetslinjen, för att minimera belastningen på samhällets gemensamma 
resurser. För att ekonomiskt stöd ska kunna ges till enskilda gäller det att den sökande 
uppfyller de villkor som ställs enligt gällande regler. För att kunna få grepp om i vilken 
mån som en sökande är berättigad till stöd görs utredningar av olika omfattande slag. 
Efter formell ansökan via blanketter följer olika slag av intyg, från vård och arbetsgi�
vare. Därefter följer personlig kontakt och samtal. Det är inget kontroversiellt i sig att 
både blanketter och samtal präglas av den byråkratiska diskursen.
 Samtalet, antingen det sker via brev, telefon eller ett möte ansikte�mot�ansikte 
handlar om detta att utröna om den sökande är berättigad till samhällets stöd. Brevet, 
antingen det gäller blanketten, det skrivna brevet eller e�brevet, är rums� och tids�
förskjutet. Det som kännetecknar samtalet ansikte�mot�ansikte, är att det är direkt, 
det sker i nuet. Den skillnad som det kan innebära är att brevet kan diskuteras med 
omgivningen, funderas över och ge en möjlighet att utarbeta strategier för hur man 
ska svara. Ett samtal på en myndighet ger inte utrymme för detta och dessutom är 
det en främmande miljö vilket kan bidra till osäkerhet för klienten. I denna artikel 
kommer dock dessa samtalsformer att behandlas som likvärdiga. 

Metod

I studien användes semistrukturerade bandade intervjuer, informella samtal och del�
tagande observationer. Samtalen genomfördes i mitten och slutet av �����talet på 
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försäkringskassan med rehabiliteringshandläggare. Samtal har också förts på arbets�
förmedlingen i Sandviken och Växjö och även på dessa kommuners arbetsmark�
nadsenheter ����. Under ���� genomfördes också intervjuer med arbetslösa ung�
domar på orterna Sandviken i Gästrikland och Växjö i Kronobergs län. Ungdomarna 
i fråga var delaktiga i en av dåvarande AMS arbetsmarknadspolitiska åtgärder, den 
så kallade Utvecklingsgarantin. Denna åtgärd utvärderades på regeringens uppdrag 
av Ungdomsstyrelsen ��������� (Perjos, ����). Vid några mer informella samtal 
och observationer i möten med handläggare på socialtjänst och arbetsförmedling 
förekom inga bandade intervjuer. Mötenas och samtalens förlopp noterades genom 
anteckningar vid samtalstillfället. Dessa observationer tillsammans med de formella 
intervjuerna med handläggare på försäkringskassan och arbetslösa ungdomar ligger 
till grund för empirin i detta papper. Sammanlagt rör det sig om ett tiotal observa�
tioner och ett 3��tal intervjuer.

Byråkratisk kontext

Sociologen och filosofen Max Weber såg byråkratin som ett effektivt instrument för 
förvaltningen av det moderna kapitalistiska samhället. Byråkratin har fasta kompe�
tensområden som regleras genom lagar och regler, produkterna är skrivna dokument 
och administrationen kan beskrivas som en tjänstehierarki, dvs ett organiserat system 
av under� och överordnade där de lägre kontrolleras av de högre. Tjänster tillsätts 
på rationella grunder, framför allt kvalifikationer inom specifika områden, inte efter 
godtyckliga kriterier (Weber, �������ff, Del 3). Ju mer effektiv byråkratin är och 
ju mindre enskilda människor är personligt engagerad i sina arbetsuppgifter desto 
mer lik en maskin blir hon. Denna effektiva administrationsmaskin såg dock Weber 
(����) som ett hot mot det sant mänskliga� empati och förståelse för medmännis�
kan. Genom att arbeta i byråkratin kan människan snart blir främmande för andras 
människors behov och känslor. Det är en variant av det förfrämligande av människan 
som Karl Marx tidigare beskrivit i sin alienationsteori. 
 Enligt Göran Ahrne (����) är det maskintanken, det rationella hanterandet av 
olika ”fall” som är utmärkande. Människorna i den byråkratiska organisationen mås�
te avskärma sig från privat ställningstagande för att byråkratin ska fungera optimalt. 
Ahrne berör två huvudsakliga problem för människor som arbetar med klientarbete i 
den byråkratiska organisationen. Det första är specialiseringen som ständigt fortskri�
der. Det andra problemet som Ahrne tar upp har med rättigheter och skyldigheter att 
göra, vilket innebär att handläggaren ska kontrollera att inte fusk förekommer och 
samtidigt hjälpa denna person. Motstridiga krav kan också finnas mellan arbetsled�
ning, klient, arbetsgivare och från den egna familjen. 
 Byråkratin är enligt Johansson (�����36�3�) en organisationsform för utövande 
av auktoritet. Byråkratin är inte endast ett sätt att organisera en offentlig verksamhet 
utan är också en hållning mot omvärlden (Weber, ���3���3, Del �; Hummel, ����) 
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Klientrelationen består av en social interaktion men den har en dubbel karaktär. 
Den innebär en kontakt mellan två människor men också en kontakt mellan orga�
nisation och klient. Klienten ges en byråkratisk identitet. Organisationen har hand 
om en liten del av en klients behov men en ganska viktig del, ekonomisk trygg�
het. Specialisering i sakområden möjliggör masshantering. (Johansson, ����������; 
Kullberg, ��������).
 Normen inom organisationen är att varje möte och samtal sker på ett likartat sätt, 
att det går relativt snabbt att handläggaren får information av klienten, och att den är 
rätt, i betydelsen av rätt karaktär. Med rätt karaktär avses att den är avgränsad, saklig 
och faktamässig. Mötet handlar om styrning av situationen där närbyråkraten är den 
styrande parten. Konstruktionen av klienten är också ett medel för att ge klienten 
service. Det är ett sätt att sakligt lägga fram problemet så att det kan lösas. Detta 
möjliggör också att klienten får lättare att se på vilka fakta beslut är fattade och på 
vilka grunder.
 Det administrativa mottagandet är grunden för objektiveringen. Både Jeffrey 
Prottas (����) och Michael Lipsky (����) anser att denna kontakt är problematisk 
ur flera synvinklar men främst för att det är ett ojämlikt maktförhållande ifråga om 
information och beslutanderätt. Men Ralph Hummel (����) ger en bild av vad det 
innebär för den enskilde personen att vara i byråkratin och att möta byråkratin. 
Genom sitt ställningstagande framställer Hummel privatlivet som den idealiska livs�
sfären, som genomsyras av känslor, kreativa infall och spontanitet. 
 Några strukturella variationer av klientrelationen beskrivs av Roine Johansson; 
regel�bundenhet, specialiseringsgrad, tid per ärende, intresseorientering och avstånd 
(�������ff )�
 Regel-bundenhet innebär att arbetet i byråkratin styrs av lagar, förordningar och 
anvisningar. Att vara bunden till regler består av motsatsparen ramstyrning�detalj�
styrning och strikt�flexibel tillämpning. Ramstyrningen och tillämpningen inom re�
habiliteringsområdet anges huvudsakligen av Lagen om allmän försäkring (AFL) kap 
�� vilken ger ramarna
 Specialiseringsgrad innebär att inom varje byråkratisk organisation är både vertikal 
och horisontell specialisering nödvändig. Socialförsäkringsområdet är inget undan�
tag. Snarare har det blivit nödvändigt med en ökad specialisering av verksamheten 
eftersom försäkringkassornas arbetsområden har ökat och fler arbetsuppgifter till�
kommit, reglerna förändrats och blivit mer komplicerade. I organisationen skapas 
överordnade avdelningar som fungerar som tolkar för statens intentioner med lag�
stiftningen
 Tid per ärende� Tiden är en viktig faktor när det gäller att hinna behandla ärenden. 
Den stora anhopningen av ansökningar innebär att man måste fatta beslut utan för 
stor tidsåtgång. Ju större specialiseringsgrad desto snabbare kan ärendena handläg�
gas. 
 Intresseorientering� I relationen mellan närbyråkrat och klient finns motsättningar 
och intressekonflikter. Kontroll innebär att man fastställer om klienten är berättigad 
till ersättning och dess omfattning. Detta kräver att även klienten följer anvisningar, 
regler och direktiv. Klienten innebär att motsättning finns i rollen. 
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 Avstånd� Kontakten mellan handläggare och klienter kan betraktas i begreppsparet 
avstånd�närhet. Kontakt sker via brev, telefon och möte ansikte mot ansikte. Ärendet 
är på något sätt ett pappersärende. Människan är dold bakom en bunt papper och 
det skapar distans. Distansen, att inte se människan och möta hennes frågor, lidande 
och önskningar gör det lättare att meddela avslag. Ju närmare man kommer andra 
människor och ju mer varaktig en relation blir desto svårare att hålla distans och 
neutralitet vid bedömningar och beslut (Johansson, ������3ff.).

Disciplinering

Dessa kriterier som kännetecknar den byråkratiska organisationen tillsammans med 
mängden ärenden innebär att kraven på disciplinering ökar. En närbyråkrat måste ta 
itu med att utreda många ärenden inom sitt specialområde och snabbt fatta beslut. 
Rutiner, specialisering, regel�bundenhet och avstånd till klienten underlättar disci�
plineringen av sitt eget arbetssätt och hur ärendet behandlas. 
 Foucault (���6) nämner några faktorer som är centrala i disciplineringsprocessen� 
�) den slutna miljön, skapandet av en specifik plats som inte har samband med andra 
platser och som är sluten om sig själv. Som de främsta exemplen för det slutna rum�
met nämner han fängelset, klostret och soldatkasernen. Därefter kommer fabriken 
där tider för öppnande och arbete sker under uppsikt. �) Den slutna miljön är inte 
tillräcklig så därför måste principen för den elementära lokaliseringen eller inrut-
ningens princip tillgripas. För varje individ finns det en plats och för varje plats, en 
individ. Det disciplinära rummet delas upp i bitar. Det handlar om att ha kontroll 
över hur människor förflyttar sig, om de är närvarande eller frånvarande, bevaka 
beteendet och därmed straffa eller belöna det. Det handlar om att fördela indivi�
derna så att de är lätta att se och samtidigt som de är isolerade. 3) Regeln om de 
funktionella placeringarna har med producerande av nyttigheter att göra. Det gäller 
att hitta en kod som kan fördela rummet på så sätt att det underlättar de arbetsupp�
gifter som behöver utföras. Vid det löpande bandet kommer övervakaren att både 
kunna se vad individen utför och jämföra kvaliteten, samtidigt som det blir möjligt 
att se vad hela gruppen åstadkommer. Produktionen och arbetsuppgifterna delas 
upp vilket minskar en improduktiv oreda. ”Varje variabel i denna kraft – styrka, 
snabbhet, skicklighet, uthållighet – kan iakttas och därmed karaktäriseras, värderas, 
bokföras och rapporteras till den som särskilt sysslar med den” (Foucault, ��������). 
�) Individen blir utbytbar genom den placering eller rangordning som han intar i 
systemet. Rangordningssystemet finns i skolan, på arbetsplatsen och i varje samman�
hang där ordning, övervakning och nyttigheter produceras. Olika typer av individer 
ska placeras på sin givna plats. Detta kan sägas vara utmärkande för den byråkratiska 
organisationen där var och en har sin givna plats och sitt område att arbeta med. 
Individerna blir i varje sådan organisation utbytbara och krävs att de producerar nyt�
tigheter. Följande fem citat visar att närbyråkrater blir fostrade till lydiga arbetare i 
byråkratin� 
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Om man inte känner sig erkänd eller att man inte behärskar det så tror jag inte 
man klarar av att jobba med detta jobb, och det tror jag mig ha belägg för [...]. 
Vi är ju fostrade vet du, från början. (Eva)

Man önskade att vi vore funtade så att vi hade ork och förmåga att säga ifrån. 
Det skulle man önska många gånger [...]. Vi har varit här så länge så vi sväljer 
det mesta [...]. (Anna)

[...]. Vara chefen till lags då han har en chef som ställer krav på honom. 
Verksamheten ska vara effektiv utifrån de medel vi har [...]. (Martin)

Det är viktigt att ha ett regelverk som stöd. Man vill att människor ska bedö�
mas likartat och ha samma möjligheter så gott det går. (Pia)

Det är inte så att jag har piskan på mig, utan det jag tycker är jobbigast är de 
krav jag har på mig själv. (Sven)

I citaten ovan finns mycket av byråkratins kultur� att socialiseras in i byråkratiska 
dogmer och utan disciplineringen blir det svårt att stanna kvar. Hierarkin speglas i 
andra citatet där det handlar om att lyda order, efter lång tid sväljer man det mesta. 
Disciplineringen är genomförd. Lojalitet, disciplin och effektivitet ser vi i det tredje 
citatet. Om någon mot alla odds skulle vilja fatta något slags annat beslut är det 
skönt att ha regler att luta sig mot. En order ska åtlydas. Likheten inför lagen betonas 
också. Det sista citatet speglar byråkratins krav att känna solidaritet med samhället 
men uttrycket att ”piskan”, säger en del om den kultur som finns i organisationen.
 Trots att handläggare anpassat sig till byråkratiska värderingar, har de svårt att se 
sig själva som byråkrater. De tycker arbetet är omväxlande, utvecklande, det finns en 
frihet i att fatta beslut. Det ser mer ut som ett försvar att inte vilja framstå och att inte 
acceptera en byråkratisk identitet. 

Jag tycker inte om att använda personnummer. Det är fruktansvärt men jag frå�
gar, men det fungerar ju så datasystemet så att man inte får reda på nåt annat. 
Jag brukar inte säga personnummer. Jag frågar när dom är födda? Ta det lite 
pö om pö. Dom där fyra sista med? Jag tycker inte om registrering egentligen, 
det är otäckt, men det fungerar ju så vårt samhälle. Och ringer nån till mig och 
frågar nåt så frågar jag inte det förrän det är av nöden påkallat att dom måste 
ha en uppgift. 

Tycker du ni kanske frågar lite för mycket efter personnummer? (Solveig)

Det är nog många som kastar sig på den frågan precis som landstinget frågar 
efter patientkort. Det är jag allergisk mot, jag tar aldrig med mig mitt bara för 
det. (Mona, intervju nr �)
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Det är ett tydligt sätt att undvika det språk och den jargong som finns inom byråkra�
tin. Det ligger till en del i arbetsuppgifterna att försöka få kontakt i och med att de 
arbetade med rehabilitering och att ett förutsättningslöst samtal var nödvändigt. 

Jag försöker bemöta den försäkrade på ett trevligt sätt. Inte vara som en byrå�
krat utan som en medmänniska. Prata lite om ditt och datt. Inte vara bakom ett 
skrivbord utan som du och jag. Mänskligt. Som jag själv skulle vilja bli bemött 
om jag kom in. Jag tänker ofta på det. Hur det än är, så ibland så kommer man 
in på andra [...] var det nu är nånstans. Man blir snorkigt eller kort bemött och 
jag tycker det är ganska otrevligt. Jag möter mina försäkrade som jag själv skulle 
vilja bli bemött. Trevligt, vänligt, mänskligt. (Irene, intervju nr �)

Att ”inte vara som en byråkrat” är ett uttryck för den roll som man tar på sig i mötet 
med sin klient. Min fråga om hur de uppfattar den byråkratiska kontexten påvisade 
att de insåg att de arbetade i en byråkrati men hade inte själva upplevelsen av detta.
 Flera uttrycker en otillfredsställelse med arbetssituationen, på hög arbetsbelast�
ning, ensidighet och på återkommande utvärderingsinstrument som mäter deras tid, 
utredningars kvalitet och beslut. Detta påverkar engagemang för enskilda klienter 
och att de har svårt att frigöra sig från sitt arbete på fritiden. Alienationen har två 
viktiga dimensioner, skriver Lipsky� arbetet handlar om ett isolerat segment av pro�
cessen/produkten, inte produkten i sin helhet och man hanterar symptom, kvalifika�
tioner och kapaciteter.

Samtalstyper 

Samtalens karaktär skiftar från en situation till en annan, ett sammanhang till en 
annat och vilket syfte de har. Jag vill ytligt orientera läsaren om några samtalskarak�
tärer� 

det vardagliga samtalet som kännetecknas av att vi ses, vi pratar med varandra 
och vi känner oss ganska sociala. Ett sånt samtal är sällan standardiserat så att vi 
talar efter ledning av en mall även om många samtals form utgår från konven�
tioner och praxis. Våra vardagliga samtal har ofta en informell språkkaraktär är 
ofta är innehållet karaktäriserat som socialt och emotionellt. Ett samtal har flera 
funktioner som att skapa och behålla sociala band, att informera, att påverka etc. 
Det vardagliga samtalet ger ett ömsesidigt utbyte och dess form är informell och 
ibland ostrukturerad (Nilsson, ����); 

det hjälpande/terapeutiska samtalet som händer när en terapeut eller psykolog 
träffar sin patient. Han eller hon har förhoppningsvis syftet att hjälpa sin patient. 
I det fallet kan man nog med fog påstå att samtalet har ett syfte, att det är både 
standardiserat och strukturerat. Det förutsätts att den som leder samtalet har 
en professionell kunskap och erfarenhet vilket innebär att han eller hon leder 
samtalet utifrån kunskap och erfarenhet. Det terapeutiska samtalet refererar till 

�.

�.



��

de möten som terapeuten/sjukvårdspersonalen har med klienten/patienten som 
kommer till vården för hjälp. Det är en typ av samtal som utmärks av en viss 
struktureringsgrad. I det terapeutiska eller hjälpande samtalet är en central punkt 
klientens möjlighet att uttrycka sig och få stöd eller bli lyssnad till. Terapeuten 
leder samtalet men inom ramar som ställs av den problematik som är aktuell 
(Crafoord, ����; Engquist, ���6); 

det administrativa samtalet mellan närbyråkrat och klient är både standardiserat 
och strukturerat. Anledningen till det är framför allt den tidspress som närbyrå�
krater har att hinna med många ärenden. Den tredje typen, det administrativa 
samtalet syftar till information och sker i en kontext som är administrativ. Att 
införa rutiner och med ökad tidspress innebär det att samtalet behöver bli mer 
precist och helst snabbare. Sanningshalten är också central i detta samtal och 
närbyråkraten behöver tillräckliga underlag för att fatta beslut. Tidspressen och 
kontrollen förutsätter en hög grad av strukturering och standardisering. Ett tyd�
ligt exempel på detta är blanketten från försäkringskassan, skatteverket, arbetsför�
medlingen, socialtjänsten osv. Det administrativa samtalet är i brev� och blankett�
form strukturerat och standardiserat men även samtalet i telefon eller ansikte mot 
ansikte är strukturerat och har som syfte att informera. Som regel är det närby�
råkraten som ställer frågorna och klienten som svarar. Samtalet kännetecknas av 
distans och kontroll snarare än informellt och personligt vilket kan göra klienten 
tveksam och återhållen med information (Nordberg, ����; Jonsson, ����).

den sista samtalskaraktären är förhöret – ett samtal som sker i tvingande situa�
tioner där syftet är att söka information. Ett polisförhör med en misstänkt är 
numera inte tvingande i själva samtalssituationen utan man försöker etablera en 
personlig kontakt med den som förhörs för att få dennes förtroende för att lätt�
tare få den information som eftersträvas. Utöver detta anpassas förhöret till olika 
samtalsfaser som kan vara orientering, lyssnande, frågor och svar och rådgivande 
(Christiansson et al., �������� ff ). Ändå är det så att detta samtal är tvingande 
oavsett att det sker med milda metoder eller ej. Rätten att vägra delta i samtalet 
finns inte. Polis� och domstolsförhöret är ett samtal på i huvudsak en parts vill�
kor.

Administrativa samtal

Pedagogen Jan�Erik Perneman (����) har analyserat möten och mötens karaktärer. 
Möten, menar han, präglas av divergens, av samverkan och av medskapande. Det di-
vergenta mötet kännetecknas av avstånd mellan parterna, av att det delvis är okända 
ting som tas upp, av rädsla och slutligen separation. En av parterna har makten och 
samtalet är ofta en monolog. Denna typ av möte liknar det administrativa samtalet 
där ordningen ligger fast och frågorna är standardiserade. Den andra typen av möte 
är det samverkande där människor från olika kulturer möts. Mötet kännetecknas av 
parternas medskapande, av att förstå den andra parten men också av nyfikenhet och 
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integrationssträvande. Man möts och utbyter erfarenheter och kommer att enas om 
riktning och mål. Samtalet har vardaglig form utan att för den skull vara vardagligt. 
 Det administrativa samtalet ingår i en administrativ kontext. Alla organisationer, 
både offentliga och privata, har administrativa rutiner. Inom administrationen är 
rutinen för ett ärende att söka information, utreda, fatta beslut, meddela beslutet och 
att arkivera det (Nordberg, ����). 
 Det kännetecknande för det administrativa samtalet är följande� samtalen är fo-
kuserade dvs tidsbestämda, avgränsade och schemalagda men en tydlig början och 
ett tydligt slut. De administrativa samtalen är agendastyrda, vilket innebär att de är 
inriktade på ett visst ämne och de är fasindelade med tydlig struktur för samtalets 
förlopp; undersökningsfas för faktainhämtande, direktivfas där råd, anvisningar och 
planering för framtiden ingår, rapportfas vilket innebär att samtalet registreras, eller 
protokollförs (Nordberg, �������f ).
 Elisabet Cedersunds avhandling Talk, text and institutional order (����a) be�
handlar mikropocesser i sociala offentliga organisationer med tyngdpunkt på kom�
munikation mellan byråkrat och klient. Telefonen är det huvudsakliga medlet för 
kommunikationen, men Cedersund studerar även samtal på tjänsterum mellan 
myndighetsperson och klient och de processer som bär upp rutiner och dagliga be�
slut. Avhandlingen består av en analys av telefonkontakter mellan föräldrar och den 
tjänsteman som har hand om väntelistan för daghemsplats. Cedersund menar att det 
finns en kommunikativ dominans från myndigheten vilket innebär att tjänsteman�
nen styr samtalet genom att vara den som ställer frågorna och i samtalet använda ett 
tidsbesparande språk.
 Cedersund (����b) skriver att byråkraterna gör en etikettering vars syfte är att 
vara stöd för hur klienten ska kategoriseras och bedömas vid ersättning och ersätt�
ningsnivå. Etiketteringen innehåller en bedömning av klientens situation och av 
denna som person. Under etiketten finns också bedömning av vilka status klienten 
har ifråga om rättigheter.
 Roger Säljö (����) presenterar i artikeln Att ringa till myndigheten en studie som 
berör samtal mellan tjänsteman och privatpersoner som söker barnomsorg. Analysen 
visar att samtalen är på myndighetens villkor och att samtalens innehåll fokuseras 
på den enskildes problem istället för på de regler som gäller för kommunal barn�
tillsyn. Säljö anser att tjänstemannen styr samtalet till att uppfylla administrativa 
krav på registrering och dokumentation. Inom de flesta avgränsade sociala miljöer 
uppstår det speciella språkbruk, diskurser, vars terminologi har ett effektiviserande 
syfte inom gruppen samtidigt som det markerar tillhörighet och gränser för gruppen. 
Denna diskurs används även i kommunikationen med utomstående och markerar 
därmed maktskillnader och utanförskap för den part som kommer utifrån (Säljö, 
��������ff ).
 Säljö (����) och Cedersund (����) har studerat kommunikation mellan myn�
digheter och enskilda. De benämner dessa samtal och kontakter som administrativa 
samtal. Syftet är att registrera uppgifter. Tjänstemannen på barnsomsorgen domine�
rar samtalet genom att ställa en rad frågor till personen som ringer och söker dag�
hemsplats, problemet diagnostiseras. Trots att samtalet inte är konfliktfyllt på något 
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sätt, menar Säljö att det finns aspekter i samtalen som innebär att de som ringer upp 
myndigheten inte känner sig nöjda efteråt. Denna känsla kan komma från att det 
finns olika utgångspunkter i samtalet. Föräldern vill ha hjälp men tjänstemannen 
registrerar. Det kan också bero på att man talar olika språk, tjänstemannen det ratio�
nella neutrala och föräldern det personliga. Tjänstemannen följer det formulär som 
finns på dataskärmen, först personnummer, sedan namn och adress. Föräldern har 
en känslomässig och personlig utgångspunkt medan tjänstemannen har en adminis�
trativ (Säljö, ������������).

Byråkratiskt språk

Det byråkratiska språket är ett specialiserat administrativt språk. Det är inte färgat 
av känslor, stämningar eller bilder. Ralph Hummel (����) anser att det byråkratiska 
språket har stora likheter med dataspråket, det är direkt, sakinriktat och opersonligt. 
Det byråkratiska språket syftar inte till kommunikation, utan till informationsutbyte 
(Säljö, ����; Nordberg, ����). Däremot bygger det sociala responsiva på ett tvåvägs�
utbyte mellan människor, i ett ömsesidigt givande och tagande.
 Det byråkratiska språket är också, enligt Säljö (����) och Cedersund (����), inte 
i första hand laddat med krångliga termer, utan ett sätt att tala och ge och få infor�
mation. Det innebär att varje känsloyttring oavsett som den är positiv eller negativ 
i förhållande till klienten, inte bör komma till uttryck. Christian Kullberg (����) 
har dock i sin avhandling visat att det är svårt att komma ifrån sina värderingar och 
attityder till klienterna. Bland annat visade det sig att beslut till kvinnor var ofta mer 
positiva är beslut som rörde manliga klienter. Kvinnor definierades oftare som offer 
och män som ansvariga för sin situation.
 Ralph Hummel (����) hävdar att det finns gemensamma värden inom byråkratin 
som alla medlemmar lär sig att värna om som precision, stabilitet, disciplin, förutsäg�
barhet, rationalitet, opersonlighet och likabehandling. Det byråkratiska värdesyste�
met avviker från det vi uppfattar som viktigt i det civila samhället� rättvisa, frihet och 
lycka och att vi kan och får uttrycka känslor och ha åsikter. Livet i det civila samhället 
är varken effektivt eller rationellt och klienter som behöver myndighetens stöd är 
främmande för den byråkratiska hållning de möter och upplever den ofta negativ. 
Om språk och att språket bär värden säger han så här angående det byråkratiska 
språket� 

For a client who has learned the language is a client who has accepted the bu�
reaucrat’s values (Hummel, ��������).(Hummel, ��������).

Att acceptera byråkratins värden sker genom en process där närbyråkraten interna�
liserar rutiner, normer, uppfattningar om klienter och om sin uppgift. Detsamma 
gäller klienten som efter ett tag vet hur han eller hon ska bete sig. Närbyråkraten är 
mån om att klienten anpassar sig till de rutiner som finns i byråkratin. Det rationella 
sakinriktade språket med dess prägel av intellekt och distans sätter sin prägel och om 
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man använder symbolisk interaktionistiskt synsätt är konsekvensen att denna har 
en direkt påverkan på självuppfattning och identitet. Identitet definieras som ”me”, 
det sociala självet, vilket är resultatet av interaktion med signifikanta andra i omgiv�
ningen (Mead, ����). Det innebär att inträda i en kultur och länge befinna sig där 
kommer att förändra den sociala identiteten. Även klienter som kommer i beröring 
med byråkratier under en längre tid lär sig att bli klienter, dvs de blir disciplinerade 
att uppföra sig på ett för byråkratin korrekt sätt (Jonsson, ����, Johansson, ����).
 Gemensamma verklighetsdefinitioner och innebörder av symboler är centrala ele�
ment i grupper, organisationer och samhällen (Alvesson et al., ������3). Här kan 
vi också knyta an till interaktionister; ordning skapas genom förhandling, diskurser 
skapas genom förhandling. I allt socialt liv sker köpslående, överläggning, överens�
kommelse och liknande kommunikativa aktiviteter.
 Samtalen sker rutinmässigt. Numera har internet blivit en viktig kanal i hante�
ringen av ärenden. Blanketter kan klienter skriva ut hemma, e�post kan skickas och 
tas emot. Blanketten kan betraktas som ett samtal men ett samtal som inte är tids�
mässigt och rumsligt samordnat. Det underlättar hanteringen och det minskar den 
tid som kan användas till varje ärende. 
 En benämning av klienten som används av hela försäkringsadministrationen in�
klusive personalen på kassorna är ”den försäkrade”, i dagligt tal ”df” eller kort och 
gott ”den”. Det är också vanligt att personnummer istället för namn används. 
 Blanketten är så vanlig att de flesta av oss förmodligen inte tänker på den som ett 
samtal. Samtalet i denna form är ett krav på information. Men formen skulle kunna 
vara mindre formell. I ett samtal med ambitionen till ömsesidig kommunikation, 
ett medskapande samtal, skulle varje klient uppmanas att skriva på egen hand eller 
berätta på egen hand, till exempel� 

Skriv vad du heter och vad du har för personnummer och adress och berätta 
om dig själv och dina problem och varför du behöver hjälp av oss. Sen kommer 
vi här på myndigheten att svara och så kan vi ha ett litet samtal via mail eller 
brev eller om du hellre vill på telefon. 

Blanketten är ett redskap för disciplinering av närbyråkraten och konstruktion av kli�
enten. Den är tydligt strukturerad och standardiserad vilket förbereder för inläsning 
via dator eller annan teknisk apparatur. En fråga man kan ställa är� Blir blanketten 
lättare och bättre för klienten än ett personligt brev? Ett personligt brev skulle inne�
bära att klientens personlighet lättare uttrycks. Hela den förvaltningsbyråkratiska 
idén är att personen inte är viktig. Det är fallet, ärendet som är viktigt. Personliga 
band ska inte och får inte spela en avgörande roll. 
 Blanketten är alltså ett instrument inte endast för information utan ett avancerat 
sätt att avskärma sig från klienter. 

De [klienterna] tycker det är jättebesvärligt. Sen ska man veta att, blanketter i 
all ära, det är ju så att med alla blanketter som kommer från samhället, myndig�
hets. [...] och [...] det är ju som ett rött skynke för de flesta. (Pia, intervju �)



��

En annan handläggare antydde att det kunde vara ett hinder i kontakten med klien�
ten så hon undvek att vid det personliga mötet ha blanketten framme. Frågorna hade 
hon, som hon sa, i huvudet. Vid möten antecknade hon istället samtliga uppgifter 
på ett block. Formuläret fanns med trots allt vilket sannolikt ändå kom att styra frå�
gorna. Detta är ett sätt att minska det byråkratiska intrycket. Samma handläggare var 
mycket mån om att försöka ha en så naturlig kontakt med klienterna som möjligt. 

Det är en helsikes massa blanketter / / Men man kan ju använda dom med 
förstånd. Du behöver ju inte använda alla blanketterna i ett samtal så den för�
säkrade ser blanketten. Men jag undviker som sagt var, att ha blanketter som 
styr mig, att ha dem liggande framme. Sen är det som jag säger, jag har dem i 
huvet, förhoppningsvis. (Pia, intervju �)

Blanketten är trots allt del av ett samtal mellan närbyråkraten och klienten även om 
det sker via ett papper med skriven text. Citatet ovan visar också att det är ett hin�
der för personliga samtal som är viktiga i rehabiliteringsärenden. Den här citerade 
handläggaren var mån om att ha en personlig touch vid besöken och undvek allt som 
kunde andas formalitet. Hon förstod att avståndet mellan henne som närbyråkrat 
och den sjukskrivne måste överbryggas för att samtalet ska bli meningsfullt.
 Unga arbetslösa kvinnor och män som hade kontakt med arbetsförmedling och 
kommunernas socialtjänst hade en delvis annan syn på hur de uppfattar att de fak�
tiskt möter en byråkratin. 

Det är värdelöst. Det flyter inte på, det är en massa krångel hela tiden. Det är 
svårt att få en tid på soc. Det är ju bara skit. Paragrafrytteri. Nån gång ringde 
jag och fråga, för jag hade glömt min tid. Då började hon fråga mig hur det 
gick och jag svarade på allt det där. Så fick jag ändå en tid. Jag sa, varför ska jag 
ha en tid, du vet ju redan. Ja, men det är viktigt att vi träffas. Så går man dit och 
hon säger så här, jag har redan pratat med dig på telefon så du kan bara lämna 
papperna. (”Jonas” �� år Sandviken)

”Jonas” en ung man boende i Sandviken hade en mycket bestämd uppfattning om 
hur det var att gå till socialtjänsten eller arbetsförmedlingen. Han var negativ till den 
kontroll som tog sig uttryck i telefonsamtal och krav på besök. Han upplevde det 
som onödigt och kränkande. 

Ja, det känns både jobbigt och det känns som en trygghet. (”Mats” �� år 
Växjö)

Man känner sig pressad på nåt sätt. Man måste vara hit och dit och lämna in 
papper på allt. (”Julie” �� år Sandviken)

Det är lite mycket papper ibland bara. Annars är det bra. (”Dan” �� år Växjö)
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Ofta känns det som att det är ganska mycket byråkrati mer än socialt liksom, 
att se människa för människa. Så är det ett enda stort som ska malas om och 
om. (”Erika” �� år Växjö)

Att se en människa som en människa sa ”Erika” till mig. Hon uppfattade den oper�
sonliga hållningen och var kritisk mot den.

Du är bara ett nummer för dom. Jag kan ju snacka med min handläggare väl�
digt bra men ändå så är det� jaha vad har du för personnummer. Så man är ett 
personnummer, man är en i mängden. (”Ulrik” �� år Växjö)

Dom frågar ju vad man har för inriktning och så sen får man delvis informa�
tion om den inriktning man har. Men om man säger att man kan tänka sig vad 
som helst. Då blir dom ju nästan ställd liksom. ”Åååh, jaha vad ska jag knappa 
in för kod på datorn då? Har du ingen inriktning”. (”Maja” �� år Sandviken)

Ungdomar inom en av arbetsförmedlingens arbetslöshetsåtgärder, den sk utveck�
lingsgarantin visade att de sökandes, ungdomarnas attityder, hållning, språk och be�
teende, gentemot närbyråkraten var väsentlig för att de skulle få beviljat stöd (Perjos, 
����). Det bekräftas i flera intervjuer med sökande på arbetsförmedlingen, i social�
tjänsten och sjukskrivna försäkrade.

Det betyder mycket hur du är. Vill du verkligen ha ett jobb så är det inte svårt 
att hitta. Om man har den sitsen att man är arbetslös och går till arbetsförmed�
lingen då gäller det verkligen att smöra så att säga. För det är dom som ser till 
att man får ett arbete. 

Det personliga mötet är viktigt, säger flera av de intervjuade ungdomarna. Man kan 
påverka genom sitt beteende och genom det man säger. Det är ett sätt för klienten att 
maximera service både i form av information, hjälp och ekonomiska bidrag. Känslan 
av att vilja uttrycka sig som individuella personligheter är viktigt för ungdomarna. 
De ser skillnaderna mellan det privata och det som sker i myndigheterna som främ�
mande och obehagligt. Vid de tillfällen som de möter en handläggare med personlig 
attityd som visar empati och lyssnar finner unga att det har varit ett bra möte och att 
de fått bra service. 

Slutsats

Mina intervjuer har visat att det sker en disciplinering av närbyråkraternas arbete 
genom den formalisering som sker av arbetsuppgifter, tidspress, specialisering och 
regel�bundenhet. Det förstärks också av en omfattande uppföljning och kontroll 
av enskilda närbyråkraters arbete. Det visar sig genom att enskilda närbyråkrater i 
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stor utsträckning identifierar sig med den institution vari de verkar. Mycket av ut�
trycken under intervjuerna var tydligt byråkratiska och flera uttryckte sin lojalitet 
med myndigheten. Ändå visar närbyråkrater en slags kluvenhet i sitt förhållande till 
myndigheten å ena sidan och klienten å den andra.
 Genom de samtal, som exemplifieras av blanketterna, och de intervjuer med 
klienter som jag utfört framkommer det att samtalen är sin karaktär divergerande 
(Perneman, ����). De skiljer människor åt och de skapar en osäkerhet hos båda 
parter om huruvida den andra parten förstår, men kanske mest hos klienten. De är 
också agendastyrda, fasindelade och fokuserade (Nordberg, ����). Blanketterna och 
det strukturerade samtalet är ett uttryck för byråkratisk disciplinering� klienter ko�
das, ärendet sorteras och bedöms i fråga om rätt till stöd. Även de personliga sam�
talen per telefon och vid ett sammanträffande har en tydlig struktur och är mycket 
fokuserade.
 Närbyråkraters självuppfattning är påverkad av den byråkratiska diskursen men 
det finns dock en medvetenhet hos de intervjuade att de är, och betraktas som just 
byråkrater av flera av klienterna särskilt av unga människor som för första gången 
möter denna form av institution. Det visar sig genom att närbyråkrater skiftar språk 
och attityd när de möter sina klienter och att de är medvetna om detta, att den by�
råkratiska diskursen kan vara ett hinder för det goda samtalet i mötet med en klient. 
Medvetenheten gör att de försöker undvika den byråkratiska jargongen och istället 
”prata om ditt och datt”, vilket är en föreställning av vad klienten önskar. 
 Många av närbyråkraterna hade arbetat länge inom samma myndighet och de 
uppfattade inte längre att det var en byråkrati eller att de själva var byråkratiska. Det 
hade blivit ett normaltillstånd. Kontrasten är tydlig när vi läser intervjuerna med 
ungdomarna i mötet med arbetsförmedlingen.
 Samtalen är effektiva redskap för disciplinering av både närbyråkrater och klien�
ter. Den viktigaste slutsatsen av mina undersökningar är den dubbla identitet som 
närbyråkrater uppvisar� representant för samhälle� ordning, saklighet, åtlydnad och 
lojalitet mot samhället, och dess motsats förståelse för mänskliga behov och mänsk�
ligt lidande. Men till syvende och sist är identifikationen med myndigheten och som 
representant för samhället starkast.
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