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Sammanfattning 

I detta arbete studeras det institutionella samtalet mellan rehabiliteringshandläggare och be-
sökare på försäkringskassan utifrån en samtalsanalytisk och sociologisk ansats. Syftet är att 
beskriva och analysera generella och specifika aspekter av det institutionella samtalet. Det 
teoretiska perspektivet utgörs således av samtalsanalysens företrädare från Harvey Sacks till 
Per Linell och Erving Goffman med sin teori om ”interaktionens ritualer”. De frågeställningar 
som behandlas är: Vad karaktäriserar mötesarenan? Hur struktureras samtalet i det givna 
sammanhanget? Hur ser mötets inre dynamik ut utifrån mötets givna förutsättningar? Hur ser 
maktsamspelet ut? Hur upprätthålls ”dramaturgin”? 

Det empiriska materialet består av fyra observationer av möten mellan handläggare och be-
sökare, inspelade mötessamtal samt skattningsenkäter till handläggare och besökare. Empirin 
har tolkats i ljuset av samtalsanalysens olika aspekter som samtalets struktur med olika faser 
och det unika i varje samtal, dvs. hur parterna känner in och orienterar sig efter varandra och 
den sociala kontexten. Empirin sätts även in i Goffmans teoretiska resonemang där mötets 
inre dynamik beskrivs och analyseras inom den interaktionella ordningen och interaktionens 
förutsättningar inom den institutionella ordningen. Goffman ser den interaktionella ordningen 
som en egen domän, vilken kan fungera relativt oberoende av den institutionella ordningen. 
Inom den interaktionella ordningen, den mellanmänskliga nivån, finns uppföranderegler som 
alla människor med en gemensam kunskapsbas förhåller sig till. Andra begrepp av Goffmans 
teori som har relevans och tillämpas i uppsatsen är framträdande, roller, ansikte, definition av 
situationen, footing och fokuserad uppmärksamhet.  

Resultatet jag har kommit fram till är att jag kan urskilja fem faser i samtalet som stämmer väl 
överens med tidigare forskning kring institutionella samtal. Faserna kan variera, men det som 
tydligt består är förekomsten av en början och ett slut på mötet. Enligt det goffmanianska 
synsättet har parterna internaliserat hur samtalet går till och accepterar då maktsamspelet 
mellan dem i den asymmetriska relationen. Den asymmetriska relationen både förstärks och 
tonas ned genom den fysiska miljön och dess rekvisita och genom handläggarnas bruk av 
vardagliga ord i samtalet. Handläggarna är den dominerande parten då jag hos dem har urskilt 
språkmarkeringar som syftar till att styra samtalet. I ett möte sker även en form av 
disciplinering av en besökare, vilken ifrågasatte regelverket.  

Dramaturgin upprätthålls genom att samtalsparterna accepterar sina givna roller i makt-
samspelet och lyckas bevara en dramaturgisk disciplin mötet ut. Besökarna uppvisar en roll-
distans, som även kan betraktas som en del av trovärdighetsintrycket. Parterna ger olika 
intryck i sina rollframträdanden till varandra och kommer oftast fram till en gemensam 
definition av situationen. I ett möte har jag upptäckt en kamp om situationsdefinitionen, där 
besökaren påverkar handläggaren till en annan definition av situationen. Det sker således en 
glidning i förhållningssätt hos handläggarna till att anpassa sitt agerande efter besökarnas 
attribut. Denna glidning innebär att parterna följer uppförandereglerna inom den interaktio-
nella ordningen, vilket visar hur starkt parterna drivs av den moraliska kraften att ge varandra 
ett passande bemötande. Den moraliska drivkraften visar sig även i parternas sätt att ständigt 
rädda varandras ansikten i samtalet. Samtidigt som jag kan se hur den interaktionella ord-
ningen fungerar oberoende av den institutionella ordningen, kan jag även se flera kopplingar 
mellan de två. Resultatet pekar på intressanta tendenser, vilket gör att jag gärna ser en att 
större studie genomförs på liknande sätt, då denna studie inte är så empiriskt omfattande. 
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Inledning och syfte  

I möten med andra människor måste vi inta olika roller alltefter situationen. Rollerna kan vara 
mer eller mindre definierade beroende på vilka individer som interagerar med varandra och 
hur deras inbördes relation ser ut. Det möte som uppsatsen ämnar belysa är mötet mellan 
medborgare och välfärdsbyråkrater1, dvs. ett institutionellt möte. I detta fall är medborgaren 
en långtidssjukskriven person och välfärdsbyråkraten en rehabiliteringssamordnare vid 
försäkringskassan. I detta möte är rollerna relativt klart definierade. Båda parterna har en 
föreställning eller bild om hur mötet kommer att karakteriseras utifrån rollerna som besökare 
respektive handläggare. Således skulle man kunna betrakta försäkringskassekontoret som 
platsen för ”skådespelet” och ”scenen” utgörs av samtalsrummet. Huvudaktörer på scenen är 
två personer, handläggaren och besökaren. Hur kommer de båda parternas föreställningar om 
mötet tas i uttryck i realiteten? Hur spelar de sina roller? 

Syftet med studien är att beskriva och analysera generella och mer specifika aspekter på det 
institutionella samtalet. I det institutionella samtalet står parterna i en asymmetrisk relation till 
varandra, vilket gör att deras interaktion ofta speglas av ett maktsamspel. Några av de 
förutsättningar som ger interaktionen dess form är mötesarenan och parternas tidigare 
erfarenheter av liknande möten. Frågor som särskilt behandlas i uppsatsen är: Vad 
karaktäriserar mötesarenan? Hur struktureras samtalet i det givna sammanhanget? Hur ser 
mötets inre dynamik ut utifrån mötets givna förutsättningar? Hur ser maktsamspelet ut? Hur 
upprätthålls ”dramaturgin”? I denna förståelseinriktade ansats används metoder som 
observationer, samtalsanalys samt skattningsenkäter till handläggare och besökare som 
belyser aspekter före och efter mötet. Den teoretiska basen utgörs av samtalsanalys 
(conversation analysis) och delar av Erving Goffmans teori om ”interaktionens ritualer” eller 
vad som ibland kallas Goffmans ”dramaturgiska ansats”. 

Tidigare forskning kring institutionella möten 

Forskning kring institutionella möten finns både inom forskningsgrenen som utvecklats kring 
samtalsanalys och inom ämnena sociologi och socialt arbete med inriktning mot organisation 
och klientmöten. 

Forskartraditionen kring samtalsanalys sträcker sig tillbaka till Chicago under mitten av 1960-
talet. Harvey Sacks, som anses vara grundaren till samtalsanalysen använde Harald Garfinkels 
etnologiska ansats och Erving Goffmans dramaturgiska ansats som inspirationskällor till sina 
idéer (Atkinson & Heritage 1984:1ff). Sacks utvecklade sina idéer tillsammans med Emanuel 
Schegloff och Gail Jefferson. Dessa tre menade att de hade upptäckt ett system för hur 
organiserandet av yttranden i samtal kan vara applicerbar i flera kontexter (Titscher m.fl. 
2000:111). Inom samtalsanalysen antar man således att ett vanligt samtal är ett mycket 
organiserat fenomen och att det finns vissa grundregler som man medvetet eller omedvetet 
följer (Hutchby 1998). Samtalsanalysen som teori och metod har utvecklats av bl.a. Paul 
Drew och John Heritage. Drew och Heritage har studerat det institutionella samtalet i olika 
konkreta miljöer som läkare- och patientkonsultation, nyhetsintervjuer och psykiatriska inter-

                                                 
1  Michael Lipsky, (1980:3) använder begreppet ”street-level bureaurats”. Den svenska översättningen som 

används är välfärdsbyråkrater. Han benämner de tjänstemän som i sitt arbete dagligen har direktkontakt med 
människor och som har betydande handlingsfrihet i sin yrkesutövning med det begreppet.  
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vjuer genom samtalsanalys. De menar att det centrala i forskningen kring institutionella 
samtal är kontrasten mellan symmetriska relationer i vardagligt samtal och de mer asym-
metriska relationerna i institutionella samtal (Drew & Heritage 1992:47).  

Nationellt har forskningen kring samtal utvecklats vid institutionen Tema Kommunikation i 
Linköping, som bedriver forskning om olika former av samtal och kommunikation. Det 
institutionella samtalet har studerats och utvecklats bl.a. av professorerna Per Linell och 
Roger Säljö. Linell (1990:22) följer den amerikanska skolan och talar om de institution-
aliserade samtalens elementära former. Han urskiljer tre tydliga steg i samtalet, nämligen 
”försnack”, ”mellansnack” och ”eftersnack”. Studier som beskriver och analyserar olika steg 
eller faser i det institutionella samtalet har gjorts av Elisabet Cedersund (1992), Erik Fredin 
(1993), Christian Kullberg (1994), Leila Billquist (1999) och Margareta Bredmar (1999). De 
fyra förstnämnda studerar samtal mellan socialarbetare och klient och den sistnämnda har 
studerat samtal mellan barnmorskor och blivande mödrar. 

Kullberg (1994: 49, 51-52) beskriver hur samtalets olika faser återspeglar myndighetens och 
dess representanters mål med samtalet. Han menar att övergångarna mellan de olika faserna 
oftast sker på myndighetsrepresentanternas initiativ, men han finner också att alla faser inte 
finns med i samtliga samtal och att under vissa samtal kan en fas upprepa sig. De grundläg-
gande tre faserna kan betraktas som en idealtypisk modell. I verkliga samtal framträder 
faserna på ett dynamiskt och varierande sätt. Ett liknande synsätt framkommer hos Fredin 
(1993:43), som menar att då institutionella samtal är mål- och åtgärdsinriktade samt uppgifts-
orienterade innehåller samtalet en del rutiner som kan vara bestämda i olika grad (Se även 
Drew & Heritage 1992:25 och Linell 1990:21).  

Billquist (1999:121) anser att variationerna i samtalet och hur samtalet är upplagt måste ses i 
relation till klienters skilda situationer, klienters föreställningar om vad som förväntas av dem 
vid besöket på myndigheten, myndighetsrepresentantens yrkeserfarenhet och syn på den egna 
yrkesrollen, samt arbetsbelastningen hos myndighetsrepresentanterna. Med detta perspektiv 
eller medvetenhet om hur samtalen skiljer sig åt, har Billquist (1999:121-124) noterat fyra 
faser i samtal mellan socialarbetare och klienter. Den första kallar hon för mottagnings- eller 
inledningsfasen, som börjar i det ögonblick handläggaren hämtar sin klient i väntrummet och 
hälsningsfraser utbyts. Fas två är utredningsfasen. Där kartläggs den sökandes situation och 
handläggaren försöker att skapa sig en helhetsbild av klienten. Senare glider samtalet in på 
ekonomi och till vad Billquist benämner som åtgärds- eller beslutsfas i vilken information om 
regler och normer ges. Slutligen urskiljs en avslutningsfas. Där avrundas samtalet med att 
antingen bekräfta vad som tidigare har blivit sagts under mötet eller med lite ”småprat”. Bill-
quist (1999:124) betonar vikten av att hur samtalet avslutas är lika betydelsefullt som hur 
samtalet inleds och genomförs. 

Cedersund (1992) studerar vad som är karaktäristiskt för kontakten mellan biståndssökande 
klienter och socialtjänstens anställda, samt hur den är utformad allt ifrån det första telefon-
samtalet till mötet där beslut om bistånd fattats. En av Cedersunds analyser bygger på de 
språkliga och kommunikativa mönster hon har urskiljt i samtal och texter. Hon menar att man 
i samtalens detaljerade analyser kan observera hur individers sociala positioner formas och 
upprätthålls. I en annan analys utgår Cedersund från en beskrivning av den övergripande 
sociala strukturen i vilken mötet utspelar sig. Hon använder sig av det organisationsteoretiska 
begreppet välfärdsbyråkrat (se not 1) för att urskilja allmänna drag och arbetssätt som används 
inom organisationen, när medborgarna omvandlas till klienter. Cedersund sammanför sedan 
dessa två analyser för att visa hur medborgarna blir klienter via de språkliga mönstren som 
vanligtvis brukas i institutionella verksamheter.  
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Två sociologer som studerar klientmöten är Roine Johansson och Tola Jonsson. Medan 
Johansson teoretiskt analyserar handläggarnas handlingsutrymme och dess gränser, studerar 
Jonsson, genom empiriska observationer, hur handläggarna gör i praktiken. Johansson 
(1992/1997:61) härleder fem strukturerande dimensioner som tillsammans utgör förutsät-
tningar för handläggarnas möjlighet, i mötet med en klient, att som välfärdsbyråkrat använda 
sitt handlingsutrymme. Johansson (1992/1997) använder exempel från arbetsförmedlingen 
och försäkringskassan för att förtydliga sin teori. Jonsson (1997), som studerar möten mellan 
rehabiliteringssamordnare och långtidssjukskrivna invandrare, utgår i sin studie från bl.a. 
Johansson. Aspekter som hon studerar är maktsamspelet mellan handläggare och klient, insti-
tutionaliserade strategier som handläggare använder sig av och ”kritiska händelser” i mötet. 
Jonsson (1997) menar, med stöd av Goffman, att mötet har en bestämd ordning som dock inte 
är oberoende av det sammanhang som mötet utspelar sig i, vilket tydligt visar sig i de faktiska 
möten hon studerar. Hon efterlyser mer forskning kring mötet mellan handläggare och 
klienter inom försäkringskassan och visar också på möjligheterna att studera mötet utifrån ett 
goffmanianskt perspektiv. 

I min uppsats riktas intresset mot interaktionen i det institutionella mötet och då särskilt mot 
hur parterna i samtalet samspelar för att organisera samtalet. Men också mot hur parterna 
agerar för att upprätthålla sina roller och de förväntningar och skyldigheter som är knutna till 
dessa i det givna organisatoriska sammanhanget. Således har jag både en samtalsanalytisk och 
sociologisk ansats i uppsatsen. Inspirerad av Jonsson (1997) har jag valt försäkringskassan 
som forskningsarena för de institutionella samtalen. 

Teoretiska utgångspunkter 

I teoriavsnittet redogörs för de begrepp inom Goffmans teori om interaktionens ritualer som är 
centrala för uppsatsen. Först behandlas Goffmans syn på interaktionen i mötet inom den 
interaktionella ordningen samt dess relation till den institutionella ordningen. Därefter 
redogörs för begreppen framträdande, roll, ansikte och dramaturgiska strategier.2 Vidare 
redogör jag för samtalsanalysen som teori och då främst dess relation till Goffmans teori. 

Mötet i fokus  

Studiens fokus ligger på mötet mellan handläggare och besökare, dvs. den interaktionella 
ordningen. Samtidigt ingår mötet i ett samhälleligt och organisatoriskt sammanhang dvs. den 
institutionella ordningen (Goffman 1983). I detta kapitel vill jag redogöra för Goffmans syn 
på relationen mellan den interaktionella ordningen och den institutionella ordningen.  

Den interaktionella ordningens karaktär 

Goffman (1983) koncentrerar sin framställning till den ”interaktionella ordningen” 
(interactional order), dvs. interaktionen i mötet. Han vill betona att det är viktigt att göra en 
analytisk åtskillnad mellan interaktionell ordning och institutionell ordning. Han hävdar att 
den interaktionella är ”a substantial domain in its own right” (Goffman 1983:2). Att stå i kö är 

                                                 
2  Det är begrepp som Goffman hämtat ifrån teaterns värld, vilket har både för- och nackdelar. En fördel är att 

man har lätt att känna igen och ta till sig begreppen. En nackdel är att begreppen förenklar och begränsar den 
egentliga innebörd Goffman avser med begreppen. 
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enligt Goffman det tydligaste typexemplet av ”ren” interaktionell ordning. Köandet är något 
universellt, vi tar med andra ord inte hänsyn till strukturella faktorer som ålder, kön, 
samhällsgrupp eller etnicitet när vi står i en kö, utan vi omfattas av mer generella 
uppföranderegler. Vi förväntas respektera varandras plats i kön och upprätthålla en kö-
disciplin oavsett strukturella faktorer. 

Dessutom finns det en grundläggande förståelse bland människor i sådana ansiktet-mot-
ansikte (face-to-face) situationer, vilka han benämner servicetransaktioner (service trans-
actions). Goffman (1983:15) skriver, ”(…) equality of treatment and courteous treat-
mentparticipants in service transcations can feel that all externally relevant attributes are 
being held in abeyance (…)”. Den grundläggande förståelsen innebär alltså att alla som söker 
en viss service, t.ex. på försäkringskassan, skall bli bemötta på ett likartat sätt. En besökare 
förväntar sig en artig och tillmötesgående attityd av myndighetsrepresentanten. Samtidigt som 
det är de generella uppförande reglerna som ska gälla i mötessituationen. Men besökaren 
förväntar sig även det specifika bemötandet i just hans eller hennes ärende. Med andra ord, 
det är både en förväntan inom en mellanmänsklig nivå och förväntan på det specifika inom 
servicetransaktionen. 

Goffman betonar särskilt att den interaktionella ordningen inte är någon reflektion eller 
konsekvens av den institutionella ordningen. Med andra ord, interaktion i praktiken är inte 
något uttryck av strukturella arrangemang. Men vissa sociokulturella förgivettaganden finns 
med i mötet som ”extra-situationella” influenser. Ifrån tidigare möten, situationer, har vi 
införlivat erfarenheter vilka vi bär med oss in i en ny situation. Erfarenheterna bygger på en 
gemensam kulturell kunskapsbas, en gemensam förståelse. Goffman (1983:4) skriver att ”(…) 
each participant enters a social situation carrying an already established biography of prior 
dealings with the other participants (…) and enters also with a vast arry of cultural 
assumptions presumed to be shared”. Denna kunskapsbas inom den interaktionella ordningen 
delas av människor tillhörande samma grupp och innehåller uppföranderegler, dvs. hur vi ska 
uppträda gentemot varandra. Ovanstående exempel om att stå i kö är en erfarenhet i vår 
gemensamma kunskapsbas som vi bär med oss och tillämpar i nya situationer. Liksom den 
föreställning om mötet som man bär med sig. 

Uppförandereglerna kan även beskrivas som en moralisk dimension i mötet. Denna moraliska 
dimension driver oss till att medvetet och omedvetet uppföra oss på ett, enligt upp-
förandereglerna, konsekvent sätt. Skulle vi mot förmodan frångå uppförandereglerna, 
upplever vi känslor av olust och det skulle också leda till negativa sociala sanktioner av vårt 
beteende. Denna moraliska dimension är djupt rotad inom oss och fungerar som en 
grundläggande drivkraft i våra möten. Uppförandereglerna inverkar på individen på två sätt, 
det ena handlar om skyldigheter och det andra om förväntningar. Skyldigheterna och 
förväntningarna är förknippade med de roller som vi i situationen identifierar oss med. 
Skyldigheter och förväntningar kan betraktas som ett växelspel i mötet. När en person 
identifierar sig med en roll i en situation, har personen skyldighet att uppträda enligt de 
moraliska uppföranderegler som tillskrivs rollen. Det kommer då att svara mot andras 
förväntningar på personens beteende. Men likväl som andra har förväntningar på personens 
agerande har de andra skyldigheter att ge den agerande ett för denne förväntat beteende 
(Goffman 1970:46 ff). Uppförandereglerna kan endast studeras och analytiskt förstås inom 
den interaktionella ordningen.  

Goffman (1983:11) betonar, som tidigare framgått, att sociala strukturer inte bestämmer 
kulturella uttryck i interaktionen, utan utgör snarare en hjälp till att välja en tillgänglig och 
passande repertoar i situationen. Människor använder passande uppföranderegler i olika 
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sociala situationer med en viss kontext och social struktur. En individs framträdande social-
iseras, formas och finslipas för att passa in i förutsättningar och förväntningar som finns i den 
samhälleliga kontexten. Vi organiserar våra sociala kontakter och relationer, som ett exempel 
på hur sociala strukturer samverkar med den interaktionella ordningen. Goffman menar att vi 
strukturerar upp vårt beteende, efter hur nära vi känner personerna som vi omges av. Vissa 
personer är man bara bekant med och för att upprätthålla kontakten räcker det med att hälsa 
och ”småprata” när man möts på en offentlig plats. Andra personer, som man har en djupare 
kontakt med, har man en annan skyldighet inför t.ex. att uppdatera vederbörande om vad som 
har hänt runt personen (Goffman 1983:13). De olika uppförandereglerna vi använder vid 
dessa olika tillfällen är på sätt och vis kopplade till vår kulturella samspelsordning av vad som 
anses vara ett passande förhållningssätt i olika sociala relationer. När våra uppföranderegler 
blir till ett rutiniserat och rituellt handlande blir reglerna institutionaliserade och därmed en 
del av den institutionella ordningen. Goffman framhåller att den agerande ofta omedveten om 
hur mycket av hans eller hennes framträdande som i själva verket är rutiniserat (Goffman 
1959/1998:50). Vidare menar han att sociala strukturer är sårbara och beroende av vad som 
händer i ansikte-mot-ansikte relationen (Goffman 1983:8).  

Det finns enligt Goffman (1983:14) mer eller mindre tydliga attribut hos människor såsom 
ålder, kön, klass och etnicitet, som avgör statusgraden i vårt stratifierade samhälle. Samhället 
är uppbyggt efter en hierarkisk ordning där dessa sociala attribut har en avgörande betydelse i 
samspelsordningen. En individ förväntar sig att bli uppfattad av andra människor efter sina 
attribut likväl som de andra förväntar sig att individen agerar eller uppträder på ett efter 
attributen förväntat sätt. Med andra ord, attributen är förknippade med roller, och vår 
moraliska drivkraft leder oss att agera utefter de förväntningar och skyldigheter som görs 
gällande i situationen. Goffman menar att det som begränsar och möjliggör en persons roll är 
just sociala faktorer. Han skriver;  

Obviously, there exist what might be called social factors, preferred or ancillary 
qualifications required of the person who takes the role, these organized in our 
system of age grading, sex typing, class and ethnic stratification.(---) Just as a role 
may call for a player who has certain ’incidental’ social qualifications, so a player 
may feel obliged to restrict his choice of role because of public expectations 
regarding someone with his profile of social attributes (Goffman 1974:270). 

Sammanfattningsvis betraktar Goffman interaktionen som en nivå med inre egenskaper och 
faktorer dvs. en särskild ordning vilken ger sin form till interaktionen. Han ser den mänskliga 
naturen som universell medan kulturskillnader avgör vilka sociala erfarenheter och upp-
föranderegler som individen förhåller sig till (Goffman 1970: 43ff). Han menar att den 
interaktionella ordningen har en egen dynamik samtidigt som den inte är helt oberoende av 
den institutionella ordningen. Goffmans synsätt på relationen mellan den interaktionella 
ordningen och den institutionella ordningen utgör grunden för hur jag ser på mötet som står i 
fokus för min uppsats. Jag ämnar lyfta fram den sociala aktiviteten i mötet som kan återspegla 
uppföranderegler inom den interaktionella ordningen och på så vis bl.a. försöka förstå hur 
dramaturgin upprätthålls. Den institutionella ordningen gör sig samtidigt gällande utifrån den 
specifika kontext som mötet utspelar sig inom.  
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Framträdandet  

Framträdandet utgör i uppsatsen ett övergripande begrepp. Begreppets empiriska referenser 
utgörs av många viktiga och centrala aspekter av vad vi iakttar hos varandra för att få en 
uppfattning om hur vi bör uppträda mot varandra.  

Goffman utgår ifrån att samspelet mellan människor formar människorna till sociala varelser 
och till deras skilda roller som finns givna i samhällskontexten (Goffman 1959/1998, 1970). 
Det är genom möten som människan får sin identitet och samtidigt upprätthåller densamma. I 
interaktionen utför individen ständigt en aktivitet inför andra individer - en publik. Det är 
denna aktivitet som Goffman benämner ett framträdande. Goffman (1959/1998:129) menar 
att det finns tre nyckelroller i ett givet framträdande, nämligen den individ som agerar, 
publiken som den agerade manifesterar ett ”intryck” på och de utomstående som inte ingår i 
agerandet eller iakttar framträdandet, utan ingår som ett nätverk till de agerande. Ett konkret 
exempel på de olika rollerna inom försäkringskassans värld är handläggaren och besökaren 
som växelvis är agerande respektive publik. Rollen som utomstående i de observerade mötena 
är exempelvis läkaren, som inte finns med i mötet, men vars utlåtande upptar en stor del av 
samtalet.  

Individens allmänna och regelbundna beteende i ett framträdande, så som det uppfattas av 
publiken kallar Goffman (1959/1998:28ff) för en fasad. Fasaden omfattar helhetsintrycket av 
individen, t.ex. kön, ålder, kläder, storlek, utseende, kroppshållning med gester och mimik, 
men även individens samhällsposition. Publiken är den eller de personer som tolkar individ-
ens agerande, dvs. de som studerar hur den agerande gör sin framställning i framträdandet. En 
avgörande faktor för hur publiken ska tolka individens framträdande är huruvida den har 
någon form av information eller kunskap om individen. Om publiken har information om 
individen bidrar det till att definiera situationen. Samtidigt skapar det en möjlighet för 
publiken att i förväg ana vad individen kommer att förvänta sig av dem och i sin tur vad de 
kan förvänta sig av individen. När individen framträder inför andra kommer hans eller hennes 
handlingar att påverka den definition av situationen som publiken och den agerande kommer 
fram till. Det bör även betonas att publiken har relativt stor del i den agerandes framträdande, 
genom sitt tillträde till framträdandet håller de interaktionen levande. 

Definition av en situation är ett begrepp som står för det intryck som skapas i vardagliga 
framträdanden. Kunskap om interaktionspartnern är av betydelse som påpekas ovan. I 
situationer där publiken inte har någon information om individen, söker de efter ledtrådar i 
individens uppträdande och utseende, dvs. helhetsintrycket för att definiera situationen och 
därav ge individen ett korrekt bemötande (Goffman 1959/1998:11-12). Goffman menar att 
individer oavbrutet läser av situationen och varandra i samspelet för att skaffa sig kunskap om 
hur de andra ska uppfattas. Det är inte bara situationen som har betydelse för hur individen 
tolkar och läser av situationen utan individens erfarenheter, förväntningar och samhälls-
kontext har också en stor betydelse i sammanhanget. Det som dock blir avgörande för fram-
trädandet och definitionen av situationen är den information som publiken observerar hos den 
agerande under interaktionen. Det innebär att den agerande, för att göra ett gott socialt 
intryck, agerar med stor försiktighet. Ofta tillämpar publiken sina tidigare erfarenheter av 
individer som har ett liknande uttryckssätt på individen de för tillfället har framför sig. Det 
leder till att de använder stereotypa uppfattningar på individen (Goffman. 1959/1998: 11-30, 
194). 

En orsak till användningen av stereotypa uppfattningar eller förväntningar kan vara att vi 
förväntar oss att det finns en överensstämmelse mellan uppträdande (dvs. information 
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publiken har om individens sociala status) och manér (dvs. den information publiken har om 
vilken roll individen spelar i interaktionen). Goffman menar att vi även förväntar oss att det 
bör finnas ett sammanhang mellan den sociala situationen, det fysiska rummet, uppträdande 
och manér. Det innebär att vi av erfarenhet har lärt oss vilka beteenden och uppföranderegler 
som är gällande i olika sociala situationer (Goffman 1959/98:30-31). I en definition av 
situationen strävar således individen efter att följa ett konsekvent beteendemönster enligt 
uppförandereglerna knutet till kontexten. Goffman (1970) menar att i individens framträdande 
manifesterar han eller hon medvetet eller omedvetet ett intryck av situationsdefinitionen, där 
individens jaguppfattning och identitet utgör en viktig del. Goffman skriver; 

De flesta handlingar som styrs av beteenderegler utförs i själva verket utan att man 
tänker på det. Om man frågar den som handlar svarar han att han utförde handlingen 
”utan någon orsak” eller därför han ”kände” att han ville göra så (Goffman 1970:47). 

Det finns även en viktig moralisk aspekt i intrycksstyrningen av varje definition av 
situationen. Det stratifierade samhället är uppbyggt efter att varje individ som besitter vissa 
sociala egenskaper har rätt att vänta sig att andra människor ska värdera och behandla honom 
eller henne på ett pliktskyldigt sätt. Därav kan man se att människors förväntningar på 
varandras roller både innehåller en makt- och moraldimension (Goffman 1959/1998:21ff). 

Roller och ansikte 

Viktigt för uppsatsen är Goffmans begrepp roller och ansikte då dessa kan relateras till 
rollframträdande och hur parterna definierar situationen.  

Goffman (1959/1998) menar att det finns brist på överensstämmelse mellan våra ”mänskliga 
jag” och våra ”sociala jag”. I våra mänskliga jag har vi varierande känslomässiga impulser 
som kan förändras på ögonblicket, medan vi i våra sociala jag inte tillåts att visa dessa 
impulser. Det är genom social disciplin som man kan hålla tillbaka sina känslor och impulser, 
och därmed inte visa vem man egentligen är. Goffman (1959/1998:189) talar om en drama-
turgisk disciplin, som innebär att man har självbehärskning nog att kunna kontrollera sin röst 
och sina ansiktsuttryck. Ofta identifierar vi en individs jag och den roll individen gestaltar 
som exakt lika, man uppfattar att kombinationen av individens jag och rollgestalt är något 
som finns i individens kropp. Rollgestalten är individens framställda jag, en slags före-
ställningsbild som hålls vid liv genom individen, där individen i rollgestaltens framträdande 
tillskrivs ett jag. Med andra ord kan man säga att jaget alltså inte härstammar ifrån dess 
innehavare utan ifrån den scen där hans eller hennes aktivitet spelas upp. Goffman 
(1959/1998:218) betraktar jaget som en produkt av en scens aktivitet men som inte är orsak 
till scenen. Det framställda jaget i en rollgestaltning är inget organiskt ting, dvs. en fysisk 
människa, utan en dramatisk effekt som uppstår ur scenen. Då vi analyserar jaget i 
framträdandet gör vi det utifrån rollgestalten och inte utifrån den fysiska individen. Goffman 
(1959/1998:219) menar att den fysiska individen enbart utgör en slags ”hängare” som håller 
upp en kollektiv produkt under en tidsperiod. Själva medlen för att skapa och bevara ett jag 
finns inte inuti den fysiska individen eller dess ”hängare”, de finns att söka i sociala 
institutioner samt i interaktionen med andra.  

Precis såsom det tidigare framgått i uppsatsen, är en individs roll sammankopplad med hans 
eller hennes sociala attribut. Rollen är även förknippad med den sociala situation som 
individen befinner sig i, dvs. vilka andra individer som finns i individens omedelbara närhet. 
Goffman menar att de andra individerna kan ses som varierande andra roller till individens 
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roll. Det kallar han för rollsammansättning (role-set). Han illustrerar rollsammansättningen 
med läkaren och de rollkaraktärer som läkaren vanligtvis interagerar med, patienter, sjuk-
sköterskor, kollegor m.m. I denna rollsammansättning har läkaren olika sub-roller utifrån sin 
roll som läkare (Goffman 1961:85-86).  

En individ kan ha olika huvudroller, läkaren i exemplet ovan kan även vara far, son och 
medlem i en golfklubb. För att individen skall lyckas agera i de olika rollerna, bör han eller 
hon göra en publikåtskillnad, med andra ord undvika att personer som normalt ser individen i 
en roll ingår i publiken där majoriteten ser individen från en annan roll. Goffman belyser detta 
genom det klassiska stereotypa exemplet med mannen som spelar rollen som tyrann på sin 
arbetsplats, men rollen som toffelhjälte i hemmet (Goffman 1959/1998:121-122).  

Viktigt att betona är att det finns en rolldistans hos människor som gör att man dels kan 
reflektera över sitt eget agerande och dels ha lättare att skifta mellan de olika rollerna. Ju 
närmare eller ju mer en individ har identifierat sig med sin roll desto svårare kan det vara för 
individen att distansera sig från rollen. Upplever individen däremot ett större motstånd till 
rollen, dvs. har svårt att identifiera sin självbild med rollen, har individen lättare att distansera 
sig (Goffman 1961:105-113). Goffman ser rolldistansen som en del av den dramaturgiska 
disciplinen.  

Jag syftar då på det förhållandet att samtidigt som den agerande skenbart är 
fördjupad i och uppslukad av den roll han spelar och av allt att döma spontant går 
upp i sin aktivitet, måste han icke desto mindre ha en känslomässig distans till sitt 
framträdande på ett sätt som ger honom fria händer att ta itu med oförutsedda 
dramaturgiska inslag allteftersom de uppkommer (Goffman 1959/1998:188). 

Goffman (1959/1998:219) beskriver att den agerande individen till skillnad från en framställd 
rollgestalt är öppen för nya lärdomar som han eller hon kan använda för att lära sig en roll. 
Det innebär att individen kan känna tillfredsställelse över ett lyckat framträdande eller 
uppleva ångest och fruktan för att göra bort sig i ett framträdande. Dessa känslor kan man 
förknippa med individens ansikte. Goffman (1970:11) definierar ansikte: ”(…) som det 
positiva sociala värde en person faktiskt gör anspråk på för egen del genom den linje andra 
antar att han har valt under en speciell kontakt”.  

Ansiktet är utformat efter olika sociala attribut som är legitima i samhället, således kan denna 
bild eller ansikte delas av andra. Min tolkning av termen ansikte är att det är ett annat, mer 
laddat begrepp som används istället för roll. I ansikte finns en annan dimension som mer är 
förknippat med känslor och den självbild man tillskriver sig. Goffman (1970) menar att i ett 
socialt samspel visar alla interaktionsparter varandras ansikten hänsyn. Andras ansikten och 
sitt eget ansikte är sociala konstruktioner av samma ordning. Denna ordning omfattas av 
uppföranderegler och vilken situationsdefinition som är styrande, vilket i sin tur avgör hur 
mycket varje individ känner för ansikten och hur känslan för ansikten fördelas mellan 
interaktionsparter. Det klassiska uttrycket att ”förlora ansiktet” som betyder att man har miss-
lyckats i sitt framträdande eller att man är förlägen över sin egen insats i interaktionen, är 
något som Goffman (1970) nämner för att beskriva frasen ”att rädda ansiktet”. Att ”rädda 
ansiktet” är analytiskt sett en process där en individ får gensvar eller intryck ifrån andra att 
han eller hon inte har förlorat ansiktet. Han betonar att bevarandet av ansiktet är ett villkor för 
samspelet och inte ett mål med interaktionen. Goffman menar att individer drivs av två 
attityder i samspelet, vilka är en försvarsställning som innebär att rädda sitt eget ansikte samt 
en skyddande inställning, att rädda andras ansikten.  
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När en person försöker rädda en annans ansikte, måste han välja en kurs som inte 
leder till att han förlorar sitt eget. När han försöker rädda sitt eget ansikte, måste han 
ta hänsyn till den förlust av ansikte som hans handling kan medföra för andra 
Goffman (1970:19). 

Dramaturgiska strategier 

För att lyckas med sitt rollframträdande, bevara intrycket av situationsdefinitionen och för att 
”rädda ansiktet” använder aktören sig av olika dramaturgiska strategier som exempelvis 
footing3 och fokuserad uppmärksamhet (focused interaction). 

Vanligtvis har människor en uppsättning av olika ansiktsräddande färdigheter, vilka kan 
betraktas som dramaturgiska strategier. Goffman (1970) anser att människor har kunskap om 
den ansiktsaktivitet som är gällande i olika sociala situationer, samt erfarenhet av hur den 
skall nyttjas. Denna förmåga benämner Goffman (1970:18) takt eller social färdighet. Genom 
att man blir varse hur andra har tolkat ens handling och hur man själv har tolkat deras 
handlingar kan man välja lämplig ansiktsräddande handling. Det finns en outtalad samverkan 
mellan interaktionsparterna som bygger på en tyst överenskommelse om hur vi via språket 
kan förmedla en förståelse för varandras ansikten. En dramaturgisk strategi hos Goffman är 
begreppet footing. Footing är de små ändringar och skiftningar som kännetecknar vanligt tal. 
Han menar att vi i talet konstant ändrar ”fotsteget”, och genom språket kan vi förändra eller 
bevara intrycket av situationsdefinitionen (Goffman 1981:128). Footing innebär även en 
förmåga att känna in (perceive) hela situationen inklusive platsen för skådespelet, scenen, 
andras närvaro och sitt eget uttalande i ett samtal så att man under samtalets gång kan ändra 
inriktning av sin egen placering i framträdandet. Med andra ord följer man strömmen av 
skiftningar i samtalet. Ett konkret exempel för att försöka illustrera ”fotarbetet” kan vara en 
situation när man hälsar på hemma hos en av sina vänner. Man känner in vännens hem, den 
fysiska miljön och dess rekvisita, samt använder sig av tidigare erfarenheter av möten hos 
vännen. I samtalet med vännen, iakttar man uppmärksamt vad han eller hon säger samtidigt 
som man förmedlar sin förståelse för vad som sagts och visar vad man själv står i förhållande 
till det sagda. Båda visar varandra hänsyn till vad som är legitimt att tala om i situationen för 
att ingen skall förlora ansiktet. Genom att man är uppmärksam på vad vännen säger kan man 
snabbt uppfatta när han eller hon börjar på att tala om något annat, man bekräftar då sin 
förståelse inför vännen med ord och kroppsspråk. Detta är något som ständigt förekommer i 
alla vardagliga samtal.  

För att man skall kunna lyckas med att följa strömmen av dessa skiftningar i samtalet måste 
man vara mycket lyhörd och uppmärksam på samtalsparten, vilket leder oss in på Goffmans 
begrepp fokuserad uppmärksamhet. Fokuserad uppmärksamhet innebär att två eller flera 
personer interagerar nära tillsammans med ett gemensamt intresse eller mål med inter-
aktionen. Goffman (1963:24) skriver ”(…) when persons gather close together and openly 
cooperate to sustain a singel focus of attention, typically by taking turns at talking.” Fokus-
erad uppmärksamhet kan både betraktas som en förutsättning för footing och som en enskild 
dramaturgisk strategi, då man medvetet i situationer kan välja att visa sin uppmärksamhet 
eller att använda raka motsatsen dvs. ofokuserad uppmärksamhet (unfocused interaction eller 
civil inattention)4. En situation där vi väljer ofokuserad uppmärksamhet är när vi visar att vi 

                                                 
3  Det finns ingen svensk term. Min översättning i den fortsatta texten är ”fotsteg” eller ”fotarbete”. 
4  Se Goffman (1963) och (1971) 
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inte hör personers högst privata samtal i mobiltelefonen på offentliga platser eller när vi 
vänder bort blicken när vi delar hiss med andra. 

Samtalsanalysen och dess koppling till Goffmans teori  

Samtalsanalys kan både betraktas som en metod och en teori. I detta avsnitt ligger betoningen 
på samtalsanalys som ett teoretiskt perspektiv och kommer endast kort att beröra samtals-
analysen som metod5. Jag kommer främst att beskriva likheter mellan samtalsanalysens 
företrädare och Goffman.  

Samtalsanalys innebär studerandet av både vardagliga och institutionella samtal, det kan 
beskrivas som en systematisk analys av hur samtal produceras i olika kontexter. Inom 
samtalsanalys försöker man, som jag tidigare nämnt, avtäcka hur samtal är organiserade. Sam-
talsanalys bygger på att man intar samtalsparternas perspektiv, dvs. hur de framställer sig för 
varandra, samt hur de ger bekräftelse på att de har förstått varandra (Hutchby 1998:13,15). 
Vanligtvis används bandupptagningar eller videoinspelningar av interaktion mellan två eller 
flera personer i naturliga miljöer, dvs. interaktioner som äger rum i vardagliga situationer och 
inte under experimentella förhållanden (Hutchby 1998:5, Atkinson & Heritage 1984:2).6  

Det som studeras i samtalsanalys är hur turtagandet (turn-taking) ser ut i samtalsinteraktionen 
(talk-in-interaction), hur samtalet är organiserat, samt hur samtalsparterna ”lyckas” med tur-
tagningen och vilka systematiska resurser som används. Här finns en klar parallell till 
Goffman, han talar också om turtagandet i interaktionen mellan parterna.7  

Det finns tre områden som har stor relevans och som samtalsanalys fokuserar på. Dessa är a) 
regler vid turtagandet (the rules of turn-taking), b) hanteringen av överlappande tal (the 
management of overlappning talk) och c) organiserandet av konversationslagning (the organ-
ization of conversational repair) (Hutchby 1998:38,39). När jag studerar hur samtalsparterna 
orienterar sig mot varandra och den sociala kontexten, använder jag främst hanteringen av 
överlappande tal och till viss del av regler vid turtagning. 

Turtagandet kan variera beroende på vad människor säger och hur de säger det, samt hur lång 
tid personen talar. Det systematiska tillvägagångssättet vid turtagandet innebär att en 
samtalspart talar i taget och när parterna byter tur att tala görs det med ett så litet glapp som 
möjligt (Hutchby 1998:47). Det som i realiteten händer är att en person visar bekräftelse på 
vad den andre har sagt genom att svara på det yttrande som den tidigare person har sagt. 
Hutchby (1998:15) skriver: ”(…) speakers display in their sequentially ’next’ turns an 
understandning of the ’prior’ turn was about”. Detta moment vid turtagandet innehåller enligt 
mina observationer någon hundradels sekunds väntan innan den ene personen responderar på 
vad den andra har sagt. Överlappning av tal däremot sker mer aktivt och direkt. Man 
analyserar pågående samtal för att visa sitt eget deltagande i samtalet (Hutchby 1998:38). 
Överlappningen innebär konkret att man responderar innan samtalsparten har avslutat sin 
mening. Nedan följer ett citat ifrån empirin som kan belysa överlappningen. H står för 
handläggare och B för besökare:8 

                                                 
5  Hur jag metodmässigt har använt mig av samtalsanalys, framgår i metodavsnittet.  
6  Se även Stefan Titscher m.fl. 2000:116 
7  Se kapitel 1 ”Replies and Responses” i Forms of talk (1981). 
8  Transkriptionens tecken finns förklarat i bilaga 1. 
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221 H: de flesta vill ju ha en heltidsarbetare^ 
222 B:             [ för du vet om du menar jag menar femtiofem år vem vill ha mig? 
223 H:                                                                                              [ m: m: nej det  
224 är en svår period (.) ¤ just om man inte är frisk så att de:^ måste man ju inse 
225 B:        [ ja:                               [ nej                              [ ja .h 

Båda parter är angelägna om att respondera på varandras uttalanden och bekräfta att man 
förstår varandra. Jag anser att man kan förena samtalsöverlappning med Goffmans 
(1981:124ff) begrepp footing, dvs. att vi ändrar ”fotsteget” och bevarar intrycket av situa-
tionsdefinitionen.  

Samtalsanalys handlar till stor del om hur ömsesidig förståelse uppstår och uppvisas i 
samtalet. För att båda samtalsparter skall kunna genomföra interaktionen krävs att båda är 
engagerade och lyhörda, dvs. att båda använder sig av fokuserad uppmärksamhet. Goffman 
skriver själv:  

In the management of turn-taking, in the assessment of reception through visual 
back-cannel cues, in the paralinguistic function of gesticulation, (---) For the 
effective conduct of talk, speaker and hearer had best be in a position to watch each 
other (Goffman 1981:129-130).  

Goffman menar att det underlättar för parterna om de har visuell kontakt, till skillnad från 
exempelvis tala i telefon. Följaktligen fungerar Goffmans begrepp footing och fokuserad 
uppmärksamhet väl när man vill analysera överlappningen i samtal. De visar på det aktiva 
deltagandet i samtalet.  

Sacks beskriver hur han genom att studera vardaglig konversation söker finna tekniken för 
konversation:  

The idea is to take singular sequences of conversation and tear them apart in such 
way as to find rules, techniques, procedures, methods, (…) that can be used to 
generate the orderly features we find in the conversation we examine (Sacks 
1984:413). 

Således försöker Sacks förstå hur ett samtal i interaktion (talk-in-interaktion) är organiserat på 
en egen nivå, dvs. som ett maskineri oberoende av individuella samtalsparter. Detta kan 
jämföras med att Goffman hävdar att den interaktionella ordningen har egna egenskaper 
relativt oberoende av den institutionella ordningen (se även Hutchby 1998:27, Leeppänen 
1997:13).  

Sacks menar att ett samtal kan vara både kontextfritt (context-free) som kontextkänsligt (con-
text-sensitive) i en och samma situation. Kontextfritt, i den mening, som framgår ovan, att 
samma tekniker i samtal kan användas av olika människor i olika situationer. Kontextkänsligt, 
med avseende på hur samtalsparterna i en speciell situation uppträder och använder sitt språk 
med hänsyn till vilken relation parterna har till varandra. Hutchby (1998:35) uttrycker detta på 
följande vis: 

(…) on each specific occasion, these participants in particular are designing their talk 
in the light of what has happened before in this conversation, and possibly also in 
their relationship as a whole, among other contextual specifics. 
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Det finns alltså en tidsdimension som omfattar förfluten tid, nutid och framtid i orienteringen 
av den specifika kontext som samtalsparterna befinner sig i. Goffman betonar att den sociala 
kontexten har en historia och förändras över tid, och att denna förändring endast kan förstås i 
det sammanhang där den uppkommer (Goffman 1983:9). Med andra ord, den sociala kon-
texten är viktig i hur människor läser av situationen, framträder och upprätthåller sin roll i 
samspelet. Kontexten är en viktig del av det man inom samtalsanalys kallar inferential order 
of talk, som innebär att människor håller sig till en bestämd ordningsföljd, samt vad som 
förväntas av samtalsparter i ett specifikt samtal med en specifik kontext. ”(…) inferential 
order of talk: the kinds of cultural and interpretive resourses participants rely on in order to 
understand one another in appropriate ways” (Hutchby 1998:39).  

Inferential order of talk kan jämföras med Goffmans resonemang om en gemensam kunskaps-
bas. Goffmans anknytning till inferential order of talk framgår även i följande citat:  

För alla samhällen gäller att närhelst den fysiska möjligheten till verbala samspel 
uppstår, tycks ett helt system av sedvanor, konventioner och förfaringsregler träda i 
funktion och fungera som redskap för styrning och organisation av budskapsflödet 
(Goffman 1970:34).  

Således menar jag att institutionella samtal får en annan karaktär än vardagliga samtal då 
samtalet påverkas av det historiska och sociala sammanhang som den omges av. 

I institutionella kontexter intar samtalet en form av orientering mot vissa på förhand bestämda 
mål med det specifika mötet. Linell skriver: ”De institutionella samtalstyperna karaktäriseras 
således av att de har bestämda syften och därigenom också bestämda begränsningar på vad 
man kan eller får tala om” (Linell 1990:21).  

Det sker inledningsvis en rollmarkering mellan samtalsparterna, där en part automatiskt 
placerar sig i en asymmetrisk position i relation till den andra parten. Det gör att den part som 
förfogar över ”makten”, har rätt att fråga den andra samtalsparten om saker rörande hans eller 
hennes egen integritet (Hutchby 1998:161). Linell (1990:19) menar dock att det förekommer 
asymmetri i olika grad i de flesta vardagliga samtal och att man undviker vissa ämnen, samt 
att vi dras till att uppträda på ett hövligt och taktfullt sätt. Genom att rollerna i det 
institutionella samtalet är mer tydliga och kulturbundna ifrågasätts sällan auktoritetens roll, 
utan asymmetrin mellan parterna fortsätter att reproduceras då parterna bekräftar och träder in 
i sina givna roller (Linell 1990:30). Även här finner vi likheter med Goffman när han betonar 
parternas olika skyldigheter och förväntningar i mötet. 

Sammanfattningsvis kan vi alltså se flera likheter mellan samtalsanalysens företrädare och 
Goffman, men det finns också skillnader. En viktig sådan är att Goffman är mer dynamisk i 
sina analyser, medan exempelvis Sacks är mer systematisk och teknisk i sitt sätt att analysera.  

Metod 

I metodavsnittet beskrivs val av metod, tillvägagångssätt, hur det empiriska materialet 
analyseras, samt etiska aspekter. 

Mitt intresse för institutionella möten mellan försäkringskassan och medborgare ledde till att 
jag tog kontakt med den personalansvarige för ett kassekontor i en mellansvensk stad. En 
förfrågan riktades till rehabiliteringshandläggare. Tre handläggare visade intresse att delta i 
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studien. Sammantaget gjorde jag fyra mötesobservationer fördelade på två av handläggarna.9 
De observerade mötenas tidslängd varierade allt ifrån 15 minuter till 1 timme, vilket är normal 
mötestid enligt handläggarna. Ett möte tog 2 timmar, alltså exceptionellt lång tid. Data-
insamlingens omfång kom att bestå av fyra observerade möten, fyra bandinspelningar samt 
åtta skattningsenkäter. 

Handläggarna som medverkade i studien arbetar med rehabiliteringsfrågor och besökarna i de 
observerade mötena är långtidssjukskrivna, därav kom mötena att gestaltas av frågor kring 
besökarnas rehabilitering, sjukskrivningstid, arbetsträning, arbetsförhållanden, sjukbidrag, 
förtidspension, samt läkarens utlåtande kring besökarens sjukdom. När handläggarna träffar 
besökarna, är det första gången som handläggarna möter besökarna. Så för besökarna är det 
endast en ny handläggare. Besökarna har tidigare erfarenhet av möten på försäkringskassan.  

Val av metod  

Eftersom syftet är att beskriva och analysera både generella och mer specifika aspekter i det 
institutionella samtalet, så är observationer ett lämpligt metodval. Det grundläggande med 
observationer är att det är något som vi gör dagligen för att veta hur vi ska bete oss i olika 
kontexter. Observationer i forskning har ett relativt likartat syfte. Syftet inom forskningen är 
att producera offentlig kunskap (public knowledge) som andra kan ta del av och använda i 
andra forskningssammanhang. Det som kännetecknar observationer inom forskningen är att 
de är noga planerade och insamlade på ett systematiskt sätt. Det finns flera fördelar med att 
använda observationer i forskning exempelvis i jämförelse med intervjuer. En fördel är att 
forskaren kan notera den fysiska miljön och vilket socialt beteendet som försiggår där, utan att 
behöva förlita sig på andra källor. En annan fördel är att en observatör kan se vad deltagande 
studieobjekt inte ser. Oftast tas den fysiska miljön och dess relaterade beteenden förgivna av 
studieobjekten och de har då svårt att beskriva vad som händer. Det är genom observationer 
som man kan iaktta vad som sker i samspelet och upptäcka viktiga beteendemönster, genom 
att vara en betraktare av interaktionen i situationen. (Sapsford & Jupp 1996:57-59) När man 
står utanför interaktionen mellan två individer upplever man sig se interaktionen på ett annat 
sätt. Genom sitt utanförskap kan man betrakta vad samtalsparterna faktiskt vill förmedla till 
varandra och hur det kan ta sig uttryck. I observationerna kan man bl.a. fånga in sam-
talsparternas samspel i form av gester och mimik och se hur den fysiska miljön påverkar 
parternas samtal. Viktigt är också att forskaren, precis som samtalsparterna, kan känna in och 
”orientera” mig mot samtalsparterna i situationen. Det är något som man inte kan göra med 
någon annan metod. Det specifika med observationer, är alltså att man är delaktig i 
situationen och kan förnimma olika dimensioner av vad som inträffar framför ögonen. 
Ytterligare en fördel som Sapsford och Jupp (1996:59) nämner är att observationer kan vara 
användbara i jämförelse med andra källor som t.ex. intervjuer för att antingen komplettera 
informationen eller för att stämma av med fler källor och se huruvida de överensstämmer.  

Det finns även nackdelar med observation som metod. Det som kanske är den främsta 
nackdelen är att människor medvetet eller omedvetet ändrar sitt beteende för att de vet att de 
blir observerade och det empiriska materialet blir då inkorrekt. En annan nackdel är att obs-
ervationer filtreras genom observatörens tolkningar och därmed kan inte metoden ge en direkt 
presentation av verkligheten (Sapford & Jupp 1996:59). Att enbart använda sig av observa-

                                                 
9  Urval av möten beskrivs under rubriken Etiska överväganden. 
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tioner är alltså relativt omstritt. Frågan är huruvida en metod med en forskare som det enda 
mätinstrumentet kan ge en rimlig tolkning av studieobjektet.  

Jag anser att fördelarna med observationer väger tyngre än nackdelarna och att metoden är 
betydelsefull för studiens syfte. För att öka trovärdigheten, har jag som komplement spelat in 
mötet. Inspelningen är också nödvändig för möjligheten att genomföra samtalsanalys. Sett 
från samtalsanalysen som bygger på en transkription av bandinspelningar kan man återge 
interaktionens form. Med stöd av samtalsanalys kan andra på ett tydligare sätt följa mitt 
resonemang och bedöma huruvida min tolkning är rimlig. Ett annat komplement är skatt-
ningsenkäter10, vilka delades ut till handläggare och besökare i samband med mötets avslut-
ande.  

Jag har i min framställning av det empiriska materialet försökt att integrera samtalsanalys med 
observationer och skattningsenkäter. Med andra ord, observationerna sätter in samtalet i en 
kontext och skattningsenkäterna bidrar till att samtalsparterna själva får uttrycka sin uppfatt-
ning om sin roll i mötet. Längre fram i uppsatsen beskrivs skattningsenkäterna närmare. 

Leppänen (1997:19) menar att observationer och intervjuer kan användas som tolkningsstöd 
vid arbetet med det inspelade materialet, speciellt vid studier av institutionella miljöer. Jag har 
däremot betraktat det tvärtom, att jag genom samtalsanalys kan få stöd för mina observa-
tioner. Således menar jag att observationer har varit den metod som har utgjort utgångs-
punkten för studien, men att komplementen samtalsanalys och skattningsenkäter har kommit 
att bli integrerade metoder av studien. 

Min roll som observatör 

Ett annat sätt att handskas med svårigheterna med observationer är att iaktta sin egen roll och 
eventuella påverkan samt hur man har uppfattats av sina studieobjekt. Jag är medveten om att 
min närvaro som observatör i mötet kan ha påverkat interaktionen mellan parterna. Min första 
kontakt med besökaren sker med handslag och presentation. På så sätt inverkar jag i mötets 
naturliga inledande skede. I två av mina observationer finner jag att efter min presentation 
sker några sekunders informellt samtal mellan handläggare och besökare. Det informella 
samtalet domineras av handläggaren, där fraser som ”det går nog bra ska du se” eller ”vi ska 
försöka vara naturliga” uttrycks i en munter och glad ton följda av korta skratt. En aspekt av 
det korta informella samtalet kan vara att det är ett sätt att neutralisera min närvaro i rummet. 
En annan aspekt är att man i den informella stunden känner av varandra eller läser av 
varandras ansikten innan det formella mötet, samtalet äger rum. Vidare kan min närvaro 
kanske ha påverkat handläggarna så till vida att de har haft krav på sin egen framställning, att 
den skulle bli som exemplarisk som möjligt. Jag anser dock inte att samtalsparterna har 
uppträtt på ett fundamentalt annorlunda sätt på grund av min närvaro. En av svårigheterna 
med min närvaro i mötet var att inte bekräfta blickar och skratt ifrån besökarna. Jag försökte 
sänka blicken när jag kände att de vände sig till mig. Jag försökte även placera mig mittemot 
handläggaren och snett mittemot besökaren fast på längre avstånd än handläggaren. Den 
fysiska miljön hindrade mig från att sitta snett bakom besökaren, vilket jag anser hade varit 
det bästa.  

                                                 
10  Se bilaga 2 och 3. 
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Av besökarna kan jag möjligtvis ha uppfattats som en del av handläggarkollegiet. Det 
beroende av att jag vid de flesta möten har blivit mottagen av handläggaren i entrén och 
insläppt i besöksrummet före besökaren, samt att jag har dröjt mig kvar i rummet med 
handläggaren efter mötet.  

Min roll som observatör har alltså varit betraktarens och icke-värderarens i termer av bra eller 
dåliga insatser ifrån någon av parterna. Jag intog rollen som den fullständige observatören 
(complete observer), dvs. observerade tyst vad som skedde utan att gå in i interaktionen 
(Burgess 1984:82). Under observationen noterade jag olika aspekter som bygger på olika 
teman. Jag gick således inte in helt förutsättningslöst i observationerna, utan hade vissa 
utgångspunkter. Dessa utgångspunkter eller teman utgår från Goffmans teoretiska resone-
mang och delvis utifrån samtalsanalysens teoretiska perspektiv och beskrivs nedan: 

• mötets struktur  

• vilken samtalspart dominerar i mötet dvs. hur tar sig de faktiska maktpositionerna tar sig 
till uttryck? 

• hur definierar parterna situationen? 

• hur spelar och markerar parterna sina roller? 

• hur ser den fysiska miljön och dess rekvisita ut? 

• hur ser parternas kroppsspråk ut? 

• gör besökarnas attribut sig påminda i samtalet? 

Bandinspelning och transkription  

Den andra delen av det empiriska materialet utgör bandinspelningar. Valet att även genomföra 
bandinspelningar av mötena har sin upprinnelse i flera argument, förutom trovärdighets-
aspekten. Ett av dem är att påvisa hur vi via språket kan upprätthålla vår definition av 
situationen. Det är med hjälp av samtalsanalys som det kan vara möjligt att urskilja det 
Goffman menar med fokuserad uppmärksamhet och footing. Samtalsanalys innebär främst 
systematiska analyser av samtal som sker dagligen mellan människor i interaktion. De mest 
fundamentala och övergripande frågorna inom samtalsanalys är hur ömsesidig förståelse 
mellan samtalspartner uppstår och uppvisas i samtalet, vilket tidigare har diskuterats i upp-
satsen (Hutchby 1998). 

I transkriptionen av bandinspelningarna har jag främst noterat när personernas tal har 
överlappat varandra, pauser, betoning på vissa ord, tyst respektive högt uttal, snabbt uttal, stop 
i meningar eller i ord, tveksamheter och byte av ordval, samt ut- och inandningar. Jag har till 
viss del följt Linells (1994) och Hutchys (1998) teckenförklaringar vid transkriptionen, men 
även använt mig av egna tecken (se bilaga 1). Jag har försökt att till stor del återge samtalen i 
talspråksform, som kan ses som ett krav i transkriptionen. ”(…) transkriptionen ska svara mot 
något som manifesterats i talbeteendet eller interaktionen” (Linell 1994:7). Jag har för att 
återge interaktionens utseende tagit med ovanstående händelser i talet. Men jag avser inte att 
gå djupare in t.ex. det innebär när parterna talar snabbare eller tystare än normalt och när de 
tvekar och hoppar över ord, då det inte har relevans för uppsatsens syfte. De detaljer jag har 
analyserat är språkmarkeringar som bl.a. innehåller deras rollframställning och det 
maktsamspel som förekommer, exempelvis betoning av vissa ord och högre uttalade ord.  
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Linell betonar att transkriptionen är ett arbetsredskap och skall inte betraktas som data. Han 
menar att transkriptionen sker i två steg, först en bastranskription där man återger elementära 
egenskaper av samtalet. Sedan gäller det att hitta fler nyanser i språket dvs. utöka med fler 
transkriptioner under analysarbetets gång och ta fasta på relevanta aspekter eller detaljer av 
samtalet som är viktiga för analysen. Det finns olika typer av transkriptioner och vad som 
avgör vilken typ man väljer är beroende av vilket syfte man har med sin analys. Således 
menar Linell att all transkription är teoriberoende och uppgiftsorienterad (Linell 1994:4-6). 
Jag har som nybörjare på området försökt förena de två stegen i ett enda moment, dvs. 
använda en bastranskription och samtidigt återge många detaljer i samtalet. Den insikt jag har 
kommit till i efterhand är att alla detaljer jag har noterat i samtalet inte har visat sig vara 
relevanta för syftet, som framgår ovan, men med min förståelseinriktade ansats kunde ju 
detaljerna ha varit avgörande.  

Skattningsenkät  

Den tredje metoden i undersökningen utgörs av en skattningsenkät till både handläggare och 
besökare. Syftet med skattningsenkäten, i det här fallet, är att få en bild av hur samtalsparterna 
själva har uppfattat sin roll i mötet. Skattningsenkäten är uppbyggd i tre olika delar 1) 
förberedelser inför mötet 2) vad som sker i mötet 3) reflektion efter mötet. Skattningsenkäten 
bygger på delar av Goffmans teoretiska resonemang samt av olika aspekter som handläggare 
kan möta i sitt dagliga arbete. Exempel på två goffmanianska aspekter i skattningsenkäten är 
hur parterna har förberett sig och vilken bild eller föreställning av mötet parterna eventuellt 
har innan mötet. Dessa föreställningar ska spegla vilka förväntningar man har på den andres 
roll, baserat på tidigare erfarenheter. Så skattningsenkäten avser bl.a. att fånga upp aspekter 
ifrån den gemensamma kunskapsbasen.  

Analys av observationer, transkriptioner och skattningsenkäter 

I min analys av samtalet började jag med att leta efter återkommande mönster, kopplat till 
uppsatsens syfte. Vad var det generella i mötet? Hur gestaltades parternas roller? Jag upp-
täckte att det fanns vissa likheter i hur besökarna beskrev sina skilda sjukdomsbilder. Till 
beskrivningen kunde jag ställa mina observationer av gester och mimik. Vartefter jag fann 
intressanta aspekter i samtalen jämförde jag dem med vad jag hade skrivit ned vid 
observationerna. Detta analysarbete skedde växelvis både under pågående transkription och 
efter utskriften. Samtalsanalys används således i analysen av det empiriska materialet i 
uppsatsen, för att se hur parterna via språket samspelar och för att därigenom kunna belysa 
hur dramaturgin eventuellt upprätthålls i interaktionen. Citat eller utdrag ifrån samtalen i 
texten har ett nummer för varje mening, dels för att det blir lättare för läsaren att förstå vilken 
mening jag analyserar och dels för att ge en indikation om hur långt fram i samtalet parterna 
är. 

Jag studerade även skattningsenkäterna i förhållande till de aspekter jag valt att lyfta fram och 
analysera. Skattningsenkäten jämfördes med mina observationer och samtalsanalysen, där jag 
främst tog fasta på hur deras förväntningar motsvarade vad som faktiskt ägde rum i mötet och 
hur parterna har uppfattat sin egen och den andres roll. Analysarbetet består av hur mina 
observationer och samtalsanalys kan matchas med skattningsenkäterna och hur handläggarnas 
respektive besökarnas skattningsenkäter kan matchas med varandra.  
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Kontroll av trovärdigheten omfattar uppsatsens helhet, att valideringen sker i metod och 
analys (Steinar Kvale 1997). Jag försöker visa empiriska belägg för att min tolkning är rimlig, 
då jag integrerat använder observation, samtalsanalys och skattningsenkät. Metodtriang-
ulering med tre olika empiriska källor och ett noggrant analysarbete ska ses som ett sätt att 
skapa tillförlitlighet och giltighet. 

Etiska överväganden  

När det gäller urvalet av möten förlitade jag mig helt till handläggarna. Handläggarna frågade 
sina klienter via telefon om deras eventuella medverkan i min undersökning. Då min kontroll 
över informationskravet och samtyckeskravet (HSFR etikregler) var minimal, hade jag bifogat 
ett informationsbrev11 som handläggarna kunde följa vid informationen till de tilltänkta 
besökarna. När jag träffade besökarna strax innan själva mötet ägde rum, presenterade jag mig 
och berättade kort om uppsatsens syfte, och hur materialet skulle användas, samt min roll i 
mötet. Det var ett sätt för mig att försäkra mig om att besökarna hade fått den information 
som jag hade förordat och att de fortfarande samtyckte till medverkan i studien. Alla 
besökarna var positiva till min närvaro. 

Jag anser att jag har uppfyllt anonymitetskravet och konfidentialitetskravet. Jag inte har tagit 
del av besökarnas namn eller personuppgifter. Jag har även avkodat vilket försäkrings-
kassekontor som har ingått i studien, samt skrivit på en sekretessblankett om tystnadsplikt. Jag 
valde dessutom ett försäkringskassekontor som inte låg i min hemstad för att undvika risken 
att möta bekanta personer. Visserligen kan påpekas att jag i presentationsutväxlingen med 
besökaren ibland fick reda på deras namn, men oftast svarade besökarna mig enbart med ett 
hej. Förvisso jag får reda på många detaljer kring besökaren, men det är vad jag gör med 
denna information som är betydelsefull i sammanhanget och som gör att jag anser att 
anonymitetskravet är uppfyllt ur den aspekten. Vidare har jag hållit alla inspelade samtal och 
skattningsenkäter inlåsta i säkert förvar. Jag kommer att använda alla insamlade uppgifter till 
forskningsändamål, vilket innebär att nyttjandekravet kan uppfyllas. Även när det gäller 
presentationen av materialet har jag följt nyttjandekravet. 

Resultat  

För att svara på uppsatsens frågeställningar: Vad karaktäriserar mötesarenan? Hur struktureras 
samtalet i det givna sammanhanget? Hur ser mötets inre dynamik ut utifrån mötets givna 
förutsättningar? Hur ser maktsamspelet ut? Hur upprätthålls ”dramaturgin”? Inleds resultat-
delen med en beskrivning och analys av mötesarenan dvs. inom den institutionella ordningens 
nivå. Sedan analyseras samtalets struktur. Därefter redogörs för den faktiska mötessituationen 
och en analys av denna med Goffmans syn på den interaktionella ordningens grundläggande 
karaktär som utgångspunkt. Avslutningsvis avhandlas två genererande teman, nämligen makt 
och moral, samt dramaturgiska strategier i mötet. I dessa teman beskrivs hur makt- och 
moralaspekten tar sig uttryck i språket och hur man genom dramaturgiska strategier försöker 
upprätthålla sina roller och definitionen av situationen.  

                                                 
11  Se bilaga 4. 



Centrum för Välfärdsforskning 

 26 

Mötesarenan och samtalets struktur 

I detta avsnitt beskrivs och analyseras inledningsvis mötesarenan utifrån den institutionella 
ordningen, vilken utgör en viktig förutsättning för interaktionen. Det som särskilt lyfts fram är 
den fysiska miljöns utformning och rekvisita som är en del av det organisatoriska samman-
hanget. Därefter redovisas samtalets strukturering som också utför en förutsättning för 
interaktionen mellan parterna. 

Mötesarenan  

Den fysiska miljön har en stor betydelse för hur parterna uppfattar vad som är ett lämpligt 
förhållningssätt eller beteende inom försäkringskassan. Följande text ger en beskrivning och 
en analys av mötesarenan och dess rekvisita eller med den dramaturgiska terminologi platsen 
för skådespelet och scenen. 

Mötet utspelar sig på ett försäkringskassekontor i en medelstor stad. Det innebär att kontexten 
eller mötesarenan utgörs av försäkringskassans lokaler. Mötesplatsen i sig har en inbyggd 
asymmetri. Man skulle kunna säga att den fysiska miljön utövar ett förmyndigande över 
individen, genom att den representerar ett myndighetsutövande som kan upplevas som på-
tvingande. Siegrun Fernlund (1988) som har studerat formella och informella mönster i 
förvaltningsarkitekturen, menar att överheten i alla typer av samhällen genom tiderna har visat 
sin symboliska makt över folket med exempelvis storslagna byggnader. Hon skriver: 

Den offentliga byggnadens besökare som släpptes in via överdimensionerade portaler 
och storslagna trapphus insåg genast sin underlägsenhet och fann sig i rollen som 
överhetens lydige tjänare. (---) Institutionsbyggnadernas dimensioner, rums-
bildningar och bildspråk tvingade fram ett önskvärt beteende (Fernlund 1988:82-83).  

Numera, menar Fernlund (1988), är byggnaderna och den fysiska miljön mer utformad till att 
skapa en öppen och trevlig miljö. Jonsson (1997:IV:6) poängterar också den fysiska miljöns 
betydelse för maktrelationerna i mötet: ”Även lokalernas fysiska utformning och att mötet 
sker på handläggarnas hemmaplan förstärker asymmetrin i relationen till handläggarens 
förmån.”  

Det fysiska rummet där mötet äger rum är visserligen utformat på ett sådant sätt att det 
främjar en form av jämlikhet. Genom att man sitter vid samma bord, ganska nära varandra, 
försöker man skapa en illusion av att parterna är någorlunda jämställda, har en symmetrisk 
relation. Billquist (1999) beskriver hur speciella samtalsrum på socialkontor skulle bidra till 
att avbyråkratisera mötet och samtalen, men det har inte slagit väl ut. Hon anser att :  

Miljön avspeglar den administrativa verksamheten och de rådande maktförhåll-
andena. (…) Disciplinens anordningar finns inbyggda i det faktiska huset, i social 
kontoret, (---) Det krävs ett stort arbete av socialsekreterarna att överbygga eller 
övervinna den administrativa och maktspeglande struktur som finns i miljön, som är 
inbyggt i huset, för att få till stånd ett behandlande och förändrande arbete (Billquist 
1999:102-103). 

Den situation som besökaren möter när han eller hon kommer till försäkringskassan är att 
träda in i ett offentligt och öppet väntrum. Lokalen är en ganska trång plats med en hög 
takhöjd, väggarna är vitmålade och golvet består av marmor. Det finns några skrivbordsställ 
och en kopieringsmaskin längs väggarna. Lokalen har förutom fyra vita trädörrar in till 
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samtalsrummen även tre låsta glasdörrar in till handläggarnas kontorsplatser, samt två dörrar 
till toaletter. Det finns gröna stora växter utplacerade i rummet och på en hylla högt ovanför 
kopieringsmaskinen finns en stor bandspelare. Vid ett tillfälle observerade jag att band-
spelaren var på, de spelade radiomusik.  

Vid entrén finns en nummerlappsmaskin som indikerar att man som besökare bör ta en 
nummerlapp för att kunna få hjälp med det man önskar. Det ligger en skillnad i att komma till 
försäkringskassan som rådsökande besökare och att komma dit som en besökare som har en 
avtalad tid. Som besökare till ett i förväg bestämt möte tar man ingen nummerlapp, utan man 
är redan godkänd som klient12, möjligtvis kan besökaren anmäla vid disken att han eller hon 
har anlänt.  

Besökaren med avtalad tid väntar i väntrummet tills han eller hon söks upp av en handläggare 
som tittar sig omkring i lokalen för att se om det är någon besökare som ser ut att vänta 
speciellt på någon person. I första mötesögonblicket frågar handläggaren om besökaren är den 
person som har avtalad tid med handläggaren. När det är klargjort att det är rätt person, tar 
handläggaren initiativet till att ta besökaren i hand och presentationer utväxlas.  

Handläggaren leder besökaren till ett besöksrum. Besöksrummet kan beskrivas som den scen 
där mötet skall äga rum. Handläggare och besökare har sina bestämda platser i rummet. 
Handläggaren sitter med ryggen vänd mot dörren. (Det är en säkerhetsåtgärd om det skulle 
inträffa våldshandlingar riktade mot handläggaren.) Handläggaren och besökaren sitter snett 
mittemot varandra med ett fysiskt avstånd av 1,5 meter. Intill dörren finns ett smalt 
glasfönster vars längd är i jämnhöjd med dörren. Det smala fönstret vetter ut mot det 
offentliga väntrummet. Rummet är mycket litet och långsmalt med vitmålade väggar. Det 
finns en färgrann tavla i rött, gult och grönt i rummet och gardinerna går i samma glada 
färger. Precis innanför dörren står det runda bokfärgade träbordet som parterna placerar sig 
vid. På det runda bordet står en dator placerad intill väggen. Datorn är inte påslagen, utan 
finns där ifall handläggaren behöver använda den. Det är lyhört i rummet, man kan höra röster 
ifrån rummen bredvid.  

Handläggaren som befinner sig på hemmaplan sitter med sina inomhuskläder i besöksrummet, 
medan besökaren däremot sitter med jackan på eller i vissa fall med jackan hängande över 
stolen. Det finns nämligen ingen klädkrok i besöksrummet som besökaren kan hänga upp sina 
kläder på. Handläggaren ber inte heller besökaren att ta av sig ytterkläderna. Cedersund 
(1992:56) ger fler skäl till att klienterna behåller ytterkläderna på. Det ena är att klienten kan 
ha bråttom och vill få besöket överstökat så snabbt som möjligt. Det andra är att klienten inte 
känner sig bekväm i situationen och därför vill att besöket ska vara snabbt avklarat.  

Den rekvisita som handläggaren har är en mapp med dokumenterade uppgifter kring 
besökaren, samt anteckningsblock och penna. Handläggaren lägger upp sina papper och sitt 
block på bordet synliga för besökaren. Besökarnas rekvisita består av personliga papper. 
Kvinnliga besökare har sina papper i handväskan, manliga besökare förvarar sina papper i 
jackfickan. Oftast tar besökaren fram sina papper när det behövs i samtalet.  

Rummets inredning anspelar på den asymmetriska relationen mellan parterna. Dock kan man 
också se försök att tona ned asymmetrin dvs. en maktaspekt, exempelvis genom att parterna 

                                                 
12  Johansson (1992/1997) menar att man blir förvandlad till klient redan vid dörren, dvs. från en människa till 

en byråkrats hanterbara ärende. 
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sitter vid samma bord. Det visar sig även i språket, handläggaren nyanserar och anpassar sitt 
språk till en informell karaktär. Citatet nedan ämnar illustrera en sådan situation: 

550 H: nej då den har du å samma belopp som sagt var så ¨att (.) .h de # de som. 
551 gör att man kan ge förtidspension direkt de e ju din ålder för det första å  
552 prognosen å sen (.) e: (.)då slipper man ¨vet du här me: .h om man lägger  
553 sjukbidrag då måste man komma in å be  # behöva å be om me # förlängt för 
554 B:                                                                                                       [ JA  
555 förlängt XXX 
556 H:         [ då XXX ja visst då slipper man den där processen 
557 B:                                     [ ja ja just                      [ja ja 
558 H: .h de finns ingen anledning att hålla på att bråka då utan då e de bättre att  
559 du XXX förtidspension 
560 B:               [ ¤ nej ja har ju inte så rysligt långt kvar till XXX 
561 H:                                                                                  [ NEJ ja menar de ä inte  
562 så många år kvar 

Det är dels handläggarens skapande av ett avslappnat intryck i språket och dels att hon 
använder vardagsord som ”slipper” och ”bråka” som bidrar till det intryck av symmetri i 
relationen, handläggaren försöker åstadkomma. Handläggaren försöker styra intrycken till att 
situationsdefinitionen skall speglas av en relativt avslappnad och trevlig stämning. Men trots 
det lyser parternas roller i den asymmetriska relationen igenom. Då asymmetriska och 
symmetriska relationer växelvis framträder får mötet en ”dynamisk” karaktär.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns två bilder i den fysiska miljön som är 
varandras motsättningar. Den ena bilden är hur den asymmetriska relationen gör sig påmind 
och förstärks i den fysiska miljön. Receptionsdisken i det offentliga väntrummet är en symbol 
som betonar hur besökare tvingas in den disciplinära ordningen på försäkringskassan. 
Receptionen fungerar som en ”spärr” innan man tillåts att träffa en handläggare. De låsta 
dörrarna till handläggarnas rum, visar tydligt att besökaren inte har tillträde till den scenen. 
Den fysiska miljön markerar alltså myndighetens tydliga maktdominans i förhållande till 
besökaren, bl.a. genom att besökaren tvingas kvar i väntrummet. De maktaspekter som finns i 
besöksrummets utformning är bl.a. att rummet inte har någon klädkrok, vilket indirekt antyder 
att mötet ska avklaras snabbt. Den fysiska miljön uppmanar eller förmyndigar då individens 
beteende, dvs. att behålla jackan på. Samtidigt som det utgör en maktaspekt kan det innebära 
en lättnad för besökaren att mötet inte avser ta lång tid. Men genom att besökaren sitter med 
jackan på innebär det att han eller hon har orienterat sig i situationen, efter den sociala 
kontexten och vet vilket uppträdande som är passande. Handläggaren som sitter med sina 
inomhuskläder tydliggör på så sätt att det är hennes hemmaplan. Klädseln kan med andra ord 
markera den asymmetriska relationen. En annan maktaspekt är att besökaren blir tilldelad en 
speciell plats vid samtalsbordet. Det kan också uppfattas som ett förmyndigande av 
besökaren, eftersom man medvetet vill kontrollera besökarens beteende och lämpligast gör 
det genom att placera besökaren längst in i rummet. 

Den andra bilden är de olika försök som görs för att motverka den asymmetriska relationen 
inom den fysiska miljön. Detta får ingen reell effekt. Det är illusionen av att den fysiska 
miljön skulle kunna fungera som hemtrevlig plats då man mjukar upp miljön med gröna 
växter och radiomusik. Likaså är det en illusion att parterna skulle vara jämställda, då de sitter 
vid samma bord. Det som däremot får effekt är de försök som görs av handläggarna att 
försvaga den asymmetriska relationen, som ständigt gör sig påmind. Det sker genom att 



Centrum för Välfärdsforskning 

 29

handläggarna använder ett mindre formellt språk med vardagsord i samtalet, än vad som man 
annars kan förvänta sig av en myndighetsperson. 

Samtalets strukturering  

Med utgångspunkt i samtalsanalysen och då främst Linell (1990), Kullberg (1994), samt 
Billquist (1999) har jag urskiljt fem faser i samtalet mellan handläggare och besökare i 
uppsatsen. I denna del avser jag beskriva faserna med exempel från mötena. 

Den första fasen, mottagningsfasen består av hälsningsfraser som utspelar sig i det offentliga 
väntrummet och det småprat som förekommer på vägen in till samtalsrummet. Denna fas 
beskrivs mer ingående i nästa avsnitt om mötessituationen och parternas roller, främst under 
rubriken: Första bemötandet – sökandet efter varandras rollkaraktärer. I denna inledande 
kontakt försöker handläggaren skapa sig en bild av besökaren. Även Goffman (1981:125) 
beskriver småprat (small talk) som en viktig del då exempelvis professionella eller 
affärsbekanta möts.  

Den andra fasen, formella fasen, utgörs av handläggarens övergång ifrån småpratet till att tala 
om besökarens ärende. I denna fas klargörs också i vilken relation parterna står till varandra. 
Handläggaren markerar via språket när det formella samtalet tar vid. Citat ifrån en situation: 

5 H: Ska vi titta på ditt ärende här? 
6 B: Ja 
7 H: Du har haft en annan handläggare tidigare hoppas jag någon som har haft  
8 hand om ditt ärende? 
9 B: Ja # äumdö 

Handläggaren styr om samtalet till det som mötet skall handla om, nämligen besökarens 
framtida situation.  

Den tredje fasen omfattas av utredningsfasen. Där försöker handläggaren kartlägga besök-
arens sjukdomsbild, allt ifrån sjukdomens inträffande till sjukdomsbesvär, besökarens 
arbetsförhållanden, sociala- och boendeförhållanden. Utdraget nedan kan återspegla hur hand-
läggarens arbete i utredningsfasen kring sociala förhållanden ser ut: 

135 H: (0.1) ja: ha du: jag tänkte fråga dig # de: de: sociala¨ .h här¨ du är  
136 sammanboende fortfarande? 
137 B: ja: 
138 H: m: .h h e:# då¨ funderar jag lite grand på runt # om det finns barn har har 
139 du barn? 
140 B:     [ ne:j jag har inga barn 
141 H:                    [ ¨nej nej å: din din sambo inte heller? 
142 B:                                               [ nej .h nej 

Samtalets fjärde fas är åtgärdsfasen eller förslag- till- beslutsfasen. I den ger handläggaren 
information, om regler och administrativa rutiner, samt eventuellt förslag till åtgärder för 
besökaren. Här följer en situation som kan illustrera hur handläggaren beskriver försäkrings-
kassans regler och rutiner: 
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150 B: NÄR kommer det besked om ö: .h h  
151 H:                                     [ nja: nu ska jag skriva den här promemorian. så fort  
152 som möjligt och sen ska upp i nånting som heter socialförsäkring¨snämnd  
153 (.)som beslutar om det här vi får inte besluta på tjänstemannanivå för de är så 
154 mycket brott mycket pengar det rör sig om om man säger från (.) 
155 B:                                       [¤ ja 
156 H:                                          [ till fram ifrån sextiofem år så de är stora. beslut 
157 man tar .h  h därför finns det en sammansatt nämnd politiskt vald som som 
158 sitter här å: beslutar om  såna här ärenden .h å: dom har möte en gång i  
159 veckan: och öm: (.) då tar re en en tjänsteman som är föredragande ärendet till 
160 nämnden men då måste man boka upp det så det kommer nog inte å: komma 
161 me: förräns: december kanske 
162 B:                                        [ ¤ ¨ha 

I den femte och sista fasen, avslutningsfasen, försöker handläggaren avrunda samtalet. Hand-
läggaren försöker markera när han eller hon anser att mötet är avklarat både genom språket 
och genom rituellt handlande. Ett exempel på rituellt handlande som har visat sig i mina 
observationer är när handläggaren börjar plocka ihop sina papper, viker ihop sin mapp och 
sätter fast pennan på sin mapp. En situation som kan tjäna som exempel på hur handläggaren 
både markerar med sina papper och via språket att samtalet är mer eller mindre avslutat är 
följande: 

765 H: ja just (.) jodå nej: å de e ingenting mer du ¨tycker du vill fråga mej om 
766 eller ¨nu då?(.) 
(Bakgrundsljud av att slå med papperens kortsida längs med bordsytan. Det vill 
säga handläggaren rättar till sina papper.) 
767 H: som du funderar på? 
768 B:                           [.h inte så här som ja ¤vet nu skulle ja ju ha haft ett  
769 formulär me en  massa frågor  
770 H:                [ ( skratt) 

Andra fraser som handläggaren använder för att markera att samtalet är avslutat är ”okej, ja 
men då har jag fått de uppgifter jag behöver”, ”ja, men då ska vi vara klara med det här 
besöket”13. Handläggaren kan även summera vad som bl.a. kommit fram i mötet eller vad 
någon av parterna skall göra efter mötet enligt vad som har beslutats. Cedersund (1999:124) 
menar att i avslutningsfasen är det viktigt att kunna bekräfta vad som tidigare har fram-
bringats i mötet. Exempelvis kan handläggaren påminner besökaren om vad han eller hon 
skall göra enligt överenskommelsen: 

525 H: NEJ men då. tror vi # är nöjda så där ¨huru du. då då um ska ja. återvänta 
526 på att du ringer mej. å så skriver jag. Promemorian 
527 B:                          [ ja                 [ om inkomsten 

Handläggaren kan även genom kroppsspråket förmedla att mötet är avslutat. Det kroppsspråk 
som urskiljs i mina observationer är att handläggaren sitter lite som på språng, har satt sig mer 
rakryggad, längre fram på stolen och håller händerna på eller om sin mapp. Jag har iakttagit 
att handläggarna har försökt att avrunda eller avsluta ett möte först med hjälp av språket, 
minst två gånger och sedan har de gått över till det rituella handlandet samt sitt kroppsspråk. 

                                                 
13  Citat ifrån två olika möten. 
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De sista fraserna som markerar att mötet är avslutat är när parterna tackar varandra och 
slutligen tar varandra i hand, vilket illustreras nedan. 

530 H: [ ¨okej. då säger vi så. 
531 B:                                [  ja 
(( stolar drar mot golvet, parterna ställer sig upp)) 
532 H: [ tack 
533 B: [ tack 

Parterna kan efter rutinen med tackningen, börja småprata med varandra på vägen ut ur 
samtalsrummet innan de slutligen hälsar varandra adjö. Cedersund (1999:124) beskriver 
likaså att samtalen oftast avslutas med småprat och andra allmänna frågor. Hon anser även att 
avslutningsskedet är minst lika viktigt och betydelsefullt som inledningsskedet och genom-
förandet av mötet. Jag är av samma åsikt som Cedersund (1999) och vill betona att mot-
tagningsfasen och avslutningsfasen är starkt rutiniserade. Med andra ord präglas de starkt av 
ett rituellt handlande, som båda parter förväntas uppträda efter. Goffman (1981:130) menar att 
rituella sammanhållande fenomen som hälsningar och avsked bekräftar deltagandet i det 
sociala mötet. Faserna i samtalet kan ses som tillhörande det förfarande som är gällande i 
denna specifika kontext. Följaktligen kan jag konstatera att båda samtalsparter har agerat 
inom ramarna för det institutionella samtalet, genom att de mer eller mindre har hållit sig till 
faserna. Parterna följer de uppförandereglerna som krävs i situationen och upprätthåller då 
varandras roller, samtidigt som de legitimerar försäkringskassan som organisation. 

Sammanfattningsvis följer de studerade i mötet en given struktur som stämmer väl överens 
med tidigare forskning om samtalsanalysens ansats och vad som karakteriserar ett institu-
tionellt samtal. Faserna kan variera från samtal till samtal, men mina observationer samt 
tidigare studier visar att hur mötet inleds och avslutas är bestående, dvs. det förekommer alltid 
en form av början och ett slut på mötet. 

Mötessituationen och parternas roller 

I följande avsnitt avses mötets inre dynamik att analyseras utifrån Goffmans begrepp inom 
den interaktionella ordningen. I analysen försöker jag visa hur Goffmans idé om hur den 
interaktionella ordningen (kan fungera relativt oberoende av den institutionella ordningen) 
och hur hans begrepp hämtad ur hans dramaturgiska ansats, kan appliceras på mina 
observationer och i samtalsanalys. Först beskrivs och analyseras hur parterna karakteriserar 
sina roller utefter sina förutsättningar och erfarenheter, för att sedan djupare belysa samtals-
parternas rollframträdanden.  

Första bemötandet – sökandet efter varandras rollkaraktärer 

Det är parternas första möte med varandra. Det gör att de är relativt försiktiga i början av 
samtalet med att känna in varandras roller samtidigt som de markerar sina roller. Parterna har 
en föreställning om och erfarenhet av liknande möten, som de bär med sig in i detta möte. 
Nedanstående text avser att beskriva och analysera det inledande bemötandet, innan parterna 
tydligare vågar spela upp sina roller. 

Ett av de genomgående mönstren i mötena är hur handläggaren inleder mötet. Handläggaren 
klargör från början för besökaren i vilken relation de står till varandra. Handläggaren 
markerar att det är deras första möte genom att till exempel uttrycka sig på följande sätt: ”som 
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sagt vi har inte träffats förut”.14 Goffman (1983:15) menar att det inom serviceinrättningar 
finns en outtalad förståelse för att alla individer bör bemötas lika. I idealfallet tar man inte 
hänsyn till attribut som kön, ålder, samhällsgrupp, etnicitet, eller om personen som ger service 
har en annan tidigare relation till besökaren. Ett sådant bemötande som Goffman talar om, 
fungerar troligtvis inte i praktiken. Själv uttrycker Goffman det på följande sätt: ”If the served 
is a pre-adult, then this too is likely to be reflected in server´s vocative selection and ’speech 
register’” (Goffman 1983:15). I mina observerade möten kan jag urskilja hur handläggaren 
allt eftersom i samtalet börjar ta hänsyn till besökarens attribut. Konsekvensen blir att 
handläggarens förhållningssätt förändras något. Förändring av förhållningssätt kan vara mer 
eller mindre tydlig, vilket kommer att redovisas längre fram i uppsatsen. 

Både handläggaren och besökaren vet att avsikten med mötet är att diskutera besökarens 
sjukdomsbild, läkarens utlåtande och lämpliga rehabiliteringsåtgärder samt rätten till olika 
ekonomiska ersättningar. Parterna är även medvetna om är att det är en känslig situation för 
besökaren. Det handlar om besökarens framtida livssituation. Det handlar ju om hur man ifrån 
försäkringskassans perspektiv betraktar hans eller hennes sjukdomsbild. Båda är också 
medvetna om att de har sina roller att spela och att de måste upprätthålla sina antagna roller 
mötet igenom. Med andra ord måste de undanhålla sina faktiska känslor och upprätthålla en 
dramaturgisk disciplin. Exempelvis får inte besökaren visa upp någon känsla av oro inför sin 
sjukdom och livssituation på ett alltför känslomässigt vis. Handläggaren måste undanhålla 
eventuella känslor av sympati, så att denne inte känslosamt dras ned av besökarens situation. 

I den inledande kontakten med besökaren försöker handläggaren också att få en bild av vilken 
tidigare erfarenhet eller vilken relation besökaren har haft till försäkringskassan genom andra 
handläggare. Det illustreras nedan: 

1 H: .h JA vi har inte träffats förut du å ja å de: 
2 B:                                                               [ NEJ de har vi inte  
3 H:                                                                                           [nej .h 
4 B:                                                                                                  [ ja träffa. Bettan  
5 H: ja h å: sen har du haft ö:  
6 B:                                    [ i ett tidigare skede 
7 H:                                                              [ ¨i ett tidigare skede ja just hade ni 
8 kontakt .h de är så här em: (.) att em: (.) rehabiliterarna har så många ärenden i / 
9 på gång samtidigt så att dom har ju. svårt då å hinna me å kontakta alla ¨tyvärr 
10 B: ¤ jag förstår 
16 B: så då gick ja då ned hit då ja kommer inte ihåg vem ¤ja träffa då 
17 H:                                                                                               [ ¤ ja har träffat^ 
18 B:                                                                                                   [ ¤ en kraftig  
19 (.) en kraftig  kvinna^ 
(ljudet av papper som bläddras) 
20 H: ¤ ja: du har träffat Anna-Lotta Karlsson15 (.) 
21 B:                                                                       [ JA så hette hon 
22 H:                                                                                         [ ja just ja de gjorde^ 

Handläggaren kan genom besökarens tonfall och berättelse lyssna in hur han eller hon har 
uppfattat kontakten med tidigare handläggare. Detta sökande efter vilken bild besökaren har 

                                                 
14  Citat ifrån ett möte. 
15  Namnet är fingerat. 
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av försäkringskassan kan vara en strategi för handläggaren att skaffa sig information om 
besökaren för att därav kunna ge besökaren ett i situationen lämpligt bemötande. Goffman 
(1959/1998) betonar, som tidigare framgått, att människor använder tidigare kunskap eller 
söker kunskap om individen i situationen för att kunna definiera situationen. Om nu hand-
läggaren har tidigare kunskap om besökaren vet handläggaren vad denna besökare förväntar 
sig av henne eller honom och vad handläggaren kan förvänta sig av besökaren. Den kunskap 
som handläggarna emellertid har, i samtliga observerade möten som behandlas i uppsatsen, är 
vad som står i besökarens personliga akt, samt vad som har kommit fram i deras korta 
telefonsamtal när de ha bestämt tid för mötet. Så samtidigt som handläggaren i interaktionen 
försöker skapa sig en bild av besökaren, håller hon samtalet flytande genom att orientera sig 
mot situationen och besökaren. Det innebär att handläggaren läser av situationen och därefter 
ser vilka frågor som behövs för att hjälpa besökaren samt hur hon eller han kan ställa dessa 
frågor. Det är inte enbart handläggaren som orienterar sig i situationen, det gör även 
besökaren.  

Det är viktigt att betona i sammanhanget att båda parter har en föreställningsbild av och en 
stereotyp uppfattning om hur ett möte på försäkringskassan ska gå till. Då handläggaren och 
besökaren delar samma kunskapsbas (Goffman 1983) har de införlivat tidigare erfarenheter 
ifrån liknande situationer. Det innebär att parterna vet hur de bör uppträda i mötet. Inom 
samtalsanalys intar man samma linje som Goffman och menar att vi människor förlitar oss på 
vårt commonsene knowledge om vad t.ex. ett möte på en myndighet innebär (Hutchby 1998).  

Sammanfattningsvis handlar det om att både handläggaren och besökaren orienterar sig efter 
den sociala kontexten, situationen och varandra för att kunna ge varandra ett lämpligt be-
mötande. Parterna använder sig av sina tidigare erfarenheter av möten på försäkringskassan, 
men också sin föreställning om mötet i sökandet efter att ge ett passande uppträdande utefter 
sina roller. Handläggaren och besökaren måste även upprätthålla en dramaturgisk disciplin i 
mötet. 

Rollframträdandet  

I rollframträdandet turas handläggaren och besökaren om att vara aktör respektive publik. I 
avsnittet nedan beskrivs och analyseras samtalsparternas sätt att karakterisera och markera 
sina roller för varandra. Parterna försöker med andra ord att styra eller ge intryck av hur de 
vill att situationen ska definieras. Den tredje parten i ett framträdande, de utomstående som i 
dessa samtal är läkarna och deras utlåtanden, redovisas längre fram i uppsatsen. 

Båda parter förbereder sig inför sina roller. Skattningsenkäterna visar att handläggaren är den 
part som förbereder sig mest, genom att gå igenom vad som skall diskuteras på mötet, men 
gör även en mental förberedelse. Tre av fyra besökare uppger i skattningsenkäten att de i 
förväg har funderat ut några frågor att ställa. Den besökare som inte hade funderat ut någon 
fråga, beskriver i sin föreställning om mötet att hon var väl medveten om vad skulle 
diskuteras eftersom handläggaren hade förberett henne på telefon om ärendets art. Samma 
besökare hade däremot diskuterat sin känsla inför mötet med någon annan. Ytterligare två av 
besökarna uppger att de har diskuterat sin känsla inför mötet. Samtliga besökare har också för 
avsikt att diskutera hur mötet förlöpte med personer i sin omgivning. Således förbereds 
rollerna innan de spelas upp i skådespelet, för att sedan efter uppträdandet utvärderas och 
diskuteras med andra person på någon annan scen.  
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I möten på försäkringskassan är parternas roller i förväg ganska tydligt definierade. Inom 
samtalsanalys framhåller man i likhet med Goffman att i ett formellt möte i en institutional 
setting träder deltagarna in i de speciella institutionella rollerna som tillskrivits dem. Således 
menar Hutchby (1998:149ff) att relationen mellan deltagarnas sociala roller och vilket språk 
de uppträder med är ett utmärkande drag för formella möten inom institutionella miljöer.  

Båda parter har utifrån sin gemensamma kunskapsbas någon slags föreställning eller stereotyp 
uppfattning om hur mötet kommer att karakteriseras utifrån rollerna som handläggare 
respektive besökare. Handläggarens roll visas genom dennes rätt att styra samtalsämnena, 
dvs. bestämma agendan och dominera i mötet. När handläggaren är aktören handlar det om att 
hon beskriver regler och rutiner, men även vilken roll hon har i förhållande till försäkrings-
kassesystemet. En av handläggarna markerar sin roll ganska tydligt i och med att hon berättar 
vad hon ämnar göra med den information hon får av besökaren, vilket illustreras i citatet 
nedan:  

720 H: [ de ska du göra själv ¨ser du (.) när den dan kommer .h nu vet inte jag #  
721 riktigt datum för de här för att: .h e: vi är i mitten på oktober nu å sen: (.) ska 
722 ja skriva ihop en promemoria. om de här å den kom/ får du antagligen hem å 
723 läsa igenom sen 
724 B:                [ ¤ ja ha? 
725 H:                        [ så får du se om de stämmer de som ja har skrivit 
726 B:                                                                                                   [  ¤ ja ja 
727 H: [.h ja skriver en liten berättelse om de här nu .h mycket årtal kommer de va  
728 (0.1 skratt) .h men i alla fall så .h e: sen ska den upp en nämnd den här  
729 promemorian en socialförsäkringsnämnd som vi har här .h 
730 B:                                                                                   [ ¤ ja ja 

Handläggarens roll blir tydlig i samband med att hon klargör sin arbetsuppgift inför 
besökaren. Samtidigt kan man urskilja att försäkringskassesystemet hela tiden är närvarande 
genom handläggaren. Det sker dock ett skifte i aktör- och publikrollerna när handläggaren ber 
besökaren beskriva sin sjukdomsbild. Besökaren tar över aktörsrollen. Ett genomgående 
mönster för besökarnas rollframträdanden är hur deras röster blir något klarare när de 
beskriver sin sjukdomsbild, att de genom språket lägger en extra betoning på bl.a. kroppsdelar 
och verb. Besökarnas kroppsspråk gestaltas av hur de pekar och visar var på kroppen värken 
sitter. I övrigt under mötets gång har deras kroppsspråk gett ett stelt intryck med begränsade 
gester och mimik.  

Det är intrycken av varandras rollframträdanden och hur de uppfattas och tolkas hos båda 
parter som avgör situationsdefinitionen. Ett utdrag av en besökares sjukdomsbeskrivning kan 
ge en bild av hur besökarnas roller kan framställas: 
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145 B: [ hur ska jag säga nu: .h h de: är ju det här att ja# jag har ju ONT (.) nästan 
146 aså:# det har jag jämt va: 
147 H:              [ m: 
148 B:                 [ Å: de: kommer ju ifrån axlar och rygg (.) om man säger 
149 H:                                                                                       [ m: 
148 B: Å: de: de: är ju varje dag men det är klart att de: # vissa da:r går det ju:  
149 bättre det gör det ju: 
150 H:        [ m:  
151 B: men: jag har ju ständig värk de: har jag (.) å: jag äter ju: värktabletter:  
152 H:                                                         [ m: 
153 B: (0.1) de: är jag tvu:ngen till ¤för att de: jag klarar mig inte utan dem  

Citatet speglar en besökare som har identifierat en stor del av sin självbild med den 
sjukskrivne och icke-arbetsföres roll, det sistnämnda kommer fram ju längre samtalet 
fortskrider. Enligt observationerna uppfattar och bekräftar handläggaren besökarens roll-
framträdande och ansikte, vilket kan ha sin grund i handläggarens förväntningar på besök-
arens framträdande. Handläggaren skriver i sin skattningsenkät att hon förväntar sig möta en 
trevlig kvinna som på grund av olika omständigheter inte mår särskilt bra16. De åtgärder 
handläggaren avser föreslå besökaren bygger till stor del på att besökaren inte är arbetsför, 
och åtgärderna består av att förtidspensionera besökaren. Jag anser att man kan tolka att 
handläggarens förväntningar motsvarade vad besökaren uppvisade i sitt framträdande. Således 
har parterna en gemensam situationsdefinition. Jag har urskiljt att det är vanligt att parterna i 
de observerade mötena relativt snabbt kommer underfund med situationsdefinitionen och 
försöker bibehålla den mötet ut.  

Tre av de fyra besökarna är villiga att berätta om sin sjukdomsbild och bakgrundshistoria till 
hur det ”hela” började, dvs. när och hur besvären uppstod. I sina beskrivningar är de oftast 
fokuserade på årtal och uppvisar en form av distans till den inledande händelsen till sina 
besvär. Besökarna låter inte sina känslor bli allt för tydliga i mötet utan försöker mer eller 
mindre objektivt återge sin beskrivning, vilket bl.a. kan urskiljas som dramaturgisk disciplin. 
Besökarna försöker således att upprätthålla en korrekt roll av den bild av den sjukskrivne som 
de föreställer sig att handläggaren vill möta. En del av denna bild är att försöka ge ett intryck 
av att vara trovärdig.17 I mina observationer har jag noterat hur en besökare driver denna 
trovärdighetslinje i stort sett genom hela mötet. Återkommande kommentarer är jag vill 
rehabilitera mig frisk, jag vill inte vara samhället till last18. Samtidigt gör samma besökare 
handläggaren uppmärksam på att hon tidigare inte har blivit betrodd, vilket hon även betonar i 
skattningsenkäten. Handläggaren i detta observerade möte uppfattar att besökaren tidigare har 
haft dåliga erfarenheter av försäkringskassan och läkare. Det gör att handläggaren i sitt 
förhållningssätt försöker skapa ett intryck av att hon tror på besökaren genom att tona ner sin 
egen roll och låta besökaren tala, medan hon lyssnar och bekräftar. Trovärdigheten kan visa 
sig på olika sätt hos besökarna. Ett utdrag får tjäna som exempel på hur en annan besökare 
visar sin trovärdighet genom att mer linda in den i språket: 

                                                 
16  Citat ifrån en handläggares skattningsenkät. 
17  Både Kullberg (1994) och Jonsson (1997) menar att klienters trovärdighet prövas i mötet mellan 

professionella och klienter. Myndighetspersoner förväntar sig att klienter har en viss inställning, dvs. att 
klienterna vill arbeta och göra rätt för sig. Klienter som uppfattas som trovärdiga är de som har lärt sig det 
”rätta” handlingsmönstret och har införlivat systemets principer. Johansson (1992/1997:74 -75) beskriver att i 
alla klientrelaterade myndigheter finns det inslag av en kontrollfunktion, för att fastställa om klienterna är 
berättigad till olika stödåtgärder. 

18  Citat ifrån ett möte. 
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178 B: [ å de här var ju lite svårt för mej till börja med då så acceptera ja(.) 
179 H:                                                                                 [ ja 
180 B: tyckte väl att ja var då (.) både stålmannen och tarzan  
181 H:                                                                       [¨m m m: 
182 B: [ å de kanske är för de som ryggen är som den är ¤också 

När besökaren poängterar att acceptansen av att vara sjuk och varken kunna inträda i rollen 
som stålmannen eller Tarzan, visar han att han har haft svårt att identifiera sig med den nya 
självbilden, att vara sjukskriven. Det tolkar jag som en del av skapande av trovärdighets-
intrycket. Jag kan även urskilja att besökaren uppvisar en form av rolldistans i sitt fram-
trädande, vilket är ett genom gående mönster hos besökarna. 

Sammanfattningsvis kan sägas att rollerna i detta skådespel (det institutionella samtalet) är på 
förhand formulerade och spelas upp därefter. Man kan se att rollerna är förknippade med den 
sociala situation som parterna befinner sig i. Samtalsparterna känner in vilka uppföranderegler 
inom den interaktionella ordningen som är gällande genom internaliseringen av den 
institutionella ordningen. Den institutionella ordningen hjälper parterna att välja ett fram-
trädande som passar till situationen, dvs. till det institutionella samtalet. Det sker således en 
kontinuerlig orientering eller uppmärksamhet på situationen och varandra. Det finns även en 
förväntan hos båda parter att det existerar ett sammanhang mellan den sociala situationen, det 
fysiska rummet, uppträdande och manér. Samtalsparterna agerar växelvis aktör och publik 
och deras samspel handlar om att komma överens om en situationsdefinition. Mötet mellan 
dem visar även en mer eller mindre medveten makt- och moralaspekt där handläggaren har 
den moraliska rätten att dominera samt besitter den faktiska makten, både vad gäller den 
fysiska miljön med dess rekvisita och sin sociala roll, men också hur parterna anpassar sig till 
sina roller.  

Makt och moral i mötet 

Det finns flera olika makt- och moralaspekter att belysa i mötet. I följande avsnitt ämnar jag 
återge en beskrivning och analys av hur språket, men även kroppsspråket kan manifestera 
maktdimensionen i mötet. Först behandlas hur handläggarnas dominans tar sig uttryck i 
samtalet, och sedan hur handläggaren genom olika språkmarkeringar styr samtalet. Därefter 
behandlas två olika sätt att hantera maktdimensionen, nämligen en neutralisering av makten 
samt en disciplinering av besökaren. 

Det har tidigare i uppsatsen beskrivits hur Goffman (1970) ser att den moraliska dimensionen 
driver vårt beteende i möten med andra människor. Uppföranderegler som ingår i den 
moraliska dimensionen påverkar oss till att agera utifrån skyldigheter och förväntningar. 
Skyldigheter och förväntningar som är förenande med den roll som vi i mötet identifierar oss 
med. Goffman (1970) menar att uppförandereglerna skiljer sig åt mellan jämlikar och över- 
och underordnad. I den förstnämnda styrs uppförandereglerna av en symmetrisk familjäritet, 
medan den sistnämnda styrs av asymmetriska relationer. Det innebär i realiteten att i en 
symmetrisk relation ställer parterna samma skyldigheter och förväntningar på varandra, vilket 
är utmärkande i vardagliga relationer. I en asymmetrisk relation däremot ställer inte parterna 
samma skyldigheter och förväntningar på varandra: ”(…) psykiatrikern har rätt att beröra 
aspekter av patientens liv som patienten kanske inte ens tillåter sig själv att beröra, medan 
detta privilegium naturligtvis inte är ömsesidigt” (Goffman 1970:60). Det handlar om rela-
tioner mellan exempelvis läkare och patient, handläggare och besökare osv. Det ligger alltså 
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en maktaspekt i den moraliska dimension som driver vårt beteende gentemot varandra. 
Således speglas mötet mellan handläggare och besökare av ett maktsamspel.  

Dominans i mötet 

Dominans är en maktaspekt som har studerats i mötet. Under denna rubrik kommer en 
beskrivning av vem som dominerar och hur dominansen ser ut i mötet att behandlas, samt hur 
samtalsparterna själva uppfattar sin dominans i mötet.  

Hur maktpositionerna tar sig uttryck i samtalet kan urskiljas i hur handläggaren dominerar 
samspelet genom att ställa flest frågor och faktiskt styra samtalets innehåll. Inom 
samtalsanalys tittar man bl.a. på vilken typ av frågor och hur många frågor som den så kallade 
auktoriteten i den asymmetriska relationen ställer. I en läkare- och patientsituation ställer 
läkaren informationssökande frågor (Hutchby 1998:161), vilket även kan tillämpas på 
handläggar- och besökssituationen. Handläggaren i de observerade mötena dominerar antalet 
ställda frågor, vilket genomgående är sonderande frågor till besökaren, frågor för att få 
information om besökaren. Citatet nedan exemplifierar frågornas art i utredningsfasen: 

145 H: e: å:# har du du har inga sådana där uppdrag eller bisysslor på sidan om? 
146 B:                                                                                                             [ Ne:j  
147 H:                                                                                                                [ ¤det  
148 har du inte? 
149 B:            [ ne:j  
150                      [ ¤  det  förekommer inget så:nt eller? 
151 B:                                                                  [ ne:j  
152 H:                                                                     [ ¤nehej KAN du li/ beskriva  
153 lite grand dina  besvär med egna ord hur (.) vad de: är  som gör att  
154 du (0.1)? 

Besökarna ställer också frågor, men dessa är av en annan karaktär: 

451 B: e de bättre de än sjukbidrag? 
452 H:                               [ de de har s / ingen betydelse nej de har ingen  
453 betydelse de e samma belopp 
454 B:    [¤ ingen betydelse nej   [de e de? 

Frågorna som besökarna ställer handlar mer om försäkringskassans regler och rutiner. Men 
deras ställda frågor är få jämfört med handläggarnas. Det gör att besökarna inte upplever att 
de dominerar samtalet. Besökarna skattar i enkäten sin dominans i samtalet som marginell, 
förutom den besökare vars handläggare tonade ned sin roll för att bygga upp ett förtroende 
hos besökaren. Det kan å andra sidan vara en maktstrategi för att få besökaren på sin sida. Att 
handläggaren försöker skapa ett förtroende för försäkringskassan kan ses som ett led till att 
bibehålla organisationens legitimitet.  

Sammantaget kan vi konstatera att frågornas art markerar den asymmetriska relationen i 
mötet. Vi kan även se att handläggaren är den dominerande parten i samtalet, genom att 
handläggaren ställer fler frågor. Det är något som handläggarna är medvetna om, då informa-
tion ifrån skattningsenkäterna visar att handläggarna själva uppfattar att de dominerar i 
samtalet.  
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Språkmarkeringar för att styra samtalet 

Handläggarens dominans och moraliska rätt att styra samtalet tar sig uttryck genom olika 
språkmarkeringar. Texten nedan beskriver och analyserar dessa språkmarkeringar. 

I asymmetriska relationer kan auktoritetspersonen genom vissa uttryck uppmana eller tvinga 
den andra samtalsdeltagaren att berätta vidare. Hutchby (1996:50-51) har studerat asymmetrin 
mellan värd och ”telefonbesökare” (caller) i radiosamtal, där värden genom uttryck som So? 
What´s that got to do with it? mer eller mindre tvingar telefonbesökaren att återigen ta till 
orda och förklara vidare. Jag har i mina utskrifter observerat hur sådana uttryck kan se ut i 
mötet mellan handläggare och besökare: 

580 B: de e vänstra knät de # (.) ja har fått e: ny kortisonbehandling 
581 H:                                                                                              [ ja ha? 
582 B: då hjälper de ett tag (.)där sätter vänstra knät # för de ja som ja va ju gick  
583 ja ju i skolan 
650 B: [ IBLAND då (.) när de är för jäkligt då kan man ju inte sova om nätterna  
651 så då (.)  brukar ja ta för att kunna sova men peppar peppar just den biten är  
652 ganska bra i (.) just^ 
653 H:                [ m hum? 
(0.1) 
654 B: [OCH e: smärta är nå annat de: men som sagt ja lyckas eller ja är visst en  
655 H: [ .h ja ha                                [m m                                                               
656 B: sån person som lyckas hantera  

Det mest förekommande uttrycket är ja ha? som uppmanar besökaren att fortsätta sin 
beskrivning av sin situation, vilket visas i rad 581 i citatet ovan. Ett annat uttryck är m hum?. 
När det uttrycket används i rad 653, tar besökaren tid till att fundera vad som passar att säga i 
nästa mening. Handläggaren uppfattar att sekvensen i meningsutbytet tar för lång tid genom 
att det är en tiondels sekunds tystnad efter hennes uttalande m hum?. Handläggaren väljer då 
att gå vidare i samtalet eftersom det är hennes ansvar att samtalet flyter på. Cedersund 
(1992:63-64) menar att det är tjänstemannens ansvar hur samtalet utformas, hon drar 
paralleller mellan socialarbetarens roll och dirigentens.  

När handläggaren sedan börjar meningen i rad 655 med en inandning och orden ja ha, 
uttrycker sig besökaren samtidigt med en högre röst i rad 654. Det leder till att handläggaren 
står tillbaka i samtalet och låter besökaren fortsätta samtalet. Detta ska inte uppfattas som en 
maktaspekt ifrån besökarens sida utan anledningen till att handläggaren tystnar kan vara att 
hon ser att hennes uppmaning till besökaren har nått fram och att reglerna vid turtagandet görs 
gällande. Det är nämligen besökarens tur att tala i samtalet.  

Det finns en skillnad i uttrycken ja ha? och ja ha, det förstnämnda använder handläggaren i 
rad 581. Skillnaden ligger i att orden betonas annorlunda. I det förstnämnda betonar man att 
det är en fråga, en undran över vad besökaren berättar och samtidigt en uppmaning till 
besökaren att berätta vidare då handläggaren visar både sitt intresse och sin okunskap över 
besökarens berättelse. Kroppsspråket i sammanhanget kan vara att handläggaren höjer sina 
ögonbryn och lägger huvudet något på sned, dvs. tittar frågande på besökaren. Betoningen i 
det andra fallet är ett kort uttal, ett mer bekräftande uttal att handläggaren har förstått vad 
besökaren har sagt och ansiktsmimiken uppvisar en förståelse med en liten nickning. Det 
finns även ett tredje och ett fjärde sätt att betona och uppfatta orden. Antingen kan det ske en 
inandning före orden som följs av en utandning eller att orden uttalas högre än normalt. 
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Handläggaren använder orden som ett sätt att markera att hon byter inriktning på samtalet 
eller att samtalet håller på att avslutas. Således kan orden betonas lika i det sista fallet, men 
avsikten med markeringen kan skifta, vilket illustreras nedan genom utdrag ifrån samtalen. 

372 H: ¤ just ja m: (harklar sig) (.) .h ja ha .h h e: de var dom här sakerna som jag  
373 behövdekomplettera faktiskt ¨ med dig .h h som ja/ nu kommer jag att göra så  
374 att jag skriver en sådan här promemoria (.) .h h och föreslår en/ ett helt 
375 B:                           [ m:  
376 H: förtidspension då- 
377 B:                           [m: 
466 H: mycket bra .h h faktiskt (.) JA HA ja de e så här nu # att du eftersom du  
467 har sjuk.skriven så länge och vi har fått in den medicinska papperet som talar  
468 om att du du jobbar de du orkar och kan framöver de kommer inte att bli 
469 bättre. säger doktorn i stor sett 
470 B:                                       [ NEJ tyvärr är de så de blev inte bättre de går  
471 liksom åt andra hållet 

Det första citatet illustrerar hur handläggaren försöker avsluta samtalet. Orden sätts in i ett 
sammanhang genom att handläggaren bekräftar att hon har fått sina uppgifter och vad hon 
avser göra med dem. Handläggaren gör på så sätt besökaren uppmärksam på att mötet håller 
på att avslutas. Det andra citatet belyser hur handläggaren markerar att hon byter inriktning 
eller spår i samtalet. Det gäller för besökaren att uppfatta nyanserna i orden för att förstå vad 
som sker i samtalet och hur han eller hon bör agera i situationen.  

Sammanfattningsvis kan vi fastslå att handläggaren genom små detaljer i språket markerar 
och styr samtalet. Språkmarkeringarna kan uppfattas som uppmaningar, bekräftelser på det 
nyss sagda eller övergångar till andra samtalsämnen. Det ligger skillnader i hur man betonar 
orden och i vilka sammanhang de uttalas i. Samtalsparterna måste därför vara lyhörda för 
dessa olika nyanser i språket samt sätta nyanserna i samband med vad som i övrigt sägs, för 
att förstå och veta hur och vad man ska säga i sin tur. Båda samtalsparterna använder sig av 
sina tidigare erfarenheter av den kulturella kunskapsbasen i sin orientering av situationen. 
Vidare kan sägas att handläggarnas sätt att uttrycka sig troligtvis inte uppfattas av dem själva 
som direkta maktmarkeringar. Det sker på ett oreflekterat sätt när de samtidigt försöker att 
använda vardagliga ord för att tona ned den asymmetriska relationen i samtalet. Samtalet 
balanseras mellan asymmetriska och symmetriska relationer, när maktaspekter finns inbyggda 
i den asymmetriska relationen. 

Neutralisering av makt 

Det har tidigare i uppsatsen beskrivits hur handläggaren genom språket försöker skapa en 
form av jämvikt i den asymmetriska relationen, men även hur bemötandet av besökare enligt 
den interaktionella ordningen bör se ut. I detta avsnitt ämnar jag beskriva en situation där en 
besökare försöker skapa jämvikt mellan sig själv och handläggaren. Det är således en annan 
bild av en neutralisering av maktaspekten i mötet med ett helt annat syfte än det syfte 
handläggaren har. 

I ett av samtalen kan jag urskilja hur en besökare använder uttrycket ja ha? på samma sätt 
som handläggaren och ungefär lika ofta. Visserligen förekommer orden ja ha hos besökare i 
de andra samtalen men inte med samma betoning som ja ha?, utan mer betydelsen av att man 
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bekräftar att man har förstått den andra samtalspartnern. Denna specifika besökare använder 
även andra ord som inbegriper ett maktanspråk. 

410 B: HURU DU E: (.) .h (suck) nu ska vi se vad ja tjänar ja ja har ju (0.1) ¤ ö  
411 böp böp böph  (suck i utandningen) nu frågar du saker som ja inte på rak arm  
412 kan svara på  
413 H:              [nej men de e inge problem för då får i då fall återkomma till mej.  
414 är du osäker på de  där ¨då då kan du ringa. när du har tittat på de där 
419 B: [ FÖR DU VET ja har lite kompensation eftersom ja har nattjänst  
420 H:                                                                                          [ m m 
421 B:                                                                                              [ men ja kommer  
422 inte ihåg hur mycket de ä 

Besökaren i mötet uttalar orden i rad 410 och 419 med högre röst än normalt och han säger 
du, vilket enligt mig är en övermarkering att han riktar orden just mot handläggaren. Det 
resulterar i att orden i sammanhanget får tonen eller karaktären av ett förmyndigande. Jag 
anser att det kan bero på att besökaren inte riktigt vill eller kan förena sig med rollen av att 
vara i underläge. Det sker en form av dragkamp i maktspelet mellan besökaren och 
handläggaren i mötet. Det är en dragkamp som handlar om att uppnå konsensus om parternas 
roller och situationsdefinitionen, som inte uppfattas som konfliktfylld. Besökaren markerar 
förutom dessa uttryck sin definition av situationen genom att han använder attribut som sitt 
kön och sin ålder, då han är äldre än den kvinnliga handläggaren samt sitt språk då han är 
mycket vältalig. Han använder och lutar sig även mot läkarens utlåtanden för att låta en annan 
myndighetsperson tala i samtalet. Genom att markera sina attribut strävar besökaren efter en 
annan situationsdefinition och således ett annat förhållningssätt eller bemötande hos 
handläggaren.  

Goffman (1970:34) anser att människan har en tendens att använda tecken och symboler om 
socialt värde och ömsesidiga värderingar i samtalet. Dessa förmedlas genom små medel. Han 
beskriver hur parterna genom blickar eller genom en tillfällig förändring i röstens ton kan 
styra intrycket av varandras roller och slutligen nå en gemensam definition av situationen. Det 
som inträffar i mötet med denna speciella besökare är att handläggarens förhållningssätt 
förändras genom hans olika markeringar i språket. Enligt observationerna förmedlar besök-
arens kroppsspråk en självsäkerhet och ett lugn, genom att han lutar sig tillbaka i stolen och 
drar ena handen över hakan, stryker sig över ögonbrynen, tar av och på sig sina glasögon. 
Emellanåt sitter han även framåtlutad över bordet, med händerna mot varandra och fötterna 
rakt ned. Jag urskiljer att vid samtalets avslutande skede har det uppstått en annan situations 
definition, parterna har övergått till att tala till varandra som kollegor. Den asymmetriska 
relationen har övergått till en mer symmetrisk relation. Följande citat kan illustrera en 
inledande fas till samma samtal: 

1099 H: vilken ålder ligger dom i ungefär? 
1100 B: jau: vi kan väl säga att genomsnitts åldern har sjunkit (.) drastiskt  
1101 H:                                                                                                 [ ja 
1102 B: .h E JA mellan trettiofem å fyrti 
1103 H:                  [ ja .h ja tycker lite grann att man ser de # hos oss också när 
1104 man sitter å funderar lite grann # för ida ser vi ju missbrukarna på ett  
1105 annat sätt  
1106          [ ¤ ja 
1107 H: ida står de ju: utskrivet om XXX 
1108 B:                                              [ ja nu skriver dom 
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Handläggaren och besökaren talar gemensamt om en grupp människor som båda möter i sitt 
arbete, vilket urskiljs i rad 1104. Rad 1107 och 1108 visar att parterna vet att missbruks-
problematik kring personer journalförs. Samtalet som varar i 45 minuter har kommit att likna 
ett samtal mellan kollegor, men handläggaren har fortfarande rätten att avsluta samtalet. 
Goffman (1970:34) menar att det i samtalet finns en överenskommelse om när, var och bland 
vilka människor som det är tillåtet att inleda samtalet samt vilka samtalsämnen som har 
tillåtelse att beröras. Det är en sådan överenskommelse samt att besökaren befinner sig på 
handläggarens ”scen”, som gör att det är handläggaren som avslutar samtalet med besökaren. 

Sammanfattningsvis i detta möte blir det tydligt hur de sociala attributen gör sig gällande i 
besökarens kamp om definitionen av situationen. Denna besökare har genom språk-
markeringar och kroppsspråket påmint om sina attribut i samtalet och strävar medvetet eller 
omedvetet efter den moraliska rätten att bli bemött på det sätt han är van vid sedan tidigare 
erfarenheter av olika sociala möten. Handläggaren glider mer mot besökarens attribut och 
svarar med att vid mötets avslutande del att helt ändrat förhållningssätt och situations-
definition. Den interaktionella ordningen har övergått till en institutionell ordning. 

Disciplinering av besökare 

Det sker en form av disciplinering i ett av mötena. En besökare ifrågasätter regelsystemet och 
handläggaren försöker då förmedla vad som är sedvanligt i situationen och relaterar även till 
läkaren som utomstående part i samtalet. Hur detta möte gestaltas beskrivs och analyseras 
nedan.  

Handläggarens maktanspråk och förmyndigande blir relativt tydlig i detta möte. Det mani-
festeras dock alltjämt genom små markeringar i språket och genom ansiktsmimik i form av 
blickar. I mötet har handläggaren och besökaren olika åsikter om huruvida besökaren skall 
erbjudas sjukbidrag eller förtidspension. Besökaren vill ha förtidspension, men handläggaren 
föreslår sjukbidrag. I sekvenserna nedan kan urskiljas hur besökaren markerar sin önskan och 
hur handläggaren bemöter det. 

52 B : KAN man få förtidspension halvtid? 
53 H:                                                         [ ja: a (.) det kan man få 
54 B:                                                                                       [ vafö/ kan man varför  
55 kan jag inte få de: för för att jag förlorar ju en massa pengar på att få  
56 sjukbidrag 
57 H: nej du gör inte det det är samma belopp 
58 B:                                                  [ JO men jag har ett försäkrings. 
59 H:                                                                                      [ ja så har du  
60 försäkring ¨ja ja  .h hh e: det är så väldigt sällan som man vill ha förtidspension  
61 direkt vet du 
62 B:               [ ne:j 
63 H: de: är                      
64 B:       [ men jag vill det (en form av harkling) 

Besökaren gör klart för sig vad han har rätt till i sammanhanget i rad 52 och försöker i rad 54 
samt 55 att ifrågasätta regelverket. Handläggaren möter upp med systemets regler för att 
bemöta besökarens farhågor för sin ekonomiska situation. Besökaren försöker då göra 
handläggaren uppmärksam på att han har en försäkring som skulle kunna träda i kraft, vilket 
kan ge en bättre ekonomisk situation. Handläggaren noterar det i rad 59och 60, men fortsätter 
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att påpeka att förtidspension väljer man inte direkt. Det sker en markering av förmynderi 
genom att handläggaren talar i tredje person samt att meningen avslutas med en stark 
markering med orden vet du, som riktar sig direkt mot besökaren. Men besökaren visar att han 
inte förstår det resonemanget via sitt svar i rad 62 och vidhåller sin ståndpunkt i rad 64. 
Handläggaren söker i det fortskridande samtalet att utröna om besökaren verkligen önskar 
detta samt om besökaren anses trovärdig. Handläggaren fortsätter enligt följande: 

(Handläggaren läser i sina papper) 

69 H: .h h diabetes och: (.) smärtsam XXXX ja (0.1) ja just ja JA MEN är det så  
70 att du vill # att du tror att du: men det måste be / # det måste vara så att ö:  
71 tillståndet är sånt att .h att: man kan bedöma att de: # kvarstår mer än ett år .h  
72 nu har försäkringsläkaren tittat på de vi  ¨ska se hur han uttryckte sig här (0.1)  
73 för då kanske jag får gå dit en gång till med de om du nu tycker att du skulle  
74 vilja ha.  
((0,2) Handläggaren bläddrar med papper  
75 H: man brukar oftast börja med sjukbidrag för det känns inte så definitivt vet  
76 du då^ 
77 B: [ ja ha  
78 H:           [ man känner liksom att (.) vi ska se vad dokto / försäkringsläkaren  
79 säger  (harklar sig) h den försäkrade är nu fyrtioett år har haft diabetes sen  
80 nitton år å: har känt nervförändringar i särskilt båda benen .h XXX medför  
81 starka XXX krävande medicin¨ krävs används av diabetesspecialist med  
82 insulinomställning  samt förändringar i arbetet #  mot lättare sådant (.) numera  
83 halvtid totalt (.) den medicinska underXXX halv nedsatt  arbetsförmåga i alla  
84 jobb för överskådlig  tid .h ett års sjukbidrag föreslaget säger han här. 

Handläggaren läser läkarens utlåtande samtidigt som hon tittar upp mot besökaren och tre 
gånger ifrågasätter om förtidspension verkligen är besökarens önskan, vilket kan urskiljas i 
rad 69, 70 samt 73. Hon använder tre olika fraser som är direkt riktade mot besökaren: 1. 
MEN är det så att du vill, 2. att du tror att du, 3. om du nu tycker att du skulle vilja ha. 
Återigen markerar handläggaren i rad 75 att man brukar börja med sjukbidrag och avslutar 
med markeringen vet du, för att vända riktningen mot besökaren. Besökaren utvecklar inte 
denna sekvens vidare utan bekräftar enbart vad handläggaren säger. Handläggaren lutar sig då 
mot läkarens utlåtande och dennes rekommendation till sjukbidrag. När argumenten och 
markeringarna i språket inte räcker till för att övertyga besökaren, tar handläggaren till det 
yttersta maktanspråket dvs. läkarens utlåtande. Läkarens utlåtande är en maktaspekt i mötet 
som både handläggaren och besökaren kan luta sig mot. Båda parter ger även läkarens 
auktoritet en stor betydelse, ibland kan jag nästan urskilja en övertro till läkaren. Samtidigt 
uppfattar jag att läkarens makt i samtalet och regelverkets närvaro är faktorer som varken 
handläggaren eller besökaren kan styra över.  

Sammanfattningsvis sker en disciplinering med ett förfinat sätt via språkmarkeringar av tal i 
tredje person, tal direkt riktat till besökaren och beskrivning av systemets regler. När 
språkmarkeringarna inte kan ändra besökarens inställning, tar handläggaren i rollfram-
trädandet till den utomstående parten nämligen läkaren. Läkaren utgör som utomstående part 
den främsta maktaspekten i samtalet, som båda samtalsparter kan använda sig av. Men 
läkaren och hans eller hennes utlåtanden fungerar även som en maktfaktor som står utanför 
handläggarens och besökarens förmåga att kunna påverka.  
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Dramaturgiska strategier i mötet 

Människor intar dramaturgiska strategier i sina rollframträdanden och i upprätthållandet av 
sina roller, både för att definiera och bibehålla situationsdefinitionen. En sådan strategi är 
”footing”. I det empiriska materialet finns exempel som kommer att redovisa här. För att ha 
möjlighet att genomföra footing är det en förutsättning att man är lyhörd för den andra 
samtalsparten, fokuserar på interaktionen.  

Footing  

Tidigare i uppsatsen har begreppet footing beskrivits. Enkelt uttryckt innebär footing att man 
styr inriktningen på samtalet så att man kan bibehålla situationsdefinitionen. Footing är en 
reell handling i strategin för att ”rädda ansiktet”, sitt eget och samtalspartens. Att rädda 
ansiktet är inte ett mål med interaktionen utan ett villkor för samspelet. I texten nedan 
redogörs därför exempel på både samtalsstyrning och rädda ansiktet. 

I en situation kan jag urskilja hur handläggaren ändrar riktning i samtalet dels för att kunna gå 
vidare och dels för att rädda besökarens ansikte. Den situation jag har i åtanke är när 
handläggaren ställer en fråga om besökarens krämpor, men besökaren väljer att inte ta upp 
sina krämpor till diskussion. Det leder till att handläggaren övergår till att fråga om arbets-
förhållandena istället:  

4 H: m: (0,1) .h h du har drabbats av både. det ena och andra? 
5 B: (0,1) ¤ ja 
6 H: MEN vad jag förstår så jobbar du nu halv tid? 
7 B:                                                                    [ ¨a jag försöker 

Genom att handläggaren får ett tyst ja till svar i rad 5 och att besökaren inte visar någon 
intention till att vilja berätta vidare, tolkar handläggaren som att besökaren inte vill tala om 
detta för tillfället. Handläggaren har snabbt orienterat sig i situationen och leder in samtalet i 
en annan riktning, dvs. handläggaren ändrar ”fotsteget” (footing) för att inte trampa på ömma 
tår. Handläggaren har ansvaret för samtalet i mötet och måste således styra samtalet så att det 
ger svar på hennes frågor till besökaren, men även kunna ta hänsyn till när och hur vissa 
ämnen kan beröras.  

Handläggaren kunde vid ett senare tillfälle i mötet med denna besökare, som var ovillig att 
tala om sin sjukdomsbild, leda in samtalet på mediciner och sedan på kroppen. Detta mycket 
beroende på att handläggaren fortlöpande kände in eller orienterade besökarens intryck i 
framträdandet och kunde således veta när hon kunde beröra detta, för besökaren, känsliga 
ämne. Goffman (1959/1998:204) menar att ”(…) den agerande måste vara mottaglig för 
vinkar och antydningar och vara villig att rätta sig efter dem, för det är genom antydningar 
som publiken kan varna den agerande för att hans uppträdande är olämpligt och att det är 
säkrast att han snabbt ändrar på det om situationen skall kunna räddas.”. Handläggaren har 
tagit små steg för att styra samtalet till dit hon vill komma: 
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50 H: ¤ m och ö.m: (.) vad tyc/ va gör man för din rehabilitering av medicin får.  
51 du det står att  du fick starka mediciner. 
52 B:                                  [ M de får jag de e: (.)' 
53 H: ja 
54 B: ja: vet inte ja tror att ja har en tjugi:fem tabletter om dan  
55 H:                                                                                   [ det har du  
56 B: ja  
57 H:   [m 
58 B:      [ Å: sen får ja den här å varje/ varannan måndag de är ju sån här  
60 smärtlindring då så att^ 

Besökaren berättar vidare för handläggaren i samtalet hur han får smärtlindring intervenöst 
och visar hur plastslangen sitter på kroppen. 

72 H: fick du de en gång i veckan ¨sa du?  
73 B:                                                  [ nej var fjortonde dag  
74 H:                                                                              [ var fjortonde dag ¨ja  
75 (0.1) 
76 B: det är mest för att slippa. egentligen för att äta. värktabletter  
77 H:                                                                                     [ m: de är ofta # jobbigt  
78 för magen  
79 B: [ ¤ ja 
80 H:     [ att äta för mycket värktabletter de: om man inte har stark mage så. är de   
81 många inte som inte tål.  
82 B:           [ m: 

Ovanstående utdrag illustrerar hur handläggaren leder in besökaren till en öppning, till att 
börja tala om sina sjukdomsbesvär. Handläggaren talar objektivt och distanserat i tredje 
person om att det är en vanlig företeelse hos många i rad 80 och 81 för att undvika att direkt 
tala om just besökarens besvär. I detta mötes fortskridande del lyckas handläggaren få besök-
aren att berätta om sin sjukdomssituation.  

Handläggaren har i ovanstående exempel även räddat besökarens ansikte, i och med att hon 
ändrade riktning på samtalet. Jag har observerat att rädda ansiktet-strategin kan se mycket 
olika ut, men avsikten är densamma, att inte försätta samtalspartnern i en obekväm situation 
så att denne förlorar ansiktet. Denna dramaturgiska strategi förekommer också som en 
växelverkan mellan parterna. Ett illustrativt exempel är när handläggaren påpekar vikten av 
att veta besökarens exakta inkomst för att kunna beräkna sjukersättning: 

90 H: [ å: de är åtta men jag men vill inte ha kanske bara utan vi måste veta därför  
91 B:                                [ XXX                                             [ nae precis ja 
92 H: att när du sen blir sjuk så ska du ju ha ut från vad du förlorar 
93 B:               [ ja                 [ ja                                [ ¤ de kanske jag skulle ha  
94 haft med mej^ 
95 H: [ NEJ men det spelar ingen / de kan du ringa till ¨mej bara 
96 B:                                [ nej                                          [ okej 

Samtidigt som besökaren ursäktar sig i försök till att rädda sitt eget ansikte, räddar hand-
läggaren besökarens ansikte (rad 95) genom att markera att det inte har så stor betydelse, utan 
att besökaren kan lämna uppgifterna per telefon. Vid ett antal tillfällen i de observerade 
mötena, kan man också se hur en av handläggarna ursäktar sina kollegor med att de har så stor 



Centrum för Välfärdsforskning 

 45

arbetsbörda att de har svårt att hinna med sina ärenden. I samma stund som hon försvarar sina 
kollegor, räddar hon deras ansikte eller rättar sagt sitt eget ansikte och organisationens anse-
ende och legitimitet. Hon uppvisar enligt Goffman (1959/1998:187) en dramaturgisk lojalitet 
gentemot arbetskollegerna, det egna teamet, vilket illustreras nedan: 

88 H: [ utan då tittar vi rätt så snabbt SKA göra i alla fall om vi inte har haft  
89 mycket (.) för stor arbetsmängd så kan man titta rätt så snabbt på ärendet å:  
90 titta om det ska vara^ 
91 B:                             [ m:m: 

Ett typexempel på en ansiktsräddande åtgärd i mötet är i en situation där en besökare skall ta 
fram ett papper ur sin handväska för att visa handläggaren. Utdrag ifrån den situationen: 

32 B: vänta ska du se ((0.6)) (letar i sin handväska) man har alltid för mycket i  
33 H: en damshandväska 
34 B: (skratt 0.2)  
35 H: (skratt) alltid nere i botten (skratt) 
36 B:                                      [ (skratt) .h ja: 
37 H: [ ] det skulle behövas en annan (.) konstruktion på handväskor till damer  
38 tycker jag 
39 B:           [ ja: de: / dom  skulle behöva en jättestor (skratt) xxxxx 
40 H:                                                 [ nej det är nästa värre (skratt) 
41 B:                                                                            [ (skratt) men är väl de: då  
42 sä:# lägger man i alldeles för mycket i alla fall: 
43 H: (0.1) allt ligger ju i alla fall i botten xxx 
44 B:                                                         [ ja: här har vi: (( 0.2))  

Handläggaren räddar besökarens ansikte genom att delge sina erfarenheter av att ha en alltför 
stor damväska (i rad 35, 37 samt 43). Handläggaren avdramatiserar genom sitt agerande 
situationen som skulle kunnat bli obekväm och pinsam för besökaren, då det är ett allvarligt 
och betydelsefullt möte för besökaren. Ytterligare en situation som kan urskiljas som en 
ansiktsräddande åtgärd är att tala i tredje person till besökaren, vilket i föregående avsnitt 
beskrevs som en maktaspekt. Med ett annat betraktelsesätt kan man se det som en 
ansiktsräddande åtgärd då man indirekt talar om för besökaren vad han eller hon egentligen 
bör eller kan göra. 

Sammanfattningsvis handlar footing om att känna in den andre samtalsparten och situationen i 
ögonblicket, för att dels kunna styra inriktning på samtalet och dels för att på ett smidigt sätt 
kunna genomföra rädda ansikte-strategier. Det finns en stark moralisk drivkraft att växelvis 
rädda sitt eget och varandras ansikten i de observerade mötena. Denna moraliska drivkraft gör 
att företeelsen footing förekommer ständigt i samtalen mellan handläggare och besökare. 
Rädda ansikte-strategierna kan se olika ut samt vara mer eller mindre märkbara. Den klassiska 
strategin är exemplet med besökaren med damväskan.  

Fokuserad uppmärksamhet 

En förutsättning för dramaturgisk strategi är att hålla interaktionen vid liv och bevara 
situationsdefinitionen, vilket innebär att parterna är extra uppmärksamma på varandras 
framträdanden och bekräftar varandra. Ett genomgående mönster är att parterna har 
ögonkontakt med varandra under i stor sett hela mötet. Emellanåt kan parterna förstärka eller 
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förtydliga sina resonemang med hjälp av gester med händerna, samt med ansiktsmimik. Båda 
parter har sin uppmärksamhet riktad mot den som för tillfället talar i mötet. Parterna håller 
samtalet flytande med både jakande och nekande uttryck, som visar att man förstår vad den 
andre parten vill föra fram för budskap. Parterna använder vanligtvis uttryck som: m, ja ja, ja 
ha, ja precis, nej, nej nej och nej precis, medan en samtalspart fortfarande talar19, vilket är ett 
genomgående mönster i samtliga exempel av empirin i uppsatsen. Jag anser att man kan se 
dessa uttryck som ”motstånd” eller ”tryck” mellan samtalsparterna, att det finns en dynamik 
för båda att arbeta med. En metafor som kan illustrera motståndet är sällskapsdans, ”it takes 
two to tango”. I dans måste båda parter vara aktivt närvarande, trots att det ser ut som om en 
part är mer passiv då den blir ledd av den andra parten. Det är det aktiva motståndet dvs. det 
att parterna pressar sina kroppar och sina händer mot varandra, som gör det möjligt för den 
ena parten att föra. Jag menar således att om en part i samtalet inte responderar med dessa 
uttryck och/eller med ansiktsmimik, skulle det bli svårt att genomföra interaktionen. Med 
andra ord, bör båda vara mentalt närvarande i situationen. 

I mötena har jag observerat hur handläggaren hanterar situationen om hon inte har haft 
möjlighet till en oavbruten fokuserad uppmärksamhet. Handläggaren förlorar någon sekund 
eller minut när hon antecknar vad besökaren berättar eller om hon själv läser läkarens 
utlåtande. Handläggaren hanterar detta med att tala om vad hon gör: 

40 H: [ ¤ hundra procent (( 0.2 antecknar i sina papper)) ¤ nu sjuk (.) femtio  
41 procent jag gör  anteckningar under samtalet nu sen kommer jag en  
42 promemoria sen om det här- 
43 B:                                [ m: 

I och med att handläggaren förklarar varför hon inte har uppmärksamheten riktad mot 
besökaren, räddar hon sitt ansikte och situationsdefinitionen. Samtidigt klargör hon sin roll i 
förhållande till försäkringskassesystemet, vilket i sig är en del av rollframträdandet. Med 
andra ord sker olika dimensioner av mötet vid ett och samma tillfälle. Det är olika perspektiv 
på samma företeelse.  

Sammanfattningsvis kan jag i mina observationer se att båda samtalsparter fokuserar på 
varandra och ständigt använder olika jakande och nekande uttryck. Det innebär att parterna 
har en fokuserad uppmärksamhet och håller interaktionen levande samt bejakar varandras 
ansikten. 

Slutsatser 

Det jag vill påvisa är att mötets inre dynamik kan urskiljas inom den interaktionella 
ordningen. Förutsättningar för interaktionen är parternas gemensamma internaliserade 
kunskapsbas om dels det institutionella samtalets struktur och dels den grundläggande 
moraliska ordningen. Dessa förutsättningar finns inom den institutionella ordningen. Ytterlig-

                                                 
19  Catrin, Norrby (1996:132) menar att dessa fortsättningssignaler (countinuers) är svårtolkade och problema-

tiska. Svårigheten ligger i att avgöra om de innebär ett sätt för lyssnaren att markera att de hör på och förstår 
vad som sägs eller om de fungerar enbart som fortsättningssignaler och att lyssnaren egentligen inte är direkt 
uppmärksam på vad som sägs. Det finns alltså fler och andra funktioner hos dessa korta uttryck eller småord 
som har förts fram av olika samtalsforskare. Min tolkning är att dessa småord står för en förståelse av 
varandras uttalanden, vilket jag bl.a. grundar på mina observationer och att samtalsparterna i 
skattningsenkäterna uppfattar att det har skett ett ömsesidigt lyssnande och bekräftande. 
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are en förutsättning som omsluter mötet är mötesarenan - den fysiska miljön och dess 
rekvisita som är en del av det organisatoriska sammanhanget. Det är således förutsättningarna 
som ger form till interaktionen. Det första jag ämnar visa i detta avslutande avsnitt är att det 
mellanmänskliga inom den interaktionella ordningen har en speciell inre dynamik, som kan 
fungera relativt oberoende av den institutionella ordningen. Jag vill även peka på att inom den 
interaktionella ordningen kan man analytiskt upptäcka olika dimensioner av en och samma 
företeelse i samspelet mellan samtalsparterna. Det andra är att visa hur kopplingen mellan den 
interaktionella och den institutionella ordningen kan se ut. 

Den moraliska drivkraften hos parterna att rädda varandras ansikten är en dimension inom den 
interaktionella ordningen, som delvis står utanför den institutionella ordningen. I samtals-
analysen och genom observationerna har jag uppmärksammat att det är handläggaren, som 
dominerande samtalspart, som står för de flesta ansiktsräddande åtgärderna. I samtalet 
uppvisas hur denna sociala takt av olika ansiktsräddande handlingar kan gestaltas på mer eller 
mindre tydliga sätt. Jag vill betona att dessa handlingar ständigt realiseras i samtalet och då 
oftast på ett relativt oreflekterat sätt av båda parter. Det kan betyda att parterna har 
internaliserat denna sociala takt eller känsla för ansiktsräddande handlingar genom sina 
erfarenheter av olika sociala möten.  

Parterna följer i mötet medvetet eller omedvetet uppförandereglerna, som är en del av den 
moraliska drivkraften. Uppförandereglerna baserar sig på parternas gemensamma kunskaps-
bas, exempelvis hur de vet vilken och hur de ska spela sina roller i den asymmetriska 
relationen. Oftast blir inte den moral- och maktdimension som omsluter rollerna ifrågasatta av 
besökarna. Det kan tolkas som att varje enskild besökare accepterar maktsamspelet och ser 
handläggarens dominans i mötet som given dvs. handläggarens dominans ingår i besökarens 
förväntningar av handläggarens beteende. Besökaren ser det då som en av sina skyldigheter 
att uppträda på ett korrekt och förväntat sätt gentemot handläggaren. Det empiriska materialet 
visar att handläggaren balanserar sitt språkbruk mellan att både markera och tona ned deras 
asymmetriska relation till varandra. 

I samspelet har parterna outtalade och indirekta förväntningar på varandra. En förväntning 
som besökarna kan ha är att bli bemötta på ett vänligt och artigt sätt, samt att möta en person 
som kan deras ärende. Handläggarna förväntar sig att besökaren accepterar organisationens 
regler och uppvisar en form av trovärdighet. Besökarens trovärdighet förstärks genom att han 
eller hon i samtalet både markerar en rolldistans samtidigt som besökaren identifierar sig med 
den sjukskrivnes roll. Rolldistansen kan innebära att besökaren egentligen vill arbeta och har 
då svårt att förena sig med den sjukskrivnes roll. Distansen innebär också att besökaren måste 
uppvisa en känslomässig distans till sin sjukdom. Det är en slags dubbelhet som besökaren 
måste balansera i mötet. Den rolldistans som handläggarna måste hantera är att inte öppet visa 
sina reella känslor för besökaren, utan hålla sig till sin roll som försäkringskassans 
företrädare.  

Jag kan konstatera att dramaturgin upprätthålls i mötet mellan försäkringskassans handläggare 
och besökare. Parterna har en dramaturgisk disciplin, dvs. de lyckas hålla tillbaka sina 
faktiska känslor och låter sina sociala jag styra. De upprätthåller dramaturgin genom att de 
accepterar sina roller och är uppmärksamma på varandra och ständigt orienterar sig i situa-
tionen med hjälp av dramaturgiska strategier. 

Jag vill även tydliggöra vilka olika dimensioner av en och samma företeelse i samspelet 
mellan samtalsparterna som förekommer inom den interaktionella ordningen. Exempelvis kan 
man uppfatta ett agerande som en del av ett rollframträdande eller som en ansiktsräddande 
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handling, beroende av vilket perspektiv man har. Jag åsyftar då bl.a. på det motstånd eller 
tryck som måste finnas för att interaktionen ska hållas vid liv, vilket innebär att båda parter 
måste vara aktivt närvarande. 

Samtidigt menar jag, att man kan urskilja att den interaktionella och institutionella ordningen 
är två sidor av samma mynt, vilket blir synligt när man studerar samtalets struktur. I enlighet 
med tidigare forskare, finns det ett generellt mönster för hur mötet karakteriseras, dvs. att det 
är uppgiftsorienterat och indelat i olika faser. Jag har i mitt material noterat fem olika faser 1) 
mottagningsfasen, 2) formella fasen, 3) utredningsfasen, 4) åtgärdsfasen eller förslag- till 
beslutsfasen och 5) avslutningsfasen. Det intressanta är att den generella strukturen i samtalet 
även omfattar det unika i varje enskilt samtal. Det är i det unika man kan se hur parterna 
orienterar sig mot varandra och den sociala kontexten. Den sociala kontexten innebär för 
besökaren, som befinner sig på myndighetens mark, att ta hänsyn till de intryck som te.x. 
mötesarenans fysiska miljö och dess rekvisita ger. Handläggaren, som är van vid miljön, kan 
nästan enbart koncentrera sig på sitt eget och på besökarens rollframträdande. Viktigt att 
betona är dock att båda parter orienterar sig mot varandra och den omgivande sociala 
kontexten. Med andra ord, den internaliserade institutionella ordningen påverkar deras sam-
spel inom den interaktionella ordningen. I det empiriska materialet går det att se hur hand-
läggaren känner in besökaren, för att veta hur hon ska styra och formulera sig i språket. Detta 
för att besökaren och handläggaren själv, inte ska förlora ansiktet eller sätta dramaturgin ur 
spel. Besökaren å andra sidan känner även in handläggaren, för att i sin tur veta hur han eller 
hon ska agera i samtalet. Det är intrycken av varandras rollframträdande som avgör den 
situationsdefinition som parterna kommer fram till.  

I mötets inledande del bemöter handläggarna samtliga besökare på ett tämligen likartat sätt, 
men dras mer eller mindre till besökarnas sociala attribut eller egenskaper i sitt bemötande. I 
ett samtal blir denna glidning i förhållningssätt tydlig, då besökaren påminner handläggaren 
om sina attribut, vilket leder till en ändring av situationsdefinitionen i slutet av mötet. Det är 
en kamp om situationsdefinitionen, där besökaren får med sin medvetna eller omedvetna 
intrycksstyrning, handläggaren med sig till sin definition av situationen. I det empiriska 
materialet kan jag se att i regel kommer båda samtalsparter överens om vilken situations-
definition som ska råda och försöker då bibehålla den mötet ut. Dock anser jag att det är 
ofrånkomligt att man ändrar sitt förhållningssätt efter de sociala attribut som besökarna har. 
Det är vår moraliska drivkraft i vår avläsning av situationen som omedvetet eller medvetet 
påverkar oss till att ge dessa personer ett lämpligt bemötande. Goffman menar också att det är 
svårt att inte ta hänsyn till de sociala attributen, men att utgångspunkten ändock bör vara att 
alla besökare bemöts på ett likartat sätt inom den interaktionella ordningen, det 
mellanmänskliga i mötet. Jag vill även betona att detta likartade förhållningssätt inom det 
mellanmänskliga och även den, för besökaren, specifika hanteringen av sitt ärende (service 
transaktion) i mötet, också är ett rutiniserat handlande. Och blir därmed en del av den 
institutionella ordningen som råder på försäkringskassan. 

Jag hävdar att parterna drivs till att följa uppförandereglerna inom den interaktionella 
ordningen, samtidigt som jag urskiljer hur rollernas attribut är kopplade till den institutionella 
ordningen. När parterna i samtalet långsamt förändrar förhållningssättet till att ta hänsyn till 
de sociala attributen, kan vi direkt se en koppling mellan interaktionen och den institutionella 
ordningen. Med andra ord, beroende av vilken sida av myntet vi väljer att betrakta 
interaktionen kan vi upptäcka både en interaktionell och institutionell ordning hos samma 
företeelse. 
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Ytterligare en koppling mellan interaktionen och den institutionella ordningen är 
institutionens anspråk på myndighet över individen. Det byråkratiska regelverket finns 
ständigt närvarande i samtalet, vilket gör att båda parter legitimerar organisationen och dess 
uppbyggda byråkrati, genom att upprätthålla sina roller i mötet. Läkarens utlåtande som 
utomstående part i rollframträdandet samt regelverket har stor betydelse i samtalet och upptar 
en stor del av mötet. Det är faktorer i maktsamspelet som båda samtalsparter kan luta sig mot 
i sina uttalanden, men som också utgör faktorer som varken handläggare eller besökare kan 
påverka. 

Jag vill betona att studien har en begränsad ansats, då empirin endast omfattar fyra 
mötesobservationer. Dock kan resultatet bidra till att interaktionens komplexitet medvetande-
görs och visa på ett sätt att studera den dynamik som uppstår mellan samtalsparter. Result-
atens samhällsrelevans utgörs dels av att handläggarna kan få ett teoretiskt perspektiv på sitt 
arbetssätt och dels att det genererar ytterligare forskningsfrågor inom området. Jag finner att 
det vore intressant att genomföra en liknande studie med en mer omfattande empiri. Det 
skulle vara intressant att studera fler institutionella samtal för att kunna se fler unika 
situationer, men också för att upptäcka om det generella mönstret förändras över tid. Kommer 
dramaturgin mellan samtalsparterna att förändras och vad händer om dramaturgin inte 
upprätthålls? Hur ser dramaturgin och maktsamspelet ut i institutionella möten där fler 
myndighetspersoner medverkar i samtalet med besökaren? Uppsatsen i sin helhet kan ge en 
ökad förståelse för hur möten, trots sina givna sociala strukturer, kan se olika ut och hur 
maktsamspelet kan ta sig uttryck, samt hur dramaturgin kan upprätthållas i mötet mellan en 
handläggare och en besökare. Uppsatsen kan även bidra till ett sätt att förena samtalsanalys 
och Goffman i analysarbetet av samtal. Då uppsatsen endast har använt en liten del av både 
samtalsanalysens och Goffmans resonemang, finns det mycket kvar att utforska kring en 
förening eller kombination av dem båda.  
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Bilaga 1 

Teckenförklaringar för transkription. När tecknen är understrykta gäller markeringen hela 
meningen och inte enstaka ord. 

#  Personen tvekar och hoppar över ord. 

(0.5) Siffran anger hur stort tidsglappet är i samtalet. Räknat i tiondels 

sekunder. 

(.)  Paus i talet. 

(( ))  Icke verbal aktivitet. 

=  Låser in ord. 

[  Överlappande ord. Samtalsparterna talar samtidigt. 

.h  Inandning. 

h  Utandning.    Fler h indikerar längre tid. 

:  När man sträcker ut ett ljud eller ord. 

-  En skarp ”avklippning” av ett tidigare ord. 

.  Ett stopp i meningen eller i tonen. 

xxx  Oklarheter på bandet. 

?  Reflektion eller fråga. 

STORA BOKSTÄVER Markerar att personen talar högre än normalt. 

¤  Markerar att personen talar tystare än normalt. 

¨  Markerar att personen talar snabbare än normalt. 

^  Ord som tynar bort. 

/  Personen byter det ord han eller hon har för avsikt att säga. 
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Bilaga 2 

Handläggarens skattningsenkät över mötet 

 
Börja med att fylla i vilket år du är född samt vilket kön du tillhör. 
 
 
Födelseår  Kvinna       Man   

 
Före Mötet 

 
1. I vilken grad har Du förberett dig inför mötet? Ringa in den siffra som kan motsvara 
graden. 
 
Inte alls    I allra högsta grad 
      
1                          2                         3                       4                       5 
 
 
Om du har ringat in graden av förberedelse från 2 till 5, på vilket sätt har Du förberett 
dig inför mötet? Kryssa för det/de alternativ som passar bäst in eller uppge annat om du inte 
finner något svar som passar in. 
 
 
Jag har gått igenom tillgänglig information kring det vi ska prata om.   
 
 
 
Jag har genomfört vissa åtaganden som bestämdes vid ett tidigare  
möte.   
 
 
 
Jag har diskuterat besökarens fall med mina kollegor.    
 
 
 
Jag har mentalt ställt mig in på mötet  
   
 
 
Diskuterat min känsla/upplevelse inför mötet med någon.  
  
Annat:      
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2. Hade Du någon föreställning/bild om mötet innan denna specifika besökare kom? 
 
JA   VET EJ   NEJ  
 
 
Om, ja. Försök kortfattat beskriva Din föreställning om mötet. 
 
      
      
      
       
       
 
 

Mötet 
 
 
3. Vilken bild av ert samspel har du fått under mötets gång? Notera för varje påstående i 
vilken grad Du instämmer. 
   Instämmer        Instämmer              Instämmer            Instämmer  

 inte alls      inte              delvis helt 
Jag lyssnar och 
ger respons på besökarens 
funderingar, frågor  
och idéer. 
 
Besökaren lyssnar aktivt  
och ger respons på vad  
jag har att säga. 
 
Ibland upplever jag att 
vi talar förbi varandra 
i vårt samtal. 

 
Mötet har lagom 
tempo och vi båda 
hinner deltaga  
aktivt. 
 
Besökaren avbryter 
inte mig när jag talar. 
 
 
Jag låter besökaren 
tala till punkt. 
 
Känslan av att  
regelverket krockar 
med besökarens 
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behov och önskemål. 
  Instämmer             Instämmer                 Instämmer         Instämmer  
                                            inte alls                  inte                      delvis                 helt 
 
Jag upplever det viktigt  
att följa lagar och  
föreskrifter i mötet. 
 
 
Mötet speglas av en 
lättsam och 
avslappnad 
stämning. 

 
Jag upplever att den av- 
satta tiden för mötet  
skapar stress, som på- 
verkar vårt samspel. 
 
Jag hade möjlighet att 
tillgodose besökarens 
behov och önskemål. 
 
Min föreställning om  
mötet stämde med mina 
förväntningar. 
 
 

Efter mötet 
 
 
4. Hur upplever Du din roll i ert samspel i mötet?  
 
Ringa in den siffra på skalan som bäst motsvarar hur mycket Du dominerade över vad som 
diskuterades på mötet. 
 
 
Ingen dominans    Fullständig dominans 
 
       
1                             2                             3                                 4                             5 
Har Du under mötets gång upplevt att Du har kunnat påverka besökarens speciella situation? 
Ringa in den siffra som Du anser bäst överensstämma med detta möte. 
 
 
Ingen påverkan    Fullständig påverkan 
       
1                             2                              3                               4                              5 
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Ringa in den siffra på skalan som bäst stämmer överens med hur mycket kontroll/inflytande 
Du hade över vad som bestämdes på mötet. 
 
 
Ingen kontroll/inflytande   Fullständig kontroll/inflytande 
       
1                           2                                 3                              4                                5 
 
 
 
 
5. Kommer Du att diskutera hur mötet förlöpte med någon person på din arbetsplats? 
 
 
JA       KANSKE       NEJ        
 
 
Finns det någonting mer i ert samspel som Du vill delge, som inte har tagits upp här, får 
Du gärna skriva det här: 
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Bilaga 3 

Besökarens skattningsenkät över mötet 

 
Födelseår   Födelseland Sverige  Annat födelseland  
 
Man  Kvinna    

 
Före mötet 

 
1. I vilken grad har Du förberett dig inför mötet? Ringa in den siffra som kan motsvara 
graden. 
 
Inte alls    I allra högsta grad 
      
1                          2                         3                       4                       5 
 
 
Om du har ringat in graden av förberedelse från 2 till 5, på vilket sätt har Du förberett 
dig inför mötet? Kryssa för det/de alternativ som passar bäst in eller uppge annat om du inte 
finner något svar som passar in. 
 
Jag har genomfört vissa åtaganden som bestämdes vid ett tidigare  
möte.  
 
Jag har funderat ut några frågor som jag vill diskutera i mötet.   
 
 
Diskuterat min känsla/upplevelse inför mötet med någon.  
 
Annat:      

       

       

       

 

2. Hade Du någon föreställning/bild om mötet innan Du kom hit? 

 

JA   VET EJ   NEJ  

Om, ja. Försök kortfattat beskriva Din föreställning om mötet. 
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Mötet 
 
3. Vilken bild av ert samspel har du fått under mötets gång? Notera för varje påstående i 
vilken grad Du instämmer. 
  Instämmer         Instämmer               Instämmer            Instämmer  

inte alls      inte               delvis helt 
Handläggaren lyssnar 
och ger respons på mina 
funderingar, frågor  
och idéer.       
 
Jag får svar på alla 
mina frågor.       
 
Jag lyssnar aktivt och 
ger respons på vad  
handläggaren har att 
säga.       
 
Ibland upplever jag att 
vi talar förbi varandra 
i vårt samtal.      
  
Mötet har lagom 
tempo och jag  
hinner deltaga  
aktivt.       
 
Handläggaren avbryter 
inte mig när jag talar.      
 
Jag låter handläggaren 
tala till punkt.      
 
Känslan av makt- 
löshet uppkommer 
i mötet.       
 
Känslor av upprymd- 
het och förhoppningar 
uppkommer i mötet.      
 
Mötet speglas av en 
lättsam och avslappnad  
stämning.  
 
Jag upplever att jag 
blir behandlad som  
”en i raden av besökare 
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Min föreställning/ 
bild om mötet stämde 
med förväntningarna. 

 
Efter mötet 

 
4. Hur upplever Du din roll i ert samspel i mötet?  
 
 
Ringa in den siffra på skalan som bäst motsvarar hur mycket Du dominerade över vad som 
diskuterades på mötet. 
 
Ingen dominans    Fullständig dominans 
 
       
1                              2                            3                               4                                5 
 
 
Har Du under mötets gång upplevt att Du har kunnat påverka Din egen speciella situation? 
Ringa in den siffra som Du anser bäst överensstämma med detta möte. 
 
Ingen påverkan    Fullständig påverkan 
       
1                               2                             3                               4                              5 
 
 
Ringa in den siffra på skalan som bäst stämmer överens med hur mycket inflytande Du hade 
över vad som bestämdes på mötet. 
 
Inget inflytande    Fullständigt inflytande 
       
1                               2                            3                                  4                           5 
 
 
 
5. Kommer Du att diskutera hur mötet förlöpte med någon person i din omgivning? 
 
 
JA       KANSKE       NEJ        
 
 
Finns det någonting mer i ert samspel som Du vill delge, som inte har tagits upp här, får 
Du gärna skriva det här:     
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Bilaga 4 

Hej! 

Mitt namn är Helena Blomberg. Jag arbetar vid Mälardalens högskola med undervisning inom 
institutionen för Samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Vid sidan av undervisningen ska 
jag skriva en D-uppsats i sociologi, som senare kommer att bli en avhandling. Min uppsats 
skall handla om möten, specifika möten mellan olika handläggare på försäkringskassan och de 
personer som besöker deras verksamhet. Det jag är intresserad av är vad som sker i dessa 
möten, hur samspelet ser ut mellan besökare och handläggare. Jag har fått ditt namn genom 
xxxx handläggare på försäkringskassan. Min förfrågan till Dig är om Du vill hjälpa mig 
genom Din medverkan. 

Syftet med studien är att utifrån ett teoretiskt perspektiv studera samtalet och vad som har 
betydelse för samspelet mellan handläggare och besökare i mötet. Det är av intresse att lyfta 
fram och tydliggöra detta samspel, för handläggare i sitt arbete, men även för besökare. Det 
kan finnas ett allmänt intresse av att få ta del av hur vi människor samspelar i en specifik 
situation. Då det är ett möte mellan människor och offentligheten, offentligheten i form av en 
organisation. Studien kan bidra med utökad kunskap om vad som faktiskt sker i dessa möten, 
då få studier är gjorda inom detta område.  

Jag kommer att gå till väga på följande sätt: jag sitter med i möten mellan handläggare och 
besökare och observerar hur deras samspel med varandra ser ut. Jag kommer inte att bedöma 
någon, dvs. om handläggaren gör ett bra eller dåligt arbete eller huruvida besökaren uppträder 
på ett trevligt eller mindre trevligt sätt. Jag avser inte heller att bedöma någons besökares 
livssituation. Min roll i observationen är enbart betraktarens. 

Med handläggarens och Ditt tillstånd spelar jag in på band vad som sägs i ert samtal. Bandin-
spelningen är nödvändig för att jag skall kunna göra en samtalsanalys. Samtalet, vad som sägs 
är mycket viktigt för att kunna analysera och illustrera samspelet. Efter mötet får både Du och 
handläggaren var sin skattningsenkät att fylla i. Ni får själva anonymt ge er röst till hur sam-
spelet i mötet har varit. Varken Du eller handläggaren kommer att få se vad den andre 
personen skriver i enkäten. Enkätsvaren och bandinspelningarna får endast jag och min hand-
ledare ta del av. Efter publiceringen av resultaten avses bandinspelningarna att makuleras.  

Innan Du bestämmer Dig, bör du få veta under vilka villkor som Du ingår i undersökningen. 
Din medverkan är frivillig och Du har rätt att säga nej. Du förblir helt anonym, dvs. jag 
kommer inte ta några personuppgifter och i den färdiga texten avser jag presentera olika 
exempel ifrån olika möten. Jag kommer även att dölja platsen där observationerna äger rum. 
Om Du mot allförmodan skulle känna igen någon situation du medverkat i eller något citat 
ifrån ert samtal som finns i texten, går det inte att spåra att det är just Du. Om Du under 
observationens gång i mötet tycker att det känns obekvämt, har Du rätt att avbryta din 
medverkan. Jag vill betona att materialet är endast avsett till att användas i forskningssyfte och 
att det kommer analyseras efter en teoretisk ram. Jag förbehåller mig rätten till mina 
tolkningar av materialet utifrån det teoretiska perspektivet.  

Jag vore tacksam om svar på Din eventuella medverkan eller inte, ganska omgående. 

Tack på förhand 
Vänliga hälsningar, 
Helena Blomberg 
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Denna uppsats handlar om mötet mellan ”välfärdsbyråkrater” och besökare på försäkrings-
kassan och har titeln Det institutionella samtalet. Syftet är att utifrån en samtalsanalytisk och 
sociologisk ansats, studera generella och specifika aspekter av mötet och det institutionella 
samtalet. Med grund i Harvey Sacks, Per Linell och Erving Goffman analyseras hur parterna 
samspelar för att organisera samtalet och hur de agerar för att upprätthålla sina respektive 
roller.  

Det empiriska materialet består av fyra observationer av möten mellan handläggare och be-
sökare, inspelade mötessamtal samt skattningsenkäter till handläggare och besökare. Empirin 
har tolkats i ljuset av samtalsanalysens olika aspekter som samtalets struktur med olika faser 
och det unika i varje samtal, dvs. hur parterna känner in och orienterar sig efter varandra och 
den sociala kontexten. Empirin sätts även in i Goffmans teoretiska resonemang där mötets 
inre dynamik beskrivs och analyseras inom den interaktionella ordningen och interaktionens 
förutsättningar inom den institutionella ordningen. 

 

Helena Blomberg är fil. mag. i sociologi och arbetar som lärarassistent vid ISB/MdH. Hon är 
särskilt intresserad av relationen mellan professionella och klienter.  
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