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Förord 
 

I slutet av avhandlingsskrivandet frågade min son Markus, skeptiskt, vem som 
kommer att läsa min ”bok”. Jag svarade ”det vet jag inte”, men tillade också i positiv 
ton att ”några personer i alla fall måste läsa den”, varpå han utbrast ”stackars dom!” 
Möjligtvis var denna konversation ett resultat av att han hört mig klaga över texter, 
som inte blir begripliga bara för att jag vill det eller över tankar som inte hänger ihop. 
Tyvärr kanske han inte lade märke till de gånger som skrivandet (och tänkandet) var 
en riktigt rolig aktivitet. Många beskriver avhandlingsskrivandet som ett ensamarbete, 
men det är verkligen en sanning med modifikation. Det som skapar det roliga i arbetet 
sker definitivt i samspel med andra. Det finns många som bidragit i den här texten, en 
del på ett påtagligt sätt och andra utan att de kanske ens är medvetna om det. Till den 
förstnämnda kategorin inräknas handledare Jan Ch Karlsson, Patrik Larsson och Lars 
Ivarsson. Tack för kloka råd, värdefulla synpunkter och besvärliga frågor!  
 
Därtill finns flera som på ett påtagligt sätt har bidragit genom att läsa och 
kommentera, i varierad utsträckning av färdigställd text och färdigtänkta tankar. Tack 
till Henrietta Huzell som granskade ett tidigt utkast och som dessutom alltid varit en 
god vän och bollplank. Tack också till Birgitta Johansson-Hidén som granskade ett 
något mer bearbetat utkast samt till Per Echeverri som läste och gav insiktsfulla såväl 
som värdefulla synpunkter senare i avhandlingsskrivandet.  
 
Dessutom vill jag rikta ett särskilt tack till alla tillmötesgående respondenter vid 
Länsförsäkringar Stockholm, Uppsala, Värmland och Älvsborg. Lars Nilsson vid 
Länsförsäkringar AB har bistått med viktiga diskussioner angående studiens resultat 
samt förmedlat kontakter vidare i organisationen. Ett stort tack riktas också till de 
hjälpsamma studenterna i arbetsvetenskap som i samband med uppsatsskrivande 
bidragit med tankar, intervjumaterial och enkätinsamling - tack Anna och Maria, 
Annika, Charlotte och Maria samt Carina och David.  
 
Jag har i slutfasen terroriserat min omgivning med diverse korrekturläsningarbete - 
tack till Anna, Carolina, Hanne, Jonas, Lars, Martin, Nina, Patrik, Susanne, Tuula och 
Ulrika. Tack också till Elisabeth Wennö som har översatt den engelska 
sammanfattningen och till Katarina Wetter-Edman som ritat så fina figurer. 
 
Tack riktas också till dem som kanske är omedvetna om deras bidrag i den här texten. 
Det handlar om alltid lika roliga, uppiggande och hemtrevliga lunch- och kafferaster, 
fester och konferensresor. Sådant räknas det också! Mina tack går därför till alla 
(arbets-) kamrater vid Centrum för tjänsteforskning och Arbetsvetenskap. Inom denna 
kategori vill jag därtill tacka Susanne Strömberg och Ulrika Jansson som gett mig, 
förutom påtaglig hjälp, anledningar till att inte tänka på avhandlingen alls (och tänka 
positivt!). Ett liknande tack riktas också till Carolina Camén, som dessutom gett mig 
möjlighet att faktiskt tänka intensivt på avhandlingen genom att resa till skrivarstuga 
med mig. Tack också för trevligt sällskap, under sommardagar, kvällar och helger när 
det annars är tomt i korridorerna, till Saara Isaksson, Mikael Johnson och Maiwor 
Grundh.  



  
 

I min omedelbara närhet har också funnits hjälpsamma barnvakter - svärmor och 
mamma, hjälpsam manusläsare och tillika båtdelägare - pappa och hjälpsam 
översättare – Elisabeth. Tack för allt annat också! Hjälpsamheten har också funnits i 
min familj. Mitt sista tack riktas till Staffan, för att du finns där (och för att du har stått 
för all marktjänst de senaste månaderna, nu är det min tur!), och till Markus, Elias och 
Ylva. Nu är boken färdig! 
 
 
Skattkärr den 22 oktober 2007 
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KAPITEL 1 

Inledning 

Ämnet för den här avhandlingen är interaktionen i tjänstemötet. I fokus står det 
sociala samspelet som sker inom organisatoriska ramar. Utgångspunkten är en 
övergripande undran över vad det är som gör att vi, som kunder eller anställda, 
interagerar och kommunicerar på det sätt som vi gör. En viktig utgångspunkt 
för avhandlingen är att tjänstemötet inte representerar vilket socialt samspel 
som helst. Tjänstemötet har i högre grad begränsande ramar, genom aktörernas 
institutionella positioner och den organisatoriska närvaron. Interaktionen utgör 
en instrumentell aktivitet, samtidigt som det är ett socialt, mänskligt möte 
(Bolton & Houlihan, 2007). Det instrumentella i tjänstemötet består för det 
första av att en uttalad aktivitet ska ske, en tjänst ska levereras. För det andra är 
denna instrumentella del också ett uttryck för hur denna aktivitet, tjänsten, ska 
utföras. Aktörernas agerande påverkas därför av organisatoriska normer som 
normalt sett inte finns i alla sociala möten. Mot bakgrund av de speciella villkor 
som föreligger för interaktionen i tjänstemötet blir det centralt att studera hur 
aktörerna hanterar samspelet. I avhandlingen fokuseras vad som sker i 
interaktionen och i synnerhet varför det sker. 
 
Ofta inleds avhandlingar med en beskrivning av det som är problematiskt i 
fenomenet eller de svårigheter som finns i det som ska studeras. Min 
utgångspunkt är emellertid att studera ett fenomen utan att peka på konkreta 
problem som måste åtgärdas. Interaktionen i sig är oftast inget problem, socialt 
sett fungerar interaktionen. Föreliggande avhandling tar istället avstamp i ett 
fenomen som är vardagligt bekant och som ofta sker utan större eftertanke. 
Därmed inte sagt att det som sker i anslutning till tjänstemötet inte kan vålla 
bekymmer eller problem. Som vi snart ska se är interaktionen i tjänstemötet 
utsatt för omfattande styrningsstrategier i syfte att undvika just sådana problem, 
i synnerhet vad gäller kundens upplevelser. Interaktionen kan dessutom 
föranleda negativa konsekvenser för anställda som interagerar ofta i 
tjänstemöten. Dessa aspekter är givetvis angeläget att studera, men de utgör inte 
avhandlingens fokus. Istället är det den sociala interaktionen sig som studeras 
utifrån sina egna villkor.  
 
I det följande beskrivs översiktligt hur tjänstemöten blivit ett allt vanligare sätt 
att interagera. Interaktionen är dessutom föremål för en logik, eller ett koncept, 
för hur kunder bör betraktas och betjänas. Kapitlet innehåller därutöver en 
diskussion om hur den övervägande delen av forskningen kring tjänstemöten 
behandlat skeenden utanför interaktionen, vilket medfört att kunskapen om vad 
som faktiskt sker i själva mötet är otillräcklig. Kapitlet avslutas med en 
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presentation av avhandlingens syfte och frågeställningar, samt en disposition 
över avhandlingen. 
 
Översiktligt kan sägas att tjänstemöten inträffar när en representant från en 
organisation möter en kund eller en presumtiv kund. Aktörerna som träffas 
karaktäriseras inte enbart av att de är människor, utan också av sina specifika 
roller och positioner gentemot varandra.1 Redan i en sådan utsaga föreligger ett 
antal problematiska förhållanden, relationer och villkor som aktörerna måste 
hantera. Bilden kompliceras ytterligare av att mötet också kan beskrivas som ett 
möte mellan tre parter, kunden, den anställde och organisationen som sätter 
ramarna för mötet och kontrollerar det som ska ske (Leidner, 1993). De 
anställda kan beskrivas som en känslomässig front, det vill säga de representerar 
de mänskliga egenskaperna i ett företag (Sutton & Rafaeli, 1990), och därmed 
får de agera delvis som människa och delvis som organisation (Ahrne, 1993).  
 
Tjänstemöten i sig är ingen ny företeelse, emellertid finns det skäl att tro att de 
har förändrats och att det också är vanligare att vi träffas i tjänstemöten. Bland 
annat har utvecklingen av samhället medfört förändrade förutsättningar för 
interaktionen och för människors möjligheter att mötas. Tjänstemöten har blivit 
en allt större del av människors vardag, både som anställda och som kunder. 
Antalet anställda inom tjänstesektorn har ökat kraftigt, med 41 procent sedan 
1976. År 2006 stod tjänstesektorn för 76 procent av sysselsättningen i Sverige 
och antalet anställda i tjänstesektorn uppgick då till nästan 3,3 miljoner (SCB, 
2007). Att enbart se till tjänstesektorns expansion för att avgöra om antalet 
anställda inom tjänsteyrken har ökat kan emellertid vara missvisande eftersom 
det dels finns yrken inom tjänstesektorn som inte innefattar det vi vanligtvis 
kallar tjänsteyrken, dels utförs tjänster även inom andra sektorer. Den typen av 
tjänstearbeten som också innefattar kundkontakter i tjänstemöten, så kallade 
interaktiva servicearbeten (Leidner, 1991) är problematisk att urskilja i 
statistiken, eftersom de kan finnas inom flera sektorer och branscher. Trots 
svårigheter att fånga upp den här typen av anställda i siffror kan man konstatera 
att en förändring skett i samhället och att arbete i högre grad utförs i kontakt 
med andra människor. 
 
Förändringen gäller inte enbart kvantitativt utan också i allra högsta grad det 
kvalitativa innehållet, där arbetet i tjänstemöten ändrat karaktär. Bell (1974) 
påpekade redan för över trettio år sedan att tjänstesamhällets expansion inte 
bara innebär ett ökat samspel utan också ett förändrat samspel mellan 
människor inom flera områden. I Bells analys betonas hur samhället påverkar 

                                              
1 Jag väljer att beskriva dessa människor fortsättningsvis i termerna anställda och kunder. 
Begreppet ”kund” betecknar i det här sammanhanget även presumtiva kunder. 
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människor och relationen dem emellan. Det faktum att individer nu interagerar 
med andra individer i arbetsrelaterade kontexter istället för med maskiner utgör 
en grundläggande omständighet i dagens samhälle. Sammanfattningsvis innebär 
förändringen i samhället följaktligen inte bara att antalet möten ökat, utan också 
att interaktionerna i sig har ändrat skepnad. 

Kundservicekonceptet 

Till följd av denna utveckling har mötet med kunden i allt högre grad utsetts 
som ett av företagens mest effektiva konkurrensmedel (Bolton & Houlihan, 
2007), vilket också medfört att ett koncept om hur tjänster och service bör ges 
till kunder blivit mer eller mindre allmänt giltig. Kundservicekonceptet baseras 
på en tanke om att kunder är suveräna och att marknaden är fri (Rosenthal et 
al., 2001:18; Sturdy, 2001:3). Det vill säga, det finns ett antagande om att kunder 
dels vet vad de vill ha, dels har makt i den meningen att de har möjlighet att fritt 
välja mellan producenter för att få sina behov tillgodosedda. Företagen sägs 
vara tvungna, som en konsekvens av kundservicekonceptet, att ta reda på 
kundernas behov och rikta in sin verksamhet mot dessa. Att orientera 
verksamheten och sätta kunden i centrum är en del av kundservicekonceptet, en 
annan del är baserat på strategier för är relationsbyggande och ”personifiering” 
av tjänster (Sturdy, 2001). Att ha en relation med kunden betraktas i det här 
perspektivet som avgörande för företagets existens. Detta samtidigt som 
tjänstemöten i många fall är det direkt motsatta, nämligen en slentrianmässig 
händelse som inte manar till reflektion och eftertanke. Solomon et al (1985) 
konstaterade att interaktionen snarare karaktäriseras av ett ”mindless 
behaviour”. Trots det konstaterandet har kundservicekonceptet fått fäste både 
på en akademisk och en praktisk nivå. 
 
Orsakerna till kundservicekonceptet kan härledas till ett ekonomiskt rationellt 
tankesätt, men det får konsekvenser långt utanför det ekonomiskt rationella, 
inte minst genom att konceptet har fått genomslagskraft inom andra 
verksamheter än vinstdrivande tjänsteföretag. Kundservicekonceptet övertas 
och översätts till synes relativt oproblematiskt inom till exempel vård, omsorg 
och utbildningsverksamheter (Nordgren, 2005:95). Även bland varu-
producerande företag kan man se en strävan efter ”tjänstefiering”, något som 
gör att skillnaden mellan tjänsteföretag och varuproducerande företag minskar. 
Kundservicekonceptets begrepp och användning i den praktiska verksamheten 
kan emellertid skapa vissa problem, eftersom alla verksamheter inte lämpar sig 
för tankesättet. Detta till trots överförs konceptet kring kundservice och 
tjänstemötets egenskaper till andra typer av interaktioner och våra möten kan 
därmed sägas vara influerade av kundservicekonceptet. Begrepp som 
McDonaldisiering (Ritzer, 1993) eller Disneyisering (Bryman, 1999) används 
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bland annat för att beskriva hur samhället påverkas av sådana principer som 
skapats av kommersiella intressen. Sturdy (2001:2ff) hävdar till och med att i 
dagens samhälle blir alla kunder när konceptet kring kundservice koloniserar 
fler områden. Det sätt som tjänster definieras, organiseras, utförs och diskuteras 
påverkar således våra liv, inte bara som anställda, utan som kunder och 
medborgare i samhället. 
 
Att interagera i tjänstemöten har således blivit en allt större del av människors 
vardag. Som en följd av detta har forskningen kring tjänster och tjänstemöten 
också ökat i omfattning, även om det inte bedrivs forskning i den omfattning 
som behövs med tanke på tjänsters utbredning (Wharton, 1996:94; Sturdy et al., 
2001:9). Studier om tjänster har emellertid präglats av att främst fokusera 
processer och skeenden i anslutning till interaktionen, och inte interaktionen i sig. 
Nedan redogörs för hur man inom olika forskningsfält fokuserat upplevelserna 
och effekterna av interaktionen. Det handlar således om aspekter som i någon 
mån sker efter att interaktionen ägt rum. Därutöver finns också studier och 
resonemang som tar fasta på de förutsättningar och villkor som föreligger innan 
interaktionen. När betoningen är på processer före eller efter interaktionen 
förbises, i dess bokstavliga bemärkelse, själva interaktionen. Dessutom finns, 
om än i mindre omfattning, också beskrivningar av vad som sker i tjänstemötet. 
Dessa påvisar värdet av att studera vad som faktiskt sker i samspelet mellan 
kunden och den anställde. 

Följder av interaktionen 

Det finns ett antal studier som fokuserar tjänstemötets konsekvenser i olika 
former. Oavsett om tyngdpunkten har varit på de anställdas eller på kundernas 
upplevelser av tjänstemötet så är det centrala i studierna i huvudsak det som 
sker efter själva interaktionen eller på grund av interaktionen. Därmed utesluts de 
skeenden i interaktion som inte har omedelbar betydelse för utgången. Inom 
Service Management-orienterad forskning har i synnerhet kundens upplevelser 
av interaktionen, tjänsten och företaget studerats (Brown et al., 1994; Svensson, 
2006). Studier kring tjänster och tjänstemöten har dessutom ofta förknippats 
med olika kvalitetsdiskussioner, vilket fått till följd att stora delar av forskningen 
har färgats av ett normativt perspektiv. Här har vissa faktorer kartlagts i strävan 
efter att optimera mötet och tjänstekvaliteten. Bland annat med fokus på 
kundnöjdhet och kundtillfredsställelse har studerats hur interaktionen påverkar 
kundens upplevelse. Interaktionen betraktas i det här sammanhanget som en 
central aspekt av tjänsten (Bitner & Booms, 1990). Flera hävdar exempelvis att 
det i allt väsentligt är interaktionen som kunderna utvärderar när de bedömer 
tjänsten (t ex Chandon et al., 1997; Burgers et al., 2000). Echeverri (2000:13) 
argumenterar för att eftersom kvalitetsbegreppet oftast är förenat med kundens 
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uppfattning eller upplevelse av interaktionen, betraktas kunden som en 
observatör snarare än en agerande människa. Härmed förbises interaktionen 
mellan aktörerna till förmån för upplevelsen av den. En sådan upplevelsebaserad 
ansats är därför inte tillräcklig för att få kunskap om interaktionen i 
tjänstemötet (Eksell, 2005:31).  
 
På liknande sätt har forskningen om serviceanställdas arbetsvillkor 
koncentrerats på hur de anställda upplever mötet med kunden och vilka följder 
denna interaktion kan ha för de anställda. Sammantaget visar studierna att 
arbetet och interaktionen med kunderna antas innebära specifika krav i 
jämförelse med andra yrken (se t ex MacDonald & Sirianni, 1996; Abiala, 2000; 
Sturdy et al., 2001; Korczynski, 2002). Interaktionen i tjänstemötet och 
framförallt att de anställda måste agera och uppvisa känslor som inte är äkta kan 
ge upphov till särskilda konsekvenser (Wharton, 1999). Bland annat påtalas 
risker med att inte kontrollera sina egna känslor, vilket kan göra att de anställda 
distanseras från sig själva och de egna känslorna (Hochschild, 1983). Därtill 
påvisar Abiala (2000:134ff) att alltför omfattande kundkontakter kan ge 
negativa konsekvenser i termer av social överansträngning. Andra har 
emellertid konstaterat att interaktionen kan leda till positiva konsekvenser. 
Exempelvis stimulans från kundkontakterna och personlig utveckling för de 
anställda, något som överskuggar de negativa aspekterna (Ashforth & 
Humphrey, 1993; Wharton, 1993). Dessutom betonas att de positiva 
konsekvenserna kan föranledas av att social interaktion är en ömsesidig process 
där aktörerna påverkar varandra (Wouters, 1989b; Lively, 2000). Den 
interaktionella processen mellan aktörerna är således en central del för den 
anställdes upplevelse av arbetet. Studierna utesluter emellertid förhållandevis 
ofta vad som sker i interaktionen.  

Före interaktionen 

I andra studier fokuseras det som sker innan tjänstemötet, eller framförallt det 
som bör ske innan mötet. Den huvudsakliga inriktningen i forskningen om 
tjänstemöten är kring frågor om hur man kan styra interaktionen (Brown et al., 
1994; Furrer & Sollberger, 2007). Corvellec (2005:131) argumenterar för att 
tjänstemötet framställs inom denna tradition som en systemteknisk fråga för 
företagsledningen där tankesättet domineras av en teknisk rationell-analytisk 
logik. I det synsättet betonas inte det mänskliga hos aktörerna eller 
interaktionens sociala processer. Istället handlar det främst om att identifiera 
processer och mekanismer som kan främja kundtillfredsställelse. Vad som 
kännetecknar tjänstemötet och framför allt vad som bör ingå i mötet för att till 
exempel kunderna ska bli nöjda och komma tillbaka är centralt. Tyngdpunkten 
läggs på hur man på bästa sätt bör utforma mötet, snarare än hur mötet faktiskt 
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är utformat. I många sådana studier framhävs interaktionen som ett användbart 
och framgångsrikt instrument i strävan efter att kundorientera och kundanpassa 
tjänsterna, något som är relaterat till det rådande kundservicekonceptet. Studier 
som fokuserar hur anställda bör bete sig eller hur tjänstemötet bör utformas har 
emellertid relevans för kunskapen om vad som sker i interaktionen. Detta 
eftersom riktlinjerna och kundanpassningsstrategierna som ligger bakom 
aktörernas handlande gör avtryck i interaktionen.  
 
En anledning till att kundanpassning sägs vara viktigt för företaget, speciellt vad 
gäller den anställdes förmåga att anpassa sitt beteende och sin personlighet, är 
att interaktionen påstås vara en aspekt som andra företag har svårt att kopiera, 
något som i sin tur antas ge konkurrensfördelar (Bolton & Houlihan, 2007). 
Eftersom anpassning av själva tjänsteerbjudandet ofta är begränsat av typen av 
tjänst, ses mellanmänsklig anpassning som en möjlighet när det gäller att 
kundanpassa tjänsten (Bettencourt & Gwinner, 1996; Gwinner et al., 2005). 
Mötets utgång sägs kunna avgöras av hur den anställde beter sig och anpassar 
sig efter kundens behov (Edvardsson, 1996). Kunder sägs också känna en högre 
grad av tillfredsställelse när de gör affärer med någon de känner (DiMaggio & 
Louch, 1998). Målet är att försöka bygga långvariga relationer som liknar 
autentiska sociala relationer. Av den anledningen ställs det ofta krav på den 
anställde att anpassa sig efter kundernas personlighet och anspråk. Även om 
den anställde och kunden är anonyma för varandra kan den anställde behöva 
agera som om de känner varandra för att skapa en känsla av vänskap. Trots att 
interaktionen i tjänstemötet ofta utpekas som ett kriterium för tjänster och som 
avgörande för tjänstekvalitet är det sällsynt att interaktion finns med i 
begreppsutredningar, modeller eller teorier av kundupplevd tjänstekvalitet 
(Lindquist & Persson, 1997:22). I många studier, i synnerhet de som studerar 
kvalitet i tjänstemötet, klassificeras dessutom data i redan fastställda kategorier, 
vilket medför att komplexiteten i interaktionen inte fångas (Den Haring & 
Mattson, 1999). Istället behövs nya ansatser i forskningen som inte är bundna 
till befintliga tolkningar, för att öka förståelsen om interaktionen. 
 
Det normativa perspektivet har också lett till att delar av aktörernas handlingar 
förhållandevis ofta uteslutits i analyserna. Kundservicekonceptets krav på 
personifiering och synen på kunden som allsmäktig medför att kundernas 
bedömningar ofta framställs som en samlad värdering. I synnerhet vad gäller 
diskussioner om tjänstekvalitet och kundernas upplevelse av tjänstemötet utgår 
man ofta från kriterier som är generella för alla kunder. I samma stund flyttas 
fokuseringen från kundernas handlingar i interaktionen till bedömnings-
kriterierna. Därmed sker ofta analyser av kunderna och deras upplevelser, utan 
att det tas hänsyn till individuella och personliga egenskaper. Kunderna 
betraktas ”inte som något annat än en unik kombination av personlig 
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information och preferenser” (Cederholm & Gyimóthy, 2005:59), snarare än 
handlande människor. Trots påståenden om vikten av att ta hänsyn till kundens 
perspektiv, där kunden i någon mån betraktas som ”kung”, har kunderna sällan 
varit föremål för kritisk analys (Bolton & Houlihan, 2005). 
 
Corvellec och Lindquist (2005:6) noterar också hur tjänsteforskningens 
teoretiska hemvist i företagsekonomi och fokus på kommersiella transaktioner 
har medfört språkliga och begreppsliga begränsningar. Tjänsteforskningens 
språk har svårt att fånga och hantera tjänstemötets alla sidor och begreppen 
begränsar bland annat hur kunden analyseras. Exempelvis genom att benämna 
tjänstemöten som kundmöten impliceras ett perspektivval. Utgångspunkten i 
det ett sådant perspektiv är organisationen eller företaget, det är företaget som 
möter en kund. Förhållandet mellan tjänstemarknadens aktörer lyfts ofta fram i 
ett harmoniskt dyadiskt ljus, i synnerhet i den Service Management-orienterade 
forskningen. I många fall används positivt värdeladdade ord som lojalitet, tillit 
och förtroende (Cederholm & Gyimóthy, 2005:48). Interaktionen och 
aktörernas handlingar framställs på liknande sätt med positiva begrepp som 
medskapare eller i värdeskapande processer (se t ex Vargo & Lusch, 2004a; 
2004b; Prahalad & Ramaswamy, 2004; Ballantyne & Varey, 2006), något som 
förstärker intrycket av att interaktionen kännetecknas av samarbete och i någon 
mån goda handlingar. Konsensusperspektivet medför att hänsyn inte tas till 
interaktionens alla delar. Alla tjänstemöten eller tjänster karaktäriseras dessutom 
inte av harmoni, något som medför att det finns begränsningar i synsättet som 
gör att aspekter av interaktionen förbises eller döljs.  
 
Ur det motsatta perspektivet, där interaktionen snarare framställs som en kamp 
mellan den anställdes strävan efter autonomi och kundens strävan efter att få 
sin vilja fram (t ex Hochschild, 1983; Leidner, 1999), fokuseras istället 
maktkampen och den asymmetriska relationen. I ett sådant perspektiv 
framställs interaktionen i tjänstemötet som källan till ett antal negativa 
konsekvenser, såsom utbrändhet och social överansträngning (Abiala, 
2000:134ff). Serviceanställdas arbeten har bland annat beskrivits som nutidens 
”dark satanic mills” (Wylie, 1997). Denna konfliktorienterade ansats ger, på 
motsvarande sätt, inte en rättvisande bild av interaktionen eftersom samspelet 
mellan kund och anställd också kan vara en källa till glädje och arbets-
tillfredsställelse (Wouters, 1989a; Bolton, 2003; Bolton & Boyd, 2003). Istället 
borde interaktionen betraktas utifrån sina egna villkor, där aktörerna också 
betraktas som människor. På det sättet kan man överbrygga antaganden om att 
den anställde möter antingen en fiende eller en allierad (Korczynski, 2001; 
2005) och istället lyfta fram både goda och dåliga aspekter av interaktionen.  
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I tjänstemötets kärna 

Till sist kan också studier som tar utgångspunkt i själva tjänstemötet 
identifieras. Czepiel et al (1985) beskrev redan för över tjugo år sedan att ”at its 
most elementary level, a service encounter is one human being interacting with 
another”. Trots det har få studier genomförts utifrån denna tanke. Czepiel et als 
påpekande medför att studier och teoretiska resonemang måste ta hänsyn till att 
tjänstemötet är föremål för samma strukturella och dynamiska faktorer som 
påverkar interaktionen mellan människor i allmänhet (McCullum & Harrison, 
1985:35). Den dyadiska interaktionen är ett samspel som båda parter aktivt 
medverkar i och påverkar. En begränsning i många studier av interaktionen i 
tjänstemötet är emellertid att förhållandevis ofta fokuseras endast den ena 
aktören. Oftast är det den anställde och dennes interaktionsstil i mötet som 
studeras, eftersom detta är av betydelse för kundens bedömning av tjänsten (se 
t ex Bettencourt & Gwinner, 1996), eller enbart kundens reaktioner och 
upplevelse av tjänsten. Härmed utelämnas interaktionens ömsesidighet från 
analysen.  
 
Czepiel et al (1985) betonar dessutom att interaktionen också präglas av den 
organisatoriska kontexten, vilket medför att kunskap om social interaktion inte 
är tillräcklig för att förstå tjänstemötet. Formella riktlinjer och organisatoriska 
villkor påverkar också interaktionen, vilket gör att tjänstemötets situations-
specifika kontext måste tas hänsyn till (Arminen, 2000). Analyser som fokuserar 
enbart samspelet mellan den anställde och kunden beaktar inte tjänstemötets 
komplexa sammanhang i tillräckligt hög grad (Cederholm & Gyimóthy, 
2005:49). Att betrakta tjänstemötet som ett möte mellan tre parter, den 
anställde, kunden och organisationen, är således en grundläggande förutsättning 
för att få förståelse för interaktionen. Det är dessutom angeläget att ta hänsyn 
till att denna triad resulterar i en kvalitativt annorlunda interaktion med 
anledning av organisationens påverkan (Korczynski, 2002).  
 
Inom kategorin av studier av interaktionen i tjänstemötet ingår också de studier 
där tjänstemötet har betraktats utifrån ett dramaturgiskt perspektiv. I huvudsak 
är det aktörernas roller som fokuseras (Solomon et al., 1985; Grove & Fisk, 
1992; Bitner et al., 1994; Bettencourt & Gwinner, 1996; Bitner et al., 1997; 
Troyer et al., 2000). Det rollteoretiska perspektivet kan emellertid kritiseras 
utifrån dess begränsningar med avseende på att begreppet roll måste fyllas med 
ett innehåll för att vara analytiskt användbart. Alla roller har i huvudsak skilda 
egenskaper. När begreppet tillämpas är det därför analytiskt tomt i den 
meningen att det inte anger annat än att aktören spelar en roll. Vad denna roll 
består av måste emellertid avgränsas och bestämmas (Eriksson, 2007:140). Men 
i och med att rollen bestäms görs den också mer analytiskt begränsad. 
Echeverri (2000:31) menar att rollteorin, trots att den också är användbar för att 
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förklara beteendemönster, kan medföra att individen inte beskrivs som 
människa utan som ”rollinnehavare”. Därmed betraktas handlingar, i det 
rollteoretiska perspektivet, som en följd av en standardiserad uppsättning av 
beteenden (Mattsson & den Haring, 1997). Här betonas snarare vad 
människorna är på bekostnad av vad de faktiskt gör. Det rollteoretiska 
perspektivets begränsningar gör att analysen kan komma att utgå från ett redan 
konstaterat tankesystem. Interaktionen i tjänstemötet är, liksom alla mänskliga 
interaktioner, dynamisk och oförutsägbar (Ashforth & Humphrey, 1993), där 
aktörerna handlar impulsivt, något som rollteorin inte i tillräckligt hög grad tar 
hänsyn till. Detta är av central betydelse i synnerhet som bland andra Solomon 
et al (1985) och Echeverri (2000:183) visar att de anställdas förmåga att variera 
mellan olika roller eller bemötandescript skapar bra bemötande, det vill säga 
genom att aktören frångår den förväntade rollen. Rollbegreppet kan i många fall 
därför vara en alltför statisk beskrivning av vad som sker i interaktionen. 
Interaktioner bör därför också studeras utifrån aktörernas specifika 
föreställningar och villkor, och inte enbart med utgångspunkt i den roll de intar.  
 
Förståelsen av mänskliga sociala interaktioner kan dessutom berikas genom 
kunskap om moraliska handlingar (Etzioni, 1988:22), i synnerhet som 
handlingar inom tjänstemötet ofta omringas av olika moraliska ställnings-
taganden, både som rollinnehavare och som människor. I positionen som 
anställd finns förpliktelser och ansvar som i olika hög grad påverkar kunden. 
Även om vissa typer av tjänstemöten knappast registreras av kunden, som 
exempelvis att möta kassörskan i mataffären, så finns det andra tjänstemöten 
där den anställdes agerande påverkar kundens aktuella situation eller till och 
med livssituation, där den anställdes ansvar inför den andre i mötet blir högst 
påtagligt. Även i enklare ärenden som utförs i tjänstemöten där konsekvenser 
inte är livsavgörande finns en moralisk dimension eftersom människor hanteras i 
relation till organisatoriska ramar. I förhållande till diskussionen om 
kundorientering och personifiering av tjänster aktualiseras temat än mer, då 
människor utifrån detta perspektiv också bör hanteras på ett specifikt sätt med 
hänsyn till organisationens regler. Exempelvis i Echeverris (2000:215f) 
reflektion över moralitet i tjänstemöten framställs oegennyttiga, altruistiska, 
handlingar som långsiktigt lönsamma. Paradoxen i ett sådant uttalande gäller 
givetvis om dessa ”oegennyttiga handlingar” verkligen kan betraktas 
oegennyttiga, om de är tänkta att leda till egen nytta. Reflektionen belyser dock 
att moraliska dimensioner och dilemman finns. I det avseendet är det viktigt att 
relatera interaktionen till vilka moraliska värden handlingarna representerar. Det 
ger oss kunskap om hur aktörerna införlivar och hanterar samspelets normer 
och organisatoriska villkor. 
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Aktörernas handlingar i interaktionen fokuseras också i studier av 
kommunikation i tjänstemötet. En utgångspunkt är att tjänstemötet består av 
kommunikation, det är genom att kommunicera med varandra som aktörerna 
genomför tjänsten. Aktörerna skapar och upprätthåller sociala strukturer genom 
kommunikationen (Boden & Zimmerman, 1993:17). En kommunikations-
orienterad metod som tar fasta på vad som sker i nuet i den faktiska situationen 
ger en inblick i aktörernas egen förståelse så som den uttrycks i samtalet 
(Arminen, 2005). Det är av den anledningen väsentligt att studera kommuni-
kationen i tjänstemötet för att få kunskap om strukturella förhållanden 
(Schegloff, 1993). Interaktionen, och framförallt kommunikationen, i 
tjänstemötet har varit i fokus för studier med samtalsanalytisk utgångspunkt. I 
synnerhet är forskning om institutionella samtal relevant för den här studien 
eftersom tjänstemöten är ett sådant samtal.  
 
För att illustrera vikten av att studera kommunikationen kan nämnas några 
studier som bidragit till djupare förståelse om interaktionen i tjänstemötet. 
Nedanstående studier åskådliggör att samtalsanalyser ger en detaljerad kunskap 
om vad aktörerna gör i tjänstemötet genom att blottlägga samspelet. En av de 
tidigaste studierna utfördes av Merritt redan 1976. Hennes resultat, som bland 
annat visar att kommunikationen är strukturerad i faser, är fortfarande aktuellt 
för dagens tjänstemöten (Merritt, 1976). Lamoureux (1985) beskriver också 
tjänstemötet i faser, men lägger större tonvikt vid handlingar och strukturer i 
vilka deltagarna utför tjänstemötet. Här framkommer att det finns ett antal 
strategier för att undvika, begränsa eller kontrollera interaktionen i mötet. Det 
finns också ett antal metoder för att möjliggöra ”smidighet” i samtalet som 
främjar samarbete. Ventola (1987) ser att kommunikationen, trots att den följer 
samma strukturella mönster, också lämnar möjlighet för aktörerna att förändra 
strukturen genom att ”låna” samtalsmönster från andra kontexter. Exempelvis 
innebär detta att aktörernas repliker inom institutionella samtal även kan 
reflektera sociala aspekter som vanligtvis finns inom vänskapliga möten. 
Echeverri (2000) studerade möten mellan busschaufförer och resenärer. Han 
fokuserade den icke-verbala kommunikationen och påvisade hur den påverkar 
kundens upplevelser av tjänsten. Han betonar att framförallt den anställde 
spontana beteende genererar positiva bedömningar. Salomonson (2005) 
studerade kommunikationen mellan kundtjänstpersonal och kunder och med 
ett konversationsanalytiskt angreppssätt beskrivs samtalen ingående. Han 
noterar bland annat hur de anställda uppvisar engagemang och åtaganden 
gentemot kunden genom språkliga aktiviteter. Tykesson-Bergman (2006) 
studerade kassabiträdens interaktion med kunder. Hennes slutsatser var att 
förmågan att hantera språket utgör en väsentlig del av de anställdas 
yrkeskunskap. Konversationsanalysen visar bland annat hur de anställda utför 
ett relationellt arbete på en kort och begränsad tid. Genom att uttala exempelvis 
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tack och varsågod upprepade gånger uppfyller de ett av två motstridiga mål, att 
få kunden att komma tillbaka. Den begränsade tiden är resultatet av det andra 
målet, att snabbt få kunden genom kassan och ut ur butiken.  
 
Sammanfattningsvis är gränssnittet mellan de instrumentella aktiviteterna och 
de mer relationellt orienterade ett märkbart tema för studierna. Det temat är 
också aktuellt i föreliggande studie. 

Syfte och frågeställningar 

Studien motiveras av att människor allt oftare möts i tjänstemöten samtidigt 
som interaktionen i tjänstmötet sannolikt också har förändrats. Med anledning 
av kundservicekonceptets utbredning påverkas människor, både som kunder 
och anställda, av en dominerande syn på hur tjänster bör levereras. Här 
framstår framförallt personifiering och relationsbyggande strategier som 
centrala, något som förefaller paradoxalt i förhållande till att det i många 
tjänstemöten finns en strävan efter dess motsats - effektivitet och anonymitet. 
Trots att det i kundservicekonceptet läggs stor vikt vid det personliga mötet 
mellan anställd och kund, är det emellertid sällsynt att interaktionen är föremål 
för teoretisk analys och problematisering. Mot bakgrund av ovanstående 
resonemang kan konstateras att det är angeläget att studera vad det är som 
händer i tjänstemötet, eller med andra ord, vad som sker när människor i 
organisatoriska positioner, kunden och den anställde, möts.  
 
Syftet med föreliggande avhandling är att kartlägga och förklara vad som sker i 
interaktionen i tjänstemötet, med särskilt fokus på den sociala och 
organisatoriska kontexten. Min avsikt är således att dels beskriva interaktionen 
– vad gör aktörerna, dels förklara aktörernas handlingar – varför agerar kunden 
och den anställde på det sätt som de gör? Jag har i mina frågeställningar i 
avhandlingen tagit fasta på det faktum att tjänstemötet i grunden är ett socialt 
möte mellan människor, som sker inom ramen för en organisatorisk 
verksamhet (Bolton & Houlihan, 2007). Det sociala mötet mellan människor, å 
ena sidan, innebär att det är viktigt att ta i beaktande mänskliga egenskaper och 
handlingar för att söka förstå vad som sker i interaktionen. I detta sammanhang 
betonas också moraliska ställningstaganden. Den organisatoriska verksamheten, 
å andra sidan, innebär att mötet mellan kunden och den anställde inte kan 
förstås utan att också ta den organisatoriska kontexten i beaktande. Mer 
konkret uttrycks detta i två övergripande frågor:  
 

• Vilken betydelse har det för tjänstemötet att det involverar människors 
interaktion med varandra? 

• Vilken betydelse har det för tjänstemötet att interaktionen försiggår inom en 
organisatorisk kontext? 
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Avhandlingens disposition 

I följande avsnitt urskiljs tjänstemötets interaktion i förhållande till den 
omgivande organisatoriska kontexten. Hur samspelet organiseras och regleras 
är av stor vikt för hur interaktionen utspelas. Sättet att organisera mötet 
uppdelas schematiskt i två motstridiga inriktningar, i relationer eller i enstaka, 
korta möten. Mot bakgrund av kundservicekonceptets utbredning konstrueras 
emellertid tjänstemöten som en hybrid av relationer och enstaka möten, där 
organisationen söker dra nytta av respektive inriktnings styrka. I sådana 
pseudorelationer produceras ett samspel där aktörerna, trots anonymitet, agerar 
utifrån villkor som kännetecknar relationer. Kapitlet avslutas med reflektioner 
kring hur kunder framställs samt hur specifika krav ställs på anställda inom 
ramen för kundservicekonceptet.  
 
I kapitel tre redogörs för forskningsprocessen. Här beskrivs det empiriska 
underlaget, tillvägagångssätt för datainsamling och analysmetoder. Kapitlet 
innehåller också en beskrivning av försäkringsbranschen eftersom studien 
utförts inom denna kontext.  
 
Kapitel 4 utgör det första av fem resultatkapitel. Här redogörs för 
kommunikationen i tjänstemötet. Kapitlets struktur baseras på fyra urskiljda 
kommunikationsfaser i telefonsamtalen – hälsning, ärende, avslut av ärende och 
avslut av samtalet. Sammantaget resulterar analysen i frågeställningar kring 
relationella – instrumentella samt asymmetriska – symmetriska aspekter. I 
kapitlets andra del analyseras det kommunikativa dominansförhållandet med 
hjälp av initiativ- och responsanalysen. Resultatet av denna analys ligger som 
grund för kapitlets avslutande reflektioner kring dominansförhållandet i 
interaktionen.  
 
I det femte kapitlet övergår analysen av samspelet från att ha fokuserat 
interaktionen som en helhet, till att studera tjänstemötets olika komponenter. 
Tidigare reflektioner avseende interaktionens relationella- och instrumentella 
aspekter, samt aktörernas dominansförhållande får sin förklaring genom att 
samspelet betraktas utifrån tre olika logiker – den kommersiella, den 
byråkratiska och den sociala logiken. Varje logik är uppbyggd av ett antal 
egenskaper som bidrar till utformningen av interaktionen och relationen mellan 
den anställde och kunden. Beskrivningen av de tre logikerna utgår från deras 
respektive handlingsområde och rationalitet, det vill säga vad aktörerna samtalar 
om och vad syftet med samtalet är. Varje logik skapar dessutom moraliska 
ställningstaganden och placerar den anställde i en specifik position i relation till 
kunden och organisationen. Det är i denna position som den anställdes 
dominansförhållande med kunden konstrueras.  
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Därpå följer tre kapitel som beskriver interaktionen mellan den anställde och 
kunden utifrån de tre logiker. I kapitel 6 beskrivs inledningsvis den 
kommersiella logikens handlingsområde och rationalitet med hjälp av empiriska 
illustrationer. Aktörerna pratar här om pengar eller andra ekonomiska värden 
och målet är att vinna mer än vad man förlorar. Givet dessa ekonomiska 
egenskaper skildras därefter hur de kommersiella värderingarna kan betecknas 
egoistiska, ur ett konsekvensetiskt kalkylerande perspektiv. I den kommersiella 
logiken kännetecknas den anställdes position i interaktion av ett företrädarskap 
för organisationen, vilket beskrivs efter detta. Företrädarskapet får dessutom 
konsekvenser för egoismens innebörd. Till sist diskuteras hur den kommersiella 
logiken skapar en varierad asymmetrisk relation mellan aktörerna.  
 
Kapitel 7 följer samma disposition som föregående genom att först beskrivs det 
administrativa handlingsområdet som utmärker den byråkratiska logiken. 
Därefter redogörs för hur handlingarna i denna logik styrs av att utföra ärendet, 
vilket beskrivs med begreppet exekutiv rationalitet. Handlingarna beskrivs i 
moralfilosofiska termer med hjälp av pliktetik. För att beskriva den anställdes 
position i den byråkratiska logiken lyfter jag in begreppet den kollektiva kunden, 
eftersom den anställdes handlingar speglar ett ställföreträdarskap för alla 
kunder, som ett kollektiv. I denna position skapar det pliktetiska handlandet 
både skydd och begränsningar för den anställde. Slutligen placeras den anställde 
i en överordnad position gentemot kunden i den byråkratiska logiken.  
 
Kapitel 8 innehåller liknande redovisning av den sociala logiken. Handlings-
området rör personliga aspekter och det rationella för aktörerna är att bekräfta 
varandra som människor. Mot bakgrund av att den sociala logiken betonar 
mänskliga handlingar är dygdetikens begrepp lämpliga att använda. Dygdetiska 
handlingar får emellertid annorlunda innebörd för den anställde eftersom hon 
är ställföreträdare för den enskilde kunden. Det är den anställde som ansvarar 
för kunden och för kundens talan. Överordningen är därför i den sociala 
logiken till kundens fördel.  
 
I det efterföljande och sista kapitlet skildras hur de tre logikerna integreras i 
tjänstemötet. Initialt sammanfattas resonemanget från tidigare kapitel. Därefter 
är kapitlet uppdelat i två avsnitt varav det första innehåller resultat på en 
empiriskt inriktad nivå och det andra innehåller sammanfattande teoretiska 
resultat. I det första avsnittet diskuteras konsekvenser av sammanblandningen 
av den kommersiella och den byråkratiska logiken. Sedan sammanförs den 
sociala logiken med den byråkratiska och till sist den sociala med den 
kommersiella logiken. Kapitlet avslutas med en summering av avhandlingens 
teoretiska slutsatser avseende tjänstemötets egenskaper.  
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KAPITEL 2 

Tjänstemötets villkor 

I kommande avsnitt beskrivs tjänstemötet utifrån olika sätt att organisera 
samspelet. Inledningsvis redogörs för en allmän beskrivning av tjänstemötet. 
Därefter beskrivs begreppet samhandlingskrets som teoretisk utgångspunkt. 
Härigenom betraktas interaktionen och sociala handlingar som en del av en 
strukturell helhet där specifika normer reglerar samt ger tolkningsram för 
handlingarna. Därefter preciseras interaktionen utifrån perspektivet 
samhandlingskrets. Sättet att organisera samspelet kategoriseras här i två 
extremtyper eller motpoler, i långvariga relationer eller kortvariga möten (Gutek, 
1995). Syftet med att separera dessa två extremtyper är att betona hur dessa 
påverkar interaktionen genom att de sammanförs i en så kallad pseudorelation, 
som kommer att diskuteras i ett senare avsnitt. Jag betraktar följaktligen 
interaktionen i tjänstemötet som ett samspel där de organisatoriska ramarna 
uttrycks av egenskaper som finns både inom relationer och i enstaka möten.  
 
En grundläggande förutsättning och utgångspunkt för den här studien är att 
interaktionen i tjänstemöten skiljer sig från annan social interaktion som 
exempelvis vänskapliga möten. Den huvudsakliga skillnaden är att tre aktörer 
bidrar till skeenden i interaktionen, organisationen, den anställde samt kunden 
(figur 1).  
 

 

 
Det är i relationen mellan kunden och den anställde som samspelet i 
tjänstemötet äger rum. I denna trekant är tre relationer möjliga, det vill säga 
samspelet påverkas av organisationens relation med kunden respektive den 
anställde. Särskilt centralt är också hur dessa relationer påverkar varandra. 
Sellerberg (1973:87) utgår från Simmels beskrivning av trekantsrelationer och 
betonar tre särdrag. För det första är relationerna lättföränderliga. Simmel 
skriver ”There is no relationship so complete between three that each individual 
may not, under certain circumstances, be regarded by the other two as an 

Figur 1: Interaktionstriangeln i servicearbete (Leidner, 1993) 
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intruder” (Simmel, 1902; citerad i Caplow, 1968). För det andra föreligger alltid 
koalitionstendens, det vill säga en tendens att två aktörer allierar sig mot den 
tredje. För det tredje är relationerna präglade av en katalyserande verkan, vilket 
betyder att en antagonism i en relation kan öka solidariteten i en annan.  
 
Beskrivningar av tjänstemötet har ofta baserats på Cziepels et als (1985:4ff) 
definition. De anger att tjänstemötet karaktäriseras av sju egenskaper, av vilka 
flera tyder på att interaktionen är påverkad av organisationen. Bland annat 
anges att tjänstemötet alltid äger rum av en anledning och har ett definierat 
fokus. Interaktionen är därmed en reglerad aktivitet. Tjänstemöten sker inte 
spontant och utan syfte, såsom många andra typer av interaktioner. Vidare 
anges att utbyten av uppgiftsrelaterad information dominerar, att tidigare 
kännedom om varandra inte är nödvändig samt att en temporär statusskillnad 
kan inträffa. Dessa egenskaper kan avskilda från varandra sannolikt också 
beskriva ett vardagligt möte utanför en organisatorisk kontext. Men 
sammantagna beskriver dessa karaktäristika att tjänstemöten befinner sig inom 
en organisationsstruktur. 
 
Interaktionen kännetecknas dessutom, enligt Czepiel et al (1985), av att de 
anställda inte är altruistiska, de utför ett arbete. De organisatoriska ramarna för 
mötet integreras därmed i samspelet eftersom den anställde är bunden till 
organisationen. Vidare är aktörernas roller i samspelet väl definierade. Kundens 
roll är att motta en tjänst, medan den anställdes roll är att leverera en tjänst. I 
det avseendet är den anställdes agerande föremål för organisatorisk styrning. 
Kundens handlingar i tjänstemötet kan i viss mån regleras av organisationen, 
bland annat genom den fysiska utformningen (Bitner, 1992), men möjligheterna 
att reglera interaktionen genom kunden är begränsade (Ashforth & Humphrey, 
1993; Bitner et al., 1997). Istället är det främst i relationen till den anställde som 
organisationen kan kontrollera interaktionen. I denna relation är det möjligt att 
utfärda riktlinjer och kontrollinstanser för att säkerställa utgången av mötet. 
Hur dessa riktlinjer och kontrollfunktioner är utformade påverkar följaktligen 
interaktionen.  
 
Gutek (1995; 2000) urskiljer två motstridiga sätt att organisera tjänstemötet, 
antingen i långvariga relationer eller i enstaka, korta möten. Den dyadiska 
interaktionen mellan kund och anställd i ett tjänstemöte kan således alltid 
betraktas som inbäddad i en av de två grundläggande typerna, relation eller 
möte, oavsett variationer i tjänsterna. Skillnaderna mellan relationer och möten 
består av i vilken utsträckning den anställde och kunden har en gemensam 
historia av interaktioner, om de förväntas mötas igen och om de anställda anses 
funktionsmässigt likvärdiga, det vill säga om de är utbytbara. Tjänster som 
levereras i form av relationer kan liknas vid varor som är handgjorda och på 
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samma sätt kan tjänster i form av enstaka möten jämföras vid massproducerade 
varor. De handgjorda varorna är oftast dyrare än massproducerade men de kan 
också oftare anpassas efter kundens önskemål och de ger en känsla av kvalitet. 
Att en vara är massproducerad innebär emellertid inte automatiskt att den är av 
sämre kvalitet. Ett kännetecken för massproduktion är istället att delarna är 
utbytbara. Överfört till tjänster sedda som enstaka möten innebär det att kunder 
och anställda är utbytbara i processen.  

Samspelets organisering 

De två typerna av interaktion, relationer eller möten, kan beskrivas utifrån deras 
grad av komplexitet med hjälp av begreppet samhandlingskrets. Resonemanget 
bygger på Erikssons (2000; 2007) begreppsbildning om samhandlingar och 
samhandlingskretsar2. Samhandling är en mänsklig handling som är inriktad på 
ett svar från den som handlingen riktas mot. Alla sociala handlingar är därför 
inte samhandlingar, men i praktiken består mycket av det vi gör av 
samhandlingar.  
 
För att en samhandling ska äga rum krävs två förutsättningar, för det första är 
alltid två eller flera aktörer närvarande i handlingsögonblicket eftersom 
samhandlingar alltid sker mot eller med någon närvarande. För det andra kan 
samhandlingar inte isoleras från de kortare eller längre handlingskedjor som de 
ingår i. De äger alltså alltid rum i en samhandlingskrets. ”Krets” står för en 
avgränsad gruppering av människor som är tillfälligt förenade, men under 
denna tid ordnat avhängigt varandra (Eriksson, 2007:101). Detta innebär att 
begreppet kan beteckna såväl mycket tillfälliga och enkla relationer som mer 
långvariga och komplexa, liksom organisationer och institutioner.  
 
Gemensamt för alla samhandlingskretsar är att handlingar är styrda av kretsens 
sammansättning. Detta medför bland annat att uttalanden och handlingar kan 
vara mer eller mindre lämpliga i interaktionen och att tolkningar av handlingar 
kan skilja sig åt beroende på kretsens struktur och normer. Inom varje 
samhandlingskrets ställs följaktligen krav på bestämda handlingar mot varandra, 
det vill säga det finns inbyggda normer för handlandet. Exempelvis när en kund 
ringer upp sitt försäkringsbolag inträder hon i en samhandlingskrets som 
innebär att hon ska redogöra för sitt ärende, medan den anställde förväntas 
lyssna på kunden och svara på dennes frågor. I kretsen finns alltså specifikt 
begränsade handlingsområden samt begränsad handlingstid (Eriksson, 
2007:107).  
 

                                              
2 I Eriksson (2000) benämns fenomenet samhandlingskrets med samhandlingssystem, men 
vad jag förstår avses samma sak.  



 

 21

Inom en samhandlingskrets är det omöjligt att inte svara på en handling. 
Däremot utanför en krets kan aktörerna nonchalera en social handling. Att inte 
bemöta en handling inom kretsen betraktas istället som en aktiv handling i sig, 
en icke-handling (Eriksson, 2007:104). Denna handling betyder alltid något 
(negligering, utfrysning, utmaning). Handlingar har alltså olika betydelse inom 
respektive utanför kretsen. Likaså skiljer sig människors beteenden åt inom och 
utanför kretsen.  
 
En samhandlingskrets är något som finns ”utanför” individerna och som 
behärskas endast genom att individen i varje fall delvis underordnar sig dess 
regler (Eriksson, 2007:105). Eftersom begreppet betecknar både samhandlingar 
på makro- och mikronivå kan flera kretsar urskiljas. Härigenom förtydligas att 
den anställde agerar inom minst två kretsar samtidigt – den organisatoriska i 
vilket hon är anställd och den krets där interaktionen med kunden utspelas. 
Relationen mellan den anställde och organisationen normeras således inom en 
samhandlingskrets, medan relationen mellan den anställde och kunden regleras 
av normer inom en annan krets. Sociala bindningar i den ena kretsen kan därför 
vara direkt motarbetande utifrån den andra kretsens syften. Leidner (1993) 
beskriver, med utgångspunkt i figur 1 ovan, hur allianser kan bildas mellan de 
anställda, kunder och företaget i tjänstemötet. Det vill säga, i Simmels 
terminologi, att det finns en tendens att en relation kolliderar med de andra 
relationerna. Exempelvis kan den anställde kan dölja relevant information för 
kunden om det är till nytta för företaget. Samhandlingskretsen kan följaktligen 
ge organisationen och den anställde möjlighet att manipulera och exploatera 
kunden. Kundens åtaganden är emellertid också inom två samhandlingskretsar. 
Förutom relationen med den anställde i tjänstemötet ingår kunden också i en 
relation med företaget, där kunden och organisationen kan dra oskälig fördel av 
den anställde. Den typen av maktasymmetri blir synlig vid de tillfällen som den 
anställde hellre tolererar kränkande behandling än riskerar att förlora kunden 
eller sin anställning. Till sist kan också den anställde och kunden bilda en allians 
till följd av att deras sociala relation och sociala bindningar blivit starkare än den 
andra kretsens.  
 
Begreppsbildningen om samhandlingskretsar ger några fördelar i beskrivningen 
av tjänstearbetare, kunder och interaktionen i tjänstemötet. Bland annat är det 
möjligt att identifiera vilka kretsar aktörerna ingår i vid interaktionen, som vi 
sett ovan. Detta kan i sin tur också peka på vilka olika handlingspositioner 
aktörerna kan inta, något som jag återkommer till i kapitel 5. Dessutom innebär 
teorin om samhandlingskretsar att olika typer av kretsar och sociala handlingar 
synliggörs. Samhandlingskretsarna kan vara olika i sin utformning, bland annat 
genom att handlingarna inom kretsen är mer eller mindre frekventa. I 
tjänstemöten som är organiserade i en längre relation är kontakterna mer täta 
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och kretsen förväntas leva kvar längre. Aktörerna binds samman av sociala 
band (Eriksson, 2007:90). De korta mötena är istället en enkel krets som 
karaktäriseras av att aktörerna inte har några bindningar till varandra. I dessa 
olika motpoler av tjänstemöten skiljer sig kraven på handlingar åt. 
Begreppsparen relationer och enstaka möten vad gäller tjänstemöten har 
utvecklats av Gutek (1995; 2000) och nedanstående resonemang är i huvudsak 
baserat på hennes slutsatser.  

Tjänster som relationer 

När en kund upprepade gånger har kontakt med en och samma anställd kan det 
betraktas som en relation. I samband med att en samhandlingskrets utvecklas 
från en enkel till en relation blir kretsen mer krävande. Aktörerna måste utöka 
artighetsreplikerna när de inträder i eller ur kretsen och de kanske även måste 
börja visa tecken på igenkännande eller hälsa vid andra tillfällen. Ett erbjudande 
om expansion av kretsen är emellertid alltid riskfylld, i Goffmans termer av att 
”tappa ansiktet”, det kan bli pinsamt om den anställde ger sken av att inte 
känna igenom kunden (Eriksson, 2007:113). I relationen förväntar sig aktörerna 
att ha framtida interaktioner med varandra och över tiden delar de samma 
erfarenheter baserade på gemensamma interaktioner. Samhandlingskretsen 
innehåller flera sociala bindningar eftersom aktörerna lärt känna varandra, som 
subjekt snarare än objekt bundna till en institutionell position. På så sätt kan 
tjänster som levereras i form av relationer ses som mer komplexa system än de 
enkla tjänstemötena. De utmärks av ett bredare spektrum av handlingsområden, 
längre handlingstid samt en viss mängd tillgångar för att kunna lösa uppkomna 
problem. Tillgångarna kan bestå av sociala bindningar mellan aktörerna som 
kan uppstå bland annat av gemensamma erfarenheter eller framtidsplaner. Den 
här typen av tillgång i en krets är ofta av tvingande karaktär vilket medför att 
relationen blir svårare att ta sig ur. Sådana sociala bindningar utnyttjas av 
företagen genom exempelvis kundklubbar eller att medvetet skapa en personlig 
relation mellan en anställd och en kund. Price och Arnould (1999) diskuterar 
hur ”kommersiell vänskap” kan uppstå mellan anställda och kunder, men att de 
anställda också använder sig av vänskapen för att skapa säljtillfällen. 
 
I de komplexa kretsarna finns således en mer utbredd normstruktur då 
gemensamma normer för interaktionen byggs upp när kretsen utvecklas. Att 
enbart vara artig i en expanderad krets är oftast en negativ normöverträdelse. 
Gutek (1995:45) menar att i tjänster som levereras i relationer finns oftast en 
motivation hos de anställda att ge bra service och både kund och anställd finner 
det värdefullt att hjälpa den andre. Relationer anses därför behöva mindre 
styrning från organisationen. I allmänhet förväntas det dock av de anställda att 
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de ska dölja starka känslor för kunderna, oavsett om de är negativa eller 
positiva, något som antagligen bidrar till att uppnå en trivsam stämning.  
 
Ur organisationens perspektiv är relationer initialt relativt arbetsintensiva och de 
kan dessutom vara kostsamma att upprätthålla. Allteftersom aktörerna får en 
gemensam historia, som bland annat innebär utbyte av information, blir 
relationer mer effektiva över tid. Informationsutbytet i relationer kan emellertid 
inte kopieras eller användas i andra relationer. Informationen kring en kund är 
unik för just den kunden och situationen. Organisation kan således inte dra 
nytta av lönsamma relationer genom att använda informationen i andra 
relationer. I tjänstemöten som organiseras i relationer ses de sociala 
bindningarna som en tillgång, i den enkla kretsen blir de emellertid en 
belastning utifrån ett effektivitetsperspektiv. Genom personliga investeringar 
kan enkla ärenden inte utföras snabbt, då flera handlingsområden förekommer 
och handlingstiden utökats i samband med den sociala bindningen. 

Tjänster som enstaka möten 

I ett typiskt enkelt tjänstemöte söker en kund en vara eller en tjänst hos en 
organisation som tillhandahåller denna genom en anställd för ett uppgjort pris. 
Kunden har antagligen inte interagerat med den anställde förut och när kunden 
söker efter tjänsten nästa gång kommer hon antagligen att möta någon annan i 
organisationen. När handlingsområdet och handlingstiden är starkt begränsade 
kan man tala om en enkel krets (Eriksson, 2007:107). Den enkla samhandlings-
kretsen som de möts i möjliggör transaktionen. I denna kan man inte ställa krav 
utanför handlingsområdet eller tiden, utan att expandera kretsen. Kretsen har 
således ett begränsat handlingsområde och upplöses så fort syftet med mötet är 
fullgjort. När kunden lämnat butiken eller lagt på luren träder hon ut ur 
samhandlingskretsen och kan inte längre ställa krav på den anställde. Det finns 
dessutom inga sociala åtaganden investerade och det finns inget som skapar 
kontinuitet. Skyldigheter och rättigheter kan således lätt upphävas. Den här 
typen av enkla kretsar ingår vi dagligen i, de är lätta att inträda i och utträda ur 
på grund av avsaknaden av sociala investeringar. När tjänster levereras som 
enstaka möten är det den här typen av krets som bildas.  
 
Tjänster som levereras i form av korta möten karaktäriseras dessutom av att 
kunden och den anställde är anonyma, och förväntas också fortsättningsvis vara 
anonyma för varandra. Aktörerna behöver inte engagera sina personliga 
egenskaper utan ingår oftast i interaktionen i egenskap av exempelvis bussåkare, 
försäkringstagare eller skadereglerare. Att interagera med människor som vi inte 
känner är ingen ny företeelse. Det nya är att vi i dagens samhälle inte behöver 
positionera oss gentemot varandra, vilket kan sägas ha lett till en mer renodlad 
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form av anonymitet. I Simmels (1950:402ff) betraktelse av främlingen beskrivs 
hur det var nödvändigt att utreda var främlingen kom ifrån, vem hon är släkt 
med och så vidare, för att kunna interagera med henne. I det avseendet är det 
därför omöjligt att interagera med någon som är anonym, människor är 
antingen kända för oss eller främlingar. I dagens enkla interaktionssystem är 
emellertid den typen av utredande av den andres anonymitet onödig och anses 
ineffektiv. Anonymiteten är således inte bara en egenskap för den här typen av 
möten utan också en förutsättning för tjänstemötets effektivitet (Eriksson, 
2007:133ff). 
 
En viktig egenskap i den här typen av enkla samhandlingskretsar är aktörernas 
totala utbytbarhet, vilket möjliggörs av anonymiteten. Aktörerna agerar som 
objekt, snarare än subjekt (Eriksson, 2007:57).3 De anställda är utbytbara 
eftersom det dels saknas personliga relationer mellan aktörerna, dels förväntas 
alla anställda inom organisationen ha samma kunskaper och vara lika duktiga 
inom området, det vill säga vara funktionsmässigt likvärdiga. Flera anställda har 
således samma expertis som dock oftast är så specifik att kunderna ibland måste 
interagera med flera olika yrkesgrupper för att slutföra ärendet. Inom 
försäkringsbranschen har kunderna exempelvis kontakter med olika anställda 
beroende på vilket ärende det rör sig om. Kunden är också utbytbar, den enkla 
kretsen uppstår oavsett vem kunden är.  
 
Den totala utbytbarheten av kunder och anställda medför ett antal 
konsekvenser. Eftersom aktörerna inte förväntas mötas igen känner de sig 
relativt otvungna i sitt beteende och sin kommunikation. Gutek (1995:46) 
argumenterar att ingen ”naturlig” motivation finns att samarbeta vilket innebär 
att den anställde ger så lite service som möjligt medan kunden ger så lite 
information som möjligt. Båda är dock oftast socialiserade i samma normer för 
social interaktion, vilket gör att de förväntas behandla varandra artigt och 
genomföra transaktionen effektivt. I övrigt ställer samhandlingskretsen inga 
speciella krav på ett bestämt beteende. Snarare är det så att artighet och krav på 
effektivitet i tjänstemötet är begränsande handlingsnormer. Handlingar utöver 
dessa ses som ett erbjudande om expansion av kretsen.  
 
Sociala restriktioner och motivation för att samarbeta härstammar dock också 
från organisatoriska regler och normer för hur interaktionen bör förlöpa, något 
som berör både anställda och kunder. Den anställdes handlingar normeras 
exempelvis genom att organisationen eftersträvar likhet i tjänsten, det vill säga 
att alla kunder blir behandlade på samma sätt. På motsvarande sätt, i strävan att 

                                              
3 Ett utförligare resonemang angående begreppen objekts- och subjektspositioner finns i de 
sammanfattande slutsatserna i kapitel 4. 
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standardisera tjänster för att kunna kontrollera utgången av mötet, försöker 
man utbilda kunderna att bete sig likartat. I vissa snabbmatsrestauranger 
förväntas exempelvis kunden att beställa maten i en specifik ordning, vilket de 
flesta också gör. Kunderna deltar således också i mötet genom att spela rollen 
som kund, vilken definieras och regleras av organisationen.  
 
Arbetssituationen för de anställda som levererar tjänster i form av enstaka 
möten utmärks av ett antal specifika egenskaper som ofta beskrivs i negativa 
termer. Det krävs oftast litet yrkeskunnande för att utföra arbetet vilket medför 
låga löner och små möjligheter att avancera. Detta förstärks också av att de 
endast har kompetenser inom avgränsade områden och att det är svårt att 
tillägna sig rätt kompetens för att avancera. Karriärmöjligheterna är således ofta 
begränsade. Arbetssituationen är också, enligt Gutek (1995:110ff), 
variationsfattig, monoton och stressig. Organiseringen ger vidare de anställda 
små möjligheter att ta egna beslut. Detaljerade arbetsbeskrivningar som 
bestämts av någon högre upp i organisationen måste följas och dessutom 
bestäms oftast arbetstakten av kunderna. De har ofta låg status. Anställda 
bedöms av kunderna inte heller utifrån sin kunskapskompetens utan snarare för 
sitt sätt att leverera eller framföra tjänsten, eftersom kunden oftast saknar 
kunskap om den anställdes expertområde. Kunden kan helt enkelt inte veta om 
den anställde är kompetent inom sitt område. Istället utgår bedömningen från 
den anställdes förmåga att bete sig korrekt och tjänsten blir därmed bedömd 
utifrån den anställdes interaktionsstil. Resonemanget gäller tjänstemöten som 
organiseras i enstaka möten men det blir allt vanligare att även tjänstemöten i 
relationer bedöms på detta sätt, allt eftersom kunderna blir vana att interagera 
via möten.  
 
Fördelarna för företaget att organisera tjänster i enstaka möten är att det är ett 
kostnadseffektivt sätt att tillhandahålla standardiserade tillvägagångssätt och 
tjänster eller att leverera varor eller tjänster i stora volymer. Av den 
anledningen, samt att de enkla mötena är lättare att kontrollera, har många 
tjänsteleverantörer organiserat tjänstemötena på det här sättet (Ritzer & 
Stillman, 2001:115). Där enkla transaktioner sker snabbt som exempelvis i 
kassan i mataffären är det inte heller lämpligt att erbjuda personliga 
leverantörer. Nackdelarna med enkla möten för organisationen kan vara att det 
kräver det mer koordination, kontroll och allmän styrning än relationer. 
 
I de enkla samhandlingskretsarna i tjänstemöten ses sociala bindningar och 
relationer mellan aktörerna som en belastning ur företagets perspektiv eftersom 
de påverkar effektiviteten. Känslan av att vara utbytbar är å andra sidan inte 
heller eftersträvansvärd för vare sig anställda eller kunder. Människor har ett 
behov av att känna sig unika och bekräftade som individer (Gutek, 1995:152). I 
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de komplexa relationerna upphör anonymiteten och vi framstår mer som 
personer. I samma stund förlorar dock transaktioner sin instrumentella 
effektivitet, eftersom aktörerna måste investera mer för att genomföra den. 
Dessutom går också de anställdas förmån av vara utbytbar förlorad. Det vill 
säga en ökad grad av personlighet och relationella bindningar i mötet ökar 
belastningen för de anställda.  
 
För att skapa både effektiva tjänstemöten och möten som samtidigt 
karaktäriseras av sociala bindningar formas ofta möten där relationer stått som 
modell, så kallade pseudorelationer. 

Pseudorelationer 

Anonymiteten och dess fördelar i det enkla tjänstemötet kan uppfattas som 
paradoxal i förhållande till vad som förordas i konceptet om kundservice där 
istället vikten av att skapa relationer med kunden ofta framhålls (Sturdy et al., 
2001). Bland annat anges att förmågan att kundanpassa tjänster och personifiera 
tjänstemötet är en väsentlig komponent för att skapa nöjda kunder och 
tjänstekvalitet. Anonymitetens effektivitet ställs här emot strävan efter 
relationsbyggande åtgärder som följer av konceptet om kundservice. Lösningen 
på dilemmat är att konstruera så kallade pseudorelationer (Gutek, 1995:197ff) 
där interaktionen liknar sociala relationer utan att ha de grundläggande 
egenskaperna. En pseudorelation beskrivs som ett personligt möte som simulerar 
en äkta relation. Det kan ske genom att den anställde agerar som om aktörerna 
känner varandra. Ett vanligt sätt att organisera pseudorelationer är att antingen 
den anställde eller kunden, men inte båda, har information om den andre. 
Vanligtvis har organisationen information om kunderna som de använder i 
mötet. Informationen om kunderna erhålls oftast genom en databas, något som 
sannolikt kommer att öka i omfattning eftersom tekniken ger fler möjligheter 
inom området att ge mer och mer detaljerad information om enskilda kunder 
(Gutek, 1995:200). Härmed har aktörerna inte gemensamma erfarenheter. Att 
ha samma upplevelser kring interaktionerna kan ge en psykologisk säkerhet för 
kunden, något som inte finns i pseudorelationer. Erfarenhetsmässigt har således 
den anställde en fördel i pseudorelationer i jämförelse med kunden. 
Informationsbaserade pseudorelationer är en organisationsstrategi för att få 
möten att se ut som relationer utan att behöva avstå från de bästa egenskaperna 
som möten har. Kundservicekonceptets inflytande över sättet att organisera 
tjänster medför således att interaktionen påverkas.  
 
Den här typen av ”låtsasrelationer” har också uppmärksammats inom 
kommunikationsforskningen, bland annat genom benämningen syntetisk 
personifiering (Fairclough, 1993:140), som beskriver hur personlig 
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kommunikation används i institutionella sammanhang med syftet att uppnå 
kommersiella mål. Denna sammanblandning av sociala och kommersiella 
repliker och syften finner också Ylänne-McEwen (2004). Hon menar emellertid 
att det är problematiskt att särskilja kommunikationen som antingen ett uttryck 
för kommersiella eller sociala intressen eftersom dessa är mer eller mindre 
förenade i tjänstemötet. I pseudorelationen samsas följaktligen både 
kommersiella och sociala, relationella syften.  
 
I pseudorelationen genereras dessutom specifika uppfattningar om kunden och 
den anställdes positioner som, i sin tur, bidrar till hur samspelet i tjänstemötet 
ser ut. Nedan beskrivs kundens relation med organisationen och hur denna ger 
upphov till olika föreställningar om kunden. Därefter beskrivs hur den 
anställdes arbetssituation påverkas av krav utifrån kundservicekonceptet och 
pseudorelationen. 

Föreställningar om kunden 

I pseudorelationen finns en relation mellan organisationen och kunden som inte 
är helt enkel att utreda, man kan hävda att det inte nödvändigtvis existerar en 
relation inom ramen för tjänstemötet, det vill säga tjänstemöten kan existera 
utan en direkt relation mellan kund och organisation. Vad som dock är 
nödvändigt är kundens närvaro för att interaktionen över huvud taget ska vara 
möjlig. Tjänsten och därmed tjänstemötet kan inte förverkligas oberoende av 
kundens närvaro eftersom tjänsten per definition är sammanbunden med 
kunden (Sayer & Walker, 1992:60). Att hävda att en direkt relation inte existerar 
mellan kunden och organisationen har med kundbegreppet att göra och 
svårigheten med att definiera när en kund är en kund. Kundbegreppet i sig 
implicerar en relation mellan ett företag och en individ, det vill säga man kan 
inte vara kund utan att det finns en relation till ett företag som man är kund 
hos. I exempelvis en livsmedelsbutik är alla som träder innanför butikens 
entrédörr kunder, det vill säga de förväntas köpa något. I försäkringsbranschen 
betraktas alla som tecknat försäkring hos företaget som kunder, det vill säga de 
har en formell och avtalsreglerad relation till företaget. I realiteten inträffar 
emellertid tjänstemöten även i denna bransch utan att en formell relation 
existerar, de anställda interagerar med individer som inte tecknat försäkring. I 
teknisk betydelse är individen då inte kund till företaget men mötet kan likväl 
betraktas som ett tjänstemöte. Ett vanligt sätt att kringgå denna praktiska 
betydelse av kundbegreppet är att anlägga ett kundperspektiv och därmed välja 
att betrakta människor som organisationen har kontakt med som kunder 
(Fellesson, 2001:145ff), något som också ligger i linje med den ökade 
kundorienteringen. Detta får som följd att aktören som inträder i tjänstemötet 
inte bara betraktas som kund utan också är en kund i den betydelsen att hon 
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förväntas köpa något. Relationen mellan organisationen och kunden medför att 
aktören blir bunden till en position, eller roll, i mötet. När kunden inträder i 
tjänstemötet, inträder hon i en position gentemot den anställde, som kund. 
Positionen som kund innebär emellertid inte enbart en förväntan om en 
ekonomisk transaktion i pseudorelationen. Den medför också normer för 
kundens agerande. 
 
I tankesättet om kundorientering och i det rådande kundservicekonceptet 
framstår kunden dessutom ofta som allsmäktig och suverän (Korczynski & Ott, 
2004). Kunden betraktas som välunderrättad och handlingskraftig (Sturdy, 
2001). Makten förefaller här vara förskjuten till kunden, som framstår som 
överordnad i en asymmetrisk relation. Även om retoriken att ”kunden alltid har 
rätt” har ifrågasatts och man också har uppmärksammat att kunderna 
medverkar på olika sätt i interaktionen (Bitner et al., 1994; Bitner et al., 1997) är 
synsättet ändå tydligt uttryckt i flera föreställningar om kunden, både vad gäller i 
teoretiska resonemang och i praktiska verksamheter (Rosenthal et al., 2001:23; 
Korczynski & Ott, 2004). 
 
Föreställningen om kunden som allsmäktig och överordnad den anställde har 
även vunnit insteg i kunders sätt att förhålla sig till tjänster, och därmed även 
vad gäller handlingar i interaktionen. Bland annat menar Laing et al (2005) att 
relationen mellan anställda och kunder i professionella tjänster har förändrats. 
Skiftningen är orsakad främst av samhälleliga förändringar, snarare än 
förändringar i den professionella rollen. Bland annat har kunderna fått en ökad 
medvetenhet om tjänsteutbudet, vilket lett till att de ställer högre, eller 
åtminstone andra krav i interaktionen. Professionella tjänster har traditionellt 
sett karaktäriserats av en inbyggd asymmetri vad gäller makt, där kunden står i 
en beroendeställning och där den anställde bestämmer vad som är bäst för 
kunden utifrån den anställdes professionella kunnande och bedömning. Denna 
paternalistiska retorik har fått stå tillbaka för ett mer utpräglat samarbetsetos 
(Laing et al., 2005). Författarna identifierar fyra interaktionsmönster som 
baseras på typiska drag hos kunder. Ett sådant mönster sammanfattar de i 
termen samarbetande interaktion, där båda aktörerna inte bara deltar utan också 
bidrar i interaktionen och betraktar varandra som gemensamt ansvariga för 
resultatet. Även om kundernas kunskaper kan variera bidrar de åtminstone med 
kunskap om sitt eget individuella fall. Inom detta förhållningssätt legitimeras 
således kundens aktiva deltagande samtidigt som ett passivt agerande 
omöjliggörs. Kunderna förväntas aktivt samarbeta för att slutföra tjänsten. 
Parallellt med denna interaktionstyp lever också den fogliga interaktionen kvar, där 
en paternalistisk tanke fortfarande är verksam. Den anställde ges här övertaget 
på grundval av överlägsen utbildning och information. Interaktionen speglar 
tillit till den professionella expertisen, vilket innebär påtagliga sociala skillnader 
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mellan den anställde och kunden. I takt med att tjänstemötet och kunderna 
orienterar sig mot samarbete, snarare än asymmetri, kan konflikter uppstå. 
Kunderna som är orienterade mot en foglig interaktion vill inte alls medverka, 
de vill istället att den anställde tar hela ansvaret själv. Ansvarstagandet ses också 
som viktigt i det tredje interaktionsmönstret bekräftande interaktion. I denna 
börjar beroendeförhållandet mellan kunden och den anställde att uppluckras 
eftersom kunderna kan ta egna beslut utifrån egna kunskaper. Kunden behöver 
emellertid fortfarande den anställde, men endast för att lägga över ansvaret för 
beslutet. Till sist beskriver författarna hur, i en konsumeristisk interaktion, de 
professionella kunskaperna ifrågasätts av kunderna, vilket leder dels till att hela 
den professionella rollen förändras, dels till att kundernas ansvar förändras, de 
måste själva finna relevant information och själva kunna bedöma informationen 
och besluten. Kundservicekonceptets antagande om den allsmäktige kunden får 
därmed konsekvenser för kundernas egna förhållningssätt samt för 
interaktionen i tjänstemötet. 
 
Laing et al (2005) tydliggör dessutom att kunders förhållningssätt knappast kan 
inrymmas i en beskrivning. Att vara kund i ett tjänstemöte innebär inte enbart 
att vara överordnad, inte ens en vilja om att vara överordnad. Bolton och 
Houlihan (2005) påpekar, även om det är en självklarhet, att rollen som kund 
inte innebär att personliga värderingar eller mänskliga egenskaper upphör att 
existera. Redan för över 20 år sedan demonstrerade Granovetter att alla 
ekonomiska transaktioner är socialt omslutna och att alla ekonomiska 
transaktioner, till viss del, även är en social transaktion (Granovetter, 1985). 
Kundens position i mötet kan därför på ett bättre sätt beskrivas när kunden 
betraktas som en människa i en social interaktion, snarare än en mottagare av 
en tjänst. I ett sådant perspektiv framställs kunder istället som mångfacetterade 
och komplexa sociala aktörer.  
 
Bolton och Houlihan (2005) gestaltar kunderna i tre analytiskt skilda kategorier, 
den mytiske suveräne kunden, den funktionellt transaktionsorienterande 
kunden och den morala agenten. Den mytiske suveräne kunden motsvarar i viss 
mån kundservicekonceptets syn på kunder, genom att kunden förväntar sig 
villkorslös service och har alltid rätt på grundval av att hon är kund. Tiden till 
förfogande är dock begränsande för båda aktörerna och kunden kan därför inte 
alltid få den tjänsteleverans hon kräver. I vissa fall upplever kunden att det är 
hon som ger företaget service genom att själv producera en del av tjänsten samt 
vänta i telefon för att få den service som villkorslöst borde ges. Den här typen 
av styrning av kunder skapar ilska och frustration, vilket leder till ett utagerande 
mot den anställde. I det här perspektivet är det således själva processen och 
systemet som skapar arga kunder och i slutändan sämre tjänster. Kunder 
betraktas därmed som ett offer för systemet. Den funktionella transaktions-
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orienterade kunden vill däremot inte vara suverän. Hon är istället mycket 
medveten om rollerna, men vill egentligen bara genomföra transaktionen. Den 
här typen av kunder vill i huvudsak inte ha en social interaktion. Till sist 
betraktas kunden som en moralisk agent vars handlande styrs av att det är två 
människor som interagerar. Den moraliska agenten förväntar sig att den 
anställdes omsorg och känslor är mänskliga och äkta. I förhållande till den 
suveräne kunden är det inte service och tjänster som efterfrågas utan snarare 
mänsklighet. 
 
I det rådande konceptet om hur kundservice och tjänster bör levereras 
framställs kunder på ett förhållandevis onyanserat sätt. I senare 
problematiseringar konstateras att kunders förhållningssätt till tjänster inte kan 
beskrivas i en och samma. Vad kunder vill ha och hur kunder bör hanteras är 
dessutom i högsta grad relaterat till vilka krav som ställs på anställda.  

Att hantera kunder 

En viktig distinktion vad gäller pseudorelationer, i jämförelse med relationer, är 
att den anställde i högre grad är styrd av organisationen. Eftersom relationer ses 
som föredömet får de anställda ofta instruktioner om att bete sig som om de 
hade en relation med kunden (Hochschild, 1983:106). Det är den anställde som 
i huvudsak ska upprätthålla relationsfasaden, genom att låtsas att sociala 
bindningar och investeringar finns. Kunden, å andra sidan, har inga förpliktelser 
inom pseudorelationen att främja en relation. Därför blir de sociala kraven olika 
för kunden och den anställde (Fremer, 1996:114). 
 
För den anställde innebär tjänstemötet följaktligen inte bara en interaktion med 
en annan människa utan det handlar om ett arbete som ska utföras. Arbetet kan 
vara att hjälpa kunderna med olika problem, att göra bedömningar som 
underlag för beslut, att informera kunderna eller att försöka sälja. För att utföra 
arbetsuppgifterna bra behöver således de anställda ha kompetens inom en rad 
olika områden beroende på deras yrke. Gemensamt för anställda med 
kundkontakter är emellertid att de också behöver kunna hantera människor, då 
kunder ingår i arbetsprocessen. Det är den anställdes ansvar att kundanpassa 
tjänsterna (Gwinner et al., 2005). 
 
För organisationen är det centralt att skapa bra tjänstemöten genom att utbilda 
och kontrollera de anställda (Lewis & Entwistle, 1990). Den anställde måste i 
interaktionen kunna uttyda kundens önskemål utan att ha någon tidigare 
erfarenhet av den speciella kunden (Bettencourt & Gwinner, 1996; Fuller & 
Smith, 1996). Istället för personlig kännedom använder den anställde en 
uppsättning regler och standardbeteenden, uppsatt av organisationen, gentemot 
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kunderna (Hochschild, 1983; Leidner, 1999). I sin enklaste form kan det handla 
om att förändra interaktionsstilen, exempelvis genom att alltid le mot kunden, 
men det kan också handla om att förändra förhållningssättet och själva tankarna 
om kunden (Hochschild, 1983).  
 
Av den anledningen förväntas de anställda uppvisa känslor, trots att de oftast 
känner endast lite eller inga känslor inför kunderna, varken positiva eller 
negativa. Skälet är att kundernas värdering av tjänsten i allt väsentligt sägs vara 
sammankopplad med den anställdes uppvisade känslor och sinnestämningen i 
interaktionen (Mattila & Enz, 2002). Det unika i den här typen av arbeten är 
således att kraven på de anställda inte bara berör att kroppen och delar av 
intellektet är engagerade i arbetsuppgifterna. Det krävs en grad av 
personifiering, känslomässig autencitet i interaktionen samt en integrering av 
personlig- och arbetsidentitet av den anställde (MacDonald & Sirianni, 1996:4). 
Anställda med kundkontakter måste åtminstone låtsas tycka om arbetet och, 
som mest, gå in helt i arbetet, tycka om det och genuint bry sig om de 
människor som de interagerar med. Det är inte möjligt att ha känslorna någon 
annanstans. Det är den här typen av arbeten som brukar benämnas 
”känsloarbeten”. 
 
Begreppet känsloarbete myntades av Hochschild (1983). I boken ”The 
Managed Heart”, som anses vara en av de första studierna om känsloarbete, 
visar hon hur känsloarbetet ser ut samt hur det påverkar de anställda. 
Hochschild beskriver känsloarbetet som “management of feelings to create a 
publicly observable facial and bodily display, emotional labour is sold for a wage 
and therefore has exchange value” (Hochschild, 1983:7). I arbetslivet, liksom i 
det privata livet, döljs vid vissa tillfällen specifika känslor medan andra uppvisas, 
oberoende av vilka känslor som individen faktiskt känner eller upplever. I vissa 
yrken finns explicita regler för vilka känslor som ska döljas eller uppvisas, en 
uppsättning ”känsloregler” som används i mötet med kunder (Hochschild, 
1979). Känslorna, och framför allt kontrollen av de egna uppvisade känslorna, 
är därmed inte privat utan organisatorisk.  
 
De anställda förväntas alltså, som en del av sitt arbete, kontrollera sina känslor 
samt hantera andras känslor för att försöka frambringa en specifik respons 
utifrån organisationens riktlinjer. För att vara effektiv måste känsloarbetarnas 
kompetens vara att kunna förstå och tolka andras behov. De måste också 
kunna erbjuda en personlig respons på dessa behov (James, 1989:26). Oftast 
handlar det om positiva känslor som att le mot kunden och det är också dessa 
typer av yrken som forskningen koncentrerats kring, bland annat flygvärdinnor 
(Hochschild, 1983) eller servitriser (Leidner, 1993). Men det kan också vara 
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aggressivitet i arbetet som väktare, ledsamhet av en begravningsentreprenör 
eller allvarsamhet från läkare (Noon & Blyton, 1997:128) 
 
En central punkt för organisationen är att den anställdas anpassade beteende 
och känslor upplevs som autentiska av kunden. När företag försöker säkerställa 
utgången av mötet genom pseudorelationer och syntetisk personifiering är 
risken att dessa upplevs som mer syntetiska än personliga (Cameron, 2000:76). 
Detta är en kritisk aspekt eftersom kunders upplevelse av den anställdes känslor 
som äkta eller oäkta anses påverka hur nöjda de blir med tjänstemötet (Grandey 
et al., 2005). Hochschild (1983:35ff) identifierar två olika strategier som 
organisationen använder för att frambringa lämpliga känslor, deep acting och 
surface acting. Surface acting innebär att den anställde agerar utifrån 
känsloregler utan att uppleva dem, det vill säga uppvisar andra känslor än vad 
hon faktiskt känner. Den anställde kan således känna starka känslor, såsom 
ångest eller oro, men uppvisa lugn eller inte känna starka känslor alls men 
uppvisa sådana. Deep acting innebär att den anställde försöker att känna eller 
internalisera de känslor som förväntas av dem. Känslorna är aktivt framkallade 
eller skapade genom exempelvis att den anställde försöker framkalla själva 
känslan eller genom att hon med tränad fantasi framkallar tankar som i sin tur 
frammanar rätt känsla. Träning i deep acting kan innehålla moment där 
exempelvis de anställda uppmanas att tänka om kunderna som gäster i deras 
egna hem, för vilka inget arbete innebär något besvär. Inom restaurang-
branschen kallas kunderna för gäster och Leidner (1996:34) ser att detta, 
förutom att det underlättar för de anställda att tillgodose kundernas ibland 
orimliga krav, också är ett sätt att rättfärdiga känsloreglerna. Att kunder 
framställs som suveräna underlättar för rekonstruktionen av den anställdas 
beteende (Bolton & Houlihan, 2005). När de anställda betraktas kunderna som 
överordnade är det lättare att frammana lämplig känsla. Hochschilds studie 
visar också hur de anställda fick träning i hur man hanterar besvärliga kunder. 
Här lärde sig flygvärdinnorna att göra sig en föreställning om de här kunderna 
som människor som det var synd om och som behövde hjälp, sympati och 
förståelse. Syftet med träningen var att få flygvärdinnorna att bemöta även 
dessa kunder positivt. Deep acting innebär således att de egna känslorna 
undertrycks.  
 
Hochschilds teoribildning om känsloarbete har emellertid kritiserats av bland 
andra Bolton och Boyd (2003) som menar att beskrivningen av de anställdas 
arbete är alltför snäv. För det första, hävdar Bolton, ger den inget utrymme för 
positiva egenskaper som arbetet kan innebära, för det andra uppmärksammas 
inte hur känsloarbete också avspeglar krav som ställs av andra anledningar än 
kommersiella. Det kommersiella känsloarbetet som Hochschild beskriver är ett 
relativt nytt sätt för organisationer att kontrollera de anställda på, där kontrollen 
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också är mer genomträngande. Begreppet kommersiellt känsloarbete är ett 
användbart verktyg för att tydliggöra sådana strukturer. Men Bolton och Boyd 
anser emellertid inte att fenomenet är nytt. Det har varit känt länge att 
människor utsätts för krav angående uppvisade känslor på arbetsplatsen där 
specifika känsloregler förordas, exempelvis hur omvårdnad bör utföras. Dessa 
regler har dock inte sin grund i kommersiella värden, utan i professionella.  
 
Med utgångspunkt i Hochschilds begrepp deep acting och surface acting kan vi 
emellertid konstatera att, oavsett skäl, förekommer riktlinjer och kontrollering 
av de anställdas känslor. Surface acting är ett sätt att förändra den anställdes 
beteende, medan deep acting innebär att ändra den anställdes känslor för att 
detta ska förändra beteendet (Ashforth & Humphrey, 1993:92ff). Deep acting 
är på så sätt en effektivare metod att reglera interaktionen och kvalitetsaspekten 
för företaget. Eftersom företagens strävan är att uppnå interaktioner som 
upplevs som äkta av kunden föredras deep acting framför surface acting. Om 
de anställda identifierar sig med rollen innebär det att leendet blir genuint och 
inte pålagt. Bland annat visar en empirisk studie att anställda som utövar deep 
acting påverkar kundernas emotionella tillstånd i högre grad i jämförelse med 
surface acting (Henning-Thurau et al., 2006). Även om studien kan kritiseras 
vad gäller genomförande och teoretiska förankring i begreppet deep acting, är 
det sammanfattande intrycket att autentiska känslor är en viktig del för att skapa 
nöjda kunder. Att uppvisa äkta känslor är dessutom centralt även för den 
anställde. Erickson och Wharton (1997) visar att anställda löper större risk att 
drabbas av depression om de upplever att de agerar på ett falskt sätt i 
interaktionen med kunden. Deep acting ska emellertid inte betraktas som en 
strategi som automatisk leder till äkta känslor. Snarare finns ett mer komplext 
förhållande mellan den anställdes egna känslor och de som förordas av 
organisationen, där deep acting-strategin är att betrakta som en mer inträngande 
form av styrning.  
 
Att styra genom att utbildning eller träning kan således syfta till att mer eller 
mindre omforma den anställdes identitet. I så kallade säljträningsprogram som 
vissa typer av försäljare får genomgå utpekar Oakes (1990) strategier som dels 
syftar till att definiera och reglera säljprocesserna samt kontrollera de anställdas 
beteende, dels syftar de till att utforma den yrkesmässiga identiteten hos de 
anställda genom att specificera hur försäljning ska förstås, analyseras och 
bedömas. I träningen ingår bland annat moment för att de anställda ska kunna 
anta en roll som i förlängningen formar deras personligheter till ett raffinerat 
verktyg för marknadsstrategi. Försäljningsprocessen måste vara så inlärd att den 
utförs naturligt och utan ansträngning, det vill säga de anställda måste 
internalisera den roll som krävs och utöva, i Hochschilds termer, deep acting. 
Säljprocessen blir därmed inte enbart en strategi för att sälja, det är en livssyn 
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som formar den anställdes karaktär. Abiala (2000:83) finner en liknande 
utbildningsstrategi, i en svensk kontext bland dammsugarförsäljare, där 
medveten manipulation av de anställdas attityder förekommer.  
 
Förutom organisatorisk kontroll genom träning eller regler för emotionella 
uttryck kan organisationen styra och kontrollera de anställda genom 
övervakning. I många yrken har arbetsprestationen utvärderats utifrån olika 
ekonomiska eller likartade mått. Försäljare måste exempelvis uppnå ett visst 
antal försäljningar och kundtjänstanställda mäts med utgångspunkt i antal 
besvarade samtal. Övervakningen kan emellertid också handla om att utvärdera 
hur de anställda agerar utifrån de emotionella och sociala reglerna. I de fallen 
handlar det om en mer inträngande form av övervakning eftersom det är den 
anställdes personlighet som ska kontrolleras, något som tidigare inte ansetts 
vara legitimt (MacDonald & Sirianni, 1996:4) 
 
Den här typen av övervakningen kan se olika ut och variera i omfattning. 
Leidner (1996:38ff) beskriver tre kontrolltyper, direkt, teknisk och byråkratisk 
kontroll, baserat på Edwards (1979) kategorisering. Direkt kontroll utövas 
visuellt av ledningen eller andra inblandade. Ett sätt som tillämpas bland annat i 
flygbranschen och på turistanläggningar är att de anställda blir observerade i 
hemlighet (Hochschild, 1983). Ett annat sätt att övervaka arbetet är genom att 
fråga kunderna med hjälp av exempelvis enkäter eller intervjuer. Den tekniska 
kontrollen kan vara inbyggd i tekniska hjälpmedel som datasystem eller 
kassaapparat. Leidner (1996:40) visar hur kassaapparaten på McDonalds är så 
utformad att den anställde inte behöver komma ihåg priser eller räkna ut växel, 
dessutom styr kassaapparaten i viss mån tjänstemötet genom att påminna de 
anställda om att försöka öka försäljningen, genom så kallad ”suggestive selling”. 
Byråkratisk kontroll utövas genom detaljerade organisatoriska regler. Oakes 
(1990:2) fann dessutom att försäljare själva utför en konstant, daglig 
självgranskning i syfte att utvärdera de prestationer som förväntas av dem. Den 
organisatoriska kontrollen utförs således också av de anställda.  
 
Ibland tillämpas också manus eller script i tjänstemötet, för att kontrollera 
interaktionen. Leidner (1996:34) ser att användningen av manus inte ger mycket 
möjligheter till variation i interaktionen. Det är istället en form av reglerad 
kommunikation. I vissa försäljaryrken får de anställda lära sig ett manus utantill 
som sedan följs i mötet med kunden. Det vanligaste exemplet är från 
dammsugarförsäljare som får lära sig allt de bör säga från det att de knackar på 
dörren till avslutad försäljning (t ex Bogdan, 1972; Abiala, 2000). Manuskriptet 
är en detaljrik beskrivning över vilka fraser som ska användas, men även hur 
kroppsspråket påverkar köpbeslutet. Det är också uppbyggt så att det styr 
kundens verbala kommunikation, bland annat försöker man undvika negativa 
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responser genom att ställa ja-frågor, till exempel bekräftande frågor som, ”visst 
är det så?”. Enligt Gutek (2000) är användningen av manus en vanligare metod 
för kundkontakter som sker enstaka gånger, då verbala rutiner gör att mötena 
upplevs som enhetliga för kunderna. Dessutom ger det den anställde ett mentalt 
övertag, om hon vet precis vad hon ska säga stärker det självförtroendet vilket i 
sin tur ökar övertalningsförmågan. Att följa manuset gör också att den anställde 
kan immunisera sin etiska självkritik, vilket innebär att hon kan utöva 
försäljningsrollen fullt ut. Den anställde spelar enbart en roll och genom att 
koncentrera sig på detta gör hon sig själv oskyldig (vi skyller inte på 
skådespelaren för att rollen hon spelar är en skurk). Manuset fungerar således 
också som ett försvar för den anställde (Rosenthal et al., 2001; Rosenthal, 
2004). Rollen i sig och agerandet utifrån känsloregler kan också innebära att den 
anställde kognitivt kan distansera sig från de aktuella känslorna och behålla sin 
objektivitet och sin emotionella jämvikt (Ashforth & Humphrey, 1993).  
 
Sammanfattningsvis förväntas de anställda i många fall agera som om mötet 
handlar om personliga relationer. Skillnaden i styrningen av de anställda och 
kunderna är således att av de anställda krävs att man beter sig som om man 
känner kunden och av kunderna krävs som mest artighet. De anställda är inte 
fria att säga eller känna vad de vill. I vissa situationer kan kunden däremot helt 
nonchalera den anställde eller vara direkt ohyfsad, eftersom normerna för 
socialt beteende ibland kan åsidosätts då man inte väntas träffas igen. För att 
minimera inverkan av oförutsedda händelser använder sig företag av olika 
metoder för att kontrollera de anställda i mötet. Genom rekryteringsprocessen, 
träning och övervakning av de anställda eftersträvar företagen att säkerställa 
utgången av mötet. När sådana strategier används uppstår emellertid en risk att 
interaktionen inte upplevs som genuin och att de anställdas känslor inte upplevs 
som äkta. 

Autentiska anpassade känslor 

Förhållandet mellan känslors autencitet i interaktionen och kundens upplevelse 
av tjänsten verkar vara vedertagen både på en praktisk och en akademisk nivå. 
Man förutsätter att då anställda uppvisar autentiska men också samtidigt 
anpassade känslor utifrån kundens preferenser uppnås ett bra tjänstemöte som 
kunden värderar (Grandey et al., 2005; Henning-Thurau et al., 2006). Det 
problematiska i detta förhållande ligger dels i det motstridiga resonemanget om 
att både anpassade och äkta känslor ska uppvisas och kännas samtidigt, dels i 
resonemangets relativt enkla slutsats angående kundens värdering.  
 
Vad gäller den första problematiken föreligger ett konflikterande antagande 
gällande den anställdes beteende att uppvisa anpassade och äkta känslor 
samtidigt. I Hochschilds resonemang förefaller det emellertid vara möjligt för 
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de anställda att omvandla de förordade känslorna till sina egna, i deep acting är 
ambitionen att de uppvisade känslorna ska sammanfalla med äkta känslor. Deep 
acting resulterar dock i att de anställda måste undertrycka sina egna känslor. 
Ashforth och Humphrey (1993) påpekar dock att begreppen deep acting och 
surface acting inte innefattar situationer då de anställdas faktiska känslor 
sammanfaller med de uppvisade. Dessutom kan känslor betraktas som en 
ömsesidig process där känslor skapas mellan aktörerna (Wouters, 1989b; Lively, 
2000), vilket innebär att även kundens beteende och känslor påverka den 
anställde. Sammantaget framstår det här som oproblematiskt att bemöta kunder 
med autentiskt uppvisade känslor. Men det finns alltid tillfällen då den 
anställdes egna känslor inte motsvarar de som krävs. Sådana situationer fordrar att 
de anställda hanterar, kontrollerar och döljer sina verkliga känslor. När arbetet 
ställer krav på vilka känslor som ska uttryckas tas ingen hänsyn till den 
individuella situationen. Den anställdes förväntas lämna sitt privatliv hemma 
och därmed också de känslor som privatlivet ger upphov till. Dessutom återstår 
problem med ”besvärliga” kunder där känsloreglerna förordar en positiv 
respons, oavsett vilka intryck den anställde får. Trots att känslor ”smittar”, det 
vill säga om kunden uppvisar ilska leder till att den anställde upplever ilska 
(Dallimore et al., 2007), måste den anställde fortfarande uppvisa positiva eller 
neutrala känslor. Det finns inget utrymme för egna känslor i känsloarbeten. Det 
gäller att le och vara artig trots att trots att den normala responsen för den 
anställde skulle vara ledsamhet eller ilska. Det är således inte möjligt att uppvisa 
både kundanpassade och äkta känslor. 
 
Sambandet mellan kundernas värdering av tjänstemötet och de anställdas 
uppvisade känslor kan också diskuteras. I pseudorelationerna ser organisationen 
det som viktigt att de anställda uppvisar kundanpassade känslor, men som 
tidigare konstaterades, är det problematiskt att sammanfatta kundernas 
önskemål i en beskrivning. Kundernas preferenser avseende anställdas 
bemötande är inte enbart orienterat mot känslomässigt bemötande, och alla 
kunder vill inte ha en relation med organisationen eller den anställde (Noble & 
Phillips, 2004). I synnerhet då det handlar om enklare ärenden är kundernas 
främst intresserade av den instrumentella aspekten med ett minimalt inslag av 
närhet till den anställde (Ivarsson, 2005:168). Emotionellt bemötande får 
således, i kundens perspektiv, stå tillbaka för att främja effektivitet.  
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KAPITEL 3 

Forskningsprocessen 

I detta kapitel redogörs för studiens genomförande. Här beskrivs det empiriska 
underlaget, tillvägagångssätt för datainsamling och analysmetoder. Inledningsvis 
finns en beskrivning av försäkringsbranschen i allmänhet och Länsförsäkringar 
som studieobjekt i synnerhet, mot bakgrund av att studien har utförts inom 
denna kontext. Syftet med kapitlet är att dels göra forskningsprocessen synlig, 
dels att argumentera för att metodvalen är lämpliga i förhållande till syfte och 
problemställningar, det vill säga att kartlägga och förklara vad som sker i 
interaktionen i tjänstemötet.  
 
Innan jag beskriver det empiriska underlaget vill jag kortfattat redogöra för 
huvudsakliga ansatser och tillvägagångssätt. Den initiala frågeställningen eller 
min ”arbetsfråga” inför studien var inledningsvis inte så välformulerad. Jag 
utgick från en undran om vad det är som gör att människor beter sig på det sätt 
som de gör när de möts i tjänstemöten. Härmed såg jag det som viktigt att 
beskriva hur de faktiska handlingarna och interaktionen såg ut. Denna 
övergripande undran ledde till att observationer och intervjuer var ett självklart 
val av metoder. Jag ville iaktta och låta människorna själva komma till tals för 
att få veta vad som styr agerandet. Forskningsfrågan har senare i arbetet kunnat 
preciseras och därmed har flera metodval varit nödvändiga. Den övergripande 
forskningsdesignen var att låta analysen av det empiriska materialet i 
kombination med teoretiska insikter styra arbetet och de överväganden som 
gjorts. Med hjälp av Layder (1998:49) kan ansatsen beskrivas som ”systematiskt 
eklektisk”4. Forskningsprocessen kan överskådligt sammanfattas av Layder som 
”a zig-zagging back and forth between theoretical ideas, data collection and 
analysis – which each pointing to gaps and insufficiencies in each other and 
thereby prompting creative and investigative responses which produce a 
cumulative and organic theoretical end-product” (1998:77). 
 
I studien har använts både ett kvalitativt och ett kvantitativt tillvägagångssätt. 
Den huvudsakliga källan för datainsamling och analys är kvalitativ till sin 
karaktär. Dessutom har jag som komplement använt en kvantitativ ansats där 
enkäter insamlats. Resultatet av enkätundersökningen används främst för att 
illustrera kvalitativa kategorier och jag har därför inte gjort avancerade 
statistiska beräkningar på materialet. Målet och meningen med att använda olika 
källor och metoder var att ta hänsyn till styrkor och svagheter hos respektive 

                                              
4 Layder beskriver ”adaptive theory” som jag ser är närliggande tillvägagångssättet i den här 
studien. 
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metod samt att välja olika metoder beroende på vilka frågeställningar som 
fokuserades. Forskningsdesignen kan benämnas en ”multi-strategisk ansats”, 
där den huvudsakliga tanken är att flera olika metoder och typer av data främjar 
forskningsprocessen (Layder, 1998:68). Denna multi-strategiska ansats kan 
också diskuteras i termer av triangulering. Begreppet triangulering kan hänvisa 
till kompletterande metoder med avseende på datamaterial, metoder, forskare 
eller teorier (Denzin, 1978:301ff). Med denna kategorisering som utgångspunkt 
används triangulering på flera sätt i studien. För det första består det empiriska 
materialet av tre olika typer av data, inspelade telefonsamtal, intervjuer och 
enkäter. För det andra har olika tillvägagångssätt tillämpats för att samla in 
materialet. Den kvantitativa delen av undersökningen skedde parallellt med den 
kvalitativa. För det tredje har olika metoder använts för att analysera materialet, 
konversationsanalys, initiativ- och responsanalys samt kvalitativ tolkning och 
abstraktion. Till sist har också den teoretiska grunden för studien utvecklats och 
anpassats efter intressanta frågor och slutsatser som analyserna gett upphov till. 
Det betyder att jag har valt olika teoretiska källor som kompletterar varandra 
och som gett ny förståelse av interaktionen.  
 
Det finns ett flertal anledningar till att använda olika typer av datamaterial och 
analysmetoder. Ett syfte med triangulering är att genom olika tillvägagångssätt 
belysa ett fenomen så detaljerat och allsidigt som möjligt eller för att validera 
resultat (Danermark et al., 1997:222f; Layder, 1998:68). Jag har genom att 
tillämpa olika angreppssätt studerat interaktionen på olika sätt och ur olika 
vinklar. Det har gett en mer heltäckande bild av vad som sker i mötet, än vad 
som hade varit fallet om endast en metod använts. De olika metoderna har 
emellertid inte alltid kunnat verifiera varandras slutsatser. Istället var ansatserna 
fruktbara för analysen eftersom jag upptäckte motstridigheter i slutsatserna. 
Miles och Huberman (1994:266f) diskuterar problematiken med inkonsekventa 
slutsatser utifrån metodtriangulering och de argumenterar för att sådana snarare 
är positiva för analysen då det kan leda till nya idéer och frågeställningar. På 
samma sätt har de motstridiga resultaten skapat nya tankebanor i studien och 
jag fick härmed möjlighet att utveckla och fördjupa analysen. Jag redogör för 
dessa motstridigheter, slutsatser och nya frågeställningar i relevanta delar av 
avhandlingen, där de fungerar som kopplingar mellan olika avsnitt. I ett senare 
skede av undersökningen fann jag att styrkan med triangulering också var att 
hitta liknande tendenser i olika datamaterial, något som också framkommer i 
avhandlingen. I det följande beskrivs dessa tillvägagångssätt mer utförligt.  

Försäkringstjänster 

Det empiriska materialet för studien är hämtat från tjänstemöten inom 
verksamheter som tillhandahåller finansiella tjänster, närmare bestämt bank- 
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och försäkringsbranschen. Syftet med nedanstående avsnitt är att ge läsaren en 
inblick i kontexten för studien. Nedan redogörs för hur en försäkringstjänst 
vanligtvis ser ut i praktiken, vad som händer och vad tjänsten syftar till.  
 
Studien har utförts inom fyra organisationer som alla ingår i en sammanslutning 
av försäkringsföretag, Länsförsäkringsgruppen. Denna består av 24 lokala 
länsbolag och Länsförsäkringar AB. Härigenom samverkar bolagen centralt, 
men de agerar självständigt och lokalt. Länsförsäkringar AB, som är ett 
dotterbolag till de lokala bolagen, har till syfte att bidra till länsförsäkrings-
bolagen genom att försörja dessa med service, utveckling och finansiella 
produkter. De enskilda bolagen ägs av sina kunder, vilket exempelvis innebär 
att ekonomiskt överskott kommer kunderna tillgodo. I studien ingår på olika 
sätt fyra Länsförsäkringsbolag, Stockholm, Uppsala, Värmland och Älvsborg.  
 
Utmärkande för Länsförsäkringar och som kan ha relevans för den här studien 
är vad Länsförsäkringar kallar ”det lokala konceptet”, det vill säga att de 
organiserar verksamheten så att närhet till kunder prioriteras i ett geografiskt 
avseende. Verksamheten befinner sig geografiskt på den lokala arenan genom 
att exempelvis förlägga kontor lokalt samt att rekrytera och annonsera lokalt. I 
praktiken innebär det för kunden att det är möjligt att ringa till sitt kontor i sin 
närmaste stad och inte till ett centralt beläget huvudkontor på annan ort. De 
anställda har därvidlag ofta personlig kännedom om regionala förutsättningar 
och det är också hos det lokala bolaget som i princip alla kundkontakter sker. 
 
Även om Länsförsäkringars verksamhet omfattar både bank- och försäkrings-
tjänster är det främst försäkringsverksamheten som är i fokus för avhandlingen. 
Majoriteten av den insamlade empirin består av intervjuer och inspelade 
telefonsamtal från yrkesgrupper inom försäkringsbranschen. Bankavdelningen 
finns emellertid representerad i enkätundersökningen samt i en intervju. 
Försäkringsbranschen bygger på principen att många delar individuella 
kostnader. I praktiken innebär det att risker delas av ett stort antal så att 
påfrestningar för enstaka som drabbas av en skada inte ska bli för stora. Detta 
uppnås genom att alla försäkringstagare betalar in en summa pengar, en så 
kallad premie, som läggs i en försäkringsfond. Ur fonden tas sedan pengar till 
dem som drabbats av en skada. Vidare kategoriserar försäkringsbolagen 
kunderna utifrån ett antal variabler, där bedömningen av sannolikheten för att 
drabbas av en skada är en sådan variabel. Premierna baseras dels på 
riskutvärdering, dels på sammansättningen av den aktuella gruppen. Det vill 
säga ju högre risk i gruppen desto högre premie måste betalas för att täcka 
eventuella skador.  
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Kostnaden för kunden är dock inte enbart premien utan också en del av skadan 
i form av avdrag (exempelvis åldersavdrag) som försäkringsbolaget gör vid 
utbetalningstillfället. Anledningen till avdrag existerar är dels för att minska 
hanteringen av små skadeanspråk, något som är kostsamt för företaget, dels för 
att balansera kostnader i samband med oärlighet och bedrägeri. Till exempel 
uppger kunderna ibland högre belopp än det reella. Genom att göra avdrag i 
utbetalningen samt genom skadehanteringsprocessen försöker man reducera 
bedrägeri. 
 
De två vanligaste typerna av försäkringar som erbjuds till privatpersoner är 
egendoms- och ansvarsförsäkringar samt liv- och sjukförsäkringar. 
Egendomsförsäkringar, vilket också innefattar ansvarsförsäkring, täcker 
kostnader i samband med materiella skador. Försäkringen utfärdas på materiell 
egendom som exempelvis hus eller bil, vilket också är de vanligaste 
försäkringarna. Livförsäkringar innefattar allt som har med personens hälsa och 
liv att göra, till exempel ersättning vid dödsfall eller vid pensionsplaner, när en 
person uppnått pensionsålder.  
 
Från kundens perspektiv kan försäkringsrelationen beskrivas enligt figur 2 
(Gidhagen, 2002:62). En första kontakt sker, antingen av kunden själv eller av 
försäkringsbolaget. Om kunden är intresserad av företagets erbjudande övergår 
kontakten till en förhandlingsfas, även om alla kunder inte använder sig av den 
möjligheten. Kunden accepterar eller avböjer sedan företagets förslag. Vid en 
acceptans övergår kontakterna till en försäkringsrelation. Vanligtvis löper 
försäkringar årsvis, det vill säga varje år förnyas försäkringen om inte kunden 
väljer att byta försäkringsleverantör vid det tillfället.  
 

 
 
Figur 2: Försäkringsrelationen från kundens perspektiv (Gidhagen 2002:62) (min översättning) 
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Försäkringsrelationen kan ta två olika vägar i modellen beroende på om en 
skada sker eller inte. Varken kunden eller företaget vet således inte när, eller ens 
om, relationen kommer att utvecklas till en skaderegleringsprocess. Skadan ses 
dock inte i försäkringsrelationen som en oväntad händelse utan som ett 
accepterat element i den här typen av tjänsterelation. I figuren kan noteras att 
det under skaderegleringsprocessen inte finns möjlighet för kunden att byta 
tjänsteleverantör, vilket gör att konkurrenssituationen är helt annorlunda 
jämfört med många andra typer av tjänster. Enligt Gidhagen (2002:207f) är 
skaderegleringsprocessen emellertid en kritisk episod, då kunden inte bara 
bedömer hur skadan blir reglerad utan hela tjänsterelationen blir utvärderad. 
Bedömningen kan innebära att kunden väljer att byta försäkringsleverantör 
efter att skadan är reglerad om kunden inte blev nöjd. 
 
Ur försäkringsbolagets perspektiv består de viktigaste processerna för 
kundrelationen av utvärdering av försäkringstagarnas skadesituation, försäljning 
av försäkringar, skadehantering, återförsäkring samt investering. Uppskattning 
av skadesituationen innebär att kalkylera risker samt kostnaderna för dessa, 
vilket ligger till grund för prissättningen av premierna. Målet för företaget är att 
premien ska kunna täcka skadekostnaderna och vara vinstgivande samtidigt 
som premien är konkurrensmässig, det vill säga så låg som möjligt i jämförelse 
med andra försäkringsbolag. Försäkringsförsäljningen består av klassificering 
av, samt val av kunder. Information samlas om kunderna och därefter 
godkänns eller godkänns inte kunden som försäkringstagare. I skadehanteringen 
verifierar man för det första att en skada verkligen har inträffat samt att skadan 
omfattas av den aktuella försäkringen. För det andra utbetalas en, i förhållande 
till det skadade, rättvis skadeersättning. Skadehanteringsprocessen består därför 
i realiteten av två processer, dels att utreda skadan, dels att avgöra storleken på 
och utbetala skadeersättningen.  
 
Försäkringstjänster skiljer sig från många andra typer av tjänster på några 
grundläggande sätt. För det första är det en tjänst som är svår för kunden att 
värdera och bedöma kvaliteten på. Anledningarna till detta är att tjänsten i 
många fall inte utnyttjas fullt ut om ingen skada sker. Tjänsten kan vara helt 
immateriell genom hela relationen mellan leverantör och kund. Innan en skada 
sker är försäkringskontraktet egentligen det enda materiella beviset för tjänsten. 
Den immateriella tjänsten kan beskrivas i termer av riskreduktion eller 
spridning av risker. Försäkringstagaren utnyttjar egentligen bara hela tjänsten 
när en skada inträffar, då skaderegleringsprocessen äger rum. Immaterialiteten 
innebär att aktörerna i högre grad bekräftar tjänsteleveransen, eftersom inga 
synliga bevis finns på att en tjänst ägt rum. Ett kännetecken för tjänstemötena i 
den här kontexten, som framkom i analysen, är att aktörerna behöver någon 
form av kvittens i slutet av samtalet. Jag tolkar det som att i bristen på fysiska, 
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påtagliga produkter ansvarar aktörerna för att bekräfta den immateriella 
tjänsten. Gidhagen (2002:55ff) argumenterar för att kärnan i denna del av 
tjänsten utgörs i huvudsak en känsla av trygghet. Så länge inget händer 
försäkringstagaren, kommer tjänsten endast att bestå av detta. För studien 
innebär det att trygghetskänsla måste förmedlas i interaktionen, något som 
torde vara den anställdes ansvar.  
 
För det andra är konsekvenserna för kunderna i många fall omfattande då 
tjänsten ska nyttjas, det är således en viktig tjänst för kunden. En aspekt som 
också blir tydlig är att försäkringstjänster i allmänhet anses vara ett ”nödvändigt 
ont” som ofta förknippas med negativa föreställningar. Försäkringar kan sägas 
vara en tjänst som man köper av nödvändighet och inte för nöjes skull. Även 
kontakterna med försäkringsbolaget kan betraktas ur ett negativt perspektiv. 
Kunderna möter försäkringsbolaget antingen när en förändring sker i 
försäkringsbehovet, vilket i sin tur kan medföra att premien höjs och kunden 
måste betala mer, eller när en skada skett, något som oftast innebär en negativ 
händelse. Dessutom är försäkringsrelationer delvis påverkade av ett allmänt 
omfattande, ömsesidigt misstroende. Försäkringsbranschen har historiskt sett 
betraktats som byråkratiskt och institutionaliserat, i dess vardagliga negativa 
innebörd. Detta medför att kunderna i många fall uppfattar att det finstilta i 
kontraktet kommer att kunna användas mot henne när en skada har inträffat. 
Även företaget måste beakta att kunderna kan försöka att få ut mer ersättning 
än vad de är berättigade till. Därför måste försäkringsföretaget undersöka 
skadehändelsen innan ersättningen betalas ut, något som troligen ökar 
kundernas misstroende mot företaget eftersom denna utredning kan uppfattas 
som ett försök att minimera ersättningen. Situationen kan beskrivas som 
försäkringstjänstens paradox (Gidhagen, 2002:58). Trots anknytning till 
negativa aspekter som omger den här typen av tjänster, misstroende och 
nödvändighet, består tjänsten av något i grunden positivt, nämligen känslan av 
trygghet. Därtill kännetecknas försäkringstjänster av det faktum att varken 
tjänsteleverantören eller kunden vill att tjänsten fullföljs i sin helhet, ingen vill 
aktualisera en skaderegleringsprocess eftersom detta innebär, för kunden, att en 
skada har inträffat, och för företaget att utbetalning måste ske. För aktörerna i 
tjänstemötet innebär det att de, på en övergripande nivå, har samma mål. 
 
För det tredje karaktäriseras tjänsten också av komplicerade produkter för 
kunderna. Även om kunderna har en liten aning om vad de behöver är deras 
kunskaper inom området ofta diffusa och bristande, vilket gör att försäljaren 
eller andra kontaktpersonerna inom företaget får en speciell roll. I andra typer 
av tjänstemöten är det ofta inte nödvändigt för försäljaren att avgöra vad 
kunden behöver, eller utbilda kunden så att den själv förstår vad hon behöver 
(Oakes, 1990).  
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Att undersöka tjänstemöten med försäkringsbolag som empiriskt underlag kan 
innebära både för- och nackdelar. Till fördelarna ser jag främst att 
organisationen möter sina kunder i olika sammanhang, vilka kan representeras 
av tre olika yrkesgrupper, kundtjänstanställda (kallas också innesäljare av 
Länsförsäkringar), banktjänstemän samt skadereglerare. Studien har därmed en 
variation av typer av tjänstemöten. Anställda inom dessa yrken har olika syften i 
interaktionen med kunderna och uppgifterna eller ärendet som ska utföras 
skiljer sig. Tjänsterna som utförs på Länsförsäkringar och som ingår i studien 
omfattar exempelvis enklare ärenden som att kunden vill ändra körsträckan på 
bilförsäkringen till mer komplicerade där skadeersättningar ska fastställas eller 
att kunden exempelvis behöver information om försäkringsvillkor. Ytterligare 
aspekter som ger bredd i urvalet är att det inom försäkringsverksamheter finns 
två separata tjänsteprocesser inom försäkringstjänsten, den innan en skada och 
den efter. Man kan konstatera att framförallt kundtjänstanställda och 
skadereglerare möter kunderna utifrån premisser med skilda egenskaper 
eftersom de ingår i olika processer. Tjänstemötet och interaktionen mellan kund 
och anställd innan en skada utmärks sannolikt av en annan typ av interaktion i 
jämförelse med interaktion efter en skada (Gidhagen, 2002:79). 
Banktjänstemännen representerar därutöver en tredje typ av interaktion. Även 
inom dessa olika yrkesgrupper är tjänstemötena varierande vad gäller 
exempelvis hur lång tid man samtalar, vad ärendet gäller samt vilken tidigare 
kännedom aktörerna har om varandra. Länsförsäkringars ”lokala koncept” 
innebär att anställda har personlig kännedom om vissa kunder och vice versa. 
Att därtill de olika bolagen är självständiga innebär att organiseringen av och 
rutinerna för verksamheten i viss mån ser olika ut, även om de också delar 
arbetssätt. Framförallt är skadereglingsprocessen en verksamhet som styrs av 
centrala regler och förordningar. 

Datainsamling 

Studien baseras på tre olika datamaterial. Jag har spelat in telefonsamtal, mellan 
kunder och anställda, som kommunikationsanalyserna i studien baseras på. 
Dessutom har de inspelade telefonsamtalen, i kombination med intervjuerna, 
varit den främsta källan till de kvalitativa kategorierna som skapats under 
analysen. Förutom telefonsamtal har den kvalitativa studien också innefattat 
intervjuer med anställda med kundkontakter, anställda i ledningsroll som till 
exempel mellanchefer samt chefer från olika länsbolag. Därutöver har intervjuer 
skett med kunder via telefon. Den kvantitativa studien består av en 
enkätundersökning av de anställdas arbete och upplevelser av kundkontakter. 
Nedan beskrivs mer ingående hur de olika datamaterialen insamlats samt hur de 
använts i studien.  
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Inspelade telefonsamtal 

I studien har totalt 20 telefonsamtal spelats in, varav fem är mellan 
skadereglerare och kund och 15 samtal är mellan kundtjänstanställd och kund. 
Totalt inspelat material är ca en timme. Fördelen med att använda inspelade 
samtal är att man undviker problematiken med att hantera skillnaden mellan 
vad människor säger att de gör och deras faktiska handlingar (Drew & Heritage, 
1992:5). Genom att spela in tjänstemöten som sker via telefon är det möjligt att 
fånga det som sker i samtalet och det som aktörerna gör tillgängligt för 
varandra (Hopper, 1993:217). Jag fick således samma inblick i interaktionen 
som aktörerna själva. 
 
Samtalen spelades in vid Länsförsäkringar Värmlands huvudkontor vid tre olika 
tillfällen och med totalt fyra anställda, två anställda från kundtjänst och två 
anställda från skadeavdelningen. Kontoret tillämpar ett telefonkösystem som 
innebär att när kunderna ringer ett telefonnummer kommer de först till växeln 
där de först får ange sitt ärende. Växeln kopplar sedan samtalet till en så kallad 
telefonslinga. På telefonslingan finns ett antal kundtjänstanställda och 
skadereglerare påkopplade och när någon av dessa är lediga kopplas samtalet till 
dem. Jag var närvarande med en bandspelare hos både kundtjänstanställda och 
skadereglerare som tar emot samtal och varje gång ett telefonsamtal kopplades 
fram sattes bandspelaren på. Den anställde frågade alla kunderna om de ville 
medverka i undersökningen och alla tillfrågade, utom en, godkände 
inspelningen. Vid genomgången av samtalen verkar inte denna förfrågan 
inverka på dialogen eftersom ingen av de tillfrågade verkade misstänksam eller 
ville ha mer information kring undersökningen utan gav sitt tillstånd 
omedelbart. De anställda tyckte sig heller inte märka någon skillnad på 
kunderna eller på interaktionen. De menar att de inspelade samtalen kan 
betraktas som representativa i den meningen att de inte skiljer sig på något 
uppenbart sätt från ”vanliga” samtal som de anställda har erfarenhet av. 
Härmed menar jag inte att samtalen ska ses som representativa ur ett 
kvantitativt urvalsperspektiv. De anställda menar att de utgör exempel på 
sådana samtal som de har varje dag. 
 
Samtalet varierar vad gäller innehåll, men också kvantitativ vad gäller längd och 
antalet repliker. Det kortaste samtalet omfattar endast ett tjugotal repliker och 
är ca en minut långt och det längsta är drygt 9 minuter med ett hundratal 
repliker (se tabell 1 nedan).  
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Tabell 1: Inspelade telefonsamtal. Antal repliker, samtalets längd och innehåll 

SamtalSamtalSamtalSamtal    
Antal Antal Antal Antal 

replikerreplikerreplikerrepliker    

Samtalets Samtalets Samtalets Samtalets 
längd i min.längd i min.längd i min.längd i min.    

seksekseksek....    
InnehållInnehållInnehållInnehåll    

1  39 2.06 En kund vill ändra ett fel i sin villaförsäkring 

2  67 3.02 En lantbrukare vill ändra beloppet i sin försäkring 

3  45 1.58 
En kund vill bekräfta uppsägning av villaförsäkring, har 
bytt till annat bolag 

4  64 2.50 En kund vill bekräfta uppsägning av bilförsäkring 

5  123 6.39 
Två ärenden, en kund vill ändra belopp i båtförsäkring 
på grund av nyinköp, vill också teckna försäkring på 
motorcykel 

6  181 9.18 
En kund behöver hjälp vid bilskada, den anställde 
hänvisar till skadeavdelningen, men kunden har 
ytterligare frågor kring andra typer av försäkringar 

7  108 5.04 
En kund vill teckna en ny bilförsäkring och ändra i en 
gammal 

8  58 3.20 
En kund har fått problem med utbetalning av lönen 
och vill betala räkningen senare 

9  34 1.23 En kund vill betala räkningar via autogiro 

10  119 4.42 
En kund har flyttat och vill ändra i sin hemförsäkring 
och säga upp en bilförsäkring pga av försäljning 

11  39 1.42 En kund vill säga upp en bilförsäkring 

12  35 1.13 En kund undrar om en räkning angående en skada 

13  22 0.55 En kund undrar över en skada som är dåligt lagad 

14  82 3.50 
En kund har krockat med bilen och vill veta 
tillvägagångssätt för att anmäla skadan 

15  47 2.42 
En kund har fått ett läckage i taket, vill att 
försäkringsbolaget kommer och tittar 

16  36 1.45 En kund vill veta hur man ska värdera en ryggsäck 

17  57 2.15 
En kund undrar över en räkning i samband med en 
skada 

18  60 2.32 En kund har inte betalat räkningen 

19  33 1.21 En kund vill betala räkningen senare 

20  94 4.11 
En kund vill teckna en hemförsäkring men tycker att 
det blev för dyrt i jämförelse med andra bolag 

TotaltTotaltTotaltTotalt    1343134313431343    1.01.01.01.02.492.492.492.49        

 
Telefonsamtalen har fungerat som underlag för tre olika analytiska metoder. De 
har analyserats med ett konversationsanalytiskt angreppssätt och med initiativ- 
och responsanalys. Dessutom har telefonsamtalen också används i den 
kvalitativt tolkande ansatsen. 
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Intervjuer 

Intervjuer har genomförts med anställda både i samband med inspelningen av 
telefonsamtalen samt vid enbart intervjutillfällen. Totalt har intervjuer 
genomförts med 14 anställda, varav två från kundtjänstavdelningen, en från 
bankavdelningen och resterande från skadeavdelningen. Intervjuerna är mellan 
30 och 75 minuter långa. De intervjuer som skett i anslutning till inspelning av 
telefonsamtalen var av mer ostrukturerad karaktär och intervjuguide användes 
inte. Jag hade här möjlighet att ställa frågor angående de tjänstemöten som ägt 
rum och hur den anställde ser på sitt arbete med kunder. I de andra intervjuerna 
följdes en intervjuguide som bland annat berörde respondenterna bakgrund, 
deras upplevelser arbetet och tjänstemöten. Några av intervjuerna var 
orienterade mot de anställdas upplevelser av känslor i samband med 
kundkontakter (bilaga 1) medan andra intervjuer inriktades mot de anställdas 
syn på motstridiga krav mellan kunder och ledning (bilaga 2). Samma 
intervjuguide användes således inte för samtliga, utan olika frågor och områden 
valdes för att få större variation i materialet. Alla intervjuerna spelades in och 
skrevs ut ordagrant. Totalt resulterade det i ca 110 utskrivna sidor. De 
intervjuer med fokus på känslor gav inblick i hur de anställda hanterar 
kundkontakterna med tanke på känslomässiga responser. Frågorna berörde hur 
de anställda hanterar exempelvis problematiska kunder och hur de påverkas av 
kundkontakterna. Sammantaget gav respondenterna uttryck för deras syn på 
relationen med kunden. I intervjuerna som fokuserade krav fick jag istället 
kännedom om de anställdas syn på relationen till ledningen och organisationen. 
Frågorna berörde bland annat vilka rutiner och regler som finns uppställda och 
hur kraven från både kunder och ledning uppfattas och hanteras.  
 
Jag har också intervjuat sex personer på ledningsnivå. Som tidigare nämnts har 
fyra olika bolag inom Länsförsäkringar på olika sätt ingått i studien och alla 
dessa finns representerade i chefsintervjuerna. Bland de intervjuade finns 
VD:ar, chefer över olika affärsområden såsom privatförsäljning, bank och 
sakförsäkringar samt en avdelningschef för ett lokalkontor. Intervjuerna är 
mellan 40 min och 1,5 timme långa och omfattar totalt ca 70 utskrivna sidor. 
Dessa intervjuer består till största delen av information rörande länsbolagen 
och dess organisering (bilaga 3). Respondenten fick börja med att rita upp ett 
organisationsschema och förklara de olika delarna för mig. Tanken vara att 
lokalisera var kundkontakterna sker i bolagen och hur de är organiserade. Jag 
fick i samband med detta statistisk information rörande exempelvis hur många 
kunder och samtal varje avdelning hanterar dagligen, men också information 
om hur olika kundärenden handhas och vad olika de yrkesgrupperna gör i sina 
kundkontakter. Intervjuerna gav mig således en första inblick i hur ledningen 
ser på kundkontakterna och man organiseringsmässigt styr dessa. Förutom den 
informativa delen i intervjuerna innehöll intervjun ett avsnitt om ledningens 
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perspektiv på kundkontakter. Här fick jag således inblick i de rutiner och regler 
som de anställda arbetar efter samt vilka idéer reglerna är baserade på.  
 
Intervjuer har också skett med nio kunder i direkt anslutning till deras samtal 
med en anställd. Intervjuerna är i genomsnitt ca 12 minuter långa och totalt 
finns drygt 100 minuter inspelat intervjumaterial, vilket motsvarar drygt 40 
utskrivna sidor. Eftersom tjänstemötena i den här kontexten är korta och antas 
endast förkomma med långa mellanrum för kunderna ansåg jag att det var 
viktigt att intervjun ägde rum i anslutning till tjänstemötet, för att förhindra att 
aktörerna glömmer bort detaljer om mötet. Intervjuerna genomfördes via 
telefon efter att den anställde tillfrågat kunderna om de vill delta. I intervjun 
ställdes frågor rörande ärendet, kundens uppfattning om interaktionen med den 
anställde och dennes handlingar. Förutsättningarna för intervjun innebar 
emellertid vissa begränsningar. Eftersom kunden intervjuades i anslutning till 
tjänstemötet antog jag att kunden inte kan avsätta för mycket tid. Frågorna har 
därför anpassats så att intervjun inte ska ta längre tid än tio minuter, vilket 
också garanterades kunden. Intervjun var därför relativt välstrukturerad med en 
intervjuguide som följdes i varje intervju, där en del av frågorna var öppna och 
en del hade mer enkätfrågekaraktär med givna svarsalternativ (bilaga 4). Tanken 
var emellertid inte att samla enkätdata och till varje sådan fråga ställdes 
följdfrågor av typen ”vad är det som gör att du svarar så?”. Eftersom 
intervjuerna genomfördes via telefon upplevde jag inte dessa som ett öppet 
samtal med en smidig dialog. Omständigheterna gjorde det omöjligt att göra 
intervjuerna ansikte-mot-ansikte, men jag upplevde ändå att kunderna lämnade 
relevanta och intressanta svar som jag har kunnat använda i analysen.  

Enkäter 

Enkäter har skickats till samtliga anställda med kundkontakter inom fyra av 
Länsförsäkringars bolag, Stockholm, Uppsala, Värmland och Älvsborg. 
Enkäten fanns tillgänglig på en hemsida och en länk till denna skickades 
tillsammans med information rörande studien till respondenternas e-postadress 
på arbetsplatsen. För att få tillgång till enkäten krävdes ett användarnamn och 
ett individuellt utformat lösenord som också skickades med. Enkäterna 
skickades totalt till 620 anställda och av det totala urvalet svarade, efter två 
påminnelser, 305 personer på enkäten. Svaren och bortfallet fördelas enligt 
tabell 2. 
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Tabell 2: Svarsfrekvens 

             UrvalUrvalUrvalUrval                SvarSvarSvarSvar    ProcentProcentProcentProcent    

Stockholm 307 128 42 

Uppsala 112 80 71 

Värmland 54 30 56 

Älvsborg 147 67 46 

TotaltTotaltTotaltTotalt    620620620620    305305305305    49494949    

 
Respondenterna utlovades anonymitet och svaren kan inte härledas till enskilda 
respondenter. Påminnelserna skickades ut vid två tillfällen till dem som inte 
besvarat enkäten. Detta skedde emellertid automatiskt av programvaran och det 
var i efterhand inte möjligt att få vetskap om vilka som erhållit en påminnelse 
och vilka som inte svarat, något som försvårade en bortfallsanalys. En 
jämförelse mellan de som svarade innan påminnelserna utskickades och de som 
svarade efter dessa visar att fler skadereglerare ingår i den senare gruppen. Av 
den anledningen uppger de som svarat sent exempelvis att de hanterar 
besvärliga kunder oftare och använder sina fackkunskaper i högre grad. Det vill 
säga frågor som är specifika för skadereglerarnas arbetssituation. I övrigt finns 
inga signifikanta skillnader vad gäller enskilda frågor mellan de som svarat tidigt 
och de som svarat sent.  
 
Bakgrundsvariablerna i enkäten rörde frågor om exempelvis kön, ålder, yrke, 
avdelning samt erfarenhet av kundkontakter. Dessutom ställdes frågor 
angående hur frekventa kontakter de har med kunder. Frågorna i övrigt i 
enkäten behandlar uppfattningar om arbetet i allmänhet och arbetet med 
kunder i synnerhet (se bilaga 5). 
 
I resultatet har respondenterna uppdelats i tre yrkeskategorier: kundtjänst, 
skadeavdelning och bankavdelning. Hälften av respondenterna arbetar som 
skadereglerare, en tredjedel i kundtjänst och 15 procent på bankavdelningen.  
 
Arbetet med kunder skiljer sig åt mellan avdelningarna, i kvantitativa termer vad 
gäller antal kundkontakter per dag (se tabell 3). Kundkontakterna kan ske via 
telefon eller ansikte-mot-ansikte. De som har flest kundkontakter via telefon är 
kundtjänstanställda där en tredjedel uppger att de har 21-35 samtal per dag och 
40 procent svarar att de har fler än så. För skadeavdelningen är kund-
kontakterna via telefon något färre (38 procent anger att de får 11-20 samtal per 
dag) och de flesta bankanställda (46 procent) pratar med 6-10 kunder i telefon 
per dag. Vad gäller kundkontakter ansikte-mot-ansikte svarar de flesta inom 
bank- och skadeavdelningen att de träffar 1-5 kunder varje dag (70 procent 
respektive 53 procent). Bland de anställda inom kundtjänst uppger en högre 



 

 49

andel att de inte träffar några kunder alls ansikte-mot-ansikte (45 procent) och 
drygt en tredjedel anger att de träffar upp till fem kunder per dag. Sammanfatt-
ningsvis visar tabellen nedan att de anställda inom kundtjänst har fler 
kundkontakter än de övriga yrkeskategorierna och att dessa i högre grad sker 
via telefon.  
 
Tabell 3: Procentuell fördelning av antal kundkontakter per dag för olika yrkeskategorier 

VVVVia telefonia telefonia telefonia telefon    AnsikteAnsikteAnsikteAnsikte----motmotmotmot----ansikteansikteansikteansikte    Antal kundAntal kundAntal kundAntal kund----
kontakter kontakter kontakter kontakter 
per dagper dagper dagper dag    0-10 11-20 21-35 35- 0 1-5 6- 

AntalAntalAntalAntal    

Kundtjänst 14 11 35 40 46 36 19 101 

Skadeavd. 45 38 14 3 35 53 12 154 

Bankavd. 70 17 7 6 11 70 19 46 

TotaltTotaltTotaltTotalt    38383838    26262626    20202020    16161616    35353535    50505050    15151515    301301301301    

 
Enkätsvaren redogörs för i de sista delarna av avhandlingen. Alla frågor 
redovisas emellertid inte och ingen samlad jämförelse görs mellan olika frågor i 
avhandlingen. Skälet till det är att jag valt att fokusera den kvalitativa 
undersökningen och att den kvantitativa delen har därmed inte fått stort 
utrymme i avhandlingen. Alla enkätsvaren har emellertid sammanställts i 
analysen och korstabuleringar har skett mot alla bakgrundsvariabler för varje 
enskild fråga. Signifikansvärdet för de redovisade svaren är under 0.05. 
 
Analysen av enkätmaterialet har skett vid flera tillfällen under avhandlings-
skrivandet och har delvis haft olika syften. Den initiala analysen syftade till att 
göra en övergripande kartläggning arbetet med kunder. Härigenom fick jag en 
bild av de anställdas arbetssituation och uppfattningar av arbetet med kunder. 
Därefter har jag använt materialet för att illustrera och styrka resonemang som 
uppkommit från andra analyser. Jag har i det arbetet använt enkätsvaren för att 
finna skillnader och likheter exempelvis mellan olika yrkeskategorier, mellan de 
som har många kundkontakter och de anställda som har färre eller mellan olika 
uppfattningar om arbetet. Exempelvis fann jag att kvalitativa kategorier kunde 
bekräftas med data från enkätundersökningen och det är oftast så materialet 
presenteras. 

Analys 

Att den initiala frågeställningen var bred gjorde att valet av analys har skett allt 
eftersom arbetet fortskridit. Jag har systematiskt arbetat med olika 
analysmetoder och låtit den ena analysen ge upphov till nya frågor som i sin tur 
krävde ny analysansats. Av den anledningen har tre olika tillvägagångssätt 
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används för att analysera materialet. Även om framställningen nedan av 
pedagogiska skäl är uppdelad i olika rubriker, har det praktiska arbetet ofta skett 
parallellt eller överlappande. De inspelade telefonsamtalen har analyserats dels 
med hjälp av ett konversationsanalytiskt tillvägagångssätt, dels med initiativ- 
och responsanalys. Styrkan med konversationsanalys är att samtalen studeras 
detaljerat på mikronivå där varje replik bedöms och tolkas i förhållande till 
samtalet som helhet. Jag såg det som en lämplig inledning på analysarbetet 
eftersom samtalen därigenom granskades relativt ingående. Konversations-
analysen har gjort det möjligt att dra slutsatser om vad aktörerna gör i samtalet.  
 
Parallellt med analysen skrev jag också memos. I korthet betyder det att jag 
antecknade tankar, resonemang eller frågor i anslutning till arbetet som pågick. 
Memotekniken beskrivs av Strauss och Corbin (1996:219ff) som ett sätt att 
stimulera idéer och kreativitet, och den utgör därför en viktig del i 
forskningsprocessen. En fördel med sådana noteringar var, eftersom dessa var 
ämnade endast för mig själv, att jag inte kände mig begränsad i tankesättet. I 
korta eller längre memos fick jag möjlighet att utveckla specifika resonemang 
eller enbart notera en tanke som jag inte ville glömma bort. Vissa memos har, i 
samband med att resultatet utvecklades, förkastats medan andra tagits tillvara 
och skapat egna kategorier. Anteckningarna har också varit kumulativa och en 
stor del av analysen har dokumenterats på det här sättet. Som ofta är fallet i 
forskning, utfördes den empiriska undersökningen parallellt med litteratur-
genomgång och inläsning av forskningsområdet. Denna process innebar att jag 
tog intryck av tidigare forskning inom ämnet och litteratur och forskning inom 
närliggande ämnen, samtidigt som jag samlade in och analyserade data. 
Analysen, såväl som val av analysmetod, grundades i både empiriska och 
teoretiska ”upptäckter”. I mina memos noterades därför idéer från empirin, 
från granskning av teori eller, som oftast, en förening av dessa. I den meningen 
representerar dessa anteckningar det praktiska ”zick-zackandet”, mellan teori 
och empiri, så som det beskrivs av Layder (1998:77). 
 
Mina memos har använts senare för att skapa kvalitativa kategorier, vilket jag 
återkommer till nedan, men också för att driva analysen framåt genom att 
formulera fler frågor till materialet. Ett sådant memo har visat sig vara, i ett 
retrospektivt perspektiv, värdefullt och avgörande för valet av initiativ- och 
responsanalys (IR-analys). Memot handlade om att jag fick svårt att förstå 
varför aktörerna, med bara några replikers mellanrum, skiftar mellan till synes 
motstridiga mål. I memot uppmärksammades att aktörerna verkade inträda 
positioner gentemot varandra som inte var överensstämmande med deras 
funktioner i tjänstemötet, som kund och anställd. Analysen gav därför upphov 
till frågor rörande aktörernas relation till varandra med fokus på det 
asymmetriska förhållandet. För att utröna huruvida kommunikationen mellan 
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aktörerna är asymmetrisk användes därför initiativ- och responsanalys som är 
en metod speciellt lämpad för detta (Linell & Gustavsson, 1987). Här framkom 
exempelvis att interaktionen är symmetrisk, vilket var något överraskande. På 
en övergripande nivå var resultat från konversationsanalysen och IR-analysen 
inte överensstämmande. Denna inkonsekvens gav upphov till att ett tredje 
angreppssätt användes, en kvalitativ abstraherande analysmetod, där jag 
fokuserade frågor som ”vilka olika roller intar aktörerna?”, ”vilka olika normer 
kan förklara handlingarna?”. Utgångspunkten var i denna analys att frångå 
helhetsbilden av tjänstemötet och istället betrakta kortare episoder av 
kommunikationen för att reda ut skillnader i agerandet. De olika analys-
metoderna beskrivs mer ingående nedan.  

Konversationsanalys 

Konversationsanalys (Conversational Analysis, CA) valdes som utgångspunkt 
för analysen av samtalen. CA utvecklades för att studera social interaktion och 
sociala processer på ett så ”naturligt” sätt som möjligt (Sacks, 1992), något som 
jag såg som överensstämmande med mitt syfte. Den grundläggande idén är att 
studera samtalets struktur genom att identifiera hur varje replik är orienterad till 
en specifik kontext. Meningen eller innebörden hos varje enskild replik 
betraktas utifrån de omgivande replikerna i samtalet (Heritage, 2004:223). 
Kommunikationens struktur kan urskiljas genom att man ställer frågor till 
materialet, ”vilken typ av socialt objekt är detta yttrande/kommunikation?”, 
”vilket interaktionellt arbete gör det i den kontext där det används?”, ”hur 
uppnås det som avses göras?” (Sacks, 1992). Det är således en metod som tar 
fasta på vad som sker i nuet i den faktiska situationen, vilket ger en inblick i 
aktörernas egen förståelse så som dessa uttrycks i samtalet (Arminen, 2005). 
Med metoden undersöks aktörernas handlingar i dess kontext samt genom 
strukturen i konversationen. Konversationsanalysen bygger på tre 
grundantaganden gällande interaktion och analys av denna, 1) all interaktion är 
skapad av dess kontext 2) alla bidrag i interaktionen är kontextförnyande samt 
3) att en gemensam förståelse byggs upp i interaktionen (Heritage, 2004:223f). 
Det innebär att alla repliker betraktas som kontextberoende, de påverkas av 
kontexten, samtidigt som de konstituerar kontexten.  
 
En inriktning inom konversationsanalys är att studera strukturen av samtal som 
äger rum i en institutionell och arbetsrelaterad kontext. Detta benämns ofta 
som studier av institutionella samtal (Drew & Heritage, 1992:3ff). I konversations-
analysen termer är tjänstemötet därför ett institutionellt möte. Institutionella 
samtal har, enligt Drew och Heritage (1992:22), tre karaktäristiska egenskaper, 
aktörerna är inställda på att uppfylla specifika mål som är knutna till deras 
respektive institutionella identitet/position, de kommunikativa bidragen som 
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anses vara tillåtna är begränsade av de institutionella ramarna samt att samtalets 
kommunikativa struktur är påverkat av den specifika institutionella kontexten. 
Sammantaget innebär denna analys att jag har kunnat kartlägga interaktionen i 
tjänstemötet samt aktörernas roller så som de uttrycks i samtalen.  
 
Framställningen av dialogen följer inte konversationsanalysens tradition av att 
exakt återge samtalen i texten. Det föreföll i det här sammanhanget som dels i 
viss mån överflödigt att redovisa replikerna och dialogen i detalj eftersom 
studien inte syftar till att bidra till kommunikationsteori, dels omständligt för 
läsaren då sådana utdrag oftast framstår som mer svårläsliga. Utdragen är 
förenklade såtillvida att talspråket anpassats till skriftspråk för läsvänlighetens 
skull. Därmed synliggörs bland annat inte skillnader i dialekt eller längre pauser, 
men för framställningen ansåg jag att detta inte var betydelsefullt. Analysen har 
dock genomförts med samtalen utskrivna i originalformat, det vill säga där 
pauser, talspråk och andra språkliga detaljer var synliga. 
  
Resultatet av CA redovisas i kapitel 4. Med utgångspunkt i fyra identifierade 
faser i samtalet tydliggörs här att aktörerna intar institutionella roller och 
orienterar sig mot det övergripande syftet med tjänstemötet. Jag uppmärksam-
mande också att replikerna ofta har dubbla funktioner och att aktörerna därmed 
gav intryck av att ha flera olika syften med uttalanden. Analysen gav mig på så 
sätt kunskap om hur aktörerna bygger upp samtalet gemensamt. CA kunde 
besvara vad aktörerna gör i samtalet, men däremot fann jag att analysen var för 
begränsad rörande varför. Dessutom mynnade analysen i ett antal frågor som jag 
hade svårt att besvara. Bland annat såg jag det som problematiskt att förena 
replikerna med respektive aktörs institutionella position, enligt Drew och 
Heritages resonemang (1992:22). Mina memos berörde vid den här tidpunkten 
frågeställningar angående asymmetrin i aktörernas relation så som den framstod 
i samtalen och så som den institutionella rollen angav. Av sådana skäl blev det 
nödvändigt att använda en analysmetod som fokuserar asymmetri.  

Initiativ- och responsanalysen 

Den främsta anledningen till att initiativ- och responsanalysen (IR-analys) 
valdes var för att kunna utveckla och fördjupa förståelsen angående aktörernas 
interaktion med fokus på symmetriska aspekter. Syftet med IR-analysen är att 
tydliggöra den interaktionella grundstrukturen i samtalen som det framträder på 
lokal nivå inom dialogen (Linell & Gustavsson, 1987:2; Johansson-Hidén, 
1998:45). Johansson-Hidén (1994) beskiver IR-analysen som ett sätt att studera 
dialogen som helhet. Den tar hänsyn till den språkburna interaktionen genom 
att fokusera den verbala och språkliga aktiviteten i samtalet. I IR-analysen 
beaktas emellertid inte aktörernas intentioner. I det här sammanhanget är fokus 
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snarare på den funktionella aspekten av en replik än den intentionella, det vill 
säga analysen tydliggör hur samtalet styrs och vilka funktioner replikerna har i 
förhållande till samtalet i helhet. Eftersom analysen är utvecklad främst för att 
kunna tillämpas på dyader med dialoger som utmärks av frekvent turväxling är 
det en lämplig metod för tjänstemöten via telefon.  
 
I analysen betraktas alla repliker utifrån dess initiativ- och responsdel (för 
detaljerad genomgång se Linell & Gustavsson, 1987). Analysen mäter dialogens 
koherens, dynamik och dominans. Koherens kan definieras som sammanhanget 
i dialogen, vilket innebär att man studerar hur responserna är anpassade till 
varandra, det vill säga är lokalt och fokalt anknutna. Med lokalt anknutna 
repliker menas att den ena replikens initiativdel bemöts i nästkommande 
respons. En icke-lokalt ansluten replik tar istället upp ett tidigare diskuterat 
ämne och avbryter på så sätt dialogen. Fokalt anslutna responser bemöter 
fokuseringen i det föregående initiativet. Om person A pratar om hur dyrt det 
blivit med fisk nuförtiden och nästkommande replik handlar köttpriser är det 
ett exempel på en icke-fokal respons, vilket också är ett avbrott i den 
kommunikativa interaktionen. Koherensen blir således bristfällig om aktörerna 
underlåter att bemöta varandra, tar helt nya initiativ och orsakar avbrott i 
dialogen (Johansson-Hidén, 1994:24f). Med begreppet dynamik menas rörelsen 
i dialogen som åstadkoms av samspelet mellan aktörernas initiativ och 
responser, det vill säga hur replikerna ”hakar i” varandra. Dominansen innebär 
övertaget respektive underläget i dialogen, det vill säga att någon av deltagarna 
styr samtalet i högre grad vilket medför att en asymmetri uppstår i samtalet. 
Kommunikativ dominans kan se ut på olika sätt, den kan bland annat utgöras 
av en persons pratmängd, den semantiska dominansen (att en person förstår 
innehållet bättre), interaktionsdominansen (en person tar mer initiativ) eller 
strategiska drag där en person kraftigt påverkar dialogens koherens. I IR-
analysen fångas den interaktionella dominansen där maktdimensionen utgörs av 
initiativ som styr samtalet.  
 
Jag har kodat sex av de inspelade samtalen utifrån IR-analysens kodnings-
schema5. I redovisningen i kapitel 4 har i vissa fall de anställdas respektive 
kundernas repliker räknas samman för att kunna jämföra dem. I samtalen är det 
emellertid inte samma anställd och inte heller samma kund. Den sammanställda 
beräkningen ska enbart betraktas som ett mått på skillnader eller likheter vad 
gäller anställda respektive kunder som grupp och inte vad gäller individuell 
status.  
 

                                              
5 För en mer detaljerad redovisning av kodningstekniken i IR-analys se bilaga 6. 
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Fördelen med att använda IR-analysen var att mina frågeställningar angående 
interaktionens symmetriska aspekter kunde besvaras. Men resultatet av analysen 
synliggjorde också hur de båda kommunikationsanalyserna i någon mån var 
inkonsekventa. På den interaktionella nivån är aktörerna symmetriska, det vill 
säga ingen styr samtalet mer än den andre. Detta resultat förvånade mig 
eftersom litteraturöversikten gett mig intrycket av att den anställde är 
underordnad i mötet. En sådan underordning borde ha synliggjorts i analysen. 
Svagheten med IR-analysen i det här sammanhanget är att den inte tar hänsyn 
till aspekter som ligger utanför det omedelbara samtalet. Den mäter således 
enbart en aspekt rörande symmetri. I memos antecknade jag, i anslutning till IR-
analysen, frågor angående aktörernas symmetriska relationer på en annan nivå 
än den interaktionella. Vad är det som gör att interaktionen är symmetrisk? 
Betyder resultatet att ingen av aktörerna är överordnad i mötet? Vad är det 
aktörerna gör när de frångår den aktuella uppgiften i samtalet? Vad händer med 
de institutionella rollerna? I ett annat memo noterades dessutom fråge-
ställningar rörande aktörernas ansvar i interaktionen, något som är svårt att 
fånga med IR-analysen. Jag hade tidigare idéer från konversationsanalysen som 
gjort gällande att den anställdes position i organisationen gör henne i högre grad 
ansvarig för beslut och verkställande. Med den här typen av obesvarade frågor 
såg jag det som lämpligt att granska det empiriska materialet igen med 
ytterligare en analytisk ansats.  

Kvalitativ abstraktion 

I nedanstående avsnitt ska jag försöka att ingående beskriva det praktiska 
arbetet i den tredje analytiska ansatsen. Även om jag noggrant kan redogöra för 
vilka begrepp och idéer som noterats är det likväl problematiskt att redovisa hur 
kategorier konstruerats eller har ”upptäckts”. Det empiriska materialet har 
tolkats genom kodningar och abstraktioner, som sedan legat som grund för 
kategorier. Det är dessa kodningar, abstraktioner och kategorier jag kan 
redogöra för här med intentionen att tydliggöra hur mina tolkningar växt fram.  
 
I det praktiska analysarbetet var jag inledningsvis så ”öppen” som möjligt. Jag 
hade efter de två föregående analyserna gått igenom materialet flera gånger och 
jag hade en god överblick och kunskap om vad det innehöll. Jag läste emellertid 
materialet igen, men denna gång betraktade jag inte interaktionen som en helhet 
utan snarare som små ”episoder”. Jag kodade således materialet i mindre 
händelser och beståndsdelar (Strauss & Corbin, 1996:106). Eftersom man både 
i CA och IR-analysen studerar kommunikationen som en helhet i relation till en 
specifik kontext, valde jag att nu granska texten tvärtom och lät istället varje 
uttalande stå för sig själv. Från att ha fokuserat frågor som ”vad betyder 
repliken för samtalet?”, ”hur kommunicerar aktörerna?” valde jag att istället 
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fråga ”varför säger han/hon så?”, ”vad kan förklara denna handling?”. Analysen 
tog avstamp i de inspelade telefonsamtalen, men det är i huvudsak intervjuerna 
som är källan till de identifierade kategorierna. I memos antecknade jag 
dessutom resonemang som uppkom från intervjuerna, men också från det 
kvantitativa materialet och de inspelade telefonsamtalen.  
 
Både intervjuerna och telefonsamtalen kodades med preliminära koder. 
Nedanstående citat illustrerar hur sådana koder såg ut: 
 
I: Du känner inte att du blir mer känslomässigt involverad i vissa ärenden? 
IP: Ja det beror, det är väl också de här med att det är väldigt individuellt (subjektivt) hur man 
reglerar vid t.ex. personskador och sådana här saker. Man vet ju vissa som inte tycker det är 
någon fara alls fast dom har haft rätt stora skador och så finns det andra som tycker det är 
väldigt jobbigt med väldigt små skador (anpassning). Det är ju väldigt individuellt, man kan 
ju inte döma någon för det så att säga. Men det är klart att man kan bli känslomässigt 
involverad (subjektiv bedömning) i vissa men inte så mycket ändå utan man försöker vara 
rätt objektiv (objektiv). Men det är mer de fall, om det är någon man pratar med som är 
väldigt trevlig (snälla kunder) så kan man ju tycka, eller då blir man ju, dom är lätta att ha och 
göra med så att säga men för den del kan man ju inte ge dem ytterliggare ersättning (viktigt 
med objektivitet). Det gäller ju att försöka vara objektiv även om det är någon som är 
otrevlig som har rätt till ersättning så ska de ju ha det så att säga (balansera känslorna). Det 
är ju roligare att betala till någon som är trevlig (påverkas ändå) 
 
Efter denna första kodning reducerade jag materialet till kortare samman-
fattningar, där jag lyfte ut de delar som markerats i första kodningen. Utifrån 
föregående illustration skrev jag exempelvis nedanstående text:  
 
Att vara objektiv är viktigt för att tillgodose ”allas” behov (kollektivt perspektiv). 
Objektiviteten ska spegla hans bedömning, han talar om att vara objektiv i sin känslomässiga 
involvering och att det är viktigt att oavsett vad man känner för kunden, och kundens 
situation, så måste han vara objektiv. Den känslomässiga involveringen ger inte högre 
ersättning (ekonomiskt perspektiv).  
 
Kodning har således skett stegvis från preliminära koder till alltmer fixerade 
”kärnkoder” (Layder, 1998:55f). Dessa kärnkoder sammanfogades därefter i 
kategorier. Här utkristalliserades tre kategorier som till en början benämndes i 
de vaga termerna, ekonomisk, professionell och servicerelation. Jag uppehöll 
mig sedan relativt länge vid att namnge dessa kategorier och jag prövade 
systematiskt ett antal olika begrepp. Att ge kategorierna beteckningar innebär 
att man fäster uppmärksamhet på fenomenet och gör det tillgängligt för vidare 
analys, eftersom det möjliggör jämförelser mellan relaterade kategorier (Strauss 
& Corbin, 1996:103). Det är emellertid inte själva åtgärden att sätta en etikett 
eller välja begrepp som skapar förklaringar till vad som sker. Men begreppen 
som betecknar fenomenet är en förutsättning för att skapa sådana förklaringar.  
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I processen med att skapa kategorier blev jag också influerad av närliggande 
teorier och forskning. Jag har alltså medvetet inspirerats av och lyft in andra 
teorier. Att ”låna” från andra beskrivs av Layder (1998:66ff) som inte bara ett 
möjligt utan också ett lämpligt tillvägagångssätt. Strauss och Corbin (1996:115) 
rekommenderar viss försiktighet när det gäller att ”låna” begrepp. Det finns en 
risk att man blir styrd i analysen av begreppets innebörd från andra 
sammanhang. Jag såg det snarare som en styrka när det gäller att analysera 
handlingar utifrån nya infallsvinklar. Begreppen som jag prövade hade således 
sitt ursprung både från empiriska iakttagelser och från litteraturen.  
 
De tre övergripande kategorier som analysen resulterade i, valde jag att kalla 
logiker. Anledningen till att tre kategorier urskiljdes var framförallt att jag såg 
utsagor och repliker i det empiriska materialet som inte var överensstämmande. 
Det handlade om inkonsekvenser i samtalen där aktörerna inte inriktade sig på 
de övergripande mål som framförallt konversationsanalytiker ställt upp (jfr 
Drew & Heritage, 1992:22). Det finns givetvis andra som noterat att aktörerna 
ibland frångår syftet med mötet (t ex Ventola, 1987; Ylänne-McEwen, 2004), 
men dessa har betraktat sådana repliker som temporära avvikelser ett 
institutionellt samtal. Därför fanns inga samlade teoretiska kommentarer till 
dessa ”avvikelser”. Utifrån min forskningsfråga och mitt syfte för studien fann 
jag det inte tillräckligt att betrakta repliker och handlingar i tjänstemötet som 
avvikelser. Med min övergripande undran innan studien, varför människor 
agerar som de gör, kunde jag inte avfärda handlingar inom tjänstemötet med 
motiveringen att de är ”avvikande”. Samtidigt var det svårt att förena dessa, till 
synes, olika målinriktningar som replikerna representerade. Lösningen blev att 
innefatta handlingarna i delvis motstridiga kategorier som till sist blev 
benämnda kommersiell, byråkratisk och social logik. 
 
De identifierade kategorierna är analytiska renodlingar, eller med andra ord, 
abstraktioner. Abstraktioner används för att kunna isolera en viss aspekt av ett 
fenomen (Danermark et al., 1997:58f). Det innebär att logikerna inte ska 
betraktas som deskriptiva. I Strauss och Corbins resonemang är styrkan med 
kategorier deras förmåga att förklara – de svarar på frågan ”vad är det som 
pågår här?” (1996:114). Att systematiskt bygga strukturella kategorier är, också 
enligt Layder (1998:75), ett bra sätt för att kartlägga samband mellan strukturen 
och de handlingar och aktiviteter som ingår i strukturen. Logikerna finns 
emellertid inte att ”ta på” och de upplevs inte av aktörerna. Däremot ger de 
avtryck i interaktionen och de styr agerandet i tjänstemötet. 
 
Initialt valde jag att ”låna” teorier och begrepp från Bourdieu för att förklara 
handlingarna (se t ex Bourdieu, 1992; 1998). Framförallt såg jag det som 
lämpligt att beskriva aktörernas handlingar utifrån kapitalet de innehar för att 



 

 57

kunna belysa hur olika värderingar existerar i samma samtal. Avsikten var att 
betona hur skilda mål och kompetenser styr agerande. Senare valde jag 
emellertid att frångå Bourdieus begrepp eftersom jag fann begränsningar i 
tankesättet. Framförallt såg jag aspekter av handlingar som inte kunde förklaras 
med detta perspektiv. Delar av resonemanget är emellertid fortfarande är 
påtagligt i resultatet.  
 
Istället valde jag att stödja mig mot Erikssons teori eller perspektiv angående 
samhandlingssystem (2000), som Eriksson sedan benämner samhandlingskrets 
(2007) vilket redogörs för i kapitel 2. Framförallt var det resonemanget 
angående begreppet handlingsområde som jag fäste vikt vid. Erikssons 
teoribildning är emellertid mer omfångsrik och jag valde att använda begreppet 
handlingsområde i ett snävare perspektiv. Härigenom strukturerade jag analysen 
utifrån utsagor som vittnade om ett ekonomiskt, byråkratiskt eller socialt 
handlingsområde. Givet att dessa handlingsområden förekom utvecklades 
sedan resonemanget till tre logiker med fler egenskaper.  
 
Det var inte självklart att kategoriseringen av materialet skulle benämnas med 
begreppet logik. Först efter att ha prövat och förkastat begrepp som relationer, 
sfärer, system, strukturer och normer bestämde jag mig för att logik var det 
lämpligaste valet. Det fanns flera anledningar till det, men den främsta var att 
begreppet på ett naturligt sätt associeras med en strävan eller ett mål för 
agerande, som jag inte fann i de andra prövade begreppen. Ytterligare begrepp 
som valdes, i konkurrens med andra likartade, var rationalitet. Rationalitet är 
relaterat till vad som är målet, eller själva strävan, i logiken. När Bourdieus 
begreppsapparat avfärdades behövde jag fortfarande beskriva vad som värderas 
högst inom logiken och vad som är förnuftigt att göra. Begreppet rationalitet 
betecknar således aktörernas orientering i samtalet. Dessutom var det, språkligt 
betraktat, ett lättillgängligt begrepp vad gäller mitt sätt att tänka om logikerna. 
Här fann jag att det var möjligt att resonera om vad som är rationellt att göra 
inom logiken.  
 
Jag har också valt att belysa logikerna med hjälp av ett moralfilosofiskt 
resonemang. Skälet var att jag i samband med granskningen av uttalanden 
utifrån rationalitet fann närliggande moralfilosofiska tankegångar. Exempelvis 
fann jag att handlingar som jag förknippade med den kommersiella logiken kan 
tolkas som egoistiska och handlingar inom den sociala tolkades på motsvarande 
sätt som altruistiska. I memos noterade jag att aktörerna hanterade en spänning 
mellan egoism och altruism. Detta resonemang ledde senare vidare till att jag 
aktivt letade efter andra moraliska handlingar. Begreppen inom moralfilosofi 
beskriver därmed egenskaper hos logiken vad gäller värderingar. Som tidigare 
påpekats är logikerna och begreppen inom dessa analytiska renodlingar. Risken 
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med abstraktioner är att analysen upplevs distanserad från den agerande 
människan. Att diskutera interaktionen med hjälp av moralfilosofisk 
terminologi kan verka än mer fjärmande men i själva verket fann jag en påtaglig 
närhet till aktörerna eftersom moral och etik är naturligt sammanbundet med 
den agerande människan. Det är i de mänskliga handlingarna som moraliska 
värderingar tar sig uttryck.  
 
I kapitel 5 – 8 i avhandlingen redogörs för resultatet av den kvalitativa 
abstraktionen. I kapitlet nedan skildras kommunikationen i tjänstemötet utifrån 
konversationsanalysen. 
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KAPITEL 4 

Kommunikationen i tjänstemötet 

I det här första analysavsnittet ges ett delsvar på frågan om vad som sker i 
mötet, med fokus på hur interaktionen ser ut och vad aktörerna gör i mötet. Som 
tidigare beskrivits betraktas tjänstemötet som ett möte mellan tre parter, den 
anställde, kunden och organisationen. Ytterligare egenskaper är att tjänstemötet 
har ett mer eller mindre explicit syfte och att information och eventuellt varor 
eller tjänster utbyts, vilket innebär att en instrumentell relation finns mellan 
aktörerna. Människor som oftast inte känner varandra är involverade i 
instrumentella aktiviteter mellan den som levererar tjänsten och den som mottar 
tjänsten (Mattsson & den Haring, 1997). Med dessa utgångspunkter kommer 
jag i detta kapitel att redogöra för aktörernas handlingar och hur handlingarna 
formar samtalets struktur. Fokuseringen är därmed på samtalet i sig, och vilka 
konsekvenser aktörernas repliker får för samtalet.  
 
Deskriptionen av interaktionen sker på två olika sätt genom att två olika 
analysmetoder används. I första delen av kapitlet belyses de strukturella och 
processuella egenskaperna genom en indelning och beskrivning av 
tjänstemötets olika faser. Fokus är här på vad aktörerna gör i samtalet. I andra 
delen redogörs därefter för den interaktionella grundstrukturen genom initiativ- 
och responsanalys. Betoningen är här på aktörernas dominansförhållande och 
samtalets koherens och dynamik. Varje avsnitt avslutas med sammanfattande 
slutsatser där huvudsakliga konklusioner lyfts fram och problematiseras.  

Tjänstemötets faser 

Ett vanligt tillvägagångssätt inom konversationsanalys, för att utreda den 
strukturella organiseringen av ett samtal, är att gestalta interaktionen i termer av 
faser och turtagningar, det vill säga hur ordet fördelas mellan aktörerna. 
Tidigare studier av kommunikationen i tjänstemöten visar bland annat att 
kommunikationen är strukturerad och följer givna mönster (t ex Lamoureux, 
1985; Ventola, 1987; Boden & Zimmerman, 1993; Mattsson & den Haring, 
1997; Ylänne-McEwen, 2004; Salomonson, 2005; Tykesson-Bergman, 2006). 
Varje samtal och interaktion är unik i den meningen att det är olika människor 
som möts och att olika saker sägs. Att beskriva interaktionen i faser och 
generella mönster kan därför ge intryck av att vara alltför begränsande och leda 
till svårigheter vad gäller kartläggning av tjänstemötets ”unikhet”. Beskrivningen 
möjliggör emellertid iakttagelser av generella mönster och distinkta 
konversationsegenskaper som är typiska för kontexten. Och trots att 
tjänstemötena har en tydlig gemensam struktur finns det utrymme att anpassa 
kommunikationen genom att aktörerna använder ett antal strategier för att 
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undvika, begränsa eller kontrollera interaktionen i mötet. Likaså finns det också 
ett antal metoder för att möjliggöra ”smidighet” i samtalet och att samarbeta 
(Lamoureux, 1985:173f; Button, 1993). Det är därför inte faserna i sig som är 
intressanta utan vad aktörerna gör inom dessa. Genom sekvenser och 
turtagningar i samtalet initierar, utvecklar och avslutar aktörerna den aktuella 
uppgiften i mötet (Heritage, 2004). Det är i turtagningarna som själva 
handlingarna i samtalet sker. 
 
De inspelade telefonsamtalen i den här studien uppvisar liknande mönster som 
tidigare forskare konstaterat (se figur 3 nedan). Ventola (1987) studerade tre 
olika typer av tjänstemöten och noterar att samtalsstrukturen följer ett generellt 
mönster, trots att samtalen sägs vara kontextberoende. Hon beskriver 
kommunikationen med hjälp av ett flödesschema där samtalets olika faser 
tydliggörs samt hur deras relation till förekommande och efterföljande fas ser 
ut. Samtalsstrukturen består för det första av att kontakt etableras, det vill säga 
kunden får den anställdes uppmärksamhet (eller tvärtom). Jag kallar denna fas 
för hälsning. Förutom att hälsa uppger aktörerna också sitt namn, något som 
fyller flera funktioner. Därpå följer några repliker angående ärendet och sen 
avbryter den anställde dialogen för att få kundens tillstånd att spela in samtalet. 
Denna del är dock inte ett naturligt inslag i samtalet. Direkt därefter fortsätter 
man att prata om kundens ärende, här börjar den anställde med att fråga om 
kundens personnummer. Efter ärendet är slutfört avslutas samtalet med två 
typer av avslutningsfaser. Den första handlar om att avsluta ärendet och den 
senare är ett separat avslut av själva samtalet med fem eller sex repliker. Varje fas 
består av ett antal olika tillvägagångssätt eller val för aktörerna, vilket avgör hur 
den fortsatta dialogen ser ut.  
 

 
 
Figur 3: Faser i tjänstemötet 
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Nedan redogörs för hur interaktionen utvecklas inom de olika faserna. Syftet 
med beskrivningen är att göra en första kartläggning av samspelet mellan 
aktörerna samt att lyfta fram intressanta aspekter av interaktionen. Härigenom 
tydliggörs aktörernas handlingar gentemot varandra. Av den anledningen är 
framställningen relativt detaljerad och utdrag av samtalen återges ordagrant6.  

Hälsning 

De första replikerna i samtalet är hälsningsfraser. De sträcker sig oftast över 2-4 
repliker: 
 
Samtalsexempel 1. 
1. A: Länsförsäkringar Namn Efternamn 
2. K: Ja hej 
3. A: Hej 
 
Turtagningarna i hälsningsfasen fyller flera funktioner i interaktionen, för det 
första är det en öppning av kommunikationskanalen på en praktisk och konkret 
nivå, eftersom aktörerna inte ser varandra (Hopper, 1993:217). Aktörerna måste 
uttala någonting så att den andre överhuvudtaget vet att hon är med i samtalet. 
Det är också ett socialt öppnande bidrag i samtalet, som kan jämföras med 
”välkommen”. Denna funktion verkar vara en standardiserad del av samtalen i 
tjänstemöten som sker närmast rutinmässigt, något som också Tykesson-
Bergman (2006:119f) noterar. 
 
Dessutom kan hälsningsfraserna ange stämningen i interaktionen, som till 
exempel mer eller mindre personlig eller distanserad. I tjänstemöten som sker 
ansikte-mot-ansikte kan ett utelämnande av hälsning markera en instrumentell 
prägel på stämningen i samtalet (Lamoureux, 1985:72). På liknande sätt finns i 
telefonsamtalen skillnader i hälsningsfraserna rörande relationella respektive 
instrumentella aspekter. Två samtal illustrerar detta: 
 
Samtalsexempel 2. 
1. A: Länsförsäkringar Namn  
2. K: Ja god morgon ifrån Hagfors 
3. A: Hej hej 
4. K: det gäller bilförsäkring  
5. A: ja… som du vill fråga om eller är det en offert? 
 
 
 

                                              
6 Utdraget är emellertid förenklade genom att talspråk anpassats till skriftspråk för 
läsvänlighetens skull.  
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Samtalsexempel 3. 
1. A: Länsförsäkringar Namn Efternamn 
2. K: Ja hejsan jag ringer angående räkning på försäkring här 
3. A: Okej, vad har du för personnummer? 
 
I det första exemplet initierar kunden en personligare atmosfär då han ger 
information om sig själv. Dessutom uppger den anställde enbart sitt förnamn, 
vilket kan betraktas som mer personligt. Oftast anges endast förnamn i 
personligare situationer, medan för- och efternamn uttalas mest i samband med 
formella situationer. Att uppge för- och efternamn är således som en formell, 
institutionaliserad handling som inte anger något personligt, namnet är snarare 
det mest offentliga vi kan säga för att beskriva oss själva. I det andra exemplet 
anger kunden sitt ärende redan i sin första replik, något som ger en mer 
distanserad och instrumentell relation mellan aktörerna. Ur ett uppgifts-
orienterat perspektiv är relationella repliker emellertid ett tydligt avsteg, det vill 
säga aktörerna i det här fallet är inte orienterade mot uppgiften. Exempelvis i 
det första samtalet väljer kunden att istället för att uppge sitt namn berätta var 
han ringer ifrån. Att uppge hemorten kan betraktas som oväsentlig information 
för den anställde vad gäller utförandet av uppgiften, det är en avvikelse från det 
uppgiftsorienterade målet. En uppgiftsorienterad replik eller att hälsa med sitt 
förnamn markerar således en gradskillnad vad gäller relationella och instrumentella 
aspekter i hälsningsfasen, även om de inledande replikerna inte verkar påverka 
den övergripande stämningen i samtalet. Repliker av mer relationell karaktär 
kan initieras senare i samtalet trots att hälsningsfasen anger en instrumentell 
ton.  
 
Replikerna är också av informationskaraktär; aktörerna gör det tydligt för 
varandra vem de pratar med. Att ange sitt namn är dock inte enbart en 
informativ handling utan också ett sätt att få den andre i samtalet att uppge sitt. 
Den här typen av replikskifte brukar benämnas närhetspar (Schegloff & Sacks, 
1973). De fungerar som en drivkraft i samtalet och för det framåt, samt ger 
samtalet en strukturerad utformning. Närhetspar består av två kommunikativa 
handlingar, en förstadel som det förväntas en fortsättning på i form av en 
andradel. Exempel på närhetspar är fråga-svar, erbjudande-
acceptans/avvisande, hälsning-hälsning, tillkännagivande-bekräftelse och så 
vidare. Namngivning i hälsningsfasen är också en typ av närhetspar. Att uppge 
sitt namn är ett sätt att fråga efter den andres namn utan att ställa frågan (Sacks, 
1992:4). Det finns också exempel på när den anställde enbart säger sitt 
förnamn, varpå kunden responderar mitt sitt eget förnamn trots att hela hans 
namn sannolikt behövs för att kunna utföra ärendet. Att ange båda namnet är 
en nödvändig handling för att kunna utföra uppgiften i det här sammanhanget, 
det vill säga det har dubbla funktioner. Aktörerna gör en presentation av sig 
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samtidigt som de inleder arbetet med att utföra tjänsten. Därmed kan man 
betrakta närhetsparet namnuppgivelse som ett effektivt och ekonomiskt sätt att 
prata utifrån ett instrumentellt mål. 
 
Förutom informativa och sociala funktioner, har namngivningen också en 
rollidentifierande funktion. I hälsningsfraserna ingår att identifiera aktörernas 
roller. Den anställde presenterar inte bara sig själv utan också sin position som 
representant för organisationen genom att uppge företagets namn före sitt eget. 
Därmed orienteras samtalet mot de institutionella rollerna, den anställde som 
anställd och kunden som kund. I vissa samtal uppger dock inte den anställde 
företagets namn, utan bara sitt eget för- och efternamn och det finns också 
exempel på när den anställde istället för Länsförsäkringar säger ”skade-
avdelningen” och därefter sitt namn. De flesta kunder de pratar med har blivit 
kopplade via växeln och vet därför redan att de är på Länsförsäkringar, alltså är 
den informativa funktionen inte nödvändig. Att uppge ”skadeavdelningen” ger 
en mer exakt positionsangivelse, den anställde representerar inte bara 
Länsförsäkringar utan också skadeavdelningen vilket tydliggör rollen som 
skadereglerare samtidigt som det orienterar samtalet mot den institutionella 
kontexten.  
 
I samband med att institutionella roller tydliggörs är det möjligt att identifiera 
en asymmetrisk aspekt i aktörerna relation. I ansikte-mot-ansiktemöten kan 
kunden exempelvis framhäva sin roll som överordnad genom att undvika att 
svara på en hälsning från den anställde (Lamoureux, 1985:75). I telefonsamtalen 
sker på liknande sätt en obalans i interaktionen då kunden inte besvarar den 
anställdes indirekta namnförfrågan som i samtal 3 ovan. Här tydliggör kunden 
istället en orientering mot det uppgiftsorienterade målet och styr därmed 
samtalet i en önskad riktning, något som indikerar kundens överordnade 
position. Ytterligare indikationer på asymmetri i hälsningsfasen är hur den 
anställdes replik ”hej” innefattar en förväntan om krav på instruktioner eller 
order, som kan jämföras med repliken ”vad kan jag hjälpa dig med”. Kundens 
nästföljande replik bekräftar funktionen genom att han uppger sitt ärende. Den 
anställdes position framställs således som underordnad kunden i och med att 
den anställde behöver instruktioner för att fortsätta samtalet. 

Ärende 

Efter hälsningen och ibland i samband med hälsningen initierar kunden ärendet 
och beskriver vad hon vill ha hjälp med. Kommunikationen i denna fas består 
av tydliga parbildningar av typen frågor-svar, vilket är den vanligaste typen i 
tjänstemöten (Lamoureux, 1985:119). Det kan vara i enstaka repliker som 
exempel 4: 
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Samtalsexempel 4.  
5. K: Jag heter Namn jag och jag har bilen försäkrad hos er och jag hade en olycka 

häromdan i fredags 
6. A: Ja 
7. K: Bilen totalkvaddad kan man säga vad ska jag göra? 
 
Eller i flera repliker som i exempel 5:  
 
Samtalsexempel 5. 
12. K: Jo det är så att jag är medlem i, jag är medlem i transportarbetarförbundet 
13. A: Ja 
14. K: Och de har en kollektivförsäkring där 
15. A:  Mm en hemförsäkring menar du då 
16. K: Men nu ska jag gå ur transport jag ska bli medlem i Lärarförbundet 
17. A: Okej 
18. K: Och då försvinner ju den här 
19. A: Ja det kollektiva där ja 
20. K: Ja just och mitt hus är försäkrat hos er 
21. A: Mm 
22. K: Jag tänkte att jag skulle ta den försäkringen hos er istället då 
23. A: Ja det kan ju vara lämpligt när går det ut det här avtalet? 
 
Institutionella möten har ett explicit syfte vilket aktörerna orienterar sig mot 
(Drew och Heritage, 1992:22). Av den anledningen är det viktigt att utreda 
syftet med kundens närvaro. Detta sker oftast genom att kunden omedelbart 
fokuserar varan eller tjänsten. Den anställde bekräftar sedan ämnesvalet genom 
att använda samma ord eller fras, samt att ge en mer detaljerad information i det 
valda ämnet. Exempelvis på rad 15 och 19 bekräftar den anställde kundens 
replik, vilket möjliggör för kunden att gå vidare i samtalet.  
 
Dialogen består följaktligen oftast av närhetsparet fråga - svar. Tjänstens 
karaktär kan dock variera, det kan handla om att kunden får information av den 
anställde eller att den anställde utför någon form av aktivitet, antingen under 
samtalet eller åtar sig att utföra något efter samtalet. De informativa 
aktiviteterna kan betraktas som en lingvistisk tjänst (Ventola, 1987:115), det vill 
säga det är genom språket som tjänsten realiseras.  
 
Samtalsexempel 6. 
97. K:  men om en tar en… kan jag ha två tilläggsförsäkringar om jag har två såna 

fastighetsförsäkringar då eller? 
98. A:  ja det kan du ha men de… du har ju inte ut nåt extra av det egentligen utan det 

de… är ju bättre att ha dom på… på en där bara då kan du utnyttja den i och 
med att den här allrisken gäller ändå när du tar med saker ifrån hemmet och åker 
… 

99. K:  jo men jag har ju när du säger den andra fastigheten har jag ju min sambo eller 
fru då är ju delägare i den hon kan ju också ha /utrustning med sig/ 

100. A:  /ja, ja/ ja, allrisken gäller ju för henne också ifall hon är skriven där på adressen 
och bor där den gäller för alla familjemedlemmar den det gör den 
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101. K:  ja precis sen den… den andra fastigheten är ju jag bara skriven på 
102. A:  eöh… ja den… du är bara skriven på en… det är bara en försäkringstagare på 

varje brev 
103. K:  Ja 
104. A:  och du står ju på den här (fastighetsbeteckning) 1:13 här då 
105. K:  Ja 
106. A:  men om din fru är skriven där eller sambo och så så omfattas ju 
107. K:  men om nu min fru råkar ut för en vad heter det skada och blir av med 

utrustning för 35 000 och jag också och jag har en sån tilläggsförsäkring då 
108. A:  ja då beror det helt på vilken skadehändelse det är då alltså va, där det är överfall 

så går det då grundförsäkringen då, då är det ingen begränsning där i till 
trettiofem då. Men om det är en allriskskada då så går det ju på den 
skadehändelsen då 

 
Tjänsten i dialogen ovan består i att den anställde informerar kunden om olika 
villkor i försäkringsavtalet. En viktig aspekt här är att kunden också medverkar i 
processen genom att förutom att ställa egna frågor och besvara den anställdes 
frågor. Den anställde måste också säkerställa under samtalet att kunden förstår 
den information som ges, det vill säga att tjänsten blivit levererad. 
 
Förutom att informera kunderna kan tjänsten också omfatta olika typer av 
aktiviteter i syfte att genomföra tjänsten. I de samtal som ingår i studien kan det 
exempelvis vara att den anställde registrerar ändringar i försäkringsavtalet 
utifrån nya uppgifter från kunden eller att tar fram uppgifter för underlag till ett 
ersättningsbeslut.  
 
Samtalsexempel 7. 
88. A: Men du nu ändrar jag den här golfen till halvförsäkring från och med idag och så 

fixar jag den andra med trafik från och med i fredags 
89. K: Så vill jag ha månadsvis kvar då 
90. A: Ja månadsvis låter vi det vara precis som förut 
91. K: Och sen milena också, va högt har jag på den nu? 
92. A: Du har 1000-1500 på den 
93. K: Jag trodde det var högre 
94. A: Nej 
95. K: Nej men då får det stå kvar där då 
96. A: Då får det vara så 
97. K: Det är vad jag kör 
98. A:  okej 
99. K: Ja 
100. A: Men då fixar jag detta 
 
Något som också är utmärkande är att aktörerna gör uttalande som binder dem 
vid åtaganden (Salomonson, 2005:295). Det vill säga utförandet av tjänsten kan 
komma att ske vid ett annat tillfälle, men den anställde förbinder sig till 
utförandet genom sin språkliga aktivitet. I exemplet nedan förbinder sig 
dessutom kunden att utföra en del av aktiviteten. Aktörerna gör sig därmed 
ansvariga inför varandra för de aktiviteter som ska ske. 
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Samtalsexempel 8. 
21. A: För då får jag göra så att jag skickar till dig det är nu från första april som den går 

ut så då skickar jag dig en kontoblankett där du då fyller i kontonummer och 
bank som vi får dra pengarna ifrån  

22. K: Mm precis 
23. A: Och sedan om du vill ha med någon annan försäkring på där så skriver du bara 

vilka försäkringar som ska gå med på konto 
24. K: mm.. för det… ja jag har en försäkring till har jag  
25. A: Ja det, ser ut som det, jag ser här nu då så är det ju fritidshus och sen är det en 

släpkärra 
26. K: Ja precis 
27. A: Ja 
28. K: Ja 
29. A: Men du fyller i det du vill ha med och så skickar tillbaka det till mig bara 
30. K: Det gör jag  
 
Denna ansvarighet sträcker sig därför utanför själva samtalet, men den yttrar sig 
också i dialogen. Båda aktörerna bidrar till att reducera missförstånd och 
felaktigheter. Den anställde upprepar ofta kundens förfrågan för att undvika 
missförstånd och visar hur uttalandet är tolkat, samtidigt begränsas och 
preciseras också ärendet. Den här typen av dialog kallas för ”delspel” eller 
”topical puzzle” och det är här aktörerna bekräftar vad den andre sagt eller 
klargör missförstånd (Linell & Gustavsson, 1987). Vissa uttryck framkommer 
som mer centrala när det handlar om att undvika missförstånd. ”Mmm” och 
”ja” kan ibland användas för att uttrycka att ”fortsätt” till exempel i samband 
med uppräkning: 
 
Samtalsexempel 9. 
17. A: Okej vad har du för personnummer 
18. K: Xx (säger numren i sitt personnummer) 
19. A: Mm 
20. K: Xxxx 
21. A: Ja 
22. K: Xxxx 
23. A: Då ska vi se för då hade du… vi ska se, har det varit flera månader som det inte 

har stämt med betalning så eller 
 

Den anställdes ”mm” på rad 19 visar att hon lyssnar och har registrerat kundens 
tidigare replik, vilket göra att kunden kan fortsätta med uppräkningen. Ibland 
ersätter också ”mm” och ”ja” yttringen ”vad vill du ha hjälp med”, som i 
nedanstående exempel. 
 

Samtalsexempel 10. 
99. A: Men sen frågade du om din bil också?  
100. K: Ja, en Mitsubishi Galant 
101. A: Är det BUG eller OHM (registreringsnummer) 
102. K: OHM 
103. A: Mm  
104. K: Den vill jag säga upp för jag har sålt bilen 
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Vid vissa tillfällen är emellertid inte ”mm” tillräckligt som svar och måste därför 
förtydligas, vilket innebär den ena aktören åtar sig att utreda missförståndet.  
 
Samtalsexempel 11. 
56. K: Mmm sen skulle jag vilja ändra på den andra bilen också 
57. A: Mm 
58. K: Går det bra? 
 
Kunden måste i dialogen ovan utreda vad den anställde menar med ”mm”. 
Exemplen visar hur både kunden och den anställde bidrar till att reducera 
osäkerhet i dialogen. Detta är en viktig del i samtalet eftersom det är här som 
själva tjänsten sker. Det visar att det är både kunden och den anställde som 
samarbetar och tillsammans ”levererar” tjänsten. Detta sker vanligtvis genom att, 
efter kunden initierat ärendet, den anställde ber om uppgifter från kunden, 
oftast personnummer eller försäkringsnummer, för att sedan i vissa fall be om 
vissa förtydliganden vad gäller kundens ärende. Ett sådant samarbete illustreras 
i nedanstående exempel. 
 
Samtalsexempel 12. 
15. A: Mm och då ska vi se och du har en bil som heter PJV XXX här nu 
16. K: Det stämmer det 
17. A: Men ska du byta bil eller ska du ha en till? 
18. K: Jag ska teckna för en till 
19. A: Du vill ha en till ja…då ska vi se… som du har blivit ägare till nu i helgen eller 

idag? 
20. K: Ja i fredag... fredags det var väl dagen som… 
 
Närhetsparen fråga-svar används, förutom att gemensamt genomföra själva 
tjänsten, också till att styra samtalets inriktning genom att en utbredning eller 
inskränkning av ämnet. 
 
Samtalsexempel 13. 
47. A: Och då beror det lite på boytan i ditt hus hur stor är den? 
48. K: Boytan den är 160 kvadrat 
49. A: Ja och då skulle det kosta fullvärdesförsäkrat med den ytan du har 1013 kr extra 

per år 
50. K: Jaha 
51. A:  Kostar lösöretdelen 
52. K: Är drulle och allt med där då eller? 
53. A: Nej inte den utan 295 extra kostar allrisken om du vill ha den med 
 
Den anställde och kunden avsmalnar samtalet genom frågor med ett specifikt 
ämne i fokus (rad 47 och 52) där den andres svarsmöjligheter är tydligt 
begränsade. Att använda direkta frågor kan samtidigt också betraktas som ett 
överlåtande av kontrollen över interaktionsutrymmet. Liknande strategier fann 
Wray-Bliss (2001:42) i en studie om anställda i call-center. Aktörerna kan 
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begränsa samtalets kommunikativa möjligheter samtidigt som besluttagandet 
lämnas till den andre. 
 
I samband med att aktörerna styr ämnesval och samtalets riktning, tydliggörs 
hur båda aktörerna anpassar sig till den andres nyorientering. På så sätt blir 
kommunikationen välbalanserad och ”smidig”. Några typiska indikationer på 
aktörerna är samspelta i dialogen är att den ena upprepar den andres ord, att de 
bygger vidare på varandras närhetspar eller att de omformulerar förstadelen i 
närhetsparet för att undvika oönskade andradelar. Enligt Norrby (2004:133) är 
anledningen till denna strategi att aktörerna i interaktionen rättar sig efter 
varandra och försöker ta hänsyn till den andre aktörens behov och önskningar. 
Strategierna är därför en indikation på att aktörerna i dialogen strävar efter 
jämvikt, det vill säga de rättar sig efter varandra i samtalet. Gustavsson 
(2000:131ff) visar på liknande sätt att det finns en tydlig strävan att komma 
överens och att jämlikt agerande finns i samtalen. Det finns en ambition att 
avsluta med någon form av överenskommelse vad gäller det fortsatta agerandet. 
Detta samtidigt som aktörerna försöker att reglera interaktionen genom att de 
begränsar kommunikationen. Eftersom varje uttalande har potential att 
förändra samtalet, kan det också förändra aktörernas positioner till varandra då 
aktören som initierar förändringen också gör anspråk på inflytande över 
samtalets struktur. Den som gör uttalanden som förändrar samtalet är 
asymmetriskt överordnad. Dessutom konstaterades ovan att ett asymmetriskt 
förhållande råder i hälsningsfasen. Alltså, samtidigt som aktörerna anpassar sig 
till varandra och söker jämvikt finns en förhandling om handlingsutrymme och 
över- och underordning.  
 
Genom att aktörerna begränsar eller breddar de kommunikativa valen sker 
också tillfälliga skiftningar vad gäller samtalets inriktning där avvikelser från det 
uppgiftsorienterade samtalet äger rum. En utgångspunkt vad gäller 
institutionella samtal är att tjänsten realiseras i dialogen mellan aktörerna genom 
att de intar institutionella positioner gentemot varandra, så som etablerats i 
hälsningsfasen. Positionerna verkar dock inte vara helt bundna till det 
uppgiftsorienterade målet. Aktörernas repliker kan ibland spegla inriktningar 
som inte har med det aktuella ärendet att göra. I nedanstående exempel 
illustreras hur aktörerna skiftar ämnen och fokuserar samtalet mot ett mål som 
inte är det explicita syftet med samtalet. Samtalet handlar om en förfrågan från 
kunden gällande försäkringsavtalets innebörd och om han kan få ersättning från 
två försäkringar samtidigt.  
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Samtalsexempel 14. 
121. K: gäller inte vad heter det den försäkringen då? 
122. A: inte om det är då en skadehändelse, då har du max trettiofem (tusen kronor: min 

anm.) där då ja 
123. K: även om jag har två försäkringar? 
124. A: ja men nu har du ju bara en allrisk 
125. K: jo men jag antog väl att jag la till den där tilläggsförsäkringen på (hustruns namn) 

också 
126. A: en ytterligare där alltså? 
127. K: ja va… går det att ha så eller? 
128. A: det gör det… 
129. K: måste en skriva om att den andre står på (hustruns namn) eller nåt sånt då eller? 
130. A: nej den där allrisken är inte bundet till nåt personnummer eller nåt utan den 

gäller ju alla då va, men om det är så vid ett skadetillfälle så är jag lite osäker där 
på om det… om det räcker med två allriskförsäkringar. Det …det skulle 

131. K: du får kolla upp det för det skulle vara bra att veta det för… 
132. A: ja det kan jag göra  
133. K: när en ändå har två hu…fa…eller försäkringar så 
A: ja… men har du… har du så mycket saker i bilen ofta eller… eller kan ha det eller? 

134. K: jag kan ha det  
135. A: du kan ha det när du är ute och åker? 
136. K: en kan ju ha datautrustning och … 
137. A: Ja 
138. K: det beror på hur… 
139. A: för allt sånt där som är stöldbegärligt då det ska man ju inte ha i bilen va över 

nätter eller sånt där 
140. K: jo det går ju till en viss gräns vad en kan bära med sig också va 
141. A: Ja 
 
Den anställde kan inte besvara kundens förfrågan men säger att han ska ta reda 
på det (rad 132) och förbinder sig därför till tjänstens utförande. På rad 134 
byter dock samtalet inriktning genom den anställdes tvekande initiativ. Den 
anställde vill här påpeka att det är olämpligt att bära med sig så mycket 
utrustning så att det blir lönsamt med två försäkringar (det vill säga utrustning 
vars värde överstiger 70 000 kr). Kunden besvarar repliken och bekräftar 
därmed ämnesbytet (jag kan ha det). Den anställde får emellertid inte förväntad 
respons av kunden vad gäller hans intention med dialogen, att framhålla det 
ekonomiskt olämpliga med att bära med sig stöldbegärligt gods. Några repliker 
senare är den anställde tydligare med att sitt syfte (”för allt sånt där som är 
stöldbegärligt då det ska man ju inte ha i bilen”), men kunden svarar fortfarande 
inte överensstämmande utan byter snarare fokus (”det går ju till en viss gräns 
vad en kan bära med sig”).  
 
Ämnesskiftningar kan beskrivas med begreppet ”genre embeddening”. Genre 
definieras ”recognizable, organized social activities/processes which make up 
our culture” (Ventola, 1987:98), det vill säga ett samtalsmönster som är 
förknippad med en viss typ av social situation. I tjänstemötet som främst 
kännetecknas av uppgiftsorientering är det möjligt att betrakta inslagen som är 
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av mer personlig karaktär som ”lånanden” från andra genrer. I nedanstående 
repliker vill kunden be om ursäkt för att pengar har saknats på kontot när 
försäkringspremien skulle ha betalats. Hon utvidgar därmed samtalet genom att 
införa personlig information som egentligen är irrelevant för att uppfylla syftet 
med tjänstemötet (att be om en inbetalningsavi för att kunna betala 
försäkringspremien). Ett tiotal repliker från kundens sida (kursiverade) gör att 
samtalet struktur får en mer personlig karaktär. 
 
Samtalsexempel 15.  
23. A: Så nu kommer det bli så att till nästa månad att det blir dubbel dragning 
24. K: Okej 
25. A: Till första april 
26. K: För vi var lite bekymrade, det var meningen tror jag att det skulle ha funnits pengar inne för 

jag vet inte vad det är som … 

27. A: Nej nej 
28. K: …För om det är nånting som vi har råkat betala två gånger eller nånting… 

29. A: Ja ja 
30. K: …För det vet jag inte… 
31. A: Nej då men så… 
32. K: …vi betalar genom Internet ser du 
33. A: Ja ja nej så kan det ju bli då, men det som händer för er är att det blir dubbel 

dragning till nästa månad och det kommer ni att få i god tid innan vi ska in och 
dra, vad heter det, en kontoförteckning där du ser exakt summa 

34. K: Okej 
35. A: Ja 
36. K: Jag vet att det har varit så förut en vända ser du de är längesedan då men då råkade jag ha 

betalt en räkning på 500 två gånger 

37. A: Jaha okej 
38. K: Då tog pengarna vägen där 

39. A: Ja ja men så kan det ju bli va men det händer… 
40. K: Men nu har jag inte varit in och kollat så att, men att givetvis ska det finnas pengar åt er 

nästa gång alltså 

41. A:  Ja a 
42. K: Jag är bara ledsen att det vart så här då 

43. A: Ja nej men det är ingen fara det fungerar ju precis som förut bara se till att det 
finns till nästa gång då 

44. K: Ja jo men det gör det ser du 
45. A: Ja a men då ordnar det sig 
46. K: Det är antagligen nåt sånt där fel jag har gjort då 

47. A: Ja ja det kan hända 
48. K: Ja 
49. A: Ja a 
50. K: Okej 
51. A:  Men då ska du ha ta… 
52. K: Det är bra då vet jag att det sköts nästa gång då 

53. A: Ja a då du kan vara helt lugn 

54. K: Ja 
55. A: Okej 
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Den anställdes repliker reflekterar kundens oro och anpassas därefter (ex. rad 
45: ” då ordnar det sig” och rad 53: ”du kan vara helt lugn”). Men den anställde 
är också mer otålig att komma vidare i samtalet och begränsar därmed kundens 
kommunikativa valmöjligheter genom att inte besvara kundens repliker 
ytterligare. Exempelvis avgränsar den anställde samtalet med replikerna på 
radnummer 33 och 43 genom att försöka styra samtalet mot den ursprungliga 
uppgiften. Kunden fortsätter emellertid att prata om sin situation, vilket gör att 
samtalet leds vidare i den riktningen.  
 
I samband med ämnesskiftningarna i samtalen, bland annat i ovanstående 
exempel, tydliggörs aktörernas mångfaldiga syften. Förutom att ämnesbytet kan 
innebära att aktörerna skiftar till ett syfte som ligger inom ramen för den 
omedelbara uppgiften, tenderar de också att inrikta sig mot mål som förefaller 
ligga utanför ett instrumentellt syfte. En vanlig uppdelning inom kommunika-
tionsforskning är mellan transaktionellt tal och relationellt tal. Det förstnämnda 
är en term som avsatts för kommunikation som rör ”sak- och uppgifts-
orienterat prat”, medan det sistnämnda är en benämning för repliker som inte 
rör den aktuella uppgiften samt de krav som ställs för att utföra uppgiften. 
Ylänne-McEwen (2004) konstaterar att en del av dialogen i institutionella samtal 
har samma karaktär som konversation i informella samtal. Så kallat ”småprat” 
finns således både inom som utanför tjänstemötets kommunikation. Småprat i 
samtal innebär att aktörerna bekantar sig med varandra och får en gemensam 
referensram. Det är ett sätt för aktörerna att skapa kontakt och ge 
samhörighetskänsla, något som är en tydlig avvikelse från det uppgifts-
orienterade målet. Småpratet uppfyller istället ett relationellt mål. Ylänne-
McEwens (2004) studie visar att begränsningarna som anges av de 
institutionella rollerna frångås av aktörerna och att de också tillfälligt inriktar sig 
mot relationella- eller identitetsmål. Det sistnämnda rör hur aktörerna 
framställer sig själv, medan det relationella målet uppmärksammar hur 
aktörernas relation utvecklas. När aktörernas repliker speglar relationella mål 
blir samtalet, trots att det befinner sig inom en institutionell kontext mer likt ett 
informellt samtal där aktörerna kan yttra repliker som ligger utanför deras 
respektive institutionella roll.  

Avslut av ärende 

Den tredje fasen i samtalet är en avslutning av ärendet. Efter att den anställde 
antingen har besvarat kundens övergripande fråga eller gett instruktioner om 
vad som kommer att hända, det vill säga genomfört tjänsteleveransen, sker en 
typ av epilog. Den kan bestå av två delar, oftast innehåller den någon typ av 
kvitteringsreplik där den anställde och kunden bekräftar att ärendet är avslutat. 
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Samtalsexempel 16. 
108. K: Okej 
109. A: Så det sköter sig 
110. K: Va bra 
111. A: Helt automatiskt 
112. K: Mm 
113. A: Okej 
114. K: Då var det väl inget mer? 
115. A: Nej då var det klart så 
 
Fasen kan betraktas som ett förarbete till att slutföra samtalet. Aktörerna 
kommer här gemensamt överens om att avsluta genom att båda orienterar sig 
mot detta (Button, 1993:258). Anledningen till att denna fas är särskild från 
tidigare fas är att replikerna tydliggör att något har överlämnats. Kunden 
försäkrar sig om att ärendet är klart och den anställde bekräftar. Det sker en 
form av kvittens på tjänsteleveransen. Vanligt är också att den innehåller ett 
uttryck av tacksamhet eller uppskattning från kundens sida, något som 
framhäver leveransen. Den lingvistiska tjänsten kännetecknas av att samma ord 
och fraser används som vid givande och tagande av varor, exempelvis ”tack” 
och ”okej” (Ventola, 1987:115). I fasen tydliggörs återigen hur de institutionella 
positionerna är aktiva, eftersom det är kunden som initialt tackar den anställde 
medan den anställde tar emot uppskattningen genom återgälda tacket (se samtal 
17). Trots att tacket har karaktären av en rutiniserad del av samtalet är det 
emellertid också ett socialt bidrag. Det vill säga, replikerna signalerar att 
aktörerna uppmärksammat varandra som människor.  

Avslut 

Samtalet har två avslutningsfaser, en avslutning av ärendet samt en avslutning 
av hela samtalet. Avslutningsfasen består vanligtvis av minst fyra repliker som 
ibland utökas till flera: 
 
Samtalsexempel 17. 
75. A: Mm 
76. K: Okej 
77. A: Ja 
78. K: Tack så mycket  
79. A: Ja tack du 
80. K: för hjälpen 
81. A: Hejdå 
82. K: Hej 
 
Den sista fasen karaktäriseras av närhetspar i form av hejdå-hejdå. Aktörerna 
samspelar därmed genom att de upprepar varandra, vilket tyder på att de söker 
jämvikt och balans i samtalet. Det finns ett samförstånd om att vara överens 
innan samtalet avslutas. Replikerna i fasen är organiserade på ett sätt som tyder 
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på att aktörerna upprätthåller en relation. I jämförelse med samtal mellan för 
varandra okända människor är replikerna i denna avslutningsfas mer utvecklade 
vilket ger intrycket av att aktörerna förmedlar mer närhet än distans till varandra 
(Button, 1993:272). De två sista faserna består främst av två egenskaper, 
tackande och avslutande av samtalet. Det framstår inte som särskilt 
problematiskt, men det intressanta är att antalet repliker i dessa faser i vissa fall 
är fler än i ärendefasen. Aktörerna ägnar således mer tid åt att tacka varandra 
och kunna avsluta samtalet samtidigt än vad de ägnar åt själva tjänsten.   

Sammanfattande slutsatser  

Ett antal aktiviteter, strategier och skeenden har identifierats i analysen av 
kommunikationen. De fyra faserna och det tydliga strukturella mönstret som 
framkommer är en konsekvens av att tjänstemötena i den här studien är 
exempel på enkla samhandlingskretsar med ett begränsat och tydligt 
handlingsområde (Eriksson, 2007:107). Strukturen visar också översiktligt att 
handlingsområdet kan utökas genom att aktörerna inför nya områden och det 
kan komprimeras genom att man i sin kommunikation inskränker ämnet. 
Dessutom tydliggörs att i denna enkla interaktion behöver aktörerna inte 
positionera sig gentemot varandra. Positionerna är, så att säga, inbyggda i den 
kommunikativa strukturen. Aktörerna vet vilka roller de har samt hur dessa 
roller ska agera. I den inledande fasen identifierar aktörerna redan etablerade 
institutionella roller.  
 
I dessa sammanfattande slutsatser angående kommunikationen i tjänstemötet 
vill jag framförallt lyfta två frågeställningar eller aspekter av samtalet. För det 
första angående aktörernas relation till varandra såsom den uttrycks i samtalet, i 
termer av relationell eller instrumentell orientering. För det andra fråge-
ställningar rörande aktörernas handlingar som avspeglar antingen samarbete 
och jämvikt eller styrning och asymmetriska aspekter. Nyckelbegrepp från 
analysen har i nedanstående figur sorterats utifrån relevans för antingen 
relationen som instrumentell-relationell eller samarbetande – asymmetrisk.  
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Figur 4: Sammanfattande nyckelbegrepp rörande tjänstemötets kommunikation 

 
Flera av aktörernas handlingar avspeglar frågeställningar rörande interaktionens 
instrumentella respektive relationella prägel. I hälsningsfasen framkom att 
aktörernas repliker har en effektiv och tidsekonomisk egenskap genom att 
kunden svarar den anställdes repliker med sitt namn. Härigenom får samtalet en 
instrumentell prägel som ligger i linje med tanken om tjänstemöten som 
organiseras i enstaka möten. Att aktörerna orienterar sig mot de institutionella 
rollerna är ytterligare ett tecken på instrumentell inriktning. Dessa roller 
möjliggör för aktörerna att genomföra ärendet utan att behöva reda ut vem den 
andre är, något som är tidskrävande och kanske också onödigt. Tjänstemötet 
blir därmed effektivt på grund av anonymitet. Aktiviteten att uppge sitt namn 
kan emellertid se olika ut, vilket ibland ger samtalet en mer relationell prägel. 
Om aktören uppger enbart sitt förnamn är ett det en gest som signalerar mer 
personlighet. I ärendefasen orienterade sig aktörerna omedelbart mot den 
aktuella uppgiften och därmed betonas återigen de instrumentella aspekterna. 
När samtalet fortlöper finns dock inslag av mer relationell karaktär då aktörerna 
skiftar mellan ämnen och småpratar med varandra. Sådana turtagningar 
markerar snarare en personlig relation mellan aktörerna. I de två avslutande 
faserna understryks bland annat att aktörerna genom att tacka och säga hejdå 
uppvisar mer närhet till varandra än distans. Kommunikationen i tjänstemötet 
uppvisar således instrumentella såväl som relationella orienteringar.  
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Vad innebär det att dessa två olika orienteringar finns och uttrycks i samtalet? 
Enligt Drew och Heritage (1992:22ff) är handlingar som utförs i tjänstemötet 
knutna till aktörernas intentioner och roller. De handlingar som är 
instrumentellt orienterade är både knutna till institutionella roller och 
tjänstemötets syfte. Men eftersom aktörerna gör avsteg från det explicita 
uppgiftsorienterade syftet och uppehåller sig vid ämnen med ett mer relationellt 
fokus, är frågan vad som händer med aktörernas institutionella positioner. Är 
det så att aktörerna frångår sina givna roller?  
 
Det är emellertid problematiskt att särskilja kommunikation som institutionell 
eller icke-institutionell eftersom det också ligger i den anställdes roll att vara 
artig och personlig, det vill säga att uttrycka relationella mål (se t ex Hochschild, 
1983). Den personliga kommunikationen kan också användas i försäljnings-
syfte, i synnerhet mot bakgrund av kundservicekonceptets utveckling 
(Fairclough, 1993). Ämnesskiftningar mot ett relationellt mål kan därför också 
betraktas som ett nödvändigt inslag i tjänstemöten och inte som tillfälliga 
avvikelser från det institutionella samtalet. Sammantaget finns aspekter av 
uppgiftsorientering samtidigt som mänskliga och relationella sidor av samtalet 
kan komma att uttryckas. Konstaterande ger upphov till frågor om hur dessa, 
till synes, motstridiga syften samtidigt kan frambringas i samma kontext.  
 
Dessutom framkommer i analysen att aktörerna både styr samtalet och 
samtidigt anpassar sig. Här blir frågeställningar rörande samtalet asymmetriska 
aspekter centrala. I den inledande fasen tydliggjordes att aktörerna identifierade 
institutionella roller och deras inbördes asymmetriska relation. Turtagningar 
inom hälsningfasen tyder på att kunden har en överordnad roll. Kunden kan 
styra samtalets inriktning genom att hon har rätt att ge instruktioner. I 
ärendefasen däremot finns tydliga inslag av samarbete, bland annat för att 
utreda och undvika missförstånd. Både kund och anställd medverkar 
gemensamt i utformningen av samtalet och säkerställer därmed att tjänsten 
genomförs. Detta gör att det finns en ”smidighet” i samtalen där de hjälps åt att 
bekräfta varandras repliker och enas. Förutom att samarbeta i samtalet finns 
också repliker från bådas håll som binder dem till aktiviteter som sker senare 
och som tyder på att båda ansvarar för interaktionen. Samarbete tydliggörs 
också när aktörerna initierar nya ämnen och den andre svarar genom att 
anpassa sig och därmed bekräfta ämnesvalet. Mot denna ”smidighet” och 
samarbetsorientering ställs emellertid repliker som tyder på ordergivning och 
styrning av samtalets utformning. Genom användningen närhetsparet fråga – 
svar är det möjligt för aktörerna att kontrollera kommunikationen, bland annat 
genom att begränsa svarsalternativen och vända samtalet mot andra 
ämnesområden. I de sista faserna fokuserar aktörerna däremot jämvikt och 
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samförstånd. Det verkar vara viktigt att avsluta samtalet med en gemensam 
förståelse.  
 
Att använda sig av möjligheten att styra samtalet torde innebära en överordnad 
roll. Eftersom kontrollen av samtalet till synes är bådas ansvar är det otydligt 
huruvida relationen är asymmetrisk. Drew och Heritage (1992:47ff) utgår från 
att interaktionell asymmetri speglar aktörernas sociala status och deras 
institutionella roller. Genom att utläsa vem som är överordnad i samtalet kan 
man dra slutsatser vad gäller aktörernas statusskillnader. I tjänstemötena ovan 
är det emellertid problematisk att dra sådana slutsatser eftersom både kunden 
och den anställde verkar ha möjlighet att styra samtalet bland annat vid 
ämnesskiftningar och i hälsningsfasen. Eftersom asymmetri också kan betraktas 
som ojämlikheter i termer av makt eller status är aktörernas positioner 
gentemot varandra i det institutionella samtalet också av betydelse (Ylänne-
McEwen, 2004). De institutionella rollerna har oftast inbyggda asymmetriska 
aspekter vad gäller tillhörande rättigheter och skyldigheter. Kundens 
ordergivning kan därför tolkas som ett uttryck för kundservicekonceptets 
retorik om ”kunden har alltid rätt” och att de anställda förväntas anpassa sig 
efter kundens önskemål. Den anställdes institutionella position kan emellertid 
betraktas som överordnad kunden då hon har kunskap om tjänsterna som 
kunden inte har. I termer av kunskapsasymmetri har den anställde ett överläge 
som professionell, vilket gör att den anställde ofta avgör utgången av mötet. I 
kundservicekonceptets termer är kunden överordnad medan den anställdes 
professionella status torde balansera relationen till den anställdes fördel. I 
tjänstemötena i studien är den asymmetriska relationen mellan kunden och den 
anställde inte uppenbar, varken vad gäller den kommunikativa nivån eller på 
nivån där aktörernas makt och status betonas.  
 
Sammantaget leder ovanstående beskrivning av kommunikationen i 
tjänstemötet till frågeställningar rörande aktörernas relation. Eftersom de 
asymmetriska aspekterna verkar ha betydelse bland annat för huruvida 
institutionella positioner är verksamma eller inte, är det centralt att utveckla 
detta område. Hur styrningen och symmetrin i samtalet ser ut på en mer 
detaljerad nivå visar nästa analys, initiativ- och responsanalysen, i nedanstående 
avsnitt.  

Tjänstemötets styrning och symmetri  

Sex av samtalen har analyserats med initiativ- och responsanalysen (IR) (Linell 
& Gustavsson, 1987; Johansson-Hidén, 1994). I analysen av samtalen tydliggörs 
att den anställde och kunden säger ungefär lika många repliker vardera, något 
som inte är oväntat i ett telefonsamtal. Den anställde har totalt sett 244 repliker 
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över de sex samtalen och kunderna yttrade sig 239 gånger. En talmängdsanalys 
visar emellertid att den anställde pratade mer är kunderna. De anställda uttalade 
2613 ord mot kundernas 1787. Procentuellt fördelat innebär det att den 
anställde använder 59 procent av talutrymmet mot kundens 41 procent. Även 
om det finns skillnader mellan samtalen är det den anställde som generellt 
pratar mest, vilket tydliggörs i nedanstående tabell. Talmängdsanalysen mäter 
dock enbart vem som pratar mest i dialogen, något som endast delvis 
sammanfaller med vem som interaktionellt styr samtalet (Linell & Gustavsson, 
1987).  
 
Tabell 4: Talmängdsanalys per samtal. Antal uttalade ord fördelat på anställda och kund (antal 
och procentuell fördelning) 

SamtalSamtalSamtalSamtal    AAAAnställdnställdnställdnställd    ProcentProcentProcentProcent    KKKKundundundund    ProcentProcentProcentProcent    TTTTotaltotaltotaltotalt    antalantalantalantal    

1 262 68 123 32 385 

2 270 55 220 45 490 

3 201 55 164 45 364 

4 307 62 188 38 495 

5 607 62 378 38 985 

6 966 58 714 43 1680 

Totalt 2613261326132613    59595959    1787178717871787    41414141    4399439943994399    

 
IR-analysen visar istället det interaktionella dominansförhållandet. I tabell 5 
framkommer hur aktörernas repliker skiljer sig åt med avseende på vilka typer 
av responser och initiativ som använts7. Här framkommer att den anställde 
anknyter i högre grad till föregående replik än kunderna, bland annat visar 
kodningskategorin adekvata responser (kodning <) detta. Det betyder att det är 
den anställde som i högre grad bidrar till koherens i samtalet, det vill säga att 
samtalet upplevs sammanhängande utan avbrott. Anställda har sammantaget 
170 repliker som innehåller adekvat respons, motsvarande siffra för kunderna 
är 151. Kunderna har också fler icke-lokala samt icke-fokala responser, det vill 
säga responser som inte är adekvata och därmed avbryter kommunikationen 
(kodning .. och :). Kunderna anknyter också i högre grad till egna initiativ 
(kodning =), något som upplevs styrande och som också skapar avbrott i 
samtalet. Den anställde använder istället fler uppbackningsyttryck, till exempel 
”Mm”, ”ja” (kodning b), vilket leder till att samtalets drivs framåt. De 
ämnesavgränsade kategorierna (kodning (> och <)) belyser öppning och 

                                              
7 I bilaga 6 redogörs för kodningskategorierna. 
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avslutning av samtalet, något som verkar vara både den anställdes och kundens 
funktioner.  
 
Tabell 5: Samtalen kodade med IR-analysens kodningsschema 

                        PoängPoängPoängPoäng    KodKodKodKod    AnställdAnställdAnställdAnställd                        KundKundKundKund                        TotaltTotaltTotaltTotalt    

6 >>>>     6 2 8 

5 ^̂̂̂    7 6 13 

 ..>..>..>..>    1 2 3 

 :>:>:>:>    0 7 7 

4 ..^..^..^..^    2 2 4 

 :^:^:^:^    3 6 9 

 <=^<=^<=^<=^    0 5 5 

  => => => =>    4 4 8 

 <><><><>    27 15 42 

3 ..<..<..<..<    3 6 9 

  =^ =^ =^ =^    21 34 55 

 <^<^<^<^    76 54 130 

 <)<)<)<)    15 12 27 

 (>(>(>(>    6 2 8 

2 <<<<    52 65 117 

 ����    9 9 18 

1 ----    27 23 50 

0 bbbb    12 0 12 

TotaltTotaltTotaltTotalt            271271271271    254254254254    525525525525    

 
På en övergripande nivå visar också tabellen att replikerna i samtalen till största 
delen består av respons med ett hävdande initiativ (<^). Linell och Gustavsson 
(1987) menar att denna typ av replik stämmer väl överens med föreställningen 
om en ”ideal dialog”. Den ideala dialogen utmärks av följande kriterier: 
 
• Parterna bidrag är i lika mån styrande och styrda, det vill säga båda bestämmer lika 

mycket över interaktionens förlopp.  

• Replikerna är relevanta i den lokala kontexten, det vill säga deras responsdel är <, 
:, = eller -. 

• Replikerna anknyter till den andres närmast föregående inlägg, det vill säga 
responsdelen består av <, :, eller -. 

• Replikerna är framåtsträvande, det vill säga innehåller en initiativdel > eller ^. 

• Replikerna är raka och stoppar inte upp dialogen, de får inte innehålla 
responsdelen : eller -) 

• Replikerna är inte tvingande, det vill säga de är svaga (^) snarare än starka (>). 
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Alla villkoren uppfylls enbart av kodningskategorin respons med hävdande 
initiativ. Denna replik är också vanligast i samtal som betraktas som 
symmetriska. Ett samtal som enbart består av den här typen av repliker är inte 
alltid önskvärt, men författarna ser ändå kategorin som en lämplig 
utgångspunkt för att definiera ”ideala” samtal.  
 
Vad gäller graden av styrning i interaktionen, mätt med ovanstående 
kodningspoäng, är fördelningen relativt jämn mellan kund och anställd, vilket 
framkommer i tabell 6 där kodningspoängen sammanfattas.  
 
Tabell 6: Repliker på olika poängnivåer för den anställde och kunden (antal och procentuell 
fördelning) 

AnställdAnställdAnställdAnställd    KundKundKundKund    PoängPoängPoängPoäng    

Antal Procent Antal Procent 

6 6 75 2 25 

5 8 35 15 65 

4 36 53 32 47 

3 121 53 108 47 

2 61 45 74 55 

1 27 54 23 46 

TotaltTotaltTotaltTotalt    259259259259    50505050    254254254254    50505050    

 
Tabellen visar att den anställde och kunderna har totalt sett ungefär lika många 
poäng, vilket tyder på en jämlik dialog. Kunderna har några fler repliker på 5-
poängsnivån men eftersom antalet är så få är det svårt att dra generella 
slutsatser. Den anställdes repliker på 6-poängsnivån ingår i ett delspel där den 
anställde ber kunden om tillstånd att få spela in samtalet. Symmetrin i samtalet 
har dessutom beräknats med IR-index. När IR-index används för enskilda 
individer anger det graden av styrning i samtalen hos kommunikatören. Varje 
deltagare får genom beräkningen en IR-profil som är jämförbar med den andre. 
IR-index kan också beräknas på interaktionspoängsfördelningen för samtalet 
som helhet och anger då istället graden av interaktionell ”hetta” i diskussionen8. 
Ju högre IR-index desto flera starkt styrande repliker finns i dialogen.  
 
Den anställdes IR-index är 2,84 och motsvarande beräkning för kunderna 
sammantaget ger indexvärdet 2,78. Det totala IR-indexvärdet för alla samtal är 
2,81. Sifforna anger att dialogen i ovanstående telefonsamtal är jämlik. Ingen 

                                              
8 Se bilaga 6 för detaljerad redovisning av uträkningen. 



 

 80 

framstår som mer interaktionellt styrande än den andre eftersom IR-differensen 
som visar skillnaden mellan aktörernas IR-index endast är 0,06. Fredin (1993) 
definierar IR-differenser mellan 0,0 till 0,5 som symmetriska samtal, 0,5 till 1 
som ett samtal med måttlig asymmetri och 1,0 och uppåt som asymmetriska 
samtal. Linell och Gustavsson (1987) redovisar IR-differensen för ett antal 
studerade dyader som kan användas som jämförelse. De påpekar dock att 
studierna bygger på begränsade data, med de kan ändå användas för att få en 
uppfattning om olika typer av asymmetriska samtal. I materialet framkommer 
att IR-differenser under 0,5 återfinns i ”vardagliga samtal”, gymnasist-
diskussioner och i samtal mellan barn. Mellan 0,5-1,0 menar författarna att 
radioprat av typen ”Tellemar” och vissa typer av läkarsamtal samt dialoger 
mellan vuxna och barn finns. Rättegångar samt polisförhör har en IR-differens 
högre än 1,5.  
 
IR-profilerna ovan har beräknats på alla sex dialogerna sammantaget. IR-index 
och IR-profiler har dessutom beräknats på varje samtal (tabell 7). Linell och 
Gustavsson (1987) anger att samtal med ett hundratal repliker är tillförlitliga att 
basera IR-analysen på för att kunna uttala sig om den övergripande strukturen i 
samtalet. De samtal som den här analysen baseras på understiger oftast det 
antalet, men jag såg det ändå som betydelsefullt av få mått på varje samtal. 
Siffrorna ska emellertid tolkas med försiktighet eftersom replikerna i vissa fall är 
få.  
 
Tabell 7: IR-differensen för samtalen 

SamtalSamtalSamtalSamtal    AAAAnställdnställdnställdnställd    KKKKundundundund    IRIRIRIR----indexindexindexindex    IRIRIRIR----diff.diff.diff.diff.    

1 2,90 2,68 2,81 0,22 

2 2,59 2,87 2,75 -0,28 

3 2,83 2,72 2,79 0,11 

4 2,85 2,87 2,86 -0,02 

5 3,00 2,44 2,76 0,66 

6 2,74 2,92 2,83 -0,18 

TotaltTotaltTotaltTotalt    2,842,842,842,84    2,782,782,782,78    2,812,812,812,81    0,060,060,060,06    

 
De tjänstemöten som redovisas här har symmetriska dialoger, förutom samtal 5 
där IR-differensen är 0,66. I samtal 5 behöver den anställde ha mycket 
information från kunden för att kunna slutföra ärendet. Den anställde ställer 
därför ett flertal direkta frågor av typen ”när tog du körkort?” och ”vilken typ 
av motorcykel är det?”. I gengäld kategoriseras kundens svar som minimala 
responser. Kunden har själv inte så många frågor vilket leder till att det är den 
anställde som i högre grad styr dialogen. Även om de andra samtalen också 
innehar dialog av samma typ där ärendet utförs finns oftare i de andra samtalen 
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också repliker av mer relationell karaktär. Skillnaden mellan samtal 5 och de 
övriga är att uppgiftsorienteringen och därmed de institutionella rollerna är 
tydligare. De institutionella rollerna verkar således ha en inbyggd asymmetri 
som även kan urskiljas i kommunikationen. 

Sammanfattande slutsatser 

De övergripande slutsatserna som kan dras utifrån IR-analysen är att samtalen 
uppvisar en symmetrisk dialog där varken den anställde eller kunden styr 
interaktionen mer än den andre. Analysen visar också att det i högre grad är den 
anställde som bidrar till symmetrin, genom sin förmåga att få kunden med sig i 
samtalet och återknyta till tidigare repliker. Definitionen av institutionella möten 
och tidigare angivna egenskaper hos tjänstemöten ger emellertid för handen att 
en asymmetrisk relation borde föreligga, åtminstone en tillfällig sådan.  
 
Ett viktigt påpekande vad gäller aktörernas under- och överordning är att 
asymmetri i det här fallet betraktas som ojämlikheter vad gäller den 
kommunikativa nivån. Man kan emellertid tala om asymmetriska relationer 
utifrån olika perspektiv. Vad gäller ovanstående resultat är den symmetriska 
relationen ett uttryck för ett jämlikt förhållande med avseende på interaktionellt 
deltagande. I det perspektivet läggs fokus på hur aktörerna styr kommunika-
tionen, det vill säga om endera parten är mer dominant i dialogen. Linell och 
Luckmann (1991:4) beskriver att alla interaktioner, det vill säga även vad gäller 
icke-institutionella interaktioner, är präglade av asymmetri med avseende på 
deltagandet i interaktionen. Det innebär dels att skillnaderna mellan 
institutionella och icke-institutionella samtal inte är så omfattande som ibland 
hävdas, dels att asymmetriska aspekter borde framträda även i dessa 
tjänstemöten. Samtalen i den här studien uppvisar emellertid, som tydliggjorts, 
inte en sådan asymmetri. De är istället lika symmetriska som samtal mellan 
vänner. Resultatet blir intressant med tanke på att tjänstemötet i allt väsentligt 
inte kan betraktas som ett vänskapligt möte. 
 
Asymmetri kan vidare diskuteras utifrån ett makt- och beroendeperspektiv. 
Weber (1968:152) beskriver makt som sannolikheten att en aktör inom en social 
relation är i en position som gör att hon kan utföra vad hon vill trots motstånd, 
oavsett vad sannolikheten baseras på. I tjänstemötena i studien finns en tydlig 
över- och underordning bland annat vad gäller vem som har makt över olika 
typer av beslut. Den anställde kan i vissa fall avgöra huruvida kunden kan få ta 
lån eller få skadeersättning, likaså har kunden det slutgiltiga beslutet beträffande 
köp av försäkring. Det kommunikativa asymmetriska förhållandet verkar 
således inte på en generell nivå överensstämma med asymmetriska aspekter vad 
gäller aktörernas inbördes institutionella positioner.  
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Asymmetriska aspekter kan också föreligga vad gäller statusskillnader. Flera har 
påpekat att skillnader i aktörernas status är ett vanligt inslag (t ex Solomon et al., 
1985; MacDonald & Sirianni, 1996; Sturdy et al., 2001). Statusskillnaderna 
baseras på tanken om kunden som ”herre” och den anställde som ”tjänare”, 
enligt kundservicekonceptets premisser. Det är således oftast kunden som 
framställs som den överordnade vad gäller status i tjänstemötet. I den 
relationen finns inbyggd asymmetri bland annat vad gäller utbyte av respekt 
(MacDonald & Sirianni, 1996:16f). Hochschild (1983) och Leidner (1993) 
beskriver också hur serviceanställda medvetet arbetar med att försöka höja 
kundens status genom att anpassa sitt beteende. Statusskillnader kan också vara 
av det motsatta förhållandet. Leidner (1996:41) beskriver hur den anställde har 
högre status än kunden i de fall då tjänsten kräver expertkunskap. I vissa typer 
av yrken kan följaktligen den anställdes ställning vara högre än kunden, trots 
antaganden om herre - tjänare.  
 
Asymmetri i termer av makt eller status inbegriper ett dominansförhållande 
mellan aktörerna som gör den ena aktören till överordnad. Asymmetri kan 
emellertid också diskuteras vad gäller interaktionens obalans i syften eller 
positioner. Utifrån aktörerna intentioner kan asymmetri föreligga då aktörerna 
har olika intentioner, vilket bland annat är intressant att studera i fråga om 
bedrägerier (Arvidson, 2007:77). När båda aktörerna har likartade intentioner är 
relationen symmetriskt. Den här typen av symmetri baseras inte på 
dominansförhållande vad gäller maktpositioner eller över- och underordning. 
Asymmetri och aktörernas intentioner i det här sammanhanget är vidare 
relaterat till aktörernas positioner som objekt eller subjekt. Den subjektiva 
handlingspositionen utgår från personens egna värderingar och intentioner, 
medan den objektiva baseras på redan fastlagda värden och beteenden 
(Eriksson, 2007:57ff). Det vill säga, när aktörerna agerar utifrån de etablerade 
institutionella rollerna, som kund och anställd, är det ett uttryck för en 
objektsposition. Subjektspositionen uttrycks i handlingar som avspeglar den 
egna personligheten. I den sistnämnda positionen är aktörerna således inte 
utbytbara, det är bara den specifika aktören som kan handla utifrån sitt eget 
subjekt. Objektspositionen är istället relaterat till aktörerna som utbytbara 
objekt. En symmetrisk balans föreligger då objektspositionen interagerar med 
en annan objektsposition, och subjektspositionen på motsvarande sätt 
interagerar med en subjektsposition. I Erikssons resonemang är detta 
förhållande ett ”normaltillstånd”, aktörer söker alltid att symmetrisera 
handlandet (Eriksson, 2007:64). I samtalen ovan verkar det emellertid vara så 
att aktörernas handlingspositioner som objekt frångås och därmed skapas en 
asymmetrisk interaktion där objektpositionen möter ett subjekt. Aktörerna 
förefaller stundtals att överge sina institutionella roller. Resonemanget har också 
med relationella respektive instrumentella handlingar att göra. Den 
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objektsorienterade handlingspositionen är relaterad till instrumentella 
handlingar och intentioner, medan den subjektsorienterade förknippas med 
relationella handlingar och syften. Obalansen består således i att aktörerna 
verkar möta varandra utifrån positioner som inte är överensstämmande. 
Relationella handlingar möter instrumentella. 
 
Den asymmetriska relationen mellan aktörerna kan alltså variera utifrån status, 
makt och intentioner, vilket gör att aktörernas positioner och de asymmetriska 
aspekterna inte alltid är givna. Det kan vara antingen kunden eller den anställde 
som anses ha högst status eller mest makt. Utifrån ovanstående beskrivning av 
kommunikationen har vi fått kunskap om över- och underordning vad gäller 
dialogen, men inte vad gäller aktörernas positioner. Det är inte tydligt hur den 
symmetriska dialogen är relaterad till aktörernas positioner.  
 
Här kan det vara på sin plats att knyta an till avhandlingen övergripande syfte 
och frågeställningar. Ambitionen var att beskriva interaktionen och aktörernas 
handlingar samt förklara vad som sker i tjänstemötet. Frågeställningarna löd: 
vilken betydelse har det för tjänstemötet att det involverar människors 
interaktion med varandra samt att interaktionen försiggår i en organisatorisk 
kontext? Kommunikationsanalyserna ovan ligger som grund för beskrivningen 
av vad som sker i interaktionen. Genom att studera kommunikationen har, i 
anslutning till de asymmetriska aspekterna, åskådliggjorts att tjänstemötets 
aktörer både reglerar samtalet samtidigt som de uppvisar följsamhet och 
anpassar sig till den andra. Dessutom framkommer att samtalet har både 
instrumentella och relationella inslag. Det finns transaktionella repliker som 
syftar till att utföra ärendet och det finns repliker av mer relationell karaktär.  
 
Distinktionen mellan transaktionellt tal och relationellt tal är relevant, men jag 
har också funnit att den är för onyanserad. För att tydliggöra interaktionen 
inom tjänstemötet verkade kategoriseringen för trubbig och analytiskt inte 
tillräckligt användbar. Analyserna hittills har inte kunnat besvara varför 
kommunikationen är utformad på detta sätt. Anledningen är att jag hittills 
betraktat tjänstemötet som en helhet. Denna helhetssyn gör att nyanser och 
skiftningar i samtalet ses som motstridigheter och avvikelser från ett normalt 
tillstånd. Samspelet mellan aktörerna kan emellertid inte förklaras utifrån ett 
sådant perspektiv, eftersom de i allt väsentligt inte är avvikelser utan en del av 
samma samtal. Hur kan man istället förklara vad det är aktörerna gör? Vilka 
strukturella förhållanden möjliggör den här typen av samtal? Ovanstående 
tankar har istället lett mig till slutsatsen att tjänstemötet består av flera 
samhandlingskretsar där olika handlingsområden och intentioner ryms. För att 
kunna utreda de strukturella villkor som aktörerna agerar utifrån har tre logiker 
identifierats. Dessa avhandlas i nästa kapitel.  
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KAPITEL 5 

Logiker i tjänstemötet 

De tidigare analyserna utmynnade i frågeställningar rörande asymmetriska 
aspekter som är relaterade till aktörernas positioner gentemot varandra, samt 
hur man kan förklara aktörernas kommunikativa skiftningar rörande relationella 
och instrumentella repliker. Utifrån antagandet att kommunikationen 
kategoriseras som ett institutionellt samtal, verkar det som om aktörerna inte 
enbart agerar utifrån institutionella positioner. Även om de institutionella 
villkoren också uttrycks i interaktionen är det problematiskt att förklara 
handlingar som ligger utanför det som traditionellt betecknar institutionella 
handlingar. Jag menar att interaktionen istället består av tre olika normer, eller 
logiker.  
 
All social interaktion är normstyrd, men i interaktionen i tjänstemötet är 
aktörernas handlingar dessutom reglerade av mer eller mindre formella normer. 
Inom den Service Management-orienterade forskningen och i kritiska studier 
påpekas att aktörerna disciplineras, designas och styrs med syftet att garantera 
tjänstekvalitet och i slutändan lönsamhet. Detta påpekande innebär dels att det 
finns styrande normer i tjänstemötet, dels att dessa existerar finns därför att det 
finns en tanke om att aktörerna behöver styras och designas. Även inom 
forskningen om känsloarbeten diskuteras hur känsloregler är en normgivande 
princip och det har också visats i studier att anställda ansluter sig till dessa 
regler. Man betonar också att interaktion mellan människor är ett komplext 
område och att människor både genomskådar och motsätter sig sådana försök 
till att manipuleras. Av den anledningen blir också styrningsteknikerna mer 
förfinade. De anställda uppmanas i högre grad att själva styra sin interaktion 
med kunden. Sådana strategier är tänkta att skapa normer för interaktionen 
snarare än att låta föreskrifter och regler för bemötandet styra.  
 
Normeringar av de anställda härstammar emellertid från olika källor och torde 
därför ge olika konsekvenser. Av den anledningen särskiljer jag tre logiker där 
aktörerna intar olika positioner gentemot varandra. Logikerna ska betraktas som 
normgivande på så sätt att de anger vad som är legitimt att säga och göra i 
tjänstemötet. De tre logikerna avbyter löpande varandra eller finns parallellt. I 
det följande redogör jag för logikernas uppbyggnad, för att i de efterföljande 
kapitlen beskriva logikerna var för sig. Jag har valt att kalla logikerna för: 
 

• Den kommersiella logiken  

• Den byråkratiska logiken  

• Den sociala logiken  
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De tre logikerna är en konsekvens av att det är tre parter som möts i 
tjänstemötet: den anställde, kunden och organisationen. Den organisatoriska 
närvaron möjliggörs främst genom den anställdes relation till organisationen. 
Organisationen påverkar också kunden genom sättet att organisera 
tjänstemöten och styra kundernas handlingar. Sammantaget skapar 
organisationen, den anställde och kunden tre olika logiker som normerar 
interaktionen. 
 
 

 
Figur 5: Interaktionstriangeln med tre logiker mellan kund och anställd 

 
Översiktligt belyser logikerna tre avskilda områden i interaktionen. Den 
kommersiella logiken avspeglar de tre parternas ekonomiska intressen. Den 
byråkratiska är ett uttryck för det aktuella ärende eller tjänst som interaktionen 
syftar till att utföra. Till sist är det i den sociala logiken som människorna själva 
och mänskliga handlingar i interaktionen betonas. 
 
Varje logik är uppbyggd av ett antal egenskaper som bidrar till utformningen av 
interaktionen och relationen mellan den anställde och kunden. Egenskaperna 
beskrivs med hjälp av begreppen handlingsområde och rationalitet. Därtill är 
varje logik kopplad till en viss typ av moral för båda aktörerna samt en viss typ 
av position för den anställde. Den klargör relationen mellan den anställde och 
organisationen eller kunden. Dominansförhållandet mellan aktörerna i de olika 
logikerna varierar och kan vara till den anställdes eller till kundens fördel. I figur 
6 åskådliggörs de olika logikernas egenskaper utifrån dessa begrepp.  
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LogikLogikLogikLogik    KommersiellKommersiellKommersiellKommersiell    ByråkratiskByråkratiskByråkratiskByråkratisk    SocialSocialSocialSocial    
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Företrädare för 
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Ställföreträdare för 
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Figur 6: Den kommersiella, den byråkratiska och den sociala logikens egenskaper 

 
Med handlingsområde avses de handlingar som logiken innefattar. Resonemanget 
baseras på Erikssons teori om samhandlingskretsar eller samhandlingssystem 
(Eriksson, 2000; 2007) som beskriver hur alla mänskliga handlingar ingår i 
sociala kretsar. Ett handlingsområde definieras med de specifika handlingar som 
ingår i en sådan samhandlingskrets, vari fler handlingsområden är möjliga. Om 
man betraktar ett tjänstemöte som en samhandlingskrets, exempelvis där en 
banktjänsteman och en bankkund diskuterar en låneansökan, är handlings-
området prata om lån. I Erikssons resonemang innebär handlingar utanför 
handlingsområdet, såsom prat om kundens hund, en expansion av kretsen. Det 
blir genom denna expansion tillåtet för aktörerna inom samhandlingskretsen att 
agera inom fler handlingsområden. Jag använder emellertid begreppet för att 
definiera logikerna som ett tjänstemöte består av. Det betyder att varje logik 
baseras på ett handlingsområde och att en expansion av logiken således inte är 
möjlig. Att utöva handlingar utanför handlingsområdet innebär istället att man 
byter logik, det vill säga när aktörerna byter handlingsområde, och därmed 
också logik, förändras också syftet med handlingen. Begreppet handlings-
område kan relateras till rationalitet på samma sätt som medel är relaterat till 
mål. Det är genom handlingsområdet som rationaliteten kan uppnås. 
 
Rationaliteten i logikerna är tänkt att beteckna vilket mål aktörerna söker uppnå. 
Vilka intentioner och syften som ligger bakom handlingarna diskuteras således 
med detta begrepp. Rationaliteten är alltid kopplad till handlingsområdet, det 
vill säga när aktörerna pratar om banklån har de ett ekonomiskt syfte. 
Begreppet har också valts med tanke på dess språkliga tankeanknytning till ”vad 
som är rationellt att göra”.  
 
Aktörernas handlingar och interaktionen betraktas också i relation till 
moralfilosofiska begrepp. Skälet är att rationaliteten, som den framstår, har 
tydliga drag av olika moraliska värderingar. Med moral menas de värderingar 
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som formar och bestämmer aktörens handlande. Moral handlar dels om 
aktörens värderingar av handlingarna, dels om de praktiska handlingarna som 
uppstår utifrån denna värdering (Trollestad, 1994:48). Moralbegreppet används 
således för att beskriva den rationalitet och de handlingar som går att relatera till 
uppfattningen om vad som rätt eller fel att göra utifrån rådande värdering.9 
Ytterligare ett skäl till att införa ett moralfilosofiskt perspektiv är att det på ett 
tydligt sätt illustrerar åtskillnaden mellan olika grundvärderingar som logikerna 
baseras på.  
 
Vidare kan den anställdes position i tjänstemötet beskrivas utifrån begreppen 
företrädare och ställföreträdare (Eriksson, 2003). Ett grundantagande i 
sammanhanget är att det sociala agerandet sker utifrån strukturella 
handlingspositioner som både begränsar handlandet och ger olika möjligheter. 
Båda positionerna baseras på en objektiv handlingsposition, det vill säga 
aktörerna agerar utifrån etablerade värderingar och intentioner som i första 
hand inte är deras egna. Positionerna styrs av olika uppbyggda tvingande 
normer. Företrädarskapet innebär att individen företräder något, ett fenomen 
eller en grupps intressen. Aktören är en talesman eller en försvarare för något, 
exempelvis försäkringsbranschen eller ett specifikt företag. Definitionen är: 
”Företrädaren A svarar för en uppsättning intressen, resurser och 
ställningstaganden hos en avgränsad grupp aktörer inför en annan aktör B” 
(Eriksson, 2003:43). Individen är därmed en del av den verksamhet hon 
företräder och genom sitt agerande blir det hon företräder närvarande. 
Positionen som ställföreträdare baseras på principen att den anställde handlar 
istället för en annan aktör, eller i en annans aktörs ställe. Ställföreträdaren är 
därför en ersättare för någon som själv är förhindrad att agera. Handlingar inom 
positionen som ställföreträdare är knutna till den som företräds, det vill säga 
den som är frånvarande. Konsekvenserna av handlingarna tillfaller i det här 
sammanhanget den frånvarande (Weber, 1968:416). Det ställer, i sin tur, krav på 
ställföreträdaren. Frågan är vad ställföreträdaren får och vad hon inte får göra i 
någon annans ställe.  
 
De moraliska handlingarna får dessutom en annorlunda innebörd för de 
anställda när de träder in som företrädare eller ställföreträdare. De anställdas 
relation med organisationen respektive med kunderna gör att deras moraliska 
handlingar tar sig andra uttryck, begränsas eller skyddas. Dessa positions-

                                              
9 De moralfilosofiska begrepp som används ska emellertid endast betraktas som ”lånade”. Jag 
har ingen tanke om att reda ut goda respektive onda beteenden, eller ge någon 
rekommendation om hur man bör bete sig. Jag menar alltså inte att det egoistiska handlandet 
är det bäst lämpade, snarare att egoism är den lämpligaste etiketten på aktörernas värderingar 
så som det uttrycks i deras handlingar. Dessutom använder jag begreppen moral, moralfilosofi 
och etik mer eller mindre synonymt, trots att de traditionellt särskiljs och betecknar olika 
områden.   
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specifika moraliska handlingar beskrivs under separat rubrik i beskrivningen av 
respektive logik.  
 
Positionerna som företrädare eller ställföreträdare samt logikerna är dessutom 
relevanta för aktörernas dominansförhållande. Kundens och den anställdes relation 
vad gäller över- och underordning avgörs av vilken logik som normerar 
agerandet. Av den anledningen kommer asymmetriska aspekter av interaktionen 
att fyllas med olika innebörd för vardera logik.  
 
Jag vill också påpeka att mitt resonemang vad gäller logikerna inte handlar om 
att definiera tjänstemötet. Snarare har jag ambitionen att sortera normerna i 
interaktionen utifrån vad aktörerna gör och säger till varandra. Det ska således 
betraktas som en analytisk renodling av sociala handlingar, snarare än vad 
aktörerna faktiskt upplever i mötet. På en praktisk nivå samspelar de tre 
logikerna och skapar gemensamma normer för aktörerna. I det följande 
beskrivs logikernas respektive egenskaper. 
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KAPITEL 6 

Den kommersiella logiken 

Det finns en affärsmässig relation mellan aktörerna i tjänstemötet som innebär 
att deras handlingar normeras av kommersiella aspekter. Detta förhållande 
diskuteras emellertid relativt sällan i litteraturen. Anledningen är sannolikt att de 
ekonomiska aspekterna ses som ett ”naturligt” inslag. Oftast är det så att 
tjänster utförs av vinstdrivande företag där ekonomiska villkor alltid är centrala, 
eller åtminstone har de ett väsentligt inflytande över hur tjänstemötet utförs. 
Tjänstemötets koppling till ekonomiska värden uppfattas därför som självklara 
och naturliga. Av det skälet diskuteras eller problematiseras det kanske inte. 
Abiala (2000:30) betonar emellertid interaktionens ekonomiska grund när hon 
beskriver tjänstemötet som ett unikt samspel mellan människor ur olika 
ekonomiska enheter, där något händer som den ena påverkas av och den andra 
hoppas få ekonomisk ersättning för. Även om alla tjänstemöten inte innefattas i 
beskrivningen är tjänstemötet ofta en plats där något säljs eller köps och där 
kommersiella villkor styr. När aktörerna träffas finns således vinstintressen, 
vilket också tydliggörs i de inspelade samtalen där aktörerna uppehåller sig vid 
frågor som rör ekonomiska aspekter. I detta kapitel redogörs för vad som 
karaktäriserar det ekonomiska handlingsområdet samt vad den ekonomiska 
rationaliteten består av och hur den tar sig uttryck. 

Ekonomiskt handlingsområde 

Handlingsområdet i den kommersiella logiken är ekonomiskt, det vill säga när 
aktörerna pratar med varandra om ekonomiska värden är det inom ramen för 
den kommersiella logiken. När kunden frågar efter priset eller när skadereglaren 
beskriver ersättningsnivåer är samtalet inom ett ekonomiskt handlingsområde. 
Repliker om exempelvis vädret eller gårdagens hockeymatch ligger utanför ett 
sådant handlingsområde, och är följaktligen också utanför den kommersiella 
logiken. Samtal inom den kommersiella logiken kan dock ha olika karaktär 
eftersom ekonomiska värden är ett omfattande handlingsområde för 
tjänstemöten. I de inspelade samtalen i studien finns exempel på repliker i form 
av närhetsparet ”fråga-svar” som rör relativt okomplicerade frågor, såsom 
ersättningsnivåer eller priser. De är enkla att kategorisera inom det ekonomiska 
handlingsområdet. I ett samtal pratar man om vad en försäkring kostar: 
 
Samtalsexempel 18. 
85. A: Den blev det bra pris på… helförsäkring helår niohundrafyrtiosju kronor 
86. K: niohundrafyrtiosju 
87. A: då är det tretusen i vagnskadesjälvsrisk 
88. K: Halvförsäkring vad går det på? 
89. A: Halvförsäkring åttahundratretton 



 

 90 

Det ekonomiska handlingsområdet kan emellertid också behandlas i långa 
repliksekvenser, oftast är det då samtal kring hur ersättningsbelopp fastställs i 
skadebedömningar eller hur förändringar i försäkringen påverkar premien.  
 
Ekonomiska värden kan, som i samtalet ovan, uttryckas i termer av kostnader 
eller vinst, men det berör också resurser till förfogande såsom tid eller material. 
I det direkta mötet med kunden behöver det ekonomiska handlingsområdet 
således inte formas av försäljning eller prat om pengar, det handlar snarare om 
att handlingarna i tjänstemötet sker inom ett fält där ekonomiska intressen 
finns. För ett försäkringsbolag, liksom för andra vinstdrivande företag, handlar 
det om att utgifterna inte överstiger intäkterna. Även inom den offentliga 
sektorn måste man förhålla sig till de ekonomiska resurser som finns 
tillgängliga, även om begreppsapparaten ofta är annorlunda.  

Ekonomisk rationalitet 

Den kommersiella logiken kan också beskrivas med hjälp av begreppet 
ekonomisk rationalitet eller ekonomiskt motiv. Syftet för aktörerna inom den 
kommersiella logiken är att maximera vinsten eller åtminstone vinna mer än vad 
man förlorar. Det betyder att aktörerna i ett tjänstemöte inte bara samtalar 
inom ett ekonomiskt handlingsområde, de har också ett ekonomiskt 
vinstintresse. I Webers termer är ekonomiskt rationellt handlande ett beteende 
som, genom övervägd planering, är orienterat mot ett ekonomiskt mål (Weber, 
1968:158). Oftast är det fråga om pengar eller annat som går att kvantifiera och 
bedöma värdet av (Weber, 1968:184). Det övergripande syftet med samtalet är 
ofta ekonomiskt. En kund uttrycker att: 
 

ja, det viktigaste, att jag skulle få tillbaka på den här försäkringen då givetvis 
 
Att ekonomiska aspekter är centralt framkommer dessutom i kundernas 
beskrivning av deras samtal med anställda. För kunden är det viktigt att göra en 
bra affär och många har redan innan samtalet jämfört priser mellan olika bolag. 
De ekonomiska aspekterna är avgörande redan innan de ringer. En kund säger: 
 

Är det för dyrt ringer jag någon annan. 
 
Citatet illustrerar att den ekonomiska rationaliteten inte bara existerar inom 
interaktionen utan också på en övergripande nivå som sker utanför 
tjänstemötet. Exempelvis behöver den anställdes huvudsakliga uppgift i 
tjänstemötet inte vara att sälja någonting till kunden, men likväl agerar hon 
under kommersiella betingelser. Exempelvis i ett samtal mellan en 
kundtjänstanställd och en kund rörande försäkringsvillkoren i en redan tecknad 
försäkring är förekomsten av kommersiella inslag i kommunikationen mycket 
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mindre än vid ett säljsamtal. Men den anställde i kundtjänst har emellertid krav 
på sig att öka försäljningen och bör enligt ledningen alltid rekommendera fler 
försäkringar eller andra produkter som kunden kan tänkas vara intresserad av. 
Att kundtjänstanställda benämns ”innesäljare” av företaget betonar en sådan 
inriktning. I enkätundersökningen framkommer att många av de anställda 
upplever ett tryck att öka försäljningen, totalt 43 procent av de anställda svarade 
att de alltid eller ofta upplever ett sådant tryck. För de olika yrkeskategorierna 
finns emellertid stora skillnader. Den tydligaste skillnaden finns mellan de som 
arbetar i kundtjänst och bank, å ena sidan, och skadeavdelningen, å andra sidan. 
Dessa yrkesgrupper har olika villkor vad gäller försäljning. 67 procent av de i 
kundtjänst och 87 procent av de i bank upplever alltid eller ofta ett tryck att öka 
försäljningen. Motsvarande siffra för skadeavdelningen är 12 procent och 46 
procent i denna yrkesgrupp svarar ”aldrig/inte aktuellt”.  
 
Trycket från företaget att öka försäljningen tydliggörs i de anställdas arbetskrav. 
Företaget tillämpar antingen ett individuellt eller gruppvist belöningssystem 
utifrån genomförda försäljningar. En anställd i kundtjänst svarar på frågan ”har 
du den pressen på dig att sälja nu?: 
 

Ja, det har vi. Nu just i år har vi inte någon individuell budget men det är första gången 
på tio år tror jag (…) Ja man är ju så van vid det nu så att man har ju ett eget ombuds-
nummer, det har vi ju ändå, så att de kollar ju oss ändå även fast vi inte ser det så just i 
år men, man ska sälja ett visst antal och komma upp i en viss summa då, varje år 

 
Enkätstudien visar också att företaget genom utbildning försöker öka 
försäljningen. På frågan om de anställda har fått lära sig metoder att öka 
försäljningen svarar över två tredjedelar ja eller till viss del. Det är störst andel 
av de anställda i banken som svarar ja/till viss del (96 procent) men också en 
stor andel av de i kundtjänst (92 procent). Av de anställda på skadeavdelningen 
uppger nästan hälften att de fått lära sig sådana metoder.  
 
Vidare uttrycker de anställda att vinstintresse och försäljningsperspektiv är en 
central del av arbetet och mötet med kunden. Drygt hälften av de anställda 
uppger att ett försäljningsperspektiv är viktigt/mycket viktigt för att kunna göra 
ett bra arbete och endast ett fåtal menar att detta är mindre viktigt. En större 
andel av de anställda inom kundtjänst och bank (80 respektive 85 procent) 
anser att ett försäljningsperspektiv är viktigt i jämförelse med skadereglerarna 
(22 procent). Att en femtedel av skadereglerarna anser det som viktigt att ha ett 
försäljningsperspektiv kan emellertid betraktas som en hög siffra eftersom deras 
arbete egentligen inte syftar till att sälja. För de andra yrkesgrupperna är 
försäljning en stor del av arbetet, något som också avspeglas i svaren.  
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De anställda på skadeavdelningen tycks ha en något annorlunda arbetssituation 
i jämförelse med de andra avdelningarna vad gäller den kommersiella logiken. 
Yrkesgruppen anses inte som försäljare, trots det uppger ändå hälften att de fått 
lära sig försäljningsmetoder och en tredjedel upplever ett tryck att öka 
försäljningen. Den kommersiella rationaliteten, uttryckt i försäljning, kan 
således hittas också inom denna yrkesgrupp, även om den ser annorlunda ut. 
För en skadereglerare är det emellertid också angeläget att förhålla sig till de 
ekonomiska resurser som finns, det vill säga att ta hänsyn till ekonomiska 
värden i ersättningsbeslut. Den ekonomiska rationaliteten - att vinna mer än 
vad man förlorar, uttrycks för skadereglerarna i att skadeersättningen inte 
överstiger intäkterna. En skadereglerare uttrycker: 
 

Men sen kan man ju tycka att försäkringen ska ersätta sådana här skador, men 
anledningen till det är ju att ett försäkringsbolag som alla andra, måste ju tjäna pengar 
på det dom håller på med, annars går det ju inte. Det är ju skadorna som kostar pengar 
och om man då skulle ersätta vissa saker så hade man blivit tvungen att dra in någon 
annanstans t.ex. höja premiekostnader. Då har man sagt helt enkelt att det är inte 
ersättningsbart. Jag kan inte påstå att det är fel att villkoren inte täcker vissa saker, sen 
kan det vara himla tufft. Men det förstår jag också varför det måste vara. I grunden är 
det ju för att tjäna pengar. 

 
Som tidigare nämnts är en del av den kommersiella logiken försäljning, men 
som för skadereglerarna kan logiken också innebära andra aspekter. De 
kommersiella aspekterna åskådliggörs bland annat i de anställdas begränsade tid 
med kunderna. Samtalet med kunden får inte ta för lång tid, eftersom flera 
korta samtal är mer kostnadseffektivt. Av den anledningen måste den anställde 
ofta påskynda kunden för att kunna slutföra samtalet, något som blir tydligt i 
kommunikationsanalysens tredje och fjärde fas, där ärendet och sedan samtalet 
avslutas. Ett annat exempel, som också rör tidsaspekter, är hur ledningen 
resonerar om väntetider i telefon. En VD uttrycker: 
 

Och då har vi sagt, som mål att vi ska ha, att vi ska inte tappa mer än fem procent av 
antalet inkommande samtal. Vi ska öka tillgängligheten säger vi, och antalet besvarade 
samtal ska uppgå till minst 96 %. Det är mycket det! (…) Säg att vi skulle ta alla samtal, 
alltså 100 procent, det är för många i bolaget, om alla kunder skulle komma fram direkt 
så… [är det för dyrt], det är en balansgång. Om vi jämför med andra företag i 
branschen så är det ändå väldigt höga siffror. Men ändå, ibland så är det ju kunder som 
tycker att de fått vänta länge. 

 
Tiden och andra resurser till förfogande i mötet med kunden regleras av den 
kommersiella logikens rationalitet. Att ledningen, utifrån den ekonomiska 
rationaliteten, begränsar tiden för tjänstemötet får konsekvenser både för den 
anställdes arbetssituation och för interaktionen mellan kund och anställd.  
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För aktörerna framstår den ekonomiska rationalitet som uppenbar och en 
förväntad del av samtalet. Det tydliggörs bland annat av att kunderna är 
medvetna om företagets ekonomiska intentioner, som följande citat illustrerar:  
 

men det handlar ju om deras [Länsförsäkringars] kostnader också för att hålla nere det. 
Så att det är väl inte varje försäkringsbolag som skriker att ja vi vill betala ut så här 
mycket och så här mycket 

 
Både kunder och de anställda uttrycker således att ett ekonomiskt motiv är en 
förväntad del i samtalet. En skadereglerare säger:  
 

Som vanligt vill väl folk ha så mycket ersättning de kan 
 
I en intervju med en kund framkommer hur kunden resonerar kring 
interaktionen med den anställde samt hur han förväntar sig en förhandling 
kring slutsumman.  
 

R: Ja det är väl lite förhandlingar så där när det blir större skador så bilarna ska lösas in 
så dom ska köpa dom liksom, då får en väl alltid vara lite…, för dom bjuder ju alltid så 
lågt som möjligt 
I: hur brukar du hantera det då? 
R: jae, då får en väl liksom tala om att nu är jag ju lite besviken på dig nu får du ju 
skärpa till dig lite grann här 
I: använder du såna ord… 
R: (skratt) ja om det behövs, ja för fan  

 
Respondenten uttrycker inte bara hur han förväntar sig att den anställde 
försöker att få en ekonomisk fördel, utan också hur han själv agerar för att få en 
bättre ekonomisk ersättning. Tjänstemötet karaktäriseras följaktligen av en 
ekonomisk rationalitet som är tydlig för båda aktörerna, det vill säga båda är 
medvetna om att syftet i samtalet är kommersiellt. Dessutom praktiseras den 
kommersiella logiken tydligt i försäljningar eller försäljningsförsök. 
Respondenterna har i enkäten blivit ombedda att sätta sig in i följande situation: 
”Du pratar med en kund när du ser att han/hon saknar en produkt som kan 
vara intressant för kunden som säljs inom din egen avdelning. Försöker du sälja 
denna till kunden?”. 74 procent av de anställda anger att de alltid eller ofta 
försöker sälja, medan endast 10 procent svara sällan eller aldrig. Bland 
yrkeskategorierna inom kundtjänst och bank är det över 90 procent av de 
anställda som svarar alltid eller ofta. På skadeavdelningen svarar en tredjedel att 
situationen inte är aktuell, trots det svarar över hälften att de alltid eller ofta 
försöker sälja.  
 
Den ekonomiska rationaliteten tar sig uttryck både i begränsningar vad gäller tid 
och resurser och i försäljningsmål i tjänstemötet. Eftersom det är en logik som 
är tydlig för aktörerna förväntar de sig att den andre också agerar utifrån sitt 
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eget vinstintresse. Den här typen av egenintresse kan beskrivas med begreppet 
egoism. 

Egoism 

Den ekonomiska rationaliteten innebär att maximera vinsten, det vill säga, det 
rationella är att få ut så mycket som möjligt av utbytet. Ur ett moralfilosofiskt 
perspektiv kan man betrakta den kommersiella logiken som en rationellt 
egoistisk moralisk princip, vilket i korthet innebär att det som gynnar mig själv 
är bra (Tännsjö, 2002:41). I moralfilosofiska termer är egoism en underkategori 
till ett konsekvensetiskt synsätt, där handlingarna bedöms utifrån hur väl de 
överensstämmer med ett definierat värdesystem. När det gäller den egoistiska 
moralen inom den kommersiella logiken är det dessutom endast ett överordnat 
värde som är centralt, ett så kallat värdemonistiskt synsätt, där vinstmaximering 
i ekonomiska termer står i fokus. Handlingar som leder till ökad lönsamhet 
bedöms vara bättre än handlingar som leder till förlust. Det är denna princip 
som legitimerar handlingarna inom den kommersiella logiken.  
 
Tankegångarna delas med Oakes (1990:60f) som beskriver hur ett kommersiellt 
idiom skapar en retorik för de anställda som kan användas för att rättfärdiga 
kommersiella egoistiska handlingar. Retoriken kan uttryckas ”gör så mot andra 
som andra gör mot dem”, det vill säga, det är alltid någon som försöker sälja till 
kunden så det kan lika gärna vara jag. Retoriken fungerar också som ett skydd 
för den anställde mot att känna skuld eller ångest för den typ av egoistisk 
handling som förordas i den kommersiella logiken.  
 
Tanken om att den anställde behöver en försvarande retorik för sina handlingar 
tyder på att den kommersiella logiken innefattar aspekter som upplevs negativa. 
Egoism uppfattas i vardagslag oftast negativt och vi vill sannolikt inte bli 
uppfattade som egoistiska. Handlingar som jag betecknar egoistiska rör repliker 
som är relativt obetydliga med intention att övertyga eller styra den andre, men 
det rör också repliker som utrycker en högre grad av medveten manipulation. 
Att den egoistiska principen legitimerar handlingarna medför dessutom att det 
kan vara tillåtet att undanhålla sanningen för att maximera vinsten. En kund 
som drabbats av en skada kanske begär mer i ersättning än vad som skadats. En 
skadereglerare berättar att: 
 

man ringde och talade om att man haft inbrott i bilen och ”jag har blivit av med stereon 
och allt och det är lite skador på bilen och så där”, jaha, och ”vad är det för självrisk 
då?”, och då sa man kanske att det var 1200 eller vad det var och sen kom skade-
anmälan in tillsammans med polisanmälan och på skadeanmälan så stod det också att 
det var en skinnjacka stulen, ja, då la man till den för att gardera upp självrisken för att 
få betalt för den också, och det är ju också ett bedrägeri. Men gemene man tyckte att 
det var helt okej. 
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Även om den egoistiska moralen inte behöver innebära att aktörerna ljuger och 
bedrar, så finns en misstänksamhet inbyggd i relationen mellan anställda och 
kunder i den kommersiella logiken. De anställda uttrycker att de har 
erfarenheter av bedrägerier, även om de också säger att det inte är så vanligt. 
Några kunder uttrycker hur de är förberedda på att behöva förhandla om 
ersättningar för att försäkringsbolaget inte ska ”lura dem”. Citat från en 
skadereglerare visar att denna inställning också är något de behöver förhålla sig 
till: 
 

jag är ju ingen bilhandlare här utan jag ska ju få fram rätt ersättning här, men oftast är 
det ju så, så vill ju kunden kanske täcka in självrisken då, då har tretusen eller femtusen i 
självrisk på, om bilen är värd trettio, det kan vi vara överens om, men de känner att de 
bara får tjugofem när självrisken är avdragen och det känns lite tungt så att då, men det 
får man ju försöka förklara att det är din del av kostnaden helt enkelt, men det går 
jättebra till, ja väldigt ofta, inte mer än kanske tre gånger, tre fyra gånger om året så går 
det inte så bra. 

 
Både kunder och anställda lämnar alltså beskrivningar av den andre i mötet som 
kan tolkas i egoistiska termer. Kunden betraktar den anställde som sin motpart 
en förhandling, medan den anställde säger sig inte vara i en förhandlings-
situation. Kundens bild av den anställde får emellertid konsekvenser för hur 
interaktionen förlöper. På samma sätt uppger de anställda att de har erfarenhet 
av kunder som ljuger och försöker lura till sig pengar, något som skapar en 
misstänksamhet gentemot kunder. Bilden av kunderna från de anställdas sida 
får därmed också konsekvenser för hur interaktionen ser ut. 
 
En ytterligare negativ association till egoism är försäljaregenskaper. När kunder 
förtydligar vad de menar med försäljningsinriktad är det enbart i negativa ord, 
såsom påstridighet. Det tydliggörs också i intervjuerna med kunder att det är 
svårt att förena det som uppfattas som försäljaregenskaper med egenskaper 
som till exempel trevlighet eller serviceinriktad. En kund beskriver en anställd 
som trevlig, serviceinriktad och inte försäljningsinriktad, trots att den anställde 
precis sålt henne en villaförsäkring.  
 

I: tyckte du att hon var försäljningsinriktad? 
R: nej, i och med att det var jag som ringde upp henne själv och ville ha uppgifter och 
sånt här va 
I: hur tänker du när jag säger försäljningsinriktad? 
R: att de är påstridiga och det tycker jag inte att hon var, för sånt tycker jag inte om 

 
De anställda verkar inte vilja kännas vid försäljaregenskaperna, trots att 
majoriteten av dem (74 procent) uppgav att de ofta eller alltid försöker sälja till 
kunderna. Endast en tredjedel av de anställda instämmer i påståendet ”Jag 
känner mig ibland som en försäljare gentemot kunden”. Bland yrkes-
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kategorierna är det anställda i kundtjänst och bank som upplever detta mest (54 
respektive 61 procent), medan 12 procent av skadeavdelningens anställda 
instämmer. Vid en korstabulering av dessa frågor framkommer att av dem som 
uppgav att de alltid eller ofta säljer är det fler än hälften som uppger att de inte 
känner sig som en försäljare.  
 
En konsekvens av den kommersiella logikens egoism är att aktörerna ser 
varandra som motparter i en förhandling där ekonomiska värden står på spel. 
Här handlar det om att styra, övertyga och att manipulera varandra. Att vara 
förhandlare och ”motståndare” innebär att dessa negativa egenskaper måste 
tillämpas. När kunderna skildrar förhandlingssituationen beskriver de ibland 
hur man måste vara otrevlig och ibland också överdriva eller ljuga. En kund 
motiverar sitt beteende med att han förväntar sig att den anställde gör likadant. 
I den kommersiella logiken accepteras, och även legitimeras ett handlande som 
beskrivs som negativt. Att låta den kommersiella logiken styra handlingar 
innebär således att bryta mot sociala ”trevlighetsnormer”. Anställda uttrycker 
hur de ibland måste hantera otrevliga kunder: 
 

kanske är det lite mer legalt att ge sig på ett försäkringsbolag, man ringer inte och har 
samma attityd mot, vad ska vi säga, en bank eller tandkliniken som man har oftast när 
man ringer hit, nu jädrar har det hänt nånting, nu ska jag ha betalt och snabbt ska det gå 
och människan bakom har de helst… ofta, när man jobbar på skador i alla fall, så får 
man ju lära sig, är det ganska tufft samtalsklimat. 

 
En anställd i kundtjänst beskriver hur hon under en dag fick ta emot enbart 
samtal från kunder som fått sin bilpremie höjd: 
 

R: nu i år har vi höjt ganska kraftigt från första april och det märker vi av nu för det har 
börjat i… om det var i fredags då var det explosion av kunder som ringde och har fått, 
ja, en stor höjning. Jag menar, de har fått en höjning på 1100 kronor det är ju mycket, 
då reagerar dom ju. Så att det är ju lite trist då när det är såna. (…) 
I: Har du haft såna? 
R: Ja jättemycket i fredags var det helt otroligt mycket sånt. Och då är dom riktigt arga. 

 
Att uttrycka ilska och otrevlighet är något som givetvis uppfattas som otrevligt 
och problematiskt, men som citatet ovan visar är det inte ovanligt. Den 
anställde beskriver också hur hon har förståelse för kundernas reaktion. 
Kunderna däremot beskriver emellertid ingen förståelse för den anställdes 
uttryck av negativa känslor. Här finns alltså en avgörande skillnad vad gäller den 
kommersiella logikens principer för aktörerna. I det följande beskrivs hur den 
anställdes position som företrädare för företaget ger den anställde 
begränsningar i sitt handlande. Därefter diskuteras hur företrädarskapet 
påverkar de egoistiska handlingarna genom att omforma dem till solidariskt 
egoistiska.  
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Företagets företrädare 

Logiken som den beskrivits hittills är en norm som gäller för både kunder och 
anställda. Det vill säga båda har ett medvetet ekonomiskt intresse i 
interaktionen. Men eftersom den anställde har andra förutsättningar och krav 
finns det också skillnader i hur den kommersiella logiken påverkar aktörernas 
handlingar. En väsentlig skillnad mellan kunden och den anställde är att kunden 
sätter, i den kommersiella logiken, sitt eget intresse i första rummet. Den anställde 
däremot företräder inte sig själv i interaktionen, utan sätter företagets ekonomiska 
intressen först.  
 
Att vara företrädare för något är förenat med ett antal krav och begränsningar 
för handlandet. I kraft av sin tillhörighet till organisationen gör den anställde 
organisationen närvarande i tjänstemötet samtidigt som den anställde är en del 
av organisationen. Det vill säga hon företräder något som hon själv är delaktig i 
och ansvarar för. En skadereglerare menar att kunderna ser henne som ansvarig 
även för beslut som hon inte kan påverka.  
 

Ja, ansvarig, det skulle jag kunna tänka mig att de tror (…) så är det väl först och främst 
mig dom anser då vara ansvarig för detta 

 
Den kommersiella aspekten som emaneras från organisationens närvaro 
förkroppsligas av den anställde i mötet med kunden. I positionen som 
företrädare är organisationens syften och mål också den anställdes syften och 
mål. Företrädarskapet innebär att representera en organisation och alltid agera 
såsom organisationen önskar, vilket i den kommersiella logiken innebär att 
syftet och målet för interaktionen är att nå kundens pengar. Härmed blir, i den 
anställdes perspektiv, kundens behov åsidosatta. En skadereglerare uttrycker: 
 

och även naturligtvis, en måste ju ha ett ekonomiskt tänkande i allt man gör också se till 
bolagets räkning 

 
För den anställde handlar således den kommersiella logiken bland annat om att 
öka försäljningen så att företaget kan maximera sin vinst. Många av de anställda 
ser det som viktigt även för personlig del att öka försäljningen, något som tyder på 
att organisationens mål integreras i de anställdas mål. På frågan om vilken 
betydelse olika aspekter av arbetet har för den anställde personligen, svarar 60 
procent att ”öka försäljningen och få fler kunder” har mycket eller ganska stor 
betydelse. För många av de anställda i den här studien finns också tydliga 
ekonomiska incitament att öka försäljningen i form av provisionslön som 
baseras på försäljningsmål. Men det är fortfarande över hälften av de anställda 
som enbart har fast lön som anser att öka försäljningen har betydelse för dem 
personligen. Det är emellertid stor skillnad mellan de olika yrkena, av 
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kundtjänst- och bankanställda är det 85 respektive 89 procent som anser att 
försäljningen har betydelse medan motsvarande siffra för de anställda på 
skadeavdelningen endast är 33 procent. Som tidigare påpekats har 
skadereglerarna en något annorlunda arbetssituation vad gäller den 
kommersiella logiken, men en tredjedel av dessa ser det ändå som personligt 
viktigt att öka försäljningen. Dessutom visar enkätundersökningen att endast 15 
procent de tillfrågade känner sig obekväma i rollen som ”säljare”, trots att 
säljaregenskaper ofta benämns i generellt negativa termer. Positionen som 
företrädare verkar således inte vara problematisk för de anställda, på samma sätt 
som den kommersiella logiken inte heller framstår som bekymmersam för 
aktörerna.  
 
Sammantaget ser vi att den kommersiella logiken, utryckt i försäljning eller 
tidsaspekter, är en del av arbetet som de anställda tycker är relativt 
oproblematiskt. En anledning till detta kan vara att den anställdes position som 
företrädare innebär att den anställde är en del av det hon företräder. Det 
betyder, som vi sett ovan, att den anställdes agerande ställs under den 
ekonomiska rationaliteten och att delar av den anställdes identitet kopplas 
samman med den kommersiella logiken. Det vill säga, i mötet med kunden är 
den anställde inte bara sig själv utan har också en kommersiell position. 
Handlingarna och därmed också de moraliska handlingarna är därför 
förknippade med den anställdes företrädarskap för företaget.  

Solidarisk egoism 

Som företrädare för organisationen får också den egoistiska moralprincipen en 
annorlunda innebörd för den anställde i jämförelse med kunden. Den egoism 
som beskrivits ovan är därför inte, i första hand, den anställdes egna egenskaper 
utan kan istället betraktas som ett uttryck för organisationens egoistiska 
rationalitet. Som konstaterats ovan, innebär företrädarskapet att den anställde 
också är en del av det hon företräder. Den anställdes handlingar inom den 
kommersiella logiken är därför ett uttryck för en solidarisk egoism, där hon har ett 
eget intresse av att gynna den organisation som företräds. Intresset kan härledas 
dels till ett indirekt gynnande genom lönen, dels till ett personligt plan där 
anställda uppger att de finner försäljning och företagets vinning som personlig 
tillfredsställande.  
 
Den solidariska egoismen kan också innebära att negativa aspekter av egoism 
inte behöver förenas med den egna identiteten, eftersom det till syvende och 
sist är företagets mål, och inte de egna, som eftersträvas. Jag har tidigare 
argumenterat för att företrädarskapet i den kommersiella logiken innebär att 
den anställde införlivar företagets mål som sina egna. Företrädarskapet pekar 
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också på att den anställde faktiskt företräder någon annan än sig själv. De 
egoistiska handlingarna utförs därför av solidaritet till företaget och det är, i 
första hand, inte den anställde som väljer att agera egoistiskt.  
 
Hittills har vi sett att kunden och den anställdes relation i den kommersiella 
logiken karaktäriseras av ekonomiska intressen och egoistiska handlingar, där 
den anställde är förbunden till företaget genom företrädarskapet. Genom den 
anställde blir företaget närvarande i mötet. Härmed skapas en relation som 
kännetecknas av asymmetri.  

Den asymmetriska kommersiella relationen 

Kunden och den anställde möts inte som jämlika människor i den kommersiella 
logiken. Kunden möter den organisation som den anställde företräder. Jag har 
tidigare konstaterat att det finns asymmetriska inslag i interaktionen, men att det 
är otydligt vem som är överordnad. Över- och underordning berör emellertid 
skilda aspekter och kan diskuteras i termer av exempelvis interaktionell- eller 
kommunikativ asymmetri, ojämlikhet vad gäller makt, status eller kunskap och 
expertis. I den kommersiella logiken formas dominansförhållandet av makt, i 
den betydelsen att den ena parten har större möjlighet att få sin vilja igenom 
oavsett eventuellt motstånd (Weber, 1968:152) vad gäller ekonomiska 
förhållanden. 
 
Maktförhållandet renodlas i frågan om vem av aktörerna som är mest beroende 
av den andra i ekonomiska termer. För alla försäkringstjänster gäller att de kan 
betraktas som nödvändiga för kunderna. Det föreligger därmed ett 
beroendeförhållande från kundernas sida. Kunderna behöver en försäkring, 
men de behöver däremot inte köpa den hos det aktuella företaget. Därmed 
balanseras beroendeförhållande, eftersom företaget också är beroende av 
kunderna. Resonemanget rör emellertid de ekonomiska aspekterna på en 
övergripande nivå, snarare än det direkta samspelet. I interaktionen mellan 
aktörerna kan över- och underordningen variera beroende på kontexten.  
 
I de tjänstemöten som studerats finns två typer med kvalitativt skilda 
egenskaper avseende kommersialitet, eftersom försäkringstjänster kan delas upp 
i olika processer avseende före skada och efter skada (Gidhagen, 2002:62). I den 
sistnämnda placeras tjänstemöten mellan skadereglerare och kunder, och i det 
sammanhanget är kunden i beroendesituation. Det är skaderegleraren som 
förfogar över resurserna i sin position som företrädare för organisationen, och 
som därmed är överordnad. När det istället rör sig om tjänstemöten innan 
skada är oftast kundens tillgångar centrala. På motsvarande sätt är därför 
kunden i en överordnad position eftersom hon kan besluta över sina egna 
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pengar i exempelvis beslut som rör försäljning. Makten och den asymmetriska 
överordningen skiftar därför mellan aktörerna.  
 
I den kommersiella logiken är dominansförhållandet således inte ett direkt 
resultat av aktörernas positioner gentemot varandra. Det är istället en 
konsekvens av aktörernas tillgångar och möjligheter att förfoga över resurser, 
eller något enklare uttryckt, vem av aktörerna som är tänkt att betala till den 
andre. Den kommersiella logikens asymmetriska förhållande skiljer sig därmed 
från aktörernas relationer i den byråkratiska och den sociala logiken. I dessa 
baseras dominansförhållandet på aktörernas respektive positioner, vilket gör att 
asymmetrin alltid är till den enes fördel. I följande kapitel redogörs för den 
byråkratiska logiken, där maktförhållandet är förenat med den anställdes 
position som ställföreträdare.  
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KAPITEL 7 

Den byråkratiska logiken 

I det föregående kapitlet beskrevs den kommersiella logiken som ett uttryck för 
ekonomiska syften. Den byråkratiska logiken är på liknande sätt ett uttryck för 
det aktuella ärende eller tjänsten som interaktionen mellan tjänstemötets aktörer 
syftar till att utföra. Aktörernas handlingar normeras även i den byråkratiska 
logiken av ett specifikt handlingsområde, rationalitet och moral. Därtill regleras 
den anställdes position samt dominansförhållandet aktörerna emellan. För att få 
en förståelse för vilka egenskaper som är relevanta i den fortsatta redogörelsen 
av den byråkratiska logiken behöver emellertid begreppet byråkrati förtydligas.  
 
Byråkrati är en mångtydig term som i olika sammanhang har används för att 
bland annat beskriva stora organisationer och förvaltningar, organisationsform, 
maktutövning eller frågor om effektivitet respektive ineffektivitet (Johansson, 
1992:29ff). Termens vardagliga, populära betydelse är ofta förknippad med 
ineffektivitet och tröghet. Dess ursprungliga tanke var emellertid att motverka 
just detta, tillsammans med andra problem som korruption, bristande 
rättsäkerhet och sociala orättvisor (Perrow, 1986:3). I det här sammanhanget är 
regler och regelföljande beteende centrala för att säkerhetsställa effektivitet och 
rättvisa. För Weber innebar byråkrati bland annat neutralitet och besluts-
fattande enligt regelverket, eftersom ett system av regler garanterar att alla får 
samma objektiva bedömning och behandling (Blau & Meyer, 1971:19). Bland 
andra beskriver Perrow att ”a multitude of rules and regulations appears to be 
the very essence of bureaucracy” (1986:20).  
 
Weber betonar också att de anställda i den byråkratiska organisationsformen 
har befattningar som är opersonliga och tillsatta utifrån teknisk kvalifikation, 
där varje befattning har ett tydligt kompetensområde (Weber 1968: 333f). 
Byråkraten beskrivs således som neutral och exekutiv, något som leder till hög 
kalkylerbarhet eftersom verksamheten är oberoende av tjänstemännens 
tyckande och handlande (Johansson, 1992). Det finns således en åtskillnad 
mellan det privata och befattningen, vilket ställer opersonlighet i fokus för den 
byråkratiska logiken. Weber skriver att konsekvenserna av en byråkratisk 
kontroll kännetecknas av ”the dominance of a spirit of formalistic impersonality 
(…) without hatred or passion, and hence without affection or enthusiasm” 
(Weber, 1968:340). Den byråkratiska logiken kan således sammanfattas av 
begrepp som regler, rättvisa, effektivitet och opersonlighet.  
 
I försäkringsbranschen, som utgör studiens kontext, finns ett utpräglat 
byråkratisk system, där ett neutralt tillvägagångssätt och regelföljande är 
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viktigare än i många andra verksamheter (Brytting, 2003:201). Arbetet för de 
anställda i försäkringsbolaget styrs exempelvis av försäkringsvillkor, lagstiftning, 
procedurregler och dokumentationskrav, något som ger en strukturerad 
arbetssituation även i mötet med kunden. Mot den bakgrunden är sannolikt den 
byråkratiska logiken därför mer dominant just i försäkringsbranschen. 

Administrativt handlingsområde  

Handlingsområdet i den byråkratiska logiken innefattar uppgiftsorientering och 
den officiella anledningen till att aktörerna träffas. I olika beskrivningar och 
studier av tjänstemötet framhålls de uppgiftsrelaterade momenten. I Solomon et 
als (1985) beskrivning av vad som karaktäriserar tjänstemöten anges bland 
annat att de äger rum av en anledning, att de har ett definierat fokus och att 
utbyten av uppgiftsrelaterad information dominerar. Inom Conversational 
Analysis menar man att institutionella samtal, som tjänstemöten representerar, 
bland annat karaktäriseras av att aktörerna är involverade på ett målorienterat 
sätt samt att deras interaktion begränsas av den aktuella uppgiften (Drew & 
Heritage, 1992:22). Lamoureux (1985:125) påpekar också att aktörerna måste 
inträda i det aktuella och nödvändiga kunskapsfältet för att möjliggöra för dem 
att slutföra ärendet, något som betonar ett instrumentellt syfte. I jämförelse 
med den kommersiella logiken där handlingsområdet består av ekonomiska 
aspekter, är den byråkratiska logikens handlingsområde uppbyggt av dialog om 
det aktuella ärendet eller problemet som ska lösas. Det är följaktligen i denna 
logik som själva tjänsten utförs.  
 
Det ekonomiska handlingsområdet finns, som vi såg tidigare, på två olika 
nivåer. Det föreligger dels ett övergripande ekonomiskt syfte för organisa-
tionen, dels finns det direkta handlingar angående ekonomiska värden i 
interaktionen. På liknande sätt finns det administrativa handlingsområdet på 
både en övergripande nivå och en nivå där interaktionen sker. På den 
övergripande nivån utgörs handlingsområdet av företagets bransch och dess 
utbud av tjänster. Den byråkratiska logiken är därmed avhängig dess kontext. 
En första avgränsning vad gäller aktörernas handlingar gentemot varandra 
bestäms därmed av vilka tjänster företaget tillhandahåller. Eftersom dessa 
varierar för olika företaget, kan handlingsområdet inom den byråkratiska 
logiken te sig mycket olika. Man kan därför tala om den fokala innebörden som 
mer eller mindre knuten till det personliga ärendet (se figur 7). Begreppet fokalt 
syftar på aktörernas fokusering på den aktuella uppgiften. Ivarsson (2005) 
beskriver egenskaper i ett tjänstemöte utifrån variablerna personligt och fokalt 
ärende.  
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 PersonligPersonligPersonligPersonligtttt    IckeIckeIckeIcke----personligtpersonligtpersonligtpersonligt    

FokaltFokaltFokaltFokalt    
Samtal om min 
villaförsäkring 

Samtal om försäkringar och 
villkor i allmänhet 

IckeIckeIckeIcke----fokaltfokaltfokaltfokalt    
Samtal om min resväg till 
arbetet 

Samtal om riskerna för 
älgkrockar eller om bilannonser 

 
Figur 7: Analytisk uppdelning av det personliga mötets karaktär mellan anställd och kund med 
exempel på innehåll (Ivarsson, 2005:38) 

 
Den byråkratiska logikens samtalsämne finns enbart inom det fokala området, 
där aktörerna pratar antingen om det relevanta ämnet för den individuella 
kunden eller på ett mer abstrakt plan som inte direkt rör kundens ärende, men 
ändå finns inom ramen för försäkringsbranschen. Samtal som rör icke-fokala 
ärenden är således inte ett uttryck för det administrativa handlingsområdet och 
därmed är sådana samtal utanför den byråkratiska logiken. 
 
Tjänster inom försäkringsbranschen kan emellertid karaktäriseras av relativt 
komplicerade produkter, där handlingsområdet inte omedelbart är tydligt för 
aktörerna. På en generell nivå handlar försäkringstjänster om att tillhandahålla 
ekonomisk trygghet för kunden (Gidhagen, 2002:55). Det är således inom detta 
område som aktörerna kan finna ett legitimt samtalsämne. I det direkta mötet 
mellan kunden och den anställde är handlingarna, för det första, begränsade till 
företagets tjänster. Eftersom detta är ett stort område, i synnerhet när det gäller 
försäkringsbranschen, måste aktörerna börja med att enas om detaljerna kring 
handlingsområdet. De måste komma överens om vad som är det aktuella 
ärendet eller anledningen till samtalet. En andra avgränsning sker initialt i alla 
samtal, där aktörerna gör handlingsområdet tydligt och blir ense om vad syftet 
med mötet är. I kapitel 4 tydliggjordes att ärendefasen alltid inleds med repliker 
som syftar till att utreda anledningen till att de möts. Som exempelvis i samtalet 
nedan: 
 
Samtalsexempel 19. 
8. K: Jag har ett litet problem jag har haft i höstas eller i november, december hade jag 

en skada i november som lagades i december, en skada på bilen 
9. A: Ja 
10. K: Och på motorn som är fixat och grejer och nu har denna… detta problem 

uppstått igen så jag funderar jag tror att det är en dålig reparation så är det dig jag 
ska ge mig på eller prata med eller om jag ska direkt på verkstan? 

 
Den här typen av utredande i samtalet är inte nödvändig för det tidigare 
nämnda ekonomiska handlingsområdet eftersom båda aktörerna är väl 
medvetna om vad ekonomiska aspekterna innefattar i de flesta typer av 
tjänstemöten.  
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Det administrativa handlingsområdet kan också uttydas med hjälp av kontexten 
eller aktörernas tidigare handlingar. I vissa kontexter är handlingsområdet 
tämligen uppenbart utan en verbal kommunikation. Genom de fysiska 
attributen är det möjligt att avgöra handlingsområde i situationer där aktörerna 
möts ansikte-mot-ansikte. Lamoureux (1985:125f) beskriver hur aktörerna 
utreder varandras närvaro med hjälp av kroppsspråket, vilket avgörs av hur man 
närmar sig varandra samt var man är placerad. Här krävs således inte ett explicit 
klargörande från aktörerna. När tjänstemötet sker via telefon har aktörerna inte 
samma förutsättningar, flera dimensioner av mänsklig kommunikation saknas. 
Därför måste aktörerna informera varandra och blir överens om vad samtalet 
syftar till. Aktörerna använder också en del av samtalet för att reducera 
missförstånd, begränsa och precisera ärendet. Genom så kallade ”delspel” reder 
de ut eventuella tvetydigheter och reducerar möjligheter för feltolkning. 
Härmed förhandlar de fram handlingsområdet för att enas om vad de kan prata 
om. Det är också inom detta handlingsområde som aktörerna slutför tjänsten 
eller ärendet.  

Exekutiv rationalitet 

Ett annat sätt att se på relationen mellan aktörerna är att använda rationalitets-
begreppet, för att belysa aktörerna intentioner och mål inom det aktuella 
handlingsområdet. De utmärkande egenskaperna för den byråkratiska logikens 
exekutiva rationalitet kan sammanfattas i ett målorienterat handlande som syftar 
till att garantera rättvisa och effektivitet. 
 
Det rationella för båda aktörerna är att fokusera och slutföra det definierade 
ärendet. Av det följer att ett målorienterat agerande är viktigt för aktörerna. En 
kund som svarar på frågan ”hur tycker du att en kund ska vara?” menar 
exempelvis att: 
 

han ska vara målmedveten, liksom, han bör ju ha koll på vad han vill, liksom inte 
flumma runt. Vill man ha en offert på en försäkring så säger man att nu ska jag ha en 
offert här, ja… för de har väl säkert annat att göra än att sitta i telefon och tjata om allt 
möjligt skit med mig och jag har ju säkert annat att göra jag med så det, få fram det man 
vill ha fram och så är det bra sedan 

 
Att samma typ av rationalitet är gällande för både kunden och den anställde 
tydliggörs bland annat i att de tillsammans löser problemet. Det sker i samtalen 
genom att kunden uppger information om sitt ärende, ställer frågor och svarar 
på den anställdes frågor. Närhetsparet fråga-svar, som inledningsvis driver 
samtalet framåt, strukturerar således även samtalet i tjänstemötet vad gäller de 
efterföljande faserna. I citatet nedan tydliggörs hur kunden ser det som sitt 
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ansvar att ställa ytterligare frågor för att reda ut missförstånd och leda fram 
samtalet till en lösning på uppgiften. 
 
Samtalsexempel 20. 
23. A: Ja sen ska du ju ha ersättning för det här som du har gjort själv plus målning och 

tapeter och grejer också då 
24. K: Ja 
25. A: Mm… jag har börjat titta på det här men jag är inte riktigt färdig faktiskt 
26. K: Nej nej jag tänkte på, vad heter det, för det blir väl att jag får måla själv förstår 

jag? 
27. A: Ee ja  
28. K: Ja 
29. A: Ja det är väl det lönsammaste för både… 
30. K: Precis 
31. A: Båda parter då om man säger/ så/ 
32. K: /Det/ är inget problem att jag kan börja med i stort sett när som helst  
33. A: Ja 
34. K: Det går bra? 
35. A: Ja ja visst det går bra 
 
Vidare synliggörs dessutom rationaliteten i att det är vanligt att någon form av 
åtagande sker, antingen från den anställdes eller kundens sida. I samtalens sista 
faser finns också stöd för aktörernas rationalitet där det framkommer att det 
finns en ambition att komma överens om lösningen innan man avslutar. I fasen 
där ärendet avslutas enas aktörerna om vad man kommit fram till. Dessutom 
sker en verbal kvittering av resultatet av samtalet, som en sista försäkran om att 
ärendet löst.  
 
Det är, förutom att vara målinriktad, också rationellt att värna om lika 
behandling och rättvisa. En skadereglerare uttrycker: 
 

Vårt jobb är ju att se till att dom som ska ha ersättning, ska ha rätt ersättning, inte för 
mycket och inte för lite, och att det ska vara lika för alla. Det är ju liksom grundbulten i 
vårt jobb, att man inte gör olika. Att den ena får mer för att han är duktigare på att 
argumentera och den som håller tyst inte får någonting. Så får det inte vara. 

 
Att aspekter som rättvisa och objektiv bedömning är en del av den exekutiva 
rationaliteten är särskilt tydlig i försäkringsbranschen eftersom detta också är en 
del av den tjänst företaget tillhandahåller. Rättvis behandling åstadkoms genom 
att följa redan uppsatta regler. Johansson (1992:44) beskriver hur arbetet för 
skadereglerare i hög grad handlar om att tillämpa generella regler på konkreta 
ärenden. Det betyder att interaktionen mellan kunden och den anställde berörs 
av regler som begränsar och styr agerandet, och som i sin tur garanterar 
objektivitet. 
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Av den exekutiva rationaliteten följer också ett effektivitetsmål, vilket påverkar 
samtalens utformning. Aktörerna inte bara fokuserar det aktuella ärendet utan 
de följer också en kommunikationsstruktur som gör att ärendet hanteras 
effektivt. I kommunikationskapitlet åskådliggjordes hur samtalen följer fyra 
strukturerade faser som möjliggör utförandet av tjänsten och gör det effektivt. 
Merritt (1976) beskriver hur kommunikation i tjänstemöten också är reglerat av 
fyra maximer, eller grundsatser, som garanterar effektivitet. Hon ser för det 
första att det finns en grundsats om ”maximal lämplighet”. Det betyder att 
aktörerna alltid rättar sig efter en maximal lämplig tolkning, det vill säga det 
finns inget utrymme för felaktiga tolkningar och aktörerna ser alltid till att rätt 
budskap når fram. För det andra finns en grundsats om att utreda frågor, vilket 
innebär att alla repliker och frågor måste tas hänsyn till. I sociala möten mellan 
vänner behöver inte alla repliker beaktas eftersom det i sådana sammanhang 
inte finns någon effektivitetstanke. I tjänstemötets interaktion är emellertid 
kommunikationen bunden till den aktuella uppgiften. Därför utreds alltid 
replikerna som rör uppgiften. IR-analysen visade bland annat att kommunika-
tionen var symmetriskt eftersom aktörernas repliker innehöll både en respons 
och ett initiativ. Både kunder och anställda rättar sig således efter grundsatsen 
om att beakta alla repliker. Den tredje grundsatsen rör hur replikerna framförs, 
genom att aktörerna undviker frågor som baseras på felaktiga grunder 
säkerhetsställs effektivitet Till sist, beskriver Merritt, att grundsatsen om 
frågbara frågor gör att aktörerna endast ställer frågor där svaret inte är tydligt, 
något som inte nödvändigtvis är fallet i andra typer av interaktioner. Ur ett 
effektivitetsperspektiv är frågor där svaret är uppenbart inte lämpligt, medan 
sådana frågor används i andra sammanhang till exempel för att bekräfta 
varandra eller starta diskussioner.  
 
Målorienterat handlande, rättvisa och effektivitet är nyckelord inom den 
exekutiva rationaliteten. Konsekvenserna blir därför att interaktionen mellan 
kunden och den anställde karaktäriseras av opersonlighet och neutralitet. I 
samtalen mellan anställda och kunder finns förvisso repliker av mer relationell 
karaktär, men när ärendet ska lösas är det positionsbundna neutrala aktörer som 
utför detta. Enligt Brytting (2003:190) kan en överdriven personanknytning 
eller ett personligt hänsynstagande leda till negativa alliansbindningar eller 
korruption. Således krävs ett byråkratiskt stöd för att åstadkomma en 
professionell distans och för att undvika godtycklig behandling av kunden. Den 
personliga närheten förknippas oftast med mänskliga relationer och i den 
byråkratiska logiken spelar det ingen roll vem som möter vem. Ärendet är på så 
sätt endast löst sammankopplat med personerna som agerar. Det är givetvis 
kunden som framför ärendet och som tillsammans med den anställde löser 
problemet, men det är av underordnad karaktär att det är just dessa personer. I 
fokus är istället problemet och lösningen. Människorna är enbart de positioner 
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de intar. Kommunikationen sker därför mellan positionerna och inte mellan 
människorna som intar dessa positioner, något som jag återkommer till nedan. 
Att utöva en exekutiv rationalitet innebär således att personlig närhet måste stå 
tillbaka för effektivitet och målinriktat handlande. Det medför dessutom att 
specifika moraliska aspekter blir aktuella för aktörerna.  

Pliktetisk moral 

Byråkratin och det byråkratiska tankesättet har en viktig funktion när det gäller 
att hantera moraliska problem. Som påpekats tidigare kan de tre logikerna 
sammankopplas med olika moralfilosofiska uttryck. Den kommersiella logiken 
förknippas med begreppet egoism, medan den byråkratiska logiken istället 
kännetecknas av en norm där regler, rättigheter och plikt står i fokus. Det 
egoistiska tankesättet bottnar i en konsekvensetisk moral, något som inte kan 
appliceras på den byråkratiska logiken. Det centrala är inte resultatet eller 
konsekvenserna av handlingarna för den moraliska värderingen. Istället handlar 
det om att följa de regler som finns uppställda. I konsekvensetikens termer 
ligger detta handlingssätt närmast regelutilitarismen, där handlingar baseras på 
konsekvenskalkyler som syftar till att maximera nyttan för alla genom att följa 
regler. En avgörande skillnad är att moralen i den byråkratiska logiken ställer 
den handlande aktören i fokus och inte handlingens resultat, som i det 
konsekvensetiska tankesättet. Det är snarare aktörens intentioner med 
handlingen som mer eller mindre regelföljande som är central. Eftersom 
grundsynen i den moraliska handlingen inte baseras på kalkylerande, utan på 
förpliktelser och förnuftet, är den så kallade pliktetikens terminologi mer 
användbar för den byråkratiska logiken.  
 
Pliktetiken10 lyfter fram handlingar som obligatoriska utifrån givna regler. 
Kärnan i pliktetiken är att en handling betraktas som moraliskt rätt då den 
överensstämmer med en relevant princip eller förpliktelse (Etzioni, 1988:12). 
Det vill säga oavsett konsekvenserna, för mig själv eller för andra, föreskriver 
plikten att handla på ett visst sätt. Om det leder till något bra eller dåligt är 
sekundärt. Aktörens intentioner med handlingen är således viktigare än dess 
konsekvenser. I ett av de inspelade samtalen har kunden hittat ett fel i sitt 
försäkringsavtal som hon vill ändra.  
 
 
 
 
 

                                              
10 Också kallad deontologi vilket härstammar från grekiskan deon som betyder plikt, 
nödvändighet. 
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Samtalsexempel 21. 
4. K: och där står det förråd, byggyta 10 kvm och då står det isolering finns och då står 

det nej, men det ska stå ja där 
5. A: då ska vi sätta ett ja där ja, det kommer att påverka premien lite men det är inte 

mycket 
6. K: blir eh… det dyrare premie? 
7. A: lite dyrare kommer det bli ja, för att det blir ju dyrare att bygga upp då ifall det 

skulle brinna ner till exempel 
8. K: okej, men det ska ju vara rätt 

 
Att följa generellt giltiga regler och respektera andras rättigheter är viktiga. Det 
är således viktigt både för kunden och för den anställde att avtal och regler följs. 
Handlingarna kan också förankras i förnuftet. Genom att ljuga ökar man risken 
för att inte bli trodd, vilket gör att det är oförnuftig att inte tala sanning. 
Principen om att tala sanning bottnar därför i ett förnuftsbaserat pliktetiskt 
tankesätt. En skadereglerare menar att han är sanningsenlig eftersom: 
 

det är mitt jobb att tala om för kunderna hur det ligger till (…) Då tycker jag att jag har 
gjort rätt och då är jag nöjd med det 

 
Det är således centralt att vara både sanningsenlig och rättvis, något som 
vanligtvis uppnås genom att följa regler som är lika för alla. I relation till den 
kommersiella logiken, där egoismens principer legitimerar undanhållande av 
sanningen, finns här ett motstridigt förhållande för aktörerna att hantera. 
Förhållandet ställs på sin spets då aktörerna dessutom intar specifika positioner 
gentemot varandra för att kunna slutföra ärendet. I den byråkratiska logiken är 
den anställdes position en konsekvens av att vara ställföreträdare för kunderna.  

Ställföreträdare för den kollektiva kunden 

Det rationella för båda aktörerna är att fokusera och slutföra det definierade 
ärendet. Aktörerna närmar sig emellertid ärendet utifrån olika positioner. 
Kunden kan, på samma sätt som i den kommersiella logiken, enbart fokusera 
sitt eget ärende och sina intressen. Den anställdes agerande i tjänstemötet är 
emellertid inte på samma villkor, eftersom denne betraktas som ställföreträdare för 
kunderna i den byråkratiska logiken. Det vill säga, hon ansvarar för att alla 
kunder får en rättvis behandling.  
 
Begreppet företrädarskap introducerades i föregående kapitel för att beskriva 
den anställdes koppling till företaget i den kommersiella logiken. Med begreppet 
menas att den anställde företräder något som hon själv är en del av samt att det 
hon representerar görs närvarande genom företrädarskapet. Ställföre-
trädarskapet innebär istället att den anställde handlar istället för en annan aktör, 
eller i en annans aktörs ställe. Ställföreträdaren är en ersättare för någon som 
själv är förhindrad att agera (Eriksson, 2003). Dessutom innebär ställföre-
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trädarskapet, i Webers termer, att aktörens handlingar är bindande för de 
specifika medlemmarna i gruppen hon representerar. Det vill säga, 
ställföreträdarens handlingar får konsekvenser för gruppens medlemmar 
(Weber, 1968:416). I den kommersiella logiken innebär företrädarskapet att 
organisationens ekonomiska intresse realiseras i tjänstemötet genom den 
anställde. Det är också organisationen som gynnas, alternativt drabbas, av 
handlingarnas konsekvenser. Ställföreträdarskapet i den byråkratiska logiken 
tydliggör istället den anställdes koppling till kunderna och det är kunderna som 
gynnas eller drabbas av den anställdes handlingar. Det handlar alltså om att den 
anställde representerar en avgränsad grupps intressen inför kunden. En viktig 
distinktion är att den anställde inte representerar den specifika kunden som hon 
interagerar med i tjänstemöte. Istället är det alla kunder, som en definierad grupp 
med liknande intressen, den anställde är representant för. I det här 
sammanhanget kallar jag denna grupp för den kollektiva kunden. Det 
svartmarkerade strecket i figur 8 åskådliggör den anställdes strukturella 
bindningar till den kollektiva kunden.  
 

 
 
Figur 8: Dubbel interaktionstriangel med den anställdes relation till den kollektiva kunden. 

 
Figuren synliggör också den anställdes relation med den enskilda kunden samt 
relationen med organisationen. Dessa två relationer innebär att den anställde 
måste hantera, oftast beskrivna som motstridiga, krav från två olika ”chefer”. 
Förhållandet benämns vanligtvis med begreppet ”two-bosses dilemma” 
(Leidner, 1993; Fuller & Smith, 1996; Troyer et al., 2000; Rosenthal et al., 2001). 
I det här sammanhanget kan man istället tala om ett förhållande som 
kännetecknas av ett ”tre-chefs dilemma”, där organisationen, den enskilde 
kunden och den kollektiva kunden kan komma att ställa olika typer av krav på 
den anställde.  
 
Begränsningen i ställföreträdarskapet för den kollektiva kunden rör sig om vad 
hon får respektive inte får göra i den kollektiva kundens namn. I den 
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kommersiella logiken befinner sig kunden och den anställde som motparter i en 
förhandlingssituation där den anställde begränsas av sitt företrädarskap för 
organisationen. För den byråkratiska logiken gäller istället att de är 
samarbetspartner med samma mål, att lösa problemet, men där den anställde är 
begränsad i sitt handlande utifrån den kollektiva kundens intressen. Istället för 
vinning fokuseras således aspekter som rättvisa och målorientering, det vill säga 
kundernas mål samt rättvisa för alla kunder. Att agera rättvist är en viktig del i 
positionen som ställföreträdare. I enkätundersökningen tydliggörs det i frågan 
om vilka egenskaper som är viktiga för att göra ett bra arbete. Där svarar 92 
procent att det är viktigt eller mycket viktigt att ge alla kunder samma 
bedömning. Bland de olika yrkesgrupperna är det framförallt skadereglerarna 
som utmärker sig, där en större andel besvarar frågan med ”mycket viktigt”. 
  
Målet i ställföreträdarskapet kan uppnås genom två olika medel, dels genom att 
följa regelverket, dels genom yrkeskunskap. De två handlingssätten är av väsentligt 
olika karaktär eftersom det första handlar om villkor och avtal som företaget 
upprättat, medan yrkeskunskap är en del av den anställde själv. Både regelverket 
och yrkeskunskapen används emellertid i tjänstemötet i syfte att ställföreträda 
kunderna. Jag kommer först att diskutera hur regelverket normerar den 
anställdes handlingar och därefter redogöra för den professionella delen av 
arbetet.  
 
Den anställdes handlande regleras av procedurer, villkor och avtal. Exempelvis 
har företaget upprättat 14 grundläggande principer för hur skadehanteringen 
ska gå till. Bland annat poängteras att skaderegleringen ska vara konsekvent, 
enhetlig och rättvis. Vidare ska ersättningen bedömas med tillämpning av 
försäkringsavtalets bestämmelser, skaderegleringspraxis och gällande rättsregler. 
Det betyder att det inte är enbart regler som utformats av det egna företaget 
som styr de anställdas begränsningar. De måste även följa lagar och 
förordningar vars syfte är att åstadkomma rättvisa för alla medborgare. 
Dessutom åskådliggör några av de principer företaget upprättat att man hellre 
fokuserar alla kunder framför enskilda. Exempelvis betonas att skade-
hanteringen strävar efter att skydda samtliga försäkringstagares intressen. Trots 
att några principer i skadehanteringspolicyn också kan tolkas som en strategi för 
att garantera ekonomisk fördel, kan samma principer också fungera för att 
garantera lika behandling. Principen att ”råd och anvisningar ska lämnas om 
vilka åtgärder som ska vidtas för att begränsa en skadas verkningar” kan 
exempelvis tolkas som att företaget vill hålla nere kostnaderna i samband med 
ersättning. Men samma princip resulterar också i att kunderna får ett rättvist 
bemötande. De anställda upplever emellertid att skaderegleringspolicyn först 
och främst tar hänsyn till den kollektiva kundens intressen.  
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Detta handlar ju mycket om att vi ska vara rättvisa och korrekta och tala om för folk 
vad de har rätt att få, även om de inte kräver det. 

 
Genom att följa uppsatta regler upprätthålls en objektiv och rättvis behandling. 
Att tillgodose den kollektiva kunden intressen, och inte bara enskilda kunders 
behov, avspeglas också i en intervju med en skadereglerare. I citatet nedan 
illustreras denna åtskillnad, där skaderegleraren besvarar han frågan hur han 
ställer sig till mottot ”kunden har alltid rätt”. Han uttrycker att han i första hand 
inte kan ta hänsyn till den enskilda kundens intressen  
 

Precis den typen av jobb jag har, så funkar inte det (…) Det är ju samma om man skulle 
jämföra med en rättegång. En anklagad kan ju inte gå rätt in och säga att han är 
oskyldig, och då gå fri, det måste ju följa vissa rutiner. I det här jobbet kan inte kunden 
alltid få rätt. 

 
Att vara ställföreträdare för kunderna kan innebära vissa problem, bland annat 
kan den enskilda kundens och alla kunders intressen vara konflikterande. Ett 
exempel ges av en skadereglerare: 
 

När en kund tar en försäkring med oss så ingår dom ju ett avtal och då är det våra 
villkor som bestämmer vad det är för något som är ersättningsbart. Står det något i våra 
villkor och kunden säger emot det så är det ju inte rätt. 

 
Den anställde har således skilda krav från dels den enskilde kunden som vill ha 
den hjälp som hon anser att de egna individuella omständigheterna kräver, dels 
den kollektiva kunden som förutsätter och kräver att kunden inte ska behandlas 
som individ utan som ”fall” (Johansson 1992:43).  
 
När kunden och den anställde inte är överens om hur problemet ska lösas, är 
det därför viktigt att den anställde kan förklara vad som ligger till grund för 
beslutet. Enkätundersökningen visar att det är en mycket viktig del i arbetet. 90 
procent av de anställda menar att kunna förklara så att kunden förstår är mycket 
viktigt för att göra ett bra jobb. Man kan därför anta att kommunikativa 
kompetenser är centrala för den anställde. Att kunna övertyga kunderna om 
beslut som de initialt inte var överens om betraktas dessutom som en 
arbetsförmåga som ger tillfredsställelse. En skadereglerare säger:  
 

Det bästa är om man får en person som inte vill vara vållande, och som är 
småförbannad, och det har slutat med att han är glad för att han är vållande, då har man 
ju kommit dit man ska (…) Lyckas man med det och man är sams så är det väldigt 
roligt. 

 
Att kunna förklara och att få kunden att förstå är sannolikt en större del i de 
anställdas arbetsdag i försäkringsbranschen än vad det är i andra branscher. 
Kunderna har oftast endast lite kunskap om gällande försäkringsavtal och de 
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procedurer som omgärdar försäkringar. Dessutom har försäkringsbranschen 
mer byråkratiska drag än andra kommersiella verksamheter och kan i vissa 
avseenden betraktas som en myndighet, speciellt vad gäller regelföljande. Även 
om statliga myndigheter också har många särskiljande drag finns det strukturella 
likheter, såsom kontrollfunktioner och rättviseaspekter. Av den anledningen har 
de anställda i viss mån liknande arbetsvillkor som anställda inom statliga 
myndigheter. I synnerhet gäller det skadereglerarna, men det kan även gälla 
anställda i försäkringsbolaget i allmänhet eftersom regelstyrningen är generellt 
mer utbredd i försäkringsbranschen. Anställda med kundkontakter inom statliga 
myndigheter kan benämnas ”gräsrotsbyråkrater” efter Lipskys term ”street-level 
bureaucrats”11. Definitionen av en gräsrotsbyråkrat är en tjänsteman som 
tillhandahåller tjänster inom ramen för välfärdspolitiska ambitioner (Lipsky, 
1980:3). Johansson (1992:41) skriver att gräsrotsbyråkraten är en offentligt 
anställd tjänsteman som dels har direktkontakt med medborgarna i sitt dagliga 
arbete och dels har avsevärd handlingsfrihet i utförandet av sina arbets-
uppgifter. Begreppet är alltså avsett att beteckna relationer inom den offentliga 
sektorn, och därmed utesluta relationer som i grunden är ett uttryck för 
marknadskrafter. Det är därför, i min mening, ett lämpligt begrepp att använda 
för de anställda när de agerar inom den byråkratiska logiken där de 
kommersiella intressena inte är verksamma. Termen gräsrotsbyråkrat och de 
egenskaper som avses kommer att få större betydelse i nästföljande avsnitt där 
asymmetriska aspekter av interaktionen är i fokus.  
 
En del kunder betraktar också försäkringsbolagen som ”halvstatliga”, vilket 
påverkar deras handlingar i interaktionen. Bland annat säger en kund att 
ekonomisk ersättning inte är förhandlingsbart av den anledningen. 
 

jag ser det som en halvstatlig institution om vi säger så, jag menar då prutar man inte 
heller. 

 
Kundens utsaga tydliggör dessutom att det, både ur kundens och den anställdes 
perspektiv, finns en åtskillnad mellan företagets vinstintresse och de 
regelföljande handlingarna. Aktörerna betraktar alltså inte de regelföljande 
handlingarna inom den byråkratiska logiken som ett sätt för företaget att tjäna 
pengar.  
 
En skadreglerare menar att kostnaderna i samband med att följa gällande 
förordningar är av underordnad betydelse:  
 

                                              
11 ”Street-level bureaucrats” översätts ibland närbyråkrat, frontlinjebyråkrat, välfärdsbyråkrat 
eller gatubyråkrat. Jag utgår emellertid från Johansson (1992) som använder begreppet 
”gräsrots-byråkrat”. 
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Ett rimligt krav är ju att man vill ju ändå inte ha så mycket att man inte kan lägga 
tillräckligt mycket tid på de skador man har så att det blir rätt. Även om det ibland kan 
kosta mer att utreda om det ska betalas eller inte, så känns det bra att betala så mycket 
som det ska vara istället för att bara betala för att det går snabbare. 

 
Trots att reglerna och avtalen utformats och upprätthålls av företaget är inte 
regelföljande handlingar främst ett uttryck för vinstintresse. Det speglar istället 
rättvisa. Här synliggörs också att rättvisa inte enbart handlar om att motverka 
godtycklig behandling och garantera lika behandling av kunder, det handlar 
också om att motverka kommersiella krafter. 
 
I sin position som ställföreträdare för den kollektiva kunden är reglerna ett sätt 
för den anställde att åstadkomma rättvis behandling. När ställföreträdaren 
tillämpar reglerna handlar hon emellertid själv, det vill säga det är ett eget 
beslutsfattande och egna handlingar som utövas. Kritik som framförts mot 
byråkratin har bland annat innefattat att disciplineringen av de anställda 
resulterar i brist på spontanitet och frihet. Perrow (1986:5) hävdar emellertid att 
kritiken är obefogad eftersom krav på effektivitet och disciplinering inte endast 
kan tillskrivas byråkratin eftersom dessa krav återfinns i hela samhället. Inom 
försäkringsbranschen är dock regelföljandet viktigare än i många andra 
branscher. Det ska emellertid inte tolkas som att den anställdes handlings-
friheten inskränks. Man kan istället se att reglerna möjliggör för de anställda att 
ta egna beslut. När inga regler finns nedtecknade finns enbart otydlighet vad 
gäller gränserna för den egna friheten att ta beslut och agera. Genom att 
tydliggöra gränserna för handlingsutrymmet avgörs frihetsgraden för de 
anställda (Perrow, 1986:22).  
 
De anställda verkar emellertid ofta i situationer som är alltför komplicerade och 
dynamiska för att kunna reduceras till formella regler och instruktioner 
(Johansson 1992:44). Härmed blir den anställdes professionella kunskap 
centralt, det vill säga den formella och informella kunskap som är relaterat till 
deras yrke. Jag ser det som viktigt att poängtera hur de anställda också använder 
sin kunskap för att representera den kollektiva kunden. Utan denna kunskap 
skulle interaktionen presenteras som närmast robotliknande. Genom att 
förtydliga professionalismen är det möjligt att föreställa sig den anställde som 
en individ med eget handlingsutrymme inom ramen för regelverket. En 
skadereglerares citat illustrerar hur han själv måste ta beslut och agera utifrån 
reglerna: 
 

Ramarna är ju rättspraxis för vår del och försäkringsvillkoren kan man säga. Det är dom 
ramar vi ska vara inom. Man kan ju tycka att rättspraxis verkar vara rätt rakt men det är 
det ju inte. Det finns ju saker som kan vara olika för olika människor. 
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Rationaliteten inom den byråkratiska logiken konstaterades vara att lösa 
kundens ärende och den anställde representerar den kollektiva kunden genom 
att följa reglerna och genom att använda sig av sin yrkeskunskap. Att 
rationaliteten är att ärendet blir utfört handlar emellertid primärt inte om 
omfattningen av den anställdes kunskaper eller erfarenhet. En kund uttrycker 
att det egentligen inte spelar någon roll om han möter en praktikant eller någon 
med stor erfarenhet så länge hon gör det hon ska. ”Att göra det hon ska” kräver 
dock att den anställde har den kunskap och erfarenhet som behövs. Eftersom 
handlingsområdet i den byråkratiska logiken är en följd av den aktuella 
kontexten ställs emellertid olika krav på de anställda vad gäller omfattningen av 
kunskap. I vissa situationer krävs det att den anställde vet hur man registrerar 
en ändring i datasystemet, medan andra situationer kräver expertkunskaper om 
försäkringsavtal. Yrkeskunskapen kan således bestå av kunskap kring gällande 
regler och rutiner, men också av fackkunskaper kring försäkringstjänsterna. En 
skadereglerare uttrycker: 
 

Att jag kan mitt jobb att jag är utbildad på det jag sitter och svarar på. Att jag har 
kunskaperna för att utföra mitt jobb alltså. 

 
När det gäller de komplicerade försäkringsärendena är den anställdes kunskaper 
om försäkringar mer avgörande för hur ärendet blir löst. Det vill säga om den 
anställde har bristfälliga kunskaper kan hon inte säkerställa sitt ställföreträdar-
skap för den kollektiva kunden. Anställda uppfattas i den här kontexten som 
tjänstearbetare som erbjuder sin expertis till kunder. Kunskap är en betydande 
del av de anställdas arbete, vilket också enkätundersökningen tyder på. 90 
procent av de anställda svarar att ”ha goda fackkunskaper” är viktigt eller 
mycket viktigt, på frågan ”vilka egenskaper tycker du är mycket eller mindre 
viktiga för en anställd inom din yrkeskategori, för att göra ett bra arbete?”. 
Vidare belyser också de anställdas svar på påståendet ”Min uppgift gentemot 
kunden är att bistå med expertkunskap” att kunskap är en stor del av deras 
arbete med kunden, då 86 procent instämmer i påståendet. Då målet för 
interaktionen inom den byråkratiska logiken är att lösa den aktuella uppgiften, 
är yrkeskunskap ett medel för att nå målet.  
 
På samma sätt som den kommersiella logiken och positionen som företrädare 
för ett företag innebär etiska ställningstaganden, innebär också ställföreträdar-
skapet för den kollektiva kunden att etiska aspekter måste tas hänsyn till. Vad 
får ställföreträdaren göra när hon handlar i någon annans ställe? Att 
representera den kollektiva gruppen av kunder betyder, som vi sett, att rättvisa 
blir viktigt.  



 

 115

Pliktetiska skydd och begränsningar 

I den kommersiella logiken konstaterades att de etiska aspekterna villkoras av 
den anställdes koppling till företaget. I den byråkratiska logiken är den anställde 
ställföreträdare för den kollektiva kunden vilket i sin tur ger implikationer för 
hennes moraliska handlande. Både kundens och den anställdes handlingar kan 
betraktas utifrån ett pliktetiskt förhållningssätt i interaktionen. Bland annat 
följer de uppsatta regler och månar om rättvisa. Den avgörande skillnaden 
mellan den anställdes pliktetiska handlingar och kundens handlingar finns i 
ställföreträdarskapet. På samma sätt som den solidariska egoismen, som 
beskrevs i föregående kapitel, är det pliktetiska handlingssättet förenat med den 
position den anställde har. Det vill säga förpliktelserna betraktas som mer eller 
mindre frikopplade från ett personligt ansvar. Ställföreträdarskapet innebär att 
den anställdes regelföljande och professionella kunskap används för att uppnå 
rättvisa för den kollektiva kunden. Konsekvenserna av detta blir att det 
moraliska handlandet både inskränks och skyddas av positionen som 
ställföreträdare i den byråkratiska logiken.  
 
Johansson (1992:62) hävdar att det byråkratiska systemet gör aktören 
oåtkomliga för moraliska ställningstaganden. Genom att följa regler och enbart 
handlägga ärenden, snarare än att själv handla omöjliggörs moraliska beslut 
eftersom moraliska handlingar förutsätter ett individuellt handlande. Den 
anställdes handlingar blir därmed ett uttryck för reglementet och inte henne 
själv, vilket leder till att hon blir oförmögna att överhuvudtaget handla 
moraliskt. Man kan emellertid också betrakta individuella moraliska 
handlingarna som en del av den byråkratiska logiken. Trots att moraliska 
aspekter ofta sammankopplas med ett individuellt ansvar, kan man beskriva 
”den opersonliga byråkratins viktiga men ofta försummade funktion när det 
gäller att hantera moraliska problem. Den är som en maskin (…) som 
obevekligt mal på – i det här fallet i det godas tjänst” (Brytting 2003:190). 
Moraliska individuella handlingar ses därför som handlingar som ingår i den 
byråkratiska logiken. Att följa regler betyder alltså inte att individen saknar ett 
personligt ansvarstagande.  
 
I diskussionen om individuellt moraliskt ansvar kontra kollektiv regelföljande, 
kan konstateras att den byråkratiska moraliska handlingen är ett uttryck för det 
senare. Att följa regler och att utöva pliktetiska handlingar kan inte betraktas 
som ett eget ansvarstagande. Det vill säga frågan om hur de moraliska 
handlingarna ser ut är inte upp till individen, utan upp till regelverket. Att följa 
eller inte följa reglerna kan emellertid vara ett individuellt beslut. Den anställde 
kan välja att rätta sig efter reglerna och utöva det pliktetiska handlandet eller 
inte, på samma sätt som de egoistiska handlingarna kan vara mer eller mindre 
praktiserade.  
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Dessutom fungerar den byråkratiska logiken som ett skydd, eller en buffert mot 
eget ansvarstagande, eftersom begränsningar i handlandet kan hänvisas till 
reglerna och inte till de anställda personligen (Perrow, 1986:24). Moraliska 
aspekter sammankopplas ofta med ett personligt ansvar att göra rätt, men i det 
här sammanhanget verkar den moraliska värderingen som en kollektiv process. 
Det pliktetiska synsättet i den byråkratiska logiken får därför betydelse för det 
individuella ansvaret för handlingarna. Ett individuellt ansvarstagande är 
onödigt eller till och med skadligt då regelverket bör kontrollera handlingarna, 
snarare än individen. Aktörerna kan därför betraktas som oansvariga för sina 
handlingar så länge de följer reglerna. För den anställde är det förhållandet 
centralt eftersom reglerna kan användas som ett skydd för den egna moraliska 
identiteten. Konsekvenser blir att det personliga ansvaret inte blir för stort och 
de tvingas inte att ta egna moraliska beslut dagligen. Om arbetssituationen 
istället karaktäriseras av brist på- eller otillräckliga regler, saknas gränser för den 
anställde och det blir problematisk att själv sätta gränsen för var ”jobbet slutar”. 
Man kan därför betrakta det som ett sätt att skydda anställda mot 
känslobaserade beslut och känslor, vilket i sin tur kan leda till ”moralisk och 
mental utmattning” (Brytting 2003:194). Som exempel nämner Brytting hur en 
skadereglerare berättar hur han riskerar att bli handlingsförlamad om känslorna 
tar överhanden. Han kan då inte sköta sitt jobb och kunden som han känner 
empati för får inte den hjälp som behövs. Byråkratin motverkar därmed 
stressen för de anställda. På så sätt är handlingar inom ramen för reglerna inte 
problematiska utan snarare något som underlättar arbetet och bibehåller 
effektivitet och objektivitet. 
 
Reglerna kan, å ena sidan, beskrivas som skyddande för de anställda men de 
kan, å andra sidan, också betraktas som begränsande för det moraliska 
agerandet. Anställda uttrycker att reglerna ibland är hämmande. En 
skadereglerare beskriver hur det känns att behöva neka ersättning: 
 

Det är mer det här med att känna empati, för kunden kanske behöver ha en hyrbil men 
han har inte rätt till det och då kan jag ju inte bryta mot det. Jag menar, har du inte rätt 
till hyrbil så har du ju inte det men kunden kanske står där med tre barn och behöver ha 
hjälp och då måste jag säga tyvärr, ett av alla exempel.  

 
Det finns alltså inget handlingsutrymme för de anställda, att hjälpa till utöver 
vad reglerna tillåter. Kundernas ärenden ska lösas utifrån de regler som 
tillhandahålls oavsett den anställdes personliga etiska inställning. Att den 
anställde agerar som ställföreträdare för den kollektiva kunden får även andra 
konsekvenser för interaktionen i tjänstemötet. I följande avsnitt beskrivs hur 
aktörernas positioner också leder till en asymmetrisk interaktion. 
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Den asymmetriska byråkratiska relationen 

När aktörerna inträder i den byråkratiska logiken intar de också specifika 
positioner gentemot varandra. I den kommersiella logiken framstår de som 
förhandlingsparter eller motparter i en kamp om monetära medel. I den 
byråkratiska arbetar de istället tillsammans mot ett gemensamt mål. För att lösa 
uppgiften krävs det emellertid att de intar specifika positioner som är knutna till 
den byråkratiska strukturen. Den byråkratiska logiken utmärks av en över- och 
underordning där det är kunden som söker upp den anställde för att få råd och 
hjälp. Den anställde är således överordnad kunden trots att de gemensamt löser 
uppgiften.  
 
Utifrån Webers (1968:152) definition av makt, som sannolikheten att en aktör 
kan få sin vilja igenom, är det i den byråkratiska logiken den anställde som har 
makt. Det handlar alltså om att den anställde, genom sin position, har större 
möjligheter att avgöra utgången av tjänstemötet. Det är den anställde som har 
rätt att värdera olika aspekter som mer eller mindre viktiga för att kunna 
slutföra ärendet. Relationen mellan kund och anställd kännetecknas således av 
att ett ojämnt makt- och beroendeförhållande. Kunden befinner sig i en 
beroendeställning eftersom hon vill få råd och hjälp. Relationen är därför 
viktigare för kunden, för den anställde är kunden bara en i mängden.  
 
I tjänstemötet synliggörs en sådan asymmetrisk relation bland annat i 
kommunikationen mellan aktörerna. Samtalen är ofta uppbyggda så att kunden 
först ges utrymme att beskriva sitt ärende. Att aktörerna pratar om kundens 
ärende innebär emellertid inte att kunden kontrollerar aktörernas handlingar. 
Det behöver inte ens betyda att kunden har tolkningsföreträdare vad gäller 
innehållet i handlingsområdet, eftersom detta sker gemensamt i kommuni-
kationen. I de tjänstemöten som ingår i studien är det emellertid alltid kunden 
som avgör vad aktörerna samtalar om. Kunden kan därför sägas ha 
tolkningsföreträde vad gäller vad som ska ingå i samtalet inom det 
administrativa handlingsområdet. Det är, med andra ord, kundens ärende som 
är avgörande för innehållet i samtalet. I det inledande skedet av samtalet bildar 
den anställde sig en uppfattning av vad det är hon måste utföra åt kunden. 
Därefter har den anställde utrymme för att göra själva ärendet, det kan då 
handla om informera kunden om vad som sker sedan eller vad kunden behöver 
göra för att slutföra tjänsten. I en innehållslig analys av närhetsparen synliggörs 
att det finns tydliga skillnader i vem som har rätt att instruera den andre i 
dennes handlingar. Trots att IR-analysen visade att den anställde inte styr 
dialogen mer än kunden, är det ur ett maktperspektiv tydligt att den anställde 
har större möjligheter att få sin eller organisationens vilja igenom. Följande 
utdrag visar hur den anställde har rätt att bestämma över kundens agerande. 
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Samtalsexempel 22. 
39. A: Har du kommit fram med några lösörelistor där på det som är förstört? 
40. K: Jag är nästan färdig 
41. A:  Det är du ja, ja 
42. K: Jag ska försöka att få iväg det 
43. A: Ja för det vore jättebra om jag kunde få det innan vi pratas /vid tycker jag/ 
44. K: /så jag vet/ 
45. A: Mm 
46. K: Det är mycket rörigt runtikring hemma också så det är det som gör 
47. A: Ja ja visst, nej men för då har jag lite större uppfattning ungefär vart det kan 

hamna nånstans då 
48. K: Ja 
49. A: Den delen också 
50. K: Ja 
51. A:  Mm 
52. K: Okej, men då ska jag skicka dig den kopian istället 
53. A: Då skickar du kopian till mig plus dina lösörelistor så hör jag av mig onsdag 

torsdag till dig 
54. K: Okej 
 
Den anställde har alltid rätt att värdera information och ta beslut i den 
byråkratiska logiken. Detta trots att studien visar, som tidigare påpekats, att 
kunden och den anställde samarbetar i genomförandet av tjänsten. Kunden 
bidrar genom att lämna information, ställa frågor och själv ansvara för att 
problemet blir löst. En sådan beskrivning av kunden som en medproducent i 
tjänstemötet stämmer väl överens med resonemang från Service Management-
orienterad tjänsteforskning. Här framhålls att tjänsten skapas tillsammans med 
kunden, vilken därmed får status som ”co-creator” (Vargo & Lusch, 2004a; 
2004b; Ballantyne & Varey, 2006). Inom det företagsekonomiska fältet av 
tjänsteforskning diskuteras tjänster numera i termer av ”value-in-use”, där 
tanken är att kunden inte bara medproducerar tjänsten utan också dess värde 
för kunden. Beskrivningar av den här typen ger för handen att kunden frivilligt 
och aktivt medverkar i produktionen. Boltons och Houlihan (2005) ifrågasätter 
dock sådana beskrivningar och menar istället att alla kunder inte är villiga att 
delta och alla kunder har inte heller samma möjligheter att delta. Många kunder 
vill enbart genomföra transaktionen och även om de är medvetna om sin roll 
som kund är de inte intresserad av att få en överordnad position. I det här 
sammanhanget har de inte heller möjlighet till det. 
 
Vi kan således konstatera att det råder ett asymmetriskt maktförhållande mellan 
aktörerna i den byråkratiska logiken. Det finns två anledningar till det; 
relationen är en konsekvens av den anställdes yrkeskunskap eller en konsekvens 
av den anställdes position i organisationen. I Laing et als (2005) beskrivning av olika 
typer av kundönskemål framkommer att den anställde ges övertaget eftersom 
de har överlägsen utbildning och information, något som ger påtagliga sociala 
skillnader mellan den anställde och kunden. Mönstret i den interaktion Laing et 
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al beskriver speglar tillit till den professionella expertisen. Överordningen kan 
således också föranledas av den anställdes yrkeskunskap. Traditionellt sett har 
professionella tjänster oftast kännetecknats av över- och underordning baserat 
på den anställdes kunnande. Dessutom har kunden ofta ett underläge genom att 
de saknar kollektiv kunskap, det vill säga kunder är vanligtvis isolerade från 
andra kunder, medan den anställda kan rådfråga kollegor. Här finns emellertid 
en möjlighet att förändra asymmetrin. Kunden kan skaffa information eller 
argumentera så bra som möjligt utifrån de kunskaper man har.  
 
Utifrån den anställdes relation till företaget förfogar den anställde dessutom 
över organisatoriska resurser att belöna eller bestraffa kunden. I beskrivningen 
av gräsrotsbyråkrater synliggörs att den anställde har stor beslutsmakt över vilka 
som ska sanktioneras företagets tjänster. Här poängteras det handlingsutrymme 
gräsrotsbyråkraten har eftersom det är hon som fattar och verkställer beslut 
(Lipsky, 1980:15). Det vill säga att följa regelverket innebär också att kunna 
tolka det.  
 
Vidare har den anställde makt vad gäller hur kundens roll konstrueras. 
Byråkratin har förmåga att omstrukturera sociala relationer, närmare bestämt 
relationen mellan byråkratin och klient. Johansson (1992) beskriver exempelvis 
hur gräsrotsbyråkraten omvandlar individen till ”fall” eller ”ärende”. Av 
rättvise-, effektivitets- och kontrollskäl måste kunden inträda rollen som klient. 
Människors komplexitet gör att organisationen inte hantera en ”hel” människa 
utan kunden måste anta en form som passar för organisationen. Om kundens 
”unikhet” fokuseras blir det ohanterbart för den anställde att lösa uppgiften. 
Den anställde måste därför först konstruera klienten för att därefter hjälpa 
denne med ärendet. Kunden omformas således till en i förväg definierad 
administrativ kategori. Redan innan den anställde och kunden samtalar med 
varandra har kunden placerats, via telefonväxel, hos lämplig anställd och 
därmed definierats utifrån sitt ärende. Dessutom startar alla samtal med en 
kategorisering av kundens problem så att fler oväsentliga aspekter kan 
reduceras. Det vill säga i interaktionen tas endast hänsyn till sådant som, av 
organisationen, bedöms vara relevant (Johansson, 1992:51). Kunden får därmed 
en byråkratisk identitet. Att kunden omskapas till fall och får en underordnad 
roll ska emellertid inte tolkas som enbart negativt för kunden. För kunden är 
ärendets avslut viktigast och det är den anställde som förfogar över lösningen. 
Kunderna accepterar att hanteras som ärenden, så länge ärendet blir utrett 
(Bolton & Houlihan, 2005).  
 
Den asymmetriska relationen kan emellertid, paradoxalt nog, vara till fördel för 
kunden, trots underläget. Av ovanstående resonemang följer bland annat att 
kunderna inte vill medverka i tjänsteproduktionen. En anledning är att 
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samarbetet kring tjänstens utförande och tanken om kundernas egen 
medverkan för att skapa värde gör att kunderna upplever att de i högre grad 
ansvarar för tjänsten. I denna asymmetriska relation undviker således kunden 
ansvar och låter den anställde ta hela ansvaret själv.  
 
I den kommersiella logiken står aktörerna som motförhandlare gentemot 
varandra. I den byråkratiska logiken är de däremot samarbetande parter mot ett 
gemensamt mål. Det gemensamma för logikerna är emellertid att aktörernas 
positioner formas av relationen och tillhörigheten till organisationen. I den 
sociala logiken är istället aktörernas mänskliga egenskaper i fokus.  
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KAPITEL 8 

Den sociala logiken 

Den rådande normen inom den sociala logiken kan beskrivas som 
”människoorienterad”. En egenskap är att handlingarna inom logiken är riktade 
från en människa till den andre som en människa, det vill säga i jämförelse med 
handlingar som är riktade mot människans roll eller position i tjänstemötet är 
det istället personen som står i fokus. Termen person refererar här till varje 
människas unicitet och outbytbarhet. ”As persons, we are incomparable, 
unclassifiable, uncountable, irreplaceable” (W.H. Auden, citerat från Van 
Manen, 1997:6). Avgränsningen mot de andra logikerna finns således i de 
handlingar där aktörerna behandlar varandra som människor, som subjekt, och 
inte som en del av ett system eller kategori, som objekt (Eriksson, 2007:57ff), 
där de är förhandlingsparter eller ”ärenden”12. För de anställda är denna 
människoorientering viktig. I enkätundersökningen svarar exempelvis 82 
procent att ”få träffa människor i sitt arbete” har mycket eller ganska stor 
betydelse för dem personligen. I den sociala logiken är aktörerna i första hand 
människor och de omges av de handlingsmöjligheter och handlings-
begränsningar som människor har mot varandra, där regelverk och 
kommersiella intressen inte är av betydelse. Att agera som människa innebär 
bland annat att sociala egenskaper synliggörs och att relationer mellan 
personerna blir central. 

Personligt handlingsområde 

Handlingsområdet inom den sociala logiken rör således personerna som möts, 
snarare än de roller som de uppbär. Det tydliggörs bland annat i vissa sekvenser 
av samtalen där det är svårare att på repliknivå identifiera de institutionella 
rollerna. I följande exempel är det otydligt vem som är anställd och vem som är 
kund. 
 
Samtalsexempel 23. 

1: Ja okej 
2:  Det är mindre risk för älgkrockar då (skratt) 
1:  Ja ja ja men vad bra (skratt) 
2:  (skratt) ja förut så pendlade jag till Karlskoga 
1:  Ja okej ja då blev det lite mera åkning förut 

 

                                              
12 I det här sammanhanget är begreppen kund och anställd något missvisande eftersom dessa 
inte implicerar personen i resonemanget. Jag väljer emellertid att ändå använda dessa begrepp 
eftersom alternativet är språkligt omständligt. Att begreppen kund och anställd används 
innebär således inte att personerna betraktar varandra som sådana i den sociala logiken.  
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Person nr: 1 är den anställde, men hennes interaktion med kunden är inte 
bunden till hennes tillhörighet till organisationen. Replikerna ovan skulle kunna 
ingå i ett samtal mellan bekanta utanför en institutionell kontext.  
 
Handlingsområdet är emellertid inte helt frikopplat från de institutionella 
rollerna, eftersom repliker som är riktade mot varandra som människor ofta 
sammanfaller med eller ansluter till repliker som rör ärendet. En vanlig 
distinktion finns mellan relationella och transaktionella repliker, även om 
särskiljandet inte är helt oproblematiskt. Med transaktionellt tal menas ”sak- 
eller uppgiftsorienterat tal” och relationellt tal refererar till ”deltagar- och 
relationsorienterat tal” (McCarthy, 2000:84). Uppdelningen mellan 
transaktionella- och relationella repliker försvåras bland annat av att det är 
vanligt att de transaktionella replikerna ger upphov till relationella ämnen 
(Ylänne-McEwen, 2004). Exempelvis i samtalet ovan är det kundens ärende 
som föranleder samtalet om älgkrockar. Tykesson-Bergman (2006:147) finner 
också att avgränsningen mellan relationellt och transaktionellt orienterad 
interaktion kan vara otydlig och McCarthy (2000:104) argumenterar för att det i 
vissa fall är omöjligt att skilja på dessa. Följaktligen är de relationella replikerna 
och det personliga handlingsområdet delvis sammanbundet med institutionella 
ramar i tjänstemöten.  
 
Trots svårigheten att helt åtskilja handlingsområdet från institutionella aspekter 
finns det repliker av mer social karaktär som jag tolkar vara ett uttryck för den 
sociala logiken. En markör för det personliga handlingsområdet finns bland 
annat i ordvalen i samtalet, där aktörerna pratar om sig själva utifrån ”jag”. Ett 
vanligt kännetecken för institutionella samtal är att den anställde använder 
termen ”vi” istället för ”jag”. ”Vi” refererar till den organisatoriska 
tillhörigheten och användning av ”vi” gör att aktörerna orienterar sig mot de 
institutionella rollerna (Drew & Heritage, 1992:30f). Det innebär också att den 
enskilde individens ansvar minskar eftersom ”vi” innefattar fler än mig. När 
aktörerna istället använder sig av ”jag” i samtalet medför det att aktören ökar 
sitt eget personliga deltagande och åstadkommer ett samtal som är mindre 
institutionellt präglat (Drew & Heritage, 1992:63). Jag-användning är således 
förknippat med person snarare än institution, vilket gör att sociala aspekter och 
personliga egenskaper har företräde. 
 
Handlingsområdets repliker har vidare särskiljts utifrån graden av personlig 
orientering och intimitet. På den enklaste nivån är aktörerna orienterade mot 
varandra men replikerna innehar ingen personlig information. Artighetsfraser är 
ett exempel på sådana repliker. Därutöver finns repliker där aktörerna 
orienterar sig mot varandra med ett högre inslag av personlig anpassning, så 
kallat småprat. Dessutom finns inom handlingsområdet också aspekter som rör 
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aktörerna från ett personligt perspektiv. På denna nivå kan unika personliga 
egenskaper komma att uttryckas, något som innebär en högre grad av sociala 
och relationella aspekter.  
 
På nivån utan personlig information finns repliker som sker till synes 
automatiskt i kommunikationen. Det handlar om att aktörerna använder 
artighetsuttryck som exempelvis ”tack ska du ha” eller ”hejdå”. Jag betraktar 
artighetsrepliker som en del av den sociala logiken eftersom de är riktar sig mot 
den andre som person. Artighet kan emellertid betraktas på olika sätt. Man kan 
exempelvis studera artighet som enbart en språklig aktivitet där artighetsfraser 
ses som ett sätt att effektivisera kommunikationen (Fraser, 1990). De inledande 
artighetsfraserna i tjänstemötet kan betraktas som sådana i och detta perspektiv 
också ses som tidsekonomiska och effektiva. I synsättet fokuseras emellertid 
inte de agerande personerna. Om artighetshandlingar finns i språket och inte 
hos aktörerna finns inget utrymme att diskutera aktörernas normer och 
intentioner utöver informationsutbyte. Ur ett annat perspektiv ses artighet 
istället som en handling som sker enligt de för tillfället rådande villkoren. 
Artighet betraktas här istället som en del av en överenskommelse i ett så kallat 
samtalskontrakt (Fraser, 1990). Samtal studeras i denna ansats med 
utgångspunkt i att aktörerna tillsammans formar eller förhandlar om reglerna 
för samtalet. Att vara artig innebär att följa kontraktet och att vara oartig är att 
göra överträdelser mot kontraktet (Tykesson-Bergman, 2006:44). Annorlunda 
uttryckt, oartighet är handlingar som bryter mot samhandlingskretsens normer. 
I tjänstemötena i den här studien är det ovanligt med den här typen av 
kontraktsbrott. Artighetsreplikerna följer, och därmed också synliggör, själva 
samtalskontraktet mellan aktörerna. Artighetsreplikerna är dessutom i hög grad 
standardiserade. De ingår som en rutiniserad del av samtalet som sker till synes 
oreflekterat och automatiskt. Artighet är därmed också svårare för aktörerna att 
lägga märke till, eftersom överträdelser mot rådande normer är lättare att 
upptäcka. I enkäterna tydliggjordes emellertid att artighet är en viktig del i 
samtalet. På frågan som handlar om bemötande där respondenterna fick ta 
ställning till vilka egenskaper som är viktiga för att göra ett bra jobb besvarar 92 
procent att vara artig är ”viktigt” eller ”mycket viktigt”. I intervjuerna med 
kunder och de anställda framstår artighet som ett nödvändigt kommunikativt 
inslag, som emellertid knappast uppfattas. Kunderna uppger att den anställde 
var artig, men de har svårigheter med att utveckla vad de menar. Deras intryck 
är att den anställde är trevlig och tillmötesgående.  
 

jo jo hon var tillmötesgående alltså, det är svårt att säga, trevlig på ett speciellt sätt, men 
hon var uppriktigt sagt trevlig tyckte jag 
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Utöver dessa inriktningar diskuteras också artighet som markörer för 
skiftningar i samtalet. Ylänne-McEwen (2004) utgår från Goffman när hon 
diskuterar hur artighetsstrategier ingår i aktörernas ”footing”, det vill säga på 
det sätt de skiftar inriktning och perspektiv i samtalet. Genom artighet är det 
möjligt att byta orientering i kommunikationen och Ylänne-McEwen ser att 
aktörerna tillfälligt inriktar sig mot relationsmål i konversationen genom 
artighetsfraser. På liknande sätt kan man betrakta artighetsfraserna i den här 
studien. I nedanstående citat är artighetsrepliker en markör för att interaktionen 
inriktar sig mot ett relationellt mål, det vill säga ett syfte utöver det 
instrumentella målet för samtalet. Kunden har i det här samtalet ringt för att 
berätta att hon av misstag inte betalat månadens faktura (artighetsrepliker 
kursiverade) 
 
Samtalsexempel 24. 
39. A: Ja ja men så kan det ju bli va men det händer… 
40. K:  Men nu har jag inte varit inne och kollat så att…, men att givetvis ska det finnas 

pengar åt er nästa gång alltså 
41. A:  Ja a 
42. K:  Jag är bara ledsen att det blev så här då 
43. A:  Ja nej men det är ingen fara, det, det fungerar ju precis som förut, bara se till att det 

finns till nästa gång då 
44. K:  Ja jo men det gör det ser du 
45. A:  Ja a men då ordnar det sig 
46. K:  Det är antagligen nåt sånt där fel jag har gjort då 
 

Skiftningarna i samtalen har däremot inte alltid en inriktning mot ett relationellt 
mål. Artighetsrepliker används bland annat också för att betona fasskiften i 
samtalen. När aktörerna lämnar ärendefasen tackar de varandra för att övergå 
till den sista fasen, där de återigen artigt avslutar med replikerna hejdå-tack, 
hejdå. Artighetsfraser ingår också inom faserna där de istället markerar tillfälliga 
nyorienteringar. I några samtal hade den anställde problem med datorn och 
behövde lite extra tid för att utföra ärendet. I dessa fall är artighetsrepliker mer 
frekventa (artighetsrepliker kursiverade).  
 
Samtalsexempel 25. 
18. A:  Men du nu var det i alla fall fel, jag fick tillbaka kunden som jag hade innan dig så 

jag måste be… jag är hemskt ledsen men jag måste be dig om ditt personnummer 
en gång till 

19. K:  okej 
 
Artighet kan i de ovanstående exemplen också betraktas som ansiktsräddande 
strategier (face-saving). Begreppet ”face” har sitt ursprung i Goffmans 
dramaturgiska perspektiv och refererar till den bild av sig själv man vill visa upp 
eller det intryck aktören vill göra (Goffman, 1982:5). Artighet ses härmed som 
en strategi för att mildra potentiella hot mot aktörernas självbild (Brown & 
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Levinson, 1987:61). Exempel på ansiktshotande aktiviteter är bland annat när 
aktörerna ger order, uppmaningar, klagomål och kritik. Dessa kan framföras 
med artighetsstrategier för att rädda ansiktet på sig själv eller den andre. Det här 
tydliggör också en annan viktigt aspekt, nämligen att inom den sociala logiken 
finns handlingsutrymme att agera på ett sätt som hotar den andres självbild. Denna 
möjlighet eller risk finns inte inom de andra logikerna eftersom de där inte 
agerar som personer med en självbild mot varandra. 
 
Artighetsreplikerna är således orienterade mot den andre som person, men de 
innehåller inget personspecifikt i bemärkelsen att aktörerna säger något om sig 
själva eller den andre. Ett något högre socialt inslag finns i så kallat ”småprat”. 
Det vetenskapliga begreppet småprat (small talk) brukar hänföras till 
Malinowski, som på 1920-talet introducerade begreppet fatisk kommunikation 
eller gemenskap. Med småprat avses ”a range of supposedly minor, informal, 
unimportant and non-serious modes of talk” (Coupland, 2000:1). Den fatiska 
gemenskapen innebär att aktörerna orienterar sig mot varandra endast med 
intentionen att etablera och upprätthålla social kontakt. När aktörerna 
småpratar med varandra är det en typ av samtalande som inte har något explicit 
syfte. Småpratet fyller på så sätt ett kommunikativt ”tomrum” (McCarthy, 
2000:103). Den här typen av kommunikation innebär bland annat att man håller 
kommunikationskanalen öppen, vilket möjliggör fortsatt kommunikation och 
en utveckling av relationen. På det sättet är det samtalets ”kitt” och aktörerna i 
tjänstemötet orienterar sig mot varandra som personer genom detta ”kitt”. 
 
Utöver artighet och småprat utför aktörerna handlingar som rör deras 
personliga uppfattningar, värderingar och känslor. De inspelade samtalen 
innehåller emellertid få repliker av personlig karaktär. Aktörerna har en 
distanserad hållning gentemot varandra, vilket också tydliggörs i kommuni-
kationen. Det finns få tecken på sociala bindningar eller personlig närhet. Med 
tanke på aktörernas förutsättningar i tjänstemötet som främlingar som endast 
möts under en begränsad tid med en tydlig distanserad relation framstår inte 
detta som förvånande. Men trots att tecken på personlig närhet saknas i 
replikerna finns emellertid, på en övergripande nivå, aspekter som rör deras 
personliga egenskaper och deras uppfattning om den andres personlighet. 
Eftersom det är två unika människor som möts bidrar båda med sina unika 
personliga egenskaper. I intervjuerna med kunder framkommer ofta deras 
uppfattning om den anställdes personliga, mänskliga egenskaper. Ofta beskrivs 
den anställde i positiva termer.  
 

Så där att man känner liksom att hon bryr sig, tillmötesgående, hjälpsam, ska jag säga, 
väldigt hjälpsam och sen glad och käck så där 

 



 

 126 

En kund hade inte heller några problem med att också beskriva den anställdes 
utseende och personlighet, trots att hon aldrig sett den anställde: 
 

ja… en dam i femtiosex årsåldern, glasögon, lite… ja nånting åt det hållet.., lite blyg 
egentligen, å kanske titta på folk, men gärna kan prata i telefon då, vill gärna hjälpa om 
man ber om det, men sen vet jag inte om hon skulle ta tag i initiativ själv och göra lite 
extra för en, men just om man säger nåt så kommer hon att kolla det, lite så känns det 
då 

 
Egenskaperna som beskrivs är kopplade till den andra människan som kunden 
möter. Att kunden också ser den anställdes institutionella roll och koppling till 
organisationen kan anas i egenskaper som hjälpsam och initiativtagande. När 
kunden emellertid beskriver den anställde som glad och käck är det uteslutande 
mänskliga egenskaper som fokuseras. Här betraktar inte kunden den anställde 
som en del av ett system eller som en professionell roll, utan som en agerande 
människa.  
 
Likaså beskriver de anställda kundernas personliga egenskaper så som de 
uppfattar dem. Vissa kunder upplevs exempelvis som mer trovärdiga och kan 
därför få uppskov med fakturan. I intervjuerna påpekas också ofta att alla 
människor, både kunder och anställda är olika.  
 

Vi har säkert olika sätt att bemöta kunderna och resonera om saker och ting, där är vi ju 
bara helt vanliga människor som fungerar på olika sätt 

 
Interaktionen präglas därför av personliga och unika processer. Både kunder 
och anställda nämner också sina egna personliga egenskaper och hur den egna 
identiteten bidrar till interaktionens utformning.  
 

Jag är själv ganska öppen och glad och vi skämtade lite grann och pratade och det 
tycker jag att man kan bjuda lite grann på sig när man har med människor att göra. 

 
Trots att alla personer betraktas som unika och olika, sker samtidigt kognitiva 
kategoriseringar av den andre i mötet. Anställdas grupperingar av kunder kan 
hänföras till deras arbetsinsats i mötet. Kunderna kan kategoriseras utifrån den 
arbetsbörda de innebär för den anställde. En skadereglerare uttrycker det så här: 
 

Det finns ju såna som accepterar det som vi säger utan diskussion (…) sen finns det ju 
då såna som inte kan acceptera sin självrisk och det man säger och tycker att man pratar 
skit egentligen (…) sen finns det ju såna kunder som är väldigt blyga när dom ringer in 
och som har svårt för att få ut information från dom och så. 

 

Den här typen av kategoriseringen är emellertid inte ett uttryck för att den 
anställde placerar kunden i administrativa fack för att kunna genomföra ärendet 
(Johansson, 1992), såsom var fallet i den byråkratiska logiken. Kunderna 
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kategoriseras på ett förefallande omedvetet sätt där aspekter av kundens 
personlighet bedöms. Abiala (2000:115f) finner att serviceanställda grupperar 
kunderna bland annat med hänsyn till dels ålder, kön och deras tidigare vana av 
tjänsten, dels hur besvärliga de upplevs att hantera i tjänstemötet. Den 
anställdes uppdelning av kunder har följaktligen inte enbart betydelse för 
arbetsinsatsen i mötet, den innebär också att kundens personliga egenskaper 
identifieras för att kunna bemötas på ett lämpligt sätt. I samband med detta 
påtalas också att det är viktigt att ”personkemin” stämmer mellan aktörerna 
eller att man anpassar sig till varandras. 
 

Jag tror att har man varit med ett tag så tror jag att man känner av efter första samtalet 
när kunden ringer. Jag tror att man analyserar, jag tror kunden även analyserar den som 
man har kontakt med här, ganska snabbt. Var man har varandra. Men just där så är det 
ju olika människor.  

 

En vardaglig förståelse och upplevelse av ”personkemi” förefaller vara tämligen 
oproblematisk, trots att begreppet är teoretiskt svåravgränsat. Definitioner av 
det engelska närliggande begreppet ”rapport” (ung. god relation) varierar från 
att innefatta en känsla av genuin mellanmänsklig mottaglighet och omtanke 
(Ashforth & Humphrey, 1993), till aspekter som att känna sig väl till mods med 
interaktionen (Dell, 1991). Gemensamt för de flesta definitioner är att aktörerna 
upplever en angenäm interaktion där de på något sätt känner sig förbundna till 
varandra (Gremler & Gwinner, 2000). Att uppleva sig förbunden till den andre 
behöver emellertid inte betyda att aktörerna känner ansvar eller förpliktelser 
gentemot varandra. Det rör snarare upplevelsen av varandra som unika 
personer som är förbundna genom kommunikationen. 
 
Den här föreställningen av varandra som unika individer måste emellertid ställas 
mot den bild som framkommer av kommunikation i samtalen. I den senare 
finns få tecken på unicitet och specifika individuella särdrag. Kommunikationen 
följer oftast ett tydligt mönster och repliker av typen närbelägna par som 
förstärker intrycket av standardisering är frekventa. När aktörerna också pratar 
om varandra utifrån kognitiva kategorier är det ett tecken på att personliga 
egenskaper inte alls beaktas i så hög grad. Handlingsområdet innebär därför ett 
paradoxalt förhållande vad gäller det ”unika” i tjänstemötets interaktion. I olika 
forskningsinriktningar vad gäller tjänstemöten framkommer också denna 
motsättning. Det finns en tanke om att varje tjänstemöte är unikt eftersom två 
unika personers interaktion aldrig kan kopieras (Bettencourt & Gwinner, 1996). 
Men det finns också påståenden som gäller det motsatta förhållandet, där 
tjänstemöten betraktas som i hög grad rutiniserade och massproducerade 
(Gutek, 1995). Min uppfattning av tjänstemötena i den här studien är att 
handlingar ofta är av standardiserad karaktär, men personerna som möts är aldrig 
standardiserade. Det resulterar i slutsatsen att interaktionen är både rutiniserad 
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och unik, men vad gäller olika nivåer av handlingsområdet. Som vi ska se nedan 
finns det inom den sociala logiken alltid en möjlighet för personerna att bli 
personliga genom den sociala responsiviteten. Aktörernas personliga 
egenskaper och känslor ingår i den nivån som aldrig kan bli föremål för 
rutinisering. Därmed blir också varje möte unikt och personerna outbytbara i 
den sociala logiken.  
 
Unicitet och sociala handlingar ska emellertid inte förväxlas med ett bra och 
positivt samtal. Anställda nämner att alla samtal inte förlöper så väl. Inom den 
sociala logiken och det personliga handlingsområdet också finns möjlighet att 
uttrycka negativa åsikter, som exempelvis behöver framföras med artighet för 
att rädda självbilden. När två personer möts inom den sociala logiken är det 
alltså både goda och mindre goda egenskaper av personligheten som uttrycks. 
Replikerna inom det personliga handlingsområdet är ofta förknippade med 
aspekter som rör ärendet, vilket inom försäkringsbranschen också innefattar 
nekande besked på kundens fordran. I samband med avslag finns också 
utrymme för att uttrycka ett visst missnöje och ilska. Alla anställda nämner att 
det tillhör deras vardag att ta emot samtal från arga kunder. Det kan handla om 
kunder som upplevs som lite ”bråkiga” eller har en negativ inställning, vissa av 
de anställda berättar till och med att de blivit hotade av kunder: 
 

Det är så ja… och sen har man ju de här när man kommer in med ett hot också då, det 
har ju också inträffat någon gång, så där då att man har fått höra ”jag vet var du bor” 

 
Över hälften av de anställda uppger att de minst någon gång i veckan möter 
kunder som de upplever som ”besvärliga” att handskas med. Dessutom uppger 
41 procent att de någon gång i månaden eller oftare känner sig orättvist 
behandlade av kunder. Som tidigare påpekats är den sociala logiken inte helt 
frikopplad från de institutionella rollerna. På skadeavdelningen uppger 60 
procent att de möter besvärliga kunder och 50 procent att de känner sig 
orättvist behandlade av kunder. Sannolikt tyder siffrorna på att skadereglerarna 
oftare förmedlar, i kundens ögon, negativa besked. 
 
I den sociala logiken finns således handlingsutrymme för aktörerna att uttrycka 
sina personliga värderingar om den andre, som subjekt till subjekt i Erikssons 
terminologi (Eriksson, 2007:58). Denna möjlighet är det emellertid endast 
kunden som kan utnyttja eftersom den anställde är begränsad i sitt 
ställföreträdarskap, vilket diskuteras vidare i ett nedanstående avsnitt.  
 
Sammanfattningsvis består handlingsområdet i den sociala logiken av 
handlingar som är riktade mot aktörerna som personer. Det innefattar repliker 
från sådana som uttrycker artighet till repliker där aktörernas personlighet och 
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personliga uppfattningar synliggörs, positiva som negativa. Det gemensamma 
för handlingsområdet, trots att repliker återfinns på olika nivåer av personlig 
och social inblandning, är den bekräftande rationaliteten. 

Bekräftande rationalitet 

När aktörerna vänder sig mot varandra som personer och inte som ärenden 
eller förhandlingsparter är rationalitet sammanbunden med social responsivitet 
(Asplund, 1987a). I Asplunds termer innebär social responsivitet helt enkelt att 
människor är samhälleliga, sällskapliga och svarsbenägna (Asplund, 1987a:11f). 
Det ”handlar om människans sällskaplighet och om hennes benägenhet att 
’svara’ när det ställs ’frågor’ till henne. Denna responsivitet är så stark att 
människan ofta ställer frågor bara för att få tillfälle att svara” (Asplund, 
1987a:29). Vidare beskrivs denna svarsbenägenhet som en elementär egenskap 
hos människan, det vill säga att det finns inget som kan förklara den eftersom 
det är en grundläggande egenskap som gör att individen är oförmögen att 
hindra den. Att låta bli att svara kräver träning, även om svaret kan uttryckas på 
olika sätt.  
 
Att vara människa och möta en annan människa innebär således att vara socialt 
responsiv. I tjänstemötena tydliggörs egenskapen i det personliga handlings-
området, där artighetsrepliker och småprat är ett uttryck för social responsivitet. 
I en del fall tar faserna ”avslut av ärendet” och ”avslut av samtalet” längre tid 
än vad själva ärendefasen tar. Exempelvis är aktörerna i de sista faserna i 
samtalet angelägna om att svara på den andres repliker vilket gör att fasen kan 
sträcka sig över 4-8 repliker. På liknande sätt är replikerna angående älgkrockar 
ovan ett exempel på aktörernas responsivitet. Fler repliker används således för 
att vara artig mot varandra än vad som används för att utföra ärendet i vissa 
tjänstemöten. I Asplunds resonemang är anledningen att den sociala 
responsiviteten är problematisk att ”stänga av”. Konsten att avsluta ett samtal 
handlar om konsten att vidmakthålla, in i det sista, social responsivitet och 
undvika att någon av aktörerna uppträder asocialt responslöst (Asplund, 
1987a)13.  
 
I den här typen av möten är emellertid den sociala responsiviteten rutiniserad 
och därmed också reglerad. Som nämnts tidigare är kommunikationen i 
tjänstemötena väl strukturerad. Det innebär att det finns inbyggda föreskrifter 
för hur den sociala responsiviteten bör uttryckas. Exempelvis betraktas det som 
ett normbrott att inte vara artig. Det vill säga, även om den sociala 
responsiviteten är grundläggande för interaktionen finns förutom denna också 
ett rätt sätt att respondera gentemot varandra. Det är inte tillräckligt att enbart 
                                              
13 Asocial responslöshet är den sociala responsivitetens motsats.  
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svara, aktören måste också svara på ett överensstämmande sätt. Repliker med 
bekräftande respons betraktas generellt som indikatorer på en god 
kommunikation (Mattsson & den Haring, 1997). Det lämpligaste sättet att svara 
i tjänstemötena verkar vara genom att bekräfta den andre14.  
 
Karaktäristiskt för bekräftande handlingar är att aktören betraktas som en 
person och bekräftas som en person (Ikäheimo, 2002). Den engelska 
benämningen recognition, som jag här väljer att översätta med bekräftelse, 
diskuteras i flera teoretiska fält såsom i moral-, social- och politisk filosofi och 
har de senaste åren bland annat blivit uppmärksammat i en debatt om social 
rättvisa (se t ex Heidegren, 2004). En av förgrundsgestalterna inom den 
teoretiska utvecklingen är Honneth (1995) som delar konceptet i tre sfärer där 
olika former av bekräftelse beskrivs. Bekräftelse finns inom en privat sfär där 
handlingen betraktas som emotionell till sin karaktär. Vidare handlar bekräftelse 
inom en legal sfär om individens kamp om erkännande genom jämlika 
rättigheter. Begreppet används dessutom inom en kulturell- eller politisk sfär 
där det betecknar bekräftelse av värderingar (Petersen & Willig, 2004). Det är 
inom den privata sfären, där mellanmänskliga relationer är i fokus, som 
bekräftelsen sker mellan personer. Begreppet refererar emellertid, även inom 
denna sfär, till olika företeelser beroende på teoretisk utgångspunkt och syfte, 
vilket skapat en viss begreppsförvirring. Dessutom uppstår ytterligare 
svårigheter när begreppet översätts. Bekräftelse kan exempelvis avse att 
identifiera den andre genom dennes egenskaper, att erkänna sina misstag eller 
att bekräfta och värdesätta den andre (Ikäheimo, 2002). I den sistnämnda betydelsen 
framkommer aspekter som är relevanta för rationaliteten i den sociala logiken 
och jag väljer att i huvudsak tala om bekräftelse av den här typen när det 
handlar om mellanmänsklig interaktion.  
 
En betydelsefull anmärkning är att varken social responsivitet eller bekräftelse 
handlar om att försöka uppnå gemensam mening eller förståelse. Agerandet 
som socialt responsiv kan urskiljas i både förhållanden som präglas av 
samförstånd och i sådana förhållanden som är präglade av oenighet och 
motsättning (Asplund, 1987a:16). Att småprata eller att vara artiga mot varandra 
är således handlingar som bekräftar den andre, men dessa behöver inte vara 
goda handlingar som syftar till att skapa konsensus. Social responsivitet innebär 
också svar som ilska, avund och konflikt (Asplund, 1987a:42f). Anställda 
beskriver hur samtal med kunder ibland inte förlöper väl. Ofta förknippar man 
det till brister i ”personkemin” och att ärendena i sig är känsliga att förmedla. 

                                              
14 Aktörernas intentioner i den sociala responsiviteten diskuteras emellertid inte av Asplund 
(Eriksson, 2007:55)  
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Kundernas reaktion i ilska eller irritation är ett uttryck för icke-bekräftelse. En 
anställd beskriver en sådan situation: 
 

I: Händer det att du möter arga eller aggressiva kunder? 
R: Det händer flera gånger. Det gäller att vara väldigt lugn. Det finns ingen anledning 
för mig att ta åt mig, jag förstår om kunden är arg och upprörd. Men det får gå till en 
viss gräns annars kan vi inte ha en dialog på telefon. Då kanske det är lika bra man 
säger att: Vi avbryter här, så hörs vi av i morgon i stället och fortsätter diskussionen. 
Det tror jag är viktigt, för man hör direkt om man inte är på samma nivå, när 
diskussionen spårar ur så är det ingen idé att fortsätta. 

 
Artighetsreplikerna är inte heller ett uttryck för att skapa konsensus. På samma 
sätt innebär inte heller småpratat att personerna på en djupare nivå enas till 
exempel om att älgkrockar är vanligare om man kör långa sträckor. Småprat 
skapar istället sociala bindningar mellan aktörerna ”endast” genom att ”byta 
ord” (Coupland, 2000:2). Småpratet används således inte för att skapa 
gemensam mening eller förståelse i samtalet, trots att det har relationella 
funktioner. Istället argumenterar Malinowski snarare för det motsatta. 
Småpratet gör att ordens mening helt saknar relevans, exempel att artigt fråga 
om vädret innebär inte att aktörerna informerar varandra eller utbyter några 
tankar. Orden i sig och dess mening blir oviktiga (Malinowski, 1923:151). 
Replikerna i de här korta, distanserade tjänstemötena är istället inriktade på att 
uppnå bekräftelse i ett kommunikativt och personligt hänseende.  
 
Bekräftelsen inom den sociala logikens rationalitet betyder att aktörerna gör en 
bedömning den andre som person och responderar utifrån denna värdering. 
Responserna kan emellertid vara antingen bekräftande eller icke-bekräftande. Det 
vill säga när aktörerna besvarar en artig hälsning eller replik utövar de en 
bekräftande handling. Skulle de istället vara oartiga eller ignorera den andre 
personen är det en aktiv handling som signalerar icke-bekräftelse. Att 
nonchalera den andres repliker är således inte ett uttryck för asocial 
responslöshet15 utan ett sätt att aktivt förmedla ”jag bekräftar inte dig”. Inom 
den sociala logiken är det omöjligt att inte svara på en social handling16. Att inte 
bemöta en handling inom logiken betraktas istället som en aktiv handling i sig, 
det vill säga i det här sammanhanget ett icke-bekräftande. Rationaliteten inom 

                                              
15 Asocialt responslöshet betecknar handlingar som inte är socialt responsiva. I Asplunds 
termer sträcker sig emellertid begreppet både över handlingar som är aktivt icke-bekräftande 
och passivt obekräftande, som exempelvis att nonchalera den andre. Asplund gör således 
ingen skillnad på när aktörerna aktivt ignorerar varandra eller faktiskt inte ser varandra. 
(Asplund, 1987b:15ff) 
16 Resonemanget kan jämföras med Erikssons (2003) beskrivning av samhandlingssystem där 
aktörerna inom ett sådant system alltid aktivt responderar andras handlingar, även om 
responsen består av negligering. 
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den sociala logiken legitimerar handlingar som är av både bekräftande och icke-
bekräftande till sin karaktär. Att agera som människa och möta en annan 
människa kan innebära både att bli bekräftad och icke-bekräftad.  
 
Den bekräftande eller icke-bekräftande responsen är vidare sammanbunden 
med rådande normer som anger hur man bör bete sig. Det är utifrån dessa 
normer som responsen kan vara bekräftande eller icke-bekräftande. Det vill 
säga om aktören handlar i enlighet med rådande normer sker bekräftelse, om 
handlingen är i strid med normerna betraktas bemötandet som icke-
bekräftande.  
 
Även om det finns exempel på icke-bekräftelse i de inspelade samtalen och i 
intervjuerna med de anställda så är det, som tidigare påpekats ovanligt att 
aktörerna bryter mot de rådande sociala normerna, eller med andra ord, mot det 
överenskomna samtalskontraktet. Det vill säga, icke-bekräftelse sker endast i 
undantagsfall. I tjänstemötena som ingått i studien är istället sociala repliker 
som bekräftar den andres repliker ett vanligt, något som också stöds av IR-
analysen. Både den anställde och kunden uttalar adekvata och motparts-
anknutna responser som har en bekräftande funktion. Även om den anställde 
har fler så kallade uppbackningsrepliker (exempelvis ”mm” och ”ja”) som 
bidrar till samstämmighet i samtalet, tydliggör analysen att det finns ett 
gemensamt ansvar att följa normerna. Genom detta upprätthålls också en typ 
av förutsägbarhet i kommunikationen i tjänstemötet. Artighetsfraserna är ett 
sätt att uppnå denna förutsägbarhet.  
 
Vad gäller artighet finns emellertid en fundamental motsättning vad gäller 
bekräftelse och social responsivitet. Artighet har konstaterats vara ett utryck för 
den sociala responsiviteten och ett sätt att bekräfta varandra. Trots att de inte 
innehåller tydliga personspecifika uttryck har den här typen av artighetsrepliker 
bland annat konstaterats signalera samstämmighet och solidaritet mellan 
aktörerna (Ylänne-McEwen, 2004; Brown & Levinson, 1987:103). Artighet är, 
kortfattat, en social handling. Inom artighetsforskningen framställs emellertid 
också artighetsstrategier som ansiktsräddande strategier, vilket i sin tur innebär 
att det finns ett potentiellt hot mot aktörens självbild. Artighet är därmed, 
kortfattat, också en ”antisocial” handling (Bargiela-Chiappini, 2003:1455). Det 
vill säga, när något sägs, eller kommer att sägas, som hotar ansiktet för endera 
parten används artighet för att mildra yttrandet. Det potentiella ansiktshotet 
förutsätter ett icke-bekräftande beteende som presenteras med artighet. 
Artighet kan därför antyda gränserna till antisociala handlingar och därför 
också, utifrån avhandlingens terminologi, en anti-människaorientering.  
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Skiljelinjen mellan den kommersiella och den byråkratiska logiken å ena sidan, 
och den sociala å andra sidan går vid erkännandet och bekräftelsen av den 
andre som människa. Av den anledningen betraktar jag inte dessa handlingar 
som egoistiska eller pliktetiska, utan istället som dygdetiska eftersom sådana 
handlingar fokuserar människan. 

Dygdetiska handlingar 

Tanken om att individen agerar som människa och möter den andre som 
människa är problematiskt att förena med kalkylerande eller regelstyrda 
handlingar. Detta eftersom varje människa är unik och måste bemötas på ett 
unikt sätt (Brytting, 2005:51). Egoistiska och pliktetiska handlingarna innefattar 
givetvis också en handlande människa men det är inte människan i sig som står 
i fokus. Den konsekvensetiska principen, vari egoismen ingår, fokuserar istället 
handlingens konsekvenser för människan. I den kommersiella logiken är således 
konsekvenserna avgörande för handlingen. Inom den byråkratiska logikens 
pliktetiska synsätt ställs människans intentioner i centrum, vilka värderas i 
förhållande till principer och förpliktelser. Därigenom får återigen människan 
en perifer ställning i jämförelse med regelverket. Det dygdetiska förhåll-
ningssättet är däremot inriktat på personen som handlar och den personliga 
karaktären (Tännsjö, 2002:91f). 
 
Ordet dygd förknippas ibland med ett slags trångsynt moralism, där det finns en 
föreställning om att dygder får människor att agera på ett bestämd och 
förutsägbart sätt. Med dygder och dygdetik avses emellertid det motsatta. 
Dygderna resulterar snarare i att den enskilda människan får möjlighet att 
uppnå frihet och oberoende i sina handlingar. Det är genom dygderna som 
människor på ett självständigt sätt avväger mellan olika värden och intressen i 
ambitionen att utföra goda handlingar. Det innebär att människan måste tillägna 
sig olika dygder för att kunna uppnå frihet och för att förverkliga olika slags 
värden (Möller, 2003:9). För Aristoteles, som är främste företrädare för 
dygdetiken, är den primära frågan ”Vad utmärker en god människa?” Svaret är 
att hon praktiserar dygderna, vilka är förankrade i en social praktik och inte i en 
förutbestämd mall för beteenden. I det här perspektivet fokuseras således både 
de konkreta mänskliga handlingarna, samt den personliga karaktären en 
människa besitter. Att vara god är att handla gott. Här finns också en tanke om 
att det är handlingarna som definierar människan, det vill säga att handla gott är 
att vara god (Brytting, 2005). I det dygdetiska perspektivet är således den 
handlande, självständiga människan i centrum.  
 
Avgörande för människans moraliska handlingar är hennes personliga karaktär. 
När någon talar om ”att kunna ses sig själv i spegeln” efter en utförd handling 
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är det ett uttryck för ett dygdetiskt förhållningssätt. Goda moraliska handlingar 
är sådana som personen själv ställer sig bakom eftersom det reflekterar hennes 
personliga karaktär. En kund beskriver i en intervju hur en bra kund bör agera i 
tjänstemötet genom att nämna bland annat:  
 

en som lyssnar, som säger vad han tycker, som är relativt, ja, lite skämtsam, glad  
 
På liknande sätt beskriver anställda hur de bör agera mot kunden. 
Egenskaperna som återges är också egenskaper som överensstämmer med den 
vardagliga uppfattningen om hur man bör bete sig som människor mot 
varandra. Egenskaperna är inte relaterade till specifika regler eller konsekvenser. 
Att utföra goda handlingar i ett dygdetiskt perspektiv innebär att agera på ett 
sätt som motsvarar hur jag vill vara som människa. Ur ett moralfilosofiskt 
perspektiv innebär det att det är besvärligt för dygdetiken att ange hur 
människor bör agera. Det finns, så att säga, inget inbyggt rättesnöre vad gäller 
handlingar. Pliktetik och konsekvensetik anger hur man bör bete sig, medan 
dygdetiken endast ger hänvisning om hur man bör vara. I konsekvensetikens 
perspektiv bör du alltid handla så att konsekvenserna blir goda, i det pliktetiska 
utgår handlingarna från regler. I den dygdetiska utgångspunkten finns inte 
motsvarande maxim eftersom att handla utifrån en dygd innebär att handla 
utifrån en föränderlig och relativ kontext. Aktörernas dygder kan skilja sig åt 
och kan dessutom variera beroende på situationen. Svensson (2006) 
argumenterar däremot för att dygdetiken också anger hur man bör bete sig. 
Den dygdetiska handlingen tar utgångspunkt i de dygder man strävar efter att 
uppnå, vilket innebär att människor gör ett moraliskt handlingsval med 
hänvisning till en dygd. Av detta följer att även dygdetiken ger hänvisning om 
hur man bör agera (Svensson, 2006). Dessutom finns det dygder som anses 
universella och även om dygderna lokalt kan avvika finns det en gemensam 
uppfattning om hur man bör bete sig i mötet med andra. Här kan man skilja 
mellan ordinära dygder och exceptionella (Möller, 2003:13). Exceptionella 
dygder innefattar självuppoffrande handlingar som inte är krävs av den andre 
och som inte heller vanligtvis utförs i den här typen av möten. De ordinära 
dygderna är de som människor utgår från finns hos alla de möter. Människor 
förutsätter oftast exempelvis att den andre talar sanning och är tillförlitlig. 
Mänskliga egenskaper som hjälpsamhet, pålitlighet och medkänsla är också 
förväntade egenskaper hos den andre. I intervjuerna nämner respondenterna, 
med avseende på den andre, bland annat: 
 

Hon visar sitt intresse, visar att hon bryr sig (…) man måste ju kunna lita på personen. 
 
Det finns alltså ett antal karaktärsdrag som anses vara önskvärda och dygder 
som förväntas hos den andre och vi blir negativt överraskade när dessa dygder 
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inte upprätthålls. Dygderna innefattar också att vi bland annat vill framstå som 
konsekventa och trovärdiga. Det tydliggörs exempelvis i att personerna i 
tjänstemötet vanligtvis är vänliga och visar varandra respekt och därigenom 
bekräftar varandra som människor.  
 
I Aristoteles resonemang agerar en person med “bra” karaktär på samma sätt 
mot obekanta som bekanta människor, men alltid med utgångspunkt i den 
aktuella situationen. Goda moraliska handlingar innebär således inte att handla 
likadant utan att anpassa agerandet utifrån den andres önskningar och behov, 
med den övergripande intentionen att handla gott. De moraliska handlingarna 
inom den sociala logiken kan emellertid också vara, som vi sett, ett uttryck för 
missnöje och icke-bekräftelse. Härigenom är det inte den ”goda människan” 
som avspeglas. Den här typen av handlingar är snarare ett tecken på att 
ambitionen att uppnå en dygd inte fullföljts. I interaktionen mellan kund och 
anställd uppstår ibland situationer där dygderna är svårare att efterleva. 
Rationaliteten i den sociala logiken är att bekräfta den andre som person, men 
logiken legitimerar också handlingar som är icke-bekräftande. I det här 
sammanhanget betraktas sådana handlingar som ett misslyckat moraliskt 
handlande. Strävan efter att handla gott finns, men de goda handlingarna har 
inte kunnat realiseras eftersom personerna också anpassar sig och sina 
handlingar utifrån den andre. En anställd menar att:  
 

träffar du fel person så kanske det blir alldeles tokigt. Om personkemin inte stämmer 
eller att man börjar skälla sig fram. Vi är ju inte mer än människor, ibland kan man sätta 
klacken i backen och tycka vad fasen. 

 
Dygderna och den personliga karaktären är något som kontinuerligt utvecklas, 
där utvecklingen startar tidigt i uppfostran av gott beteende (Tännsjö, 2002:96). 
Aristoteles driver emellertid tesen att förmågan att vara dygdig är ett medfött 
och naturligt sätt att handla för människor. Dygdetiska handlingar ska i det här 
perspektivet betraktas som mer eller mindre omedvetna eftersom vi är av 
naturen goda och goda karaktärer leder till goda handlingar (Tännsjö, 2002:99). 
“It differs from friendship, in that it does not involve feeling and affection for 
those with whom one associates: this person accepts the right things not 
because he is a friend or an enemy, but because his character is as it is” 
(Aristoteles, 2000:75). Goda moraliska handlingar uppstår således, på samma 
sätt som den sociala responsiviteten, därför att det är ett naturligt mänskligt sätt 
att agera.  
 
I Aristoteles perspektiv var dygdetiska handlingar inte förknippade med en 
känslomässig reaktion, något som inte överensstämmer med senare 
uppfattningar. Den moraliska handlingen innefattar också att ha känslomässiga 
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förmågor (Tännsjö, 2002). Att visa upprördhet mot orättfärdigheter eller visa 
empati mot någon som lider är nödvändiga inslag för att vara en god människa. 
Anställda nämner också empati som en viktig egenskap: 
 

Vissa har behov av att prata ut, man ska reglera skadan och man ska känna empati. 
Framförallt tror jag att det viktigt att man har den känslan för vissa.  

 
Den känslomässiga kopplingen till moraliska handlingar riktas också inåt, det 
vill säga människor upplever en glädje eller tillfredsställelse av att utföra goda 
handlingar. På liknande sätt upplevs obehag av att utföra handlingar som är 
motstridande dygderna (Svensson, 2006:16f). För de anställda är det framförallt 
besvärande när de måste neka kunder ersättning.  
 

Vissa gör det mer ont att säga nej till eftersom man ser att det är allmänt jobbigt för 
dem.  
 

Sammanfattningsvis är det således inom den sociala logiken som de mänskliga 
egenskaperna i allmänhet och de goda mänskliga egenskaperna i synnerhet får 
utrymme. I interaktionen finns visserligen också negativa handlingar men det 
empiriska materialet tyder ändå på att ambitionen är att utföra snälla och vänliga 
handlingar. För de anställda är dessa goda handlingar dessutom ett tecken på 
ställföreträdarskapets villkor.  

Ställföreträdare för den enskilde kunden 

Den sociala logiken har, liksom de andra logikerna, en specifik innebörd för de 
anställda eftersom de begränsas av ett representationsskap. I denna logik är den 
anställde ställföreträdare för den enskilde kunden och agerar således istället för 
kunden. De anställda uttrycker bland annat att de gör ett viktigt jobb genom att 
hjälpa kunden. Enligt 95 procent av de anställda är det viktigt eller mycket 
viktigt att ge kunden uppmärksamhet och att vara förstående för kundens 
situation, vilket tyder på en fokusering på kundens behov. Att vara 
ställföreträdare för kunden innebär att de tar kundens perspektiv i interaktionen 
och att de också förmedlar att de är där för att hjälpa: 
 

Samtidigt så vill jag att kunden ska uppfatta mig som att jag hjälper dom och att jag 
förstår att dom har kommit i en situation där dom behöver hjälp. 

 
Ställföreträdarskapet innebär att ersätta någon eller något som är frånvarande. 
Det vill säga, den ställföreträdde är av någon anledning frånvarande eller 
förhindrad att själv agera och någon annan måste träda in i hennes ställe 
(Eriksson, 2003). I det här sammanhanget består det frånvarande emellertid inte 
av den enskilde kunden som person. Som konstaterats ovan är kunden som 
person närvarande i mötet, artighetsrepliker och småprat är ju riktade till 
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kunden som person. Istället är det den enskilde kundens bristande handlings-
möjligheter den anställde representerar i tjänstemötet. I samtalen i den här studien 
består det frånvarande av kundens avsaknad av kunskaper eller förmåga att 
utföra sitt ärende själv. Kunden saknar insikt eller kunskap i försäkrings-
branschen (kunden kan inte), dessutom består det bristande handlingsområdet 
av begränsningar i tillgång till tjänsten (kunden får inte). Organiseringen och 
regleringen av tjänsten omöjliggör för kunden att själv utföra sitt ärende. I 
andra sammanhang kan den anställde också behöva representera kunden 
eftersom denne saknar vilja att själv utföra tjänsten (kunden vill inte). Oavsett 
anledningen till frånvaron är resultatet att kunden har rätt att ställa krav på den 
anställde som hennes ställföreträdare. Det är således kundens intressen och 
behov som är i fokus för den anställdes agerande. Frågan om vad den anställde 
får eller inte får göra i kundens ställe begränsar hennes handlande.  
 
Vad som främst särskiljer den anställdes position i den sociala logiken från 
positionen i den kommersiella är att kunden inte ses som en motsträvig individ 
som ska ”manipuleras” för att avlämna pengar. Kunden betraktas snarare som 
en människa vars behov är väsentligt viktigare än alla andra (Oakes, 1990:50). I 
jämförelse med den byråkratiska logiken är det i den sociala logiken som den 
enskilde kunden fokuseras och därmed inte alla kunder som en kollektiv grupp. 
Det innebär bland annat att aspekter som rättvisa eller vinstmål för företaget är 
sekundärt, eftersom det som gynnar den enskilde kunden är det centrala. En 
skadereglerare uttrycker skillnaden så här:  
 

Många kunder som är lite negativt inställda säger ju ”att ni har ju era regler och 
paragrafer, ni vet väl undantag och så vidare” så kan vi få höra ibland. Men jag brukar 
säga att vår uppgift är ju att egentligen precis tvärtom, om vi säger att det är en 
hemförsäkring eller villa/hemförsäkring då så är ju vår uppgift att försöka hitta något 
ställe i den här (pekar på villkoren) där vi kan hjälpa kunden, vi försöker hitta ett 
moment där jag kan ersätta. Det är ju det som är vår uppgift att försöka hitta något 
ställe där vi kan hjälpa kunden att få ersättning istället för som många säger att vi letar 
efter undantagen. 

 
Det framstår i intervjuerna med de anställda som svårt att handla i motsats till 
ställföreträdarskapets krav. Anställda vill tillgodose kundens behov och 
önskemål. Den anställde i citatet nedan beskriver hur det känns när hon måste 
neka ersättningsanspråk från kunden. 
 

Jobbigt emellanåt, det är inte lika roligt som att kunna säga att här får du, det här har du 
rätt till att få i ersättning. Det är mycket roligare än om kunden har ett behov som 
behöver bli uppfyllt och jag kan inte ge honom det, inte lika kul absolut inte. 

 
Ställföreträdarskapet ställer således krav på den anställde att inta kundens 
perspektiv i interaktionen. Det betyder, på motsvarande sätt som i de andra 
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logikerna, att de måste anpassa sig till villkor som de inte själva definierar. I den 
kommersiella logiken ställs krav på dem att inta företagets position, medan den 
kollektiva kundens bästa står i fokus i den byråkratiska logiken. Gemensamt för 
dessa är att villkoren är relativt oföränderliga i interaktionen. Kraven på 
vinstmål eller rättvisa ändras inte beroende på kundens personliga egenskaper. I 
den sociala logiken däremot anpassar de sig efter den enskilda och unika 
kundens behov, vilket innebär att de anställda anpassar sig efter villkor som 
förändras utifrån den unika kundens önskemål. I vissa fall betyder det 
exempelvis att de utför mer arbete än vad de formellt behöver göra om den 
enskilde kunden gynnas av det. 
 

Ofta om dom tycker det är lite jobbigt så är jag väl bra på att ta på mig lite extra istället 
för att det egentligen är deras jobb. 

 

I kundintervjuerna framkommer bland annat att kunderna ser det som självklart 
att den anställde utför det som kunden ber om. Här finns emellertid också 
outtalade krav på hur den anställde bör bemöta dem. Ställföreträdarskapet 
innebär således inte enbart att utföra själva ärendet som kunden inte kan göra 
själv, utan att också göra det på ett sätt som tilltalar och är anpassat efter 
kunden. Som minsta krav ställs att den anställde har ”serviceinställning”. 
Kunderna menar att det arbete som den anställde ska göra bör ske med ett 
trevlig bemötande och utan märkbar ansträngning.  
 

att dom är trevliga i telefon tycker jag, och gör det man frågar om, som sagt så, så att 
det inte låter som att det är jobbigt eller så 

 
Utöver serviceinställning nämner både kunder och anställda att interaktionen i 
tjänstemötet också består av aspekter som rör den anställde personliga 
egenskaper. En central del av ställföreträdarskapet handlar också om att framstå 
på ett förtroendeingivande sätt. Att etablera och upprätthålla trygghet och tillit 
nämner kunderna som betydelsefullt, även i de fall där samtalet enbart berört 
enkla, korta ärenden som att få information angående premien för en viss biltyp 
som i citaten nedan.  
 

det kändes skönt, det kändes tryggt, jag litar på henne  
 

80 procent av de anställda i kundtjänst svarade att ”att ge ett tryggt intryck” är 
mycket vikigt för att göra ett bra jobb. Motsvarande siffra för skadeavdelningen 
är 62 procent. Trots att man inom skadeavdelning tar mer avgörande beslut för 
kunderna är det ändå inom kundtjänst som trygghet anses vara mest viktig. 
Dessutom berörs personliga egenskaper som ”omhändertagande” och 
”empatisk” i intervjuerna.  
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naej men det var liksom hur hans tonläge och liksom allt möjligt så där att man känner 
sig liksom omhändertagen 

 
Ställföreträdarskapet ställer således krav på den anställde känslomässiga respons 
och bemötande. Det tydliggörs bland annat då de anställde delvis agerar som 
”terapeut” åt kunden. Trots att samtalen har en märkbar uppgiftsorienterad 
inriktning uppstår situationer då kunden kan uttrycka personliga känslor och 
uppfattningar som det förväntas att den anställde ska bemöta. 
 

Lite sådär kurator är man ju, man pratar väl med folk. Man hör ju på en del hur 
bekymrade dom är och då får man ju försöka förstå och säga att det inte är så farligt. 

 
I enkätstudien framkommer också att nästan hälften av de anställda anser att 
”kunna lyssna på kunden och vara ett stöd” är mycket viktigt för att göra ett bra 
jobb. Arbetet med kunder kan av några också uppfattas som ett terapeutiskt 
arbete, 40 procent av de anställda inom skadeavdelningen uppger det. Siffran är 
lägre för de andra avdelningarna men sammantaget är det en fjärdedel av de 
anställda som menar att de intar rollen som terapeut. I Abialas (2000: 112) 
studie upplevde över 70 procent att kundernas behov av att prata kan komma i 
konflikt med de anställdas andra arbetsuppgifter, men endast en femtedel av 
dessa betraktade pratbehovet som ett problem. Anledningen är sannolikt, enligt 
Abiala, att hantering av pratbehov och till viss del terapeutiskt arbete är en 
integrerad del av deras arbete. Kundernas uttryckta åsikter kan emellertid också 
innebära att hantera personliga påhopp och kränkande behandling.  
 

Ringer det någon och är jävligt otrevlig, för det kan ju folk vara, fruktansvärt otrevliga 
och personligen hoppa på en, och det är ju aldrig roligt. Dom kan svära och vara helt 
vansinniga. 

 
I en kort rekapitulation av den sociala logiken kan vi konstatera att det är 
rationellt att vara socialt responsiv och bekräftande, något som avser både 
kunders och anställdas agerande. I ställföreträdarskapet agerar emellertid den 
anställde, utöver denna rationalitet, också utifrån krav som den enskilda kunden 
villkorar. Det innebär bland annat att motta och hantera kundernas handlingar, 
vilka inte villkoras eller begränsas av annat än den sociala logiken, det vill säga 
att vara socialt responsiv samt bekräftande. Kunden har emellertid rätt att 
handla icke-bekräftande, emedan den anställdes krav i ställföreträdarskapet är 
att enbart handla bekräftande gentemot kunden. I positionen som 
ställföreträdare föreligger således ett förhållande som gör det legitimt för 
kunden att uttrycka negativa personliga värderingar om den anställde och 
tjänsten. Kunderna har såtillvida mindre handlingsbegränsningar att ta hänsyn 
till och mindre motiv till att exempelvis vara trevlig, speciellt i de fall när 
aktörerna inte förväntas mötas igen (Gutek, 1995:46f). 



 

 140 

Att den anställde anpassar sig kan således innebära att acceptera kundens icke-
bekräftande beteende. Den anställde anpassar också sitt ställföreträdarskap efter 
den unika kundens personliga egenskaper. I interaktionen tydliggörs de 
anställdas anpassning bland annat i hur de förändrar sin kommunikationsstil 
och sitt bemötande.  
 

Ja, oftast så hör man på telefon när kunden börjar berätta vad som har hänt, och då får 
man lägga sig på den nivån, så att inte jag är jätteglad. Jag måste försöka lyssna in mig 
på vad som har hänt här, så man inte använder fel tonläge och så, så det blir väldigt 
tråkigt för kunden istället. 

 
I enkätsvaren uppger 91 procent att de anpassar sitt beteende och 60 procent 
anger också att de döljer sina egna känslor i kontakter med kunder för att 
istället visa det som situationen kräver. Bettencourt och Gwinner (1996) menar 
att varje kund-stil kräver en anställd-stil, vilket innebär att anställda måste lära 
sig att ställa om sitt beteende för att kunna möta kundernas unika 
förväntningar. Den känslomässiga uppvisningen består av en komplex 
kombination av ansiktsuttryck, kroppsspråk, uttalade ord och tonläge. Exempel 
på olika anpassningsbara beteenden är olika nivåer av vokabulär, personlig stil, 
leveranshastighet, röstläge, gester, ansiktsuttryck, grad av personlighet och 
vänlighet.  
 
Den här typen av känslomässig anpassning ingår som en del av det som kallas 
”känsloarbete”. Känsloarbete kan dock utföras av olika skäl, något som Bolton 
och Boyd (2003) har uppmärksammat. I Hochschilds termer betraktas 
känsloarbete som en konsekvens av företagets kommersiella intresse, där de 
anställdas känslor exploateras på samma sätt som deras fysiska eller mentala 
arbetsförmåga. Bolton och Boyd argumenterar för att Hochschilds beskrivning 
av arbetet som de anställda utför med sina känslor är en alltför begränsad analys 
av arbetet, eftersom den enbart påvisar negativa aspekter. Känslor bör istället 
ses som något som uppstår både mellan individer och inom individen och 
därmed aktivt kan kontrolleras av individen utifrån gemensamma regler mellan 
individerna. Orsakerna till känsloarbete finns således inte enbart i företagets 
strävan efter kommersiell vinning, utan också i interaktionsprocessen (Sturdy, 
2003). Härmed är det möjligt att diskutera hur aktören själv kan forma sitt 
känsloarbete, något som i Hochschilds analys var omöjlig. Bolton ser att 
känsloarbete också kan föranledas av känsloregler som inte är kopplade till de 
organisatoriska ramarna utan av sociala känsloregler som syftar till att skapa 
social ordning och säkerställa tillvaron. Känsloreglerna liksom känsloarbete är 
härmed beroende av sammanhanget och interaktionen, det vill säga den 
anställdes anpassning av sina känslor avgörs av interaktionen och kundens 
kommunikativa egenskaper. De anställda måste således anpassa sig efter 
kundernas personlighet och anspråk.  
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I diskussionen kring känsloarbete framförs argument för att den här typen av 
arbete kan ge skadliga eller negativa effekter för de anställda (se t ex 
Hochschild, 1983; Leidner, 1996). Faktorer som gör att arbetet kan uppfattas 
som påfrestande är att de anställda måste uppvisa specifika känslor under en 
lång tidsperiod, eller att de måste hantera ”besvärliga” kunder med ett leende. 
Känsloreglerna kan dessutom bli problematiska om de förordade känslorna inte 
överensstämmer med individens personlighet och de anställda kan därmed 
känna sig falska. Hochschild resonerar kring att konsekvenserna av detta kan bli 
att de anställd har svårt att uttrycka egna känslor och behov, vilket i sin tur kan 
leda till besvärligheter med att upprätthålla relationer i privatlivet (Hochschild, 
1983). Andra negativa aspekter av känsloarbete framförs av bland annat Abiala 
(2000:134ff) som påvisar en högre grad av ”social överansträngning” bland dem 
som arbetar i interaktiva serviceyrken. Anställda som kontinuerligt umgås och 
tvingas uppvisa oäkta känslor mot människor i sitt arbete har en högre tendens 
att avskärma sig från socialt umgänge på fritiden. Här finns emellertid 
motstridande forskningsresultat. Andra forskare menar att de positiva intrycken 
som de anställda erhåller i sådana yrken överskuggar de negativa (t ex Wharton, 
1993; Ashforth & Humphrey, 1993). De anställda i den här studien uppger 
emellertid främst negativa konsekvenser av känsloarbetet. I enkätsvaren 
tydliggörs att det finns ett samband mellan de som anger att de ofta hanterar 
kunder som de upplever som besvärliga och deras vilja träffa och prata med 
andra människor på fritiden. Av dessa svarar nästan hälften att de ibland är så 
trötta på att träffa människor att de hellre vill vara ifred på fritiden. 
Motsvarande siffra för dem som träffar besvärliga kunder mer sällan är en 
tredjedel. Resultatet överensstämmer således med Abialas slutsatser angående 
social överansträngning. Dessutom uppger de som anpassar sina känslor i högre 
grad att de upplever kundkontakterna stressiga i jämförelse med dem som inte 
uppger att de döljer sina känslor. Ställföreträdarskapet i den sociala logiken kan 
således innebära negativa konsekvenser för de anställda.  

Altruistiska dygder 

Som ställföreträdare för den enskilde kunden stipuleras också den anställdes 
moraliska förhållningssätt av relationen till kunden. Det dygdetiska perspektivet 
får således en specifik innebörd. För den anställde är det den andres önskemål 
som fokuseras. Det vill säga svaret på den dygdetiska utgångspunkten om ”hur 
jag vill vara som människa” är ”så som den andre vill att jag ska vara”. Att 
utföra dygdetiska handlingar med den andre parten i fokus har nära anknytning 
till begreppet altruism. Wright (1971) har beskrivit altruism enligt följande: ”In 
general terms we class an act as altruistic when its outcome is primarily 
beneficial to someone else, and when its performance is dictated by the desire 
to help another person. Faced with a choice between personal convenience or 
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advantage and furthering someone else’s goals, the individual deliberately 
chooses the latter” (Wright, 1971:127). Handlingar som gynnar den andre 
föredras således framför handlingar som gynnar mig själv. I det här 
sammanhanget kan man emellertid inte tala om ett altruistiskt beteende som 
självuppoffrande eller om exceptionella dygdetiska handlingar. Tjänstemötena i 
den här kontexten innefattar inte den typen av handlingar med anledning av 
den korta tidsperioden som mötet äger rum samt den distans som finns mellan 
aktörerna. Den handlar istället om att den anställde placerar kundens krav före 
sina egna. 
 
Det dygdetiska förhållningssättet och den sociala responsiviteten beskrevs 
tidigare som ett naturligt och medfött sätt att agera. Den anställdes altruism är 
därför också ett uttryck för ett naturligt handlingssätt, snarare än ett inlärt. De 
altruistiska handlingarna i det här sammanhanget kan beskrivas som en passiv 
altruism. Trollestad argumenterar för, i en diskussion som rör olika typer av 
människosyn, att både egoism och altruism kan betraktas som antingen passiva 
eller aktiva (Trollestad, 1994:119f). Med passiv egoism avses att handlingen inte 
är en medveten egoistiskt handling utan föranleds av människans natur som av 
grunden kan betraktas som egoistisk. På motsvarande sätt är den passiva 
altruismen inte ett resultat av ett medvetet val för att gagna andra människor 
utan ett ”naturligt” handlingssätt. Det är således i Möllers (2003) terminologi 
ordinära dygder som avses, men med den grundläggande skillnaden att det är 
den andre i mötet som avgör hur jag ska vara som människa. Dygderna i 
ställföreträdarskapet har därför inte samma funktion av att skapa fria val och 
självständighet. Det moraliska ställningstagandet utgår från kundens önskemål.  

Den asymmetriska sociala relationen 

I den sociala logiken intar aktörerna positioner som återigen står i ett 
asymmetriskt förhållande till varandra. Sammanfattningsvis innebär den 
kommersiella logiken en omväxlande asymmetrisk relation där antingen kunden 
eller den anställde kan vara överordnad. De byråkratiska positionerna medförde 
däremot att den asymmetriska relationen alltid är till den anställdes fördel. I den 
sociala logiken ställs emellertid dessa positioner i motsatt förhållande. 
Positionen som kundens ställföreträdare kräver att den anställde är 
underordnad kunden.  
 
Asymmetriska relationer kan beskrivas i termer av givare och mottagare i 
interaktionen och det finns alltid aspekter som gör den ena funktionellt sett till 
givare och den andre till funktionell mottagare. Det föreligger en makt-
asymmetri i rollerna som givare – mottagare (Snyder & Stukas, 1999:285). På 
grundval av den anställdes ställföreträdarskap för den enskilde kunden finns en 
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inbyggd rättighet för kunden att definiera villkoren för interaktion. Kunden har 
och ges rätt till en överordnad position gentemot den anställde. Det finns 
tillfällen i samtalen då denna asymmetri blir synbar, framför allt i de första 
kommunikationsfaserna där kunderna anger vad de vill att den anställde ska 
göra.  
 
Aktörernas artighetsrepliker är också ett tecken på en asymmetrisk relation 
eftersom artighet är förknippat med relativ status (Bargiela-Chiappini, 2003). 
Aktörernas status determinerar många artighetsnormer som finns i 
interpersonella kontakter, det är exempelvis vanligare att den underordnade 
parten är artigare. Eftersom bland annat IR-analysen visade att anställda uttalar 
fler reparerande repliker och att de använder fler artighetsfraser är det således 
ett tecken på den anställdes underordning med avseende på status. Ett annat 
exempel är när en anställd beskriver hur tacksamma kunder ger beröm eller 
uttrycker sin uppskattning. Den anställde ser det som ett positivt inslag men 
inte så vanligt, något som kan vara ett tecken på detta normalt inte ingår i den 
rollfördelning som råder mellan kund och anställd. Den anställde ger vanligtvis 
service utan att förvänta sig motsvarande ”givande” tillbaka.  
 
I intervjuerna med kunder ses den asymmetriska relationen, på samma sätt som 
ställföreträdarskapet, som ett naturligt och oproblematiskt inslag. Deras relation 
med den anställde är uppbyggd av att den anställde utför de uppgifter som 
kunden vill. Kunderna kommenterar de anställdas bemötande med 
beskrivningar som ”ja, jag sa ju vad jag ville och det gjorde han sen” eller ”han 
var ju där för min skull typ, så det var ju helt okej bemötande så”. I det här 
sammanhanget är den anställdes agerande betjänande och kundens 
ordergivande. Positionerna i den sociala logiken kan därför närmast beskrivas 
som betjänt och ”herre” (master – servant).  
 
Aktörernas relation i den sociala logiken är tankemässigt nära kundservice-
konceptets retorik ”kunden har alltid rätt”, där relationen är baserad på 
betjänande från den anställdes sida. Själva ordet tjänst kommer från en tydlig 
maktrelation där den ena måste tillgodose den andres behov (Cederholm & 
Gyimóthy, 2005:48) och idiomet herre och tjänare existerar i många 
serviceyrken (MacDonald & Sirianni, 1996:16). Statusskillnaderna mellan 
aktörerna har också diskuterats, förutom i begreppsparet herre – betjänt, med 
utgångspunkt i olika forskningsfält såsom Service Management eller 
arbetsvetenskapligt inriktad känsloforskning, i termer av allsmäktiga, suveräna 
kunder eller ”känslomässiga vampyrer” (Bolton & Houlihan, 2005) Sådana 
beskrivningar indikerar dels att kundens position betraktas som överordnad och 
dels att denna överordning är problematisk att hantera för den anställde, vilket 
framkom tidigare.  
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En väsentlig skillnad mellan den sociala logikens betjänande och kundservice-
konceptets uppmaning till betjäning är anledningen till betjäning. Den anställdes 
handlingar inom den sociala logiken tar avstamp i personliga och mänskliga 
egenskaper som riktas mot den andre som person. Betjänandet formas av 
kundens specifika behov och önskemål med anledning av ställföreträdarskapet. 
I kundservicekonceptet formas betjänandet snarare av kommersiella intressen 
där aktörerna agerar inom pseudorelationens ramar. Den asymmetri som skapas 
inom sociala logiken är därför kvalitativt avskild från kundservicekonceptet. I 
kundservicekonceptets retorik markeras istället att pseudorelationer (Gutek, 
1995:197), ”låtsasrelationer” eller ”syntetisk personifiering” (Fairclough, 
1993:140) utmärks av en sammanblandning av sociala och kommersiella 
handlingsområden och rationaliteter. Alla tjänstemöten utmärks emellertid av 
sammanblandningar av alla tre logikerna - den kommersiella, byråkratiska och 
sociala logiken. Detta förhållande behandlas i det nästföljande, tillika 
avslutande, kapitel. 
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KAPITEL 9 

Integrering av tjänstemötets logiker 

När anställda och kunder möts i tjänstemöten formas interaktionen av tre, både 
samverkande och motstridiga, logiker. I tidigare kapitel har jag redogjort för 
logikerna på en abstrakt nivå där logikernas handlingsområde och rationalitet 
urskiljdes. På den abstrakta nivån är logikerna särskilda från varandra, men på 
en praktisk nivå sammanfaller och sammanblandas de i tjänstemötet. I detta 
avslutande kapitel kommer jag att integrera de abstrakta logikerna i olika 
konstellationer med syfte att illustrera hur de tillsammans formar interaktionen. 
Eftersom logikerna också är motstridiga innebär sammanblandningen att de 
även motverkar varandra, beroende på den huvudsakliga intentionen. 
Interaktionen kan därför komma att uttrycka motsägande handlingar och 
syften. Nedan följer inledningsvis en kort sammanfattning av resultaten, 
därefter diskuteras hur logikerna tillsammans formar interaktionen på en 
empirisk nivå. Här sammanförs systematiskt de tre logikerna med varandra. 
Slutligen sammanfattas och diskuteras de teoretiska slutsatser och återkopplas 
till avhandlingens övergripande syfte och frågeställningar.  
 
I den inledande kommunikationsanalysen, CA, tydliggjordes att interaktionen 
mellan aktörerna följer ett väletablerat mönster. Varje samtal inleds på ett 
liknande sätt med hälsningsrepliker, och efterföljs av samma faser, ärende, 
ärendets avslut och avslut av samtalet. Inom faserna fann jag att interaktionen 
inte enbart består av en instrumentell, transaktionell dialog. Det fanns repliker 
som tyder på att aktörerna också orienterar sig mot varandra utifrån relationella 
och sociala, personliga aspekter. Kommunikationsanalysens resultat klargjorde 
också att aktörerna både anpassar sig efter den andres handlingar och påverkar 
desamma. Eftersom strategier för att anpassa eller styra dialogen är förknippade 
med aktörernas över- och underordning väcktes frågor angående aktörernas 
dominansförhållande. I det andra avsnittet i kapitlet åskådliggjorde initiativ- och 
responsanalysen att kommunikationen är symmetrisk. Det betyder att ingen av 
aktörerna är mer interaktionellt dominant i mötet, trots att tidigare studier pekar 
på att asymmetri är ett vanligt inslag. Förutom interaktionell dominans kan 
asymmetri emellertid också diskuteras i termer av makt, status eller intentioner. 
I ett sådant avseende är det otydligt huruvida aktörerna är överordnade 
respektive underordnade, eftersom detta inte kan avläsas med IR-analysen. 
Sammantaget visar kommunikationsanalyserna att aktörernas handlingar 
omfattar en komplex struktur där aktörerna tidvis frångår sina givna 
institutionella roller som kund och anställd.  
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Dialogen i tjänstemötet innehåller följaktligen element av både relationella och 
instrumentella repliker, samt av både strategier som tyder på följsamhet, 
anpassning och symmetri; och strategier som leder till styrning och asymmetri. 
Hur kan man förklara att dessa skilda mål och strategier uttrycks inom en och 
samma interaktion? Ett vanligt tillvägagångssätt är att betrakta påtagligt åtskilda 
repliker som avvikande från ett normaltillstånd eller som ”lånade” från en 
annan typ av kontext (se t ex Lamoureux, 1985; Ventola, 1987; Ylänne-
McEwen, 2004). Jag såg det emellertid inte som tillräckligt att betrakta 
motstridigheter i termer av avvikelser från samtalet, eftersom de faktiskt yttras 
inom samtalet. Problemet med att studera handlingar som avvikelser eller 
lånande är att de inte införlivas i den kontext som de faktiskt utförs i. Jag vill 
istället förklara interaktionen utifrån interaktionens egna villkor och 
förutsättningar.  
 
Ytterligare ett skäl till att fördjupa analysen var att kommunikationsanalyserna 
fokuserar på vad repliken gör i samtalet, det vill säga hur samtalet påverkas av 
repliken. I det avseendet är konversationsanalysen en lämplig metod för att 
studera vad som sker i interaktionen och för att finna svar på frågan om hur 
interaktionen är utformad. Däremot är metoden inte tillräcklig för att studera 
varför. Den andra delen av studiens syfte, att förklara tjänstemötets interaktion, 
krävde således ännu ett angreppssätt. Det empiriska materialet analyserade 
därför med en kvalitativ abstraherande metod, vilket mynnade i att aktörernas 
handlingar och deras syften sorterades under tre områden, eller logiker, för att 
förklara varför interaktionen ser ut som den gör.  
 
Beskrivningen av de tre logikerna utgår från deras handlingsområde och 
rationalitet, det vill säga vad aktörerna samtalar om och vad som är syftet med 
handlingen. Varje logik skapar dessutom moraliska ställningstaganden och 
placerar den anställde i en specifik position i relation till kunden och 
organisationen. Det är i denna position som aktörernas dominansförhållande 
konstrueras.  
 
Den kommersiella logiken innefattar ett ekonomiskt handlingsområde och en 
ekonomisk rationalitet. Det innebär att aktörerna orienterar sig mot den 
ekonomiska transaktionen samt mot profit och handlingar som gagnar dem 
själva. Det finns således ett medvetet och uttalat vinstsyfte i interaktionen, vilket 
gör att aktörerna kan betraktas som förhandlingsparter. Rationaliteten 
legitimerar på så sätt övertalningsstrategier och i viss mån att aktörerna 
undanhåller sanningen. I moralfilosofiska termer är den ekonomiska 
rationaliteten ett uttryck för egoism. Egoistiska handlingar uppfattas och 
beskrivs emellertid ofta i negativa termer, något som gör att aktörerna ger 
uttryck för misstänksamhet gentemot varandra. Vidare intar den anställde 
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positionen som företrädare för organisationen, där hon representerar företagets 
ekonomiska intentioner inför kunden. Egoismen tillskrivs därför företaget och 
för den anställde omformas den av den anledningen till en solidarisk egoism. 
Dominansförhållandet, som tidigare diskuterades med avseende på 
interaktionell styrning, baseras i den kommersiella logiken istället på makt över 
finansiella beslut. Asymmetrin i relationen är en konsekvens av aktörernas 
tillgångar och möjligheter att förfoga över resurser, eller med andra ord, vem av 
aktörerna som är tänkt att betala till den andre. Dominansförhållandet är 
således inte ett direkt resultat av aktörernas positioner gentemot varandra och 
över- och underordningen kan därför variera. 
 
I den byråkratiska logiken är aktörerna inriktade mot att slutföra ärendet. Inom 
ett så kallat administrativt handlingsområde pratar aktörerna om det aktuella 
problemet och den dominerande rationaliteten är exekutiv, det vill säga 
aktörerna orienterar sig mot att effektivt genomföra tjänsten. Mot målet att 
slutföra ärendet är aktörerna samarbetspartner och har således ett gemensamt 
ansvar. Härmed är det också angeläget att aktörerna är sanningsenliga. För att 
uppnå syftet är dessutom regler och neutralitet viktigt, vilket garanterar 
objektivitet och rättvisa för alla. Konsekvenserna av den byråkratiska logiken är 
att det är av underordnad vikt vilka personer som möts, snarare är de helt 
utbytbara. Vidare kan handlingarna inom den byråkratiska logiken analyseras 
med hjälp av ett pliktetiskt perspektiv eftersom plikten att följa regler är central. 
I det synsättet är konsekvenserna av handlingarna sekundära, det är 
regelföljandet i sig som är betydelsefullt. För den anställde innebär logiken att 
handlingarna regleras utifrån vad som är bäst för alla kunder, eller med andra 
ord, den anställde intar positionen som ställföreträdare för den kollektiva 
kunden. Vidare är det genom den anställdes yrkeskunskap och regelföljande 
som ställföreträdarskapet uppnås. De pliktetiska handlingarna i positionen som 
ställföreträdare medför begränsningar för den anställde men också skydd. 
Genom att kunna hänvisa till regelverket är den anställde inte ansvarig för sina 
handlingar. Det är istället reglerna eller systemet som kan hållas ansvarigt för 
beslut. De asymmetriska aspekterna blir, i den byråkratiska logiken, till den 
anställdes fördel eftersom kunden är mer beroende av den anställde än tvärtom. 
Dominansförhållandet baseras på omfattning av kunskaper samt tillgång till 
regelsystemet, något som alltid tillfaller den anställde. Kundens underordning 
gör emellertid även att kunden också frigörs från ansvaret för besluten i 
tjänstemötet.  
 
Slutligen är den sociala logiken ett uttryck för att de som möts är människor. 
Handlingsområdet rör personerna, även om det delvis är sammanbundet med 
de institutionella förutsättningarna. Handlingarna sträcker sig från artighet, där 
ingen personlig information ges, till småprat och till en nivå där aktörerna 
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lämnar personliga värderingar om varandra. Det rationella är att bekräfta 
varandra som människor. I det sammanhanget ser aktörerna det som viktigt att 
personkemin stämmer. Men det finns också utrymme för negativa aspekter 
eftersom bekräftelse också innefattar icke-bekräftelse. Den sistnämnda typen är 
emellertid oftast inte önskvärd då ett dygdetiskt förhållningssätt reglerar 
interaktionen. I dygderna ingår att vara en god människa genom att vara 
exempelvis trovärdig och empatisk. Den anställde agerar som ställföreträdare 
för den enskilda kunden eftersom denna saknar möjligheter att själv utföra 
tjänsten. De dygdetiska handlingarna omformas genom ställföreträdarskapet till 
altruism där handlingar som gynnar den enskilde kunden får företräde. Det 
ligger således i den anställdes ansvar att tillgodose kundens önskemål även vad 
gäller hur tjänsten utförs. Det kan betyda att den anställde måste visa rätt 
känslomässig respons, något som ger negativa effekter. I den sociala logiken är 
dominansförhållandet till kundens fördel. Kunden har, genom den anställdes 
ställföreträdarskap för kunden, rätt att ange villkoren för interaktionen.  
 
I tjänstemötet påverkar emellertid alltid de tre logikerna interaktionen samtidigt. 
Sammanblandningen av logikerna gör att interaktionen kännetecknas både av 
samarbete och motarbete, av asymmetri och symmetri samt av motstridande 
och överensstämmande intentioner. I figur 9 åskådliggörs hur logikerna 
överlappar varandra i interaktionen.  
 

 
 
Figur 9: Den kommersiella, byråkratiska och den sociala logiken integrerade i tjänstemötet 

 
I det följande beskrivs hur denna sammanblandning kan ta sig uttryck i 
tjänstemötet. Initialt skildras hur sammanblandningen av den byråkratiska och 
den kommersiella logiken uttrycks. Därefter redogörs också för blandformer av 
den byråkratiska och den sociala, samt den kommersiella och den sociala 
logiken.  
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Integrering av kommersiell och byråkratisk logik 

Vad gäller handlingsområdena för den byråkratiska och den kommersiella 
logiken, det vill säga vad aktörerna pratar om, är det tydligt att de ofta 
sammanfaller. Det administrativa handlingsområdet i den byråkratiska logiken 
innefattar samtal om själva ärendet. En kund som ringer in till kundtjänst och 
vill ändra en beteckning på båtmotorn har samma intention som den anställde, 
det vill säga att ändra beteckningen. Kundens uppgifter om sitt problem 
används av den anställde för att förtydliga vad de ska prata om och vad den 
anställde behöver göra för att slutföra ärendet. Något mer komplicerat blir det 
när det aktuella ärendet handlar om ekonomiska värden, vilket ofta är fallet i de 
här samtalen, inte minst för skadereglerarna. I den kommersiella logiken utgörs 
handlingsområdet av ekonomiska aspekter, något som alltså samtidigt kan vara 
kundens ärende, det vill säga ett administrativt handlingsområde. I många av de 
samtal som skadereglerarna har med kunder är uppgiften att bedöma 
ersättningsbelopp, något som överensstämmer med det ekonomiska 
handlingsområdet, och därmed också med den kommersiella logiken. 
Sammanblandningen av den byråkratiska och den kommersiella logiken kan 
således innebära att handlingsområdena överensstämmer. Det rationella för 
aktörerna kan däremot vara direkt motstridande.  
 
Inom den byråkratiska logiken är det övergripande syftet att slutföra ärendet 
och att agera rättvist. Ett grundläggande krav är att tala sanning eftersom 
undanhållande av relevant information gör det svårare att slutföra ärendet. 
Aktörerna inom den byråkratiska logiken är samarbetsparter med ett 
gemensamt mål. Inom den kommersiella logiken finns däremot en rationalitet 
som legitimerar att dölja sanningen om det gagnar mig själv. Här är aktörerna 
således inte samarbetande utan snarare ingår snarare i interaktionen som 
förhandlare med motsatta positioner. Därmed sammanblandas två disparata 
syften och positioner.  
 
Ytterligare en aspekt av sammanblandningen är att rationaliteterna kan vara 
olika dels mellan aktörerna, dels inom aktörerna. Det vill säga, analytiskt kan man 
särskilja situationer där den anställda har ett byråkratiskt syfte medan kunden 
har ett kommersiellt, samt situationer där den anställde har både ett 
kommersiellt och ett byråkratiskt syfte. För skadereglerarna innebär det 
exempelvis att de måste hantera krav på att hålla nere kostnaderna samtidigt 
som de ska agera rättvist utifrån regler. I många fall upplevs inte arbetet 
problematiskt eftersom regelverket kan upprätthålla både rättvisemål och 
ekonomiska mål. Ett exempel hämtas från skadereglerarnas policydokument där 
det anges att ”Råd och anvisningar ska lämnas om vilka åtgärder som ska vidtas 
för att begränsa en skadas verkningar”. Riktlinjen innebär en orientering både 
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mot en byråkratisk och en kommersiell logik eftersom begränsade 
skadeverkningar är mindre kostsamma, samtidigt som den kollektiva kundens 
intressen tillgodoses. Sådana föreskrifter är således rationella både utifrån en 
byråkratisk rationalitet och en ekonomisk. Däremot kan skadereglerarna finna 
det besvärligt när reglerna inte är tydliga och de kommersiella målen måste 
bedömas i relation till regelverket av den anställde.  
 
Integreringen av logikerna kan därför motverka varandras mål. Den 
byråkratiska logiken kan i vissa hänseenden upplevas som begränsande i 
förhållande till kommersiella intentioner. En skadereglare berättar att hon inte 
kan ingå i förhandling med kunden angående ersättningsbelopp eftersom 
hennes skyldighet är att ersätta skador på ett rättvist och likvärdigt sätt. 
Kunden, som inte har samma begränsningar, kan börja högt i förhandlingen för 
att få ett spelutrymme neråt, medan den anställdes position i den byråkratiska 
logiken styr agerandet. 
 

man försöker ju inte att ligga lågt för att sen förutse en förhandling för att då är ju den 
personen som är en dålig förhandlare får ju ett fel pris, så det får man ju försöka att 
klargöra för försäkringstagaren när de ringer att det här är det priset jag har fått fram 
från början. Det är ju ingen förhandling i det precis som att man får, man måste ju 
känna sig säker på att jag inte gått ut lågt för att, jag är ju ingen bilhandlare här utan jag 
ska ju få fram rätt ersättning här.  

 
Att den byråkratiska logiken begränsar kommersiella syften är allra tydligast i 
kundernas uttalanden. Reglerna beskrivs som hindrande för att få igenom deras 
krav vilket gör att de betraktas som oförenliga med deras kommersiella intresse. 
Även för kundtjänstanställda kan den byråkratiska logiken verka hämmande för 
den kommersiella. Ett exempel är att dessa, vid hög arbetsbelastning, enbart 
hinner med att hantera kundens ärenden varpå försäljning blir åsidosatt.  
 

ibland är det ju så mycket så påställt som det har varit tidigare idag att man då, då inte 
hinner man ju inte göra mer än det kunden ber om, så kan det ju vara. Men om det är 
lite lugnare perioder och man känner att man har mer tid då ska man ju försöka med 
merförsäljning till kunden 

 
Byråkratiska mål kan således motverka kommersiella mål. De anställda upplever 
emellertid att det motsatta förhållandet är vanligare, att den kommersiella 
logikens rationalitet försvårar och motverkar byråkratiska mål. Skadereglerarna 
vill göra noggranna och korrekta bedömningar för att säkerställa rättvisa. Med 
minskade resurser och högre arbetsbelastning försvåras det arbetet. Den 
ekonomiska rationaliteten uttryckt i tid är således ett hinder för att utföra ett bra 
arbete i den byråkratiska logiken. Även kunder nämner hur deras samtal 
upplevs som positiva då den anställde ägnar längre tid åt dem. Exempelvis 
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beskriver en kund att hon då fick möjlighet att utreda problem i försäkringen 
och ställa nya frågor när det fanns tid till det.  
 
Integreringen innebär emellertid inte enbart begränsningar. Istället kan de två 
logikerna samverka för att främja mål inom, framförallt, den kommersiella 
logiken. Annorlunda uttryckt kan man säga att kommersiella avsikter 
kamoufleras av den byråkratiska logiken. Till synes byråkratiska syften ger 
konsekvenser inom den kommersiella logiken. En sådan konsekvens kan 
illustreras med hjälp av en intervju med en kund. Kunden beskriver att hon 
ringt till försäkringsbolaget för att ändra i en motorcykelförsäkring. Den 
anställde ser samtidigt över kundens försäkringsbehov och upptäcker att 
kunden inte har tecknat villaförsäkring i bolaget. När den anställde påtalar 
fördelarna med att teckna även denna försäkring visar hon prov på 
yrkeskunskaper som kunden värdesätter vilket leder till att kunden tecknar 
försäkringen. Exemplet tydliggör att den byråkratiska logiken hjälper till att 
dölja kommersiella syften. Kunden uppfattade inte försäljningen som 
försäljning. Istället påpekar kunden för mig i intervjun att den anställde var 
kompetent och kunnig genom att hon tillgodosåg kundens försäkringsbehov. 
Den byråkratiska logikens rationalitet att genomföra ärendet och hjälpa alla 
kunder döljer på så sätt den mer negativt laddade kommersiella logikens mål. 
När det är fråga om ett försäkringsbolags verksamhet är dessutom försäljningen 
förenad med erbjudandet om ekonomisk trygghet i form av försäkringar 
(Gidhagen, 2002:55). Ett försäkringsbolags tjänster framstår därmed mer som 
en samhällstjänst och en nödvändighet för kunden (Oakes, 1990:53) varvid det 
kommersiella målet blir mindre påtagligt.  
 
Även kunder kan utnyttja den byråkratiska logiken för att få ett bättre 
förhandlingsläge. Genom att ha god kunskap om gällande regler kan kunden 
argumentera för en bättre ersättning. Kunden i citatet nedan beskriver hur han 
tagit hjälp av en hantverkare i byggbranschen för att själv kontrollera skadan. 
 

men det gäller ju att vara påläst också då så att man inte missar nåt, men i och med att jag 
har med (namn) (…), som är från Peab så känns det ju tryggt och bra. Han vet ju vad 
olika skador handlar om (…). Så är det ju yrkesmännen och proffsen som jobbar med det 
som man får lita på, en annan är ju lekman och har inte så mycket aning om det. 

 
Strategin är densamma som de anställda använder när det gäller förhandlingar 
inom den kommersiella logiken. Det handlar om att vara påläst och att ha goda 
argument för sin ståndpunkt. De anställda hänvisar alltid till reglerna när de 
exempelvis avböjer ett ersättningskrav. Reglerna och den byråkratiska logiken 
fungerar därför både som begränsande för att uppnå kommersiella syften, 
samtidigt som den kan användas för att understödja kommersiella beslut. Den 
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sociala logiken kan, på liknande sätt, motverka eller samverka med den 
byråkratiska logiken. 

Integrering av social och byråkratisk logik 

Som vi sett berör den sociala logikens handlingsområde aktörerna som 
personer, vilket bland annat kan yttra sig i artighetsrepliker och småprat. Sådana 
repliker bidrar inte till att slutföra ärendet och de är därför inte rationella ur den 
byråkratiska logikens perspektiv. Emellertid finns också repliker som stödjer 
både ett instrumentellt syfte och ett icke-instrumentellt, exempelvis att uppge 
sitt namn som synliggjordes i kapitel 4. Handlingsområdena överlappar således 
varandra även i integreringen av den sociala och den byråkratiska logiken.  
 
Även om rationaliteterna alltid ger uttryck för skilda mål, bekräftande i den 
sociala och exekutiva i den byråkratiska, är det problematiskt att särskilja dem åt 
i praktiken. Handlingar inom den byråkratiska logiken kan därför komma att få 
konsekvenser inom den sociala. Den sociala logiken gör att när aktörerna möter 
varandra i tjänstemötet betraktar de varandra som personer. Av den 
anledningen kan det vara problematiskt för kunden att särskilja byråkratiska 
handlingar från den anställde som person. Ett exempel är att kunder beskriver 
den anställdes yrkeskunskaper i termer av personliga egenskaper. Det resulterar 
i att den anställde kan uppnå personlig bekräftelse med hjälp av handlingar 
inom den byråkratiska logiken. Konsekvenserna från den byråkratiska tillfaller 
således den anställde på ett personligt plan. Förhållandet är emellertid inte alltid 
positivt för den anställde. Det är sammanblandningen mellan den byråkratiska 
och den sociala logiken som kan förklara varför kunder har möjlighet att 
uttrycka personliga, kränkande och ibland hotfulla repliker. Att kunderna 
förknippar byråkratiska handlingar med sociala gör också att kunderna ser de 
anställda som personligt ansvariga för beslut som fattats inom regelverket. En 
anställd menar att de pratar dagligen med många människor om kontroversiella 
ämnen, vilket gör att det inte alltid går att undvika osämja. Anställdas respons 
och hantering av den här typen av handlingar är emellertid också ett uttryck för 
sammanblandning av den byråkratiska och den sociala logiken. En anställd 
säger att ”det handlar inte om mig, utan om försäkringen”. När negativa 
handlingar riktas mot dem personligen används den byråkratiska logiken som 
”skydd”, genom att de omformulerar handlingen och riktar den åter till den 
byråkratiska rationaliteten.  
 
Svårigheten med att skilja mellan sociala och byråkratiska handlingar gör också 
att den sociala logiken kan komma att användas i ett exekutivt syfte. Med andra 
ord, handlingar inom den sociala logiken kamouflerar handlingar inom den 
byråkratiska. Flera av de anställda beskriver hur de använder humor och en 
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personlig infallsvinkel när de utför ärendet. Det kan handla om att anpassa sina 
handlingar utifrån kundens kommunikationsstil, vilket till exempel innebär att 
de inte omedelbart meddelar negativa besked utan de inleder alltid med 
förklaringar. En skadereglerare ger ett exempel på hur han brukar gå tillväga: 
 

Dessutom brukar jag säga att de har gjort en samhällstjänst eftersom det är så många 
som blir glada av att personen kört i diket. De som reparerar bilen, de som gör bilar, 
och jag är glad som har jobb. Det är ju det allt bygger på, att vi ska hålla igång hjulet, 
inte bara bilhjulet (skratt). Man får prata med dem och så brukar jag säga att om ett år 
då kommer du att berätta för dina bekanta, ’jädrar, den gången jag körde i diket, vilken 
jädra smäll’ 

 
Den personliga anpassningen kan också bestå av en känslomässig respons. När 
en skadereglerare avvisar en kunds ersättningsanspråk kan kunden istället 
komma att behöva ett empatiskt bemötande. Känsloarbetet inom den sociala 
logiken används således för att balansera beslut inom den byråkratiska.  
 
Logikerna kan emellertid också motverka varandras syften. För det första kan 
negativa aspekter av den sociala logiken motverka byråkratiska mål. När 
personliga diskussioner uppstår och ”personkemin” inte stämmer blir det 
svårare att genomföra ärendet. Anställda menar att de måste förstå varandra för 
att kunna slutföra uppgiften och när den sociala logiken inverkar försvåras 
gemensam överenskommelse. Dessutom kan den sociala logiken försvåra för 
den anställda att följa regler och villkor när det drabbar den enskilde kunden. 
Personlig känslomässig involvering kommer på så sätt ”i vägen” för att göra ett 
korrekt arbete. Handlingar inom den byråkratiska logiken får dessutom 
konsekvenser för den anställde på ett personligt plan eftersom hon måste, för 
att utföra uppgiften, handla i strid med den sociala responsiviteten. En anställd 
beskriver hur det känns att behöva neka kunder: 
 

Jobbigt emellanåt, det är inte lika roligt som att kunna säga att ’här får du, det här har du 
rätt till att få i ersättning’. Det är mycket roligare än om kunden har ett behov som 
behöver bli uppfyllt och jag kan inte ge honom det, inte lika kul, absolut inte. 

 
För det andra gäller också det motsatta förhållandet, att den byråkratiska 
logiken motverkar sociala mål. Ett exempel på det kan diskuteras i termer av 
aktörernas utbytbarhet i interaktionen. Den byråkratiska logiken förutsätter 
utbytbarhet och distans, medan den sociala förutsätter personlig relation och 
närhet. I den byråkratiska logiken är emellertid personlig närhet en belastning 
eftersom det hotar neutraliteten och ger grogrund för godtycklighet. Personliga 
relationer är således förenade med risken att inte upprätthålla rättvisa. 
Personernas unicitet och outbytbarhet, som betonas i den sociala logiken, hotas 
således av den byråkratiska strävan efter neutralitet.  
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Integreringen betyder dessutom att den anställde måste hantera krav från både 
den enskilde kunden och den kollektiva kunden. Som ställföreträdare för den 
enskilde kunden i den sociala logiken har hon ett ansvar att tillgodose den 
enskilde kundens behov. Samtidigt representerar den anställde alla kunder som 
kollektiv grupp genom den byråkratiska logiken. Liknande resonemang finns 
hos Johanssons (1992:43) beskrivning av gräsrotsbyråkrater där det tydliggörs 
hur skilda krav ställs på den anställde, dels från klienten som vill ha den service 
som hon anser att de egna individuella omständigheterna kräver, dels 
organisationen som förutsätter och kräver att kunden inte ska behandlas som 
individer, utan som fall. Annorlunda uttryckt, den anställde måste både hantera 
den föreskrivna mängden kunder inom för formella regler, och därmed 
depersonifiera kunden, samtidigt hon också bör relatera till varje enskild, 
suverän, kund utifrån dennes individuella önskemål (Bolton & Houlihan, 2005; 
Brook, 2007). Salomonson (2005) beskriver, på liknande sätt, att anställda i 
kundtjänst fyller flera funktioner eller roller, som buffert, kunskapskälla, 
koordinator, problemlösare och relationsbevarare. Härmed måste de anställda 
alltid väga två disparata intressen mot varandra. I integreringen av den sociala 
och den kommersiella logiken tillkommer dessutom kommersiella krav från 
organisationen. 

Integrering av social och kommersiell logik 

Även om logikernas handlingsområden och rationaliteter är disparata, 
sammanfaller de ofta i praktiken i tjänstemötet. På en empirisk nivå genererar 
sammanblandningen mellan dessa logiker tillfällen då aktörerna utnyttjar den 
ena logiken för att främja syften i den andra. Inledningsvis beskrivs hur den 
sociala logiken används för att uppnå kommersiella mål. Därefter diskuteras hur 
det omvända förhållandet också föreligger.  
 
Att den sociala och den kommersiella logiken sammanblandas och framför allt 
att den sociala logikens egenskaper används för kommersiella syften har tidigare 
uppmärksammats (exempelvis Hochschild, 1983; Abiala, 2000; Bolton, 2003). 
Sammanblandningen kan också relateras till kundservicekonceptets strävan 
efter personifiering och relationsbyggande, vilket diskuterades i kapitel 2. 
Retoriken om kundservice betraktas här som ett resultat av den kommersiella 
rationalitetens exploatering av de sociala normerna i den sociala logiken, det vill 
säga att bete sig som om man har en relation. I den sociala logiken är den 
grundläggande tanken att den anställdes altruism ger upphov till specifika 
samhandlingar. Det finns ett äkta engagemang och en empatisk egenskap hos 
den anställde. Den bekräftande rationalitetens särdrag är strävan efter att ha en 
relation. Handlingsområdet och normerna i den sociala logiken kan användas 
för ekonomiska mål. Den kommersiella logikens rationalitet är profit, något 
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som kan kamoufleras av att använda sig av samhandlingar och rationaliteter 
som finns inom den sociala logiken.  
 
De anställda i den här studien ger några exempel på hur sammanblandningen 
kan ta sig uttryck. En kundtjänstanställd beskriver att försäljning är enkel att 
åstadkomma, om man låter kunderna få prata om sig själva.  
 

Ja till 99 procent det är väldigt positivt de älskar ju att prata om sitt eget (…) Jag menar 
börjar man prata om hur huset ser ut, vad det är för typ av hus, ja de älskar ju att prata 
om det så det är ju inga problem att få dem att prata och så, absolut inte 

 
Att relatera samtalet till kunden som person är således en strategi för att uppnå 
kommersiella mål. Kunderna upplever, istället för försäljningsstrategier, att den 
anställde är trevlig. Det är också en anledning till att kamoufleringen fungerar, 
aktörerna har svårt att tankemässigt förena trevlighet och goda handlingar med 
försäljaregenskaper. Liknande resonemang finns hos Abiala (2000:148) som 
menar att den ekonomiska intentionen kan vara mer eller mindre tydlig i det 
direkta mötet. Ekonomiska intressen kan vara dolda bakom ett allmänt service-
erbjudande.  
 
Ytterligare ett exempel på hur den sociala logiken används för kommersiella 
syften är när den anställde måste förändra kundens inställning eftersom det är 
centralt att kunden är nöjd med interaktionen. Missnöjda kunder ska vändas till 
nöjda. Det åstadkoms bland annat genom att de anställda fokuserar positiva 
aspekter och tonar ner negativa. Strategin beskrivs av Tykesson-Bergman 
(2006:254) som Pollyannaprincipen, efter Eleonor Porters ungdomsböcker om 
flickan som alltid var glad, Pollyanna. Principen betonar hur aktörerna väljer 
angenäma samtalsämnen framför negativa. På så sätt kan mer socialt betonade 
samtalsämnen väljas för att dölja de mer negativt laddade kommersiella, som 
exempelvis att ge avslag på skadeersättningsanspråk. Ett annat exempel som rör 
skadeanspråk och bedrägeri beskrivs av en skadereglerare.  
 

Men då gjorde vi också så att vi hade en drive-in besiktningsstation ute vid I2, 
tillsammans med polisen och några andra försäkringsbolag. Så alla kunder som ringde 
hit som hade fått inbrott i bilen eller en parkeringsskada hänvisade vi dit ut, för att stå 
där och ljuga försäkringsbolagets besiktningsman och polisen rakt upp i ansiktet det var 
inte så lätt. 

 
Företaget upptäckte att skadekraven minskade när kunderna blev tvungna att 
uppge skadeanspråk i en interaktion med anställda, i jämförelse med att de 
kunde ange skadekrav i ett opersonligt brev. Här fungerar den sociala logiken 
som begränsande för kunden att uppnå kommersiella mål, något som i sin tur 
är en ekonomisk fördel för organisationen. 
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I ovanstående citat var den sociala logiken snarare en nackdel för kunden. Men 
en intressant aspekt av sammanblandningen av den sociala och den 
kommersiella logiken är att också kunder utnyttjar fördelarna. Samman-
blandningen av logikerna är således inte enbart ett verktyg för organisationen. 
Ett exempel är att kunderna kan utnyttja icke-bekräftelsen i den sociala logiken 
för att få makt i ekonomiska beslut. Kunder orienterar sig mot personen och 
uttrycker olika typer av känslor, vilket gör att de ökar sannolikheten att få 
igenom sina ekonomiska krav. Rafaeli et al (2007) konstaterar att känslor, 
oavsett om de är negativa eller positiva, utgör effektiva strategier eftersom de 
inte upplevs just som strategier. Det finns således en tendens att anställda ger 
efter för krav från kunder när de sympatiserar med dem eller när de upplevs som 
besvärliga.  
 

Det kan i vissa lägen bli att det är ett krav från kunden och sen så i situationen så kanske 
jag kan ’köpa mig’ fri ifrån situationen med kunden, det får man egentligen inte göra 
men, för att få tyst på kunden så får den det här, så är det nog. Då skulle kanske 
ledningen tala om att så där får du fan inte göra. 

 
En annan anställd berättar att hon bedömer kunden i samtalen utifrån deras 
personliga egenskaper. Om de framstår som noggranna och trovärdiga och ber 
om ursäkt betraktar hon det som bra egenskaper, vilket gör att hon kan ta 
beslut om att bevilja uppskov med räkningen. Anställda påpekar också att 
påstridiga kunder oftare bemöts med en hårdare ton, medan ”mjäkigare 
kunder” kan riskera att få mindre ersättning trots att de kan vara berättigade till 
högre. Sambandet mellan den sociala logiken och den kommersiella är 
följaktligen ett komplext samspel som också kunden måste hantera.  
 
Det vi har sett är att den sociala logiken kan användas och få konsekvenser för 
den kommersiella. Det motsatta förhållandet, att den kommersiella logiken får 
konsekvenser för den sociala är också aktuellt. Exempelvis i diskussionen om 
känsloarbete finns antagandet att de anställda löper risk för negativa personliga 
konsekvenser. I sin position som företrädare för företaget kan de komma att få 
utstå angrepp av irritation och ilska från kunderna då ekonomiska beslut från 
organisationen har drabbat dem, något som ger följder för dem personligen.  
 
Även kunder nämner sådana sociala konsekvenser. Exempelvis menar en kund 
att han hellre låter blir att ingå i förhandling eftersom han inte vill riskera att 
göra bort sig och förlora ansiktet.  
 

nej, jag är så jävla dålig på att förhandla så, jag gör bara bort mig då 
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Kunden i citatet ovan ger uttryck för en personlig upplevelse som närmast kan 
beskrivas som ”bortgjord” och skam. Konsekvenserna av att misslyckas med en 
kommersiell förhandling placeras således inte enbart i den kommersiella logiken 
utan även i den sociala. Förutom att kunden sannolikt inte tjänade på affären i 
den mån han räknat med, upplevdes underordningen på ett personligt plan. De 
sociala konsekvenserna är därmed hämmande för kundens möjligheter att 
uppnå kommersiella mål.  
 
I sammanblandningen finns även ett asymmetriskt inslag. Det faktum att 
organisationen inte kan existera utan att kunden väljer att ha sina försäkringar 
där gör relationen asymmetrisk, ur i kommersiellt perspektiv. Kundens 
valmöjligheter och rätt att dra sig ur relationen ger denna makt. Kortfattat kan 
det uttryckas i att organisationen som den anställde representerar måste ta 
hänsyn till kundens ”order”, annars väljer kunden ett annat bolag. Asymmetrin 
som uppstår i integrationen mellan den sociala och kommersiella logiken ska 
betraktas som skild från, å ena sidan den kommersiella, med anledning av att 
det asymmetriska förhållandet är fixerat till aktörernas positioner. I den 
kommersiella logiken är istället asymmetrin ett resultat av aktörernas 
förhandlingspositioner, något som är kontextberoende snarare än 
positionsberoende. Det är således den sociala logikens asymmetriska 
förhållande som avgör aktörernas positioner som över- och underordnade även 
i integreringen. Å andra sidan är det asymmetriska förhållandet åtskilt från den 
sociala logiken eftersom den grundläggande värderingen inte är omvårdnad och 
empati utan vinstintresse. Sammantaget resulterar det i att tjänster och service 
omformas till en slags överdriven tjänstvillighet. Tykesson-Bergman (2006:258) 
konstaterar att devisen ”kunden har alltid rätt”, även om den ger avtryck i 
samtalet, omformuleras i den anställdes tolkning till ”låt alltid kunden tro att 
den har rätt”.  
 
Integreringen av den sociala och den kommersiella logiken ger således 
konsekvenser i båda logikerna, och i både positiva och negativa termer för 
organisationen eller kunden. Ansvaret för att balansera kraven från sociala och 
kommersiella intressen är emellertid främst den anställdes. I den sociala logiken 
agerar den anställde som kundens ställföreträdare, vilket innebär att det primära 
målet är att tillgodose den enskilde kundens behov och önskemål. Den anställde 
är samtidigt företrädare för organisationens kommersiella intresse, där 
organisationens mål är centralt. Här möts således motstridiga krav. En 
illustration av det är när den anställde för kundens räkning ska söka efter 
ersättningsbara moment i försäkringsavtalet. Vid tillfällen då kunden uppger ett 
för lågt värde i skadeersättningsanspråk har skadereglerarna ansvaret att justera 
det så att kunden inte får för lite i ersättning. De är emellertid medvetna om de 
ekonomiska konsekvenserna av ett sådan agerande. En skadereglerare säger:  
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Det är roligt när man känner att man går bra och de tackar för att det har gått snabbt 
och att de har fått den ersättning de ville ha och sådana saker (…) Det är väl lite 
motsägelsefullt det där för om kunden är för nöjd har vi nog gjort fel på något sätt, är 
det nåt som man tänker. 

 
Det finns emellertid också liknande krav från organisation och kund i 
interaktionen. Exempelvis kan inte kravet på att bemöta kunder på ett positivt 
och trevligt sätt enbart betraktas som ett krav från företaget även om så också 
är fallet. Företagets vinstmål är till stor del beroende av att kunderna är nöjda, 
något som kan avgöras i tjänstemötet. Den anställde är också ställföreträdare 
för den enskilde kunden inom den sociala logiken, och som sådan finns krav på 
att interaktionen ska avslutas på ett åtminstone trevligt sätt. Den sociala 
logikens bekräftande rationalitet medför att det finns en strävan mellan 
aktörerna att interaktionen kännetecknas av mänskliga, bekräftande handlingar. 
Det finns därför i en möjlighet den anställde att i det här sammanhanget 
överbrygga motstridigheten mellan organisationens och kundens krav.  
 
Även om en sådan möjlighet finns verkar det emellertid vara så att de 
personliga erfarenheterna av att vara social, som de anställda har, inte är 
tillräckliga för organisationen. Istället utbildas de anställda för att bemöta 
kunder rätt. I sin utbildning får de exempelvis lära sig att aldrig prata mer än 
kunden, vilket får konsekvenser för den sociala logikens handlingsområde. 
Direktivet att låta kunderna styra samtalet ska balanseras mot kravet att de 
samtidigt snabbt ska avsluta samtalet för att hinna med fler kunder. 
Enkätundersökningen visar att drygt en tredjedel av de anställda uppger att de 
fått instruktioner om vilka ord eller fraser som ska användas, det vill säga 
riktlinjer som direkt avspeglas i interaktionen. Ytterligare exempel på hur 
organisationen styr den sociala logikens handlingsområde är att flera av de 
anställda har en skylt framför sig på skrivbordet som lyder ”Le, kunden hör 
det”. Uppmaningen kommer från organisationen och är ett led i att få nöjda 
kunder, vilket i sin tur har ekonomiska förtecken. Det konstaterades tidigare att 
den sociala logiken exploateras av den kommersiella logiken och därmed 
kamoufleras kommersiella mål. En central fråga, som dock lämnas obesvarad i 
avhandlingen, är vad som händer med det genuina sociala mötet och det äkta 
engagemanget då även det omfattas av kommersiella organisatoriska regler. 

Sammanfattande slutdiskussion 

I föregående avsnitt belystes hur de tre logikerna tar sig uttryck på en empirisk 
nivå. I det följande sammanfattas avhandlingens teoretiska slutsatser. Studien 
tog sin utgångspunkt i att tjänstemötet i grunden är ett socialt möte som sker i 
anslutning till organisatoriskt ställda villkor. Även om detta har uttrycks med 
olika begrepp, så som instrumentella, transaktionella, institutionella aspekter å 
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ena sidan och relationella, mänskliga, personliga aspekter å andra sidan, består 
tjänstemötet av påtagligt åtskilda grundläggande delar. Avsikten med 
avhandlingen har varit att beskriva vad aktörerna gör samt utröna varför 
interaktionen ser ut som den gör. Det övergripande syftet var att kartlägga och 
förklara vad som sker i interaktionen i tjänstemötet, med ett särskilt fokus på 
den sociala och organisatoriska kontexten. Syftet bröts upp i två frågor som 
betonar dessa aspekter: Vilken betydelse har det för tjänstemötet att det 
involverar människors interaktion, och vilken betydelse har det att tjänstemötet 
försiggår i en organisatorisk kontext? 
 
Svaret på forskningsfrågorna är, i sin mest komprimerade form, att tjänstemötet 
och aktörernas handlingar formas av tre logiker, en kommersiell, en byråkratisk 
och en social. Det innebär att varhelst ett tjänstemöte finns är de tre logikerna 
närvarande. Den kommersiella och den byråkratiska logiken härstammar i 
huvudsak från interaktionens organisatoriska kontext, medan den sociala 
logiken avspeglar aktörernas personliga egenskaper. Interaktionen består 
emellertid av ett komplext förhållande mellan logikernas egenskaper. För att 
kunna ge ett något mer uttömmande svar, i detta sammanfattande avsnitt, 
vänder jag mig till figuren som presenterades i kapitel 5 och som illustrerar 
tjänstemötets egenskaper. 
 

Logik Kommersiell Byråkratisk Social 

Handlingsområde Ekonomiskt Ekonomiskt Ekonomiskt Ekonomiskt     AdministrativtAdministrativtAdministrativtAdministrativt    PersonligtPersonligtPersonligtPersonligt    

Rationalitet EkonomiskEkonomiskEkonomiskEkonomisk    ExekutivExekutivExekutivExekutiv    BekräftaBekräftaBekräftaBekräftandndndndeeee    

Moral EgoismEgoismEgoismEgoism    PliktetiPliktetiPliktetiPliktetisssskkkk    DygdetiDygdetiDygdetiDygdetisssskkkk    

Anställdes position 
Företrädare för Företrädare för Företrädare för Företrädare för 
företagetföretagetföretagetföretaget    

Ställföreträdare Ställföreträdare Ställföreträdare Ställföreträdare 
för kollektiv kundför kollektiv kundför kollektiv kundför kollektiv kund    

Ställföreträdare Ställföreträdare Ställföreträdare Ställföreträdare 
för enskild kundför enskild kundför enskild kundför enskild kund    

Dominansförhållande  VarieradVarieradVarieradVarierad    Anställd Anställd Anställd Anställd –––– kund kund kund kund    Kund Kund Kund Kund –––– anställd anställd anställd anställd    

 
Figur 10: Den kommersiella, den byråkratiska och den sociala logikens egenskaper 

 
Med utgångspunkt i matrisen kan interaktionen i tjänstemötet förklaras med tre 
olika handlingsområden, tre rationaliteter, tre typer av moraliska värderingar, tre 
åtskilda positioner för den anställde och till sist, tre former av dominans-
förhållande. Genom att ställa egenskaperna mot varandra ska vi se hur dessa de 
verkar, eller med andra ord, vad de betyder för interaktionen. 
 
Begreppet handlingsområde betonar gränserna för samtalet och det är dessa 
områden och gränser som alltid ställs emot varandra. Tjänstemötet och 



 

 160 

aktörernas kommunikativa handlingar rör såväl ekonomiska, administrativa som 
personliga områden. Trots att det är i det administrativa området som aktörerna 
kan samtala om tjänsten som ska utföras är det vanligt att handlingsområdena 
rör sig över dessa gränser. Annorlunda uttryckt, den aktuella tjänsten kan 
inbegripa ett ekonomiskt område eller ett personligt. För en skadereglerare kan 
den administrativa uppgiften vara att samtala om ekonomisk ersättning. 
Läkaren som ska bedöma patientens hälsotillstånd måste ha information om 
den personliga situationen. Handlingsområdet anger därför att det alltid finns 
möjlighet för aktörerna att samtala om ekonomiska värden, om tjänsten som 
ska uppnås och om sådant som rör dem själva som personer.  
 
Förutom att handlingsområdena rör skilda samtalsämnen, är de dessutom 
kvalitativt åtskilda. Det ekonomiska handlingsområdet är en förväntad och 
uppenbar del av samtalet. Det kan visserligen ta sig olika uttryck i olika 
kontexter, samtalet mellan kassörskan och kunden ser naturligtvis annorlunda 
ut i jämförelse med skadereglerarens samtal. Gemensamt är dock att de 
samtalar om sådant som är ekonomiskt relevant för aktörerna. Det 
administrativa handlingsområdet är givetvis också en förväntad del i samtalet, 
det är ju av den anledningen aktörerna möts. Däremot är det inte alltid tydligt 
var gränsen för det administrativa området är; aktörerna måste gemensamt 
avgränsa det. På en generell nivå är handlingsområdet avgränsat till 
organisationens bransch och till den anställdes kompetens och kundens 
specifika ärende. Det som är legitimt att prata om med en skadereglerare är inte 
lämpligt att prata om med kassörskan. I den direkta interaktionen finns 
emellertid otydligheter om vad det specifika ärendet är. Aktörerna inleder 
därför samtalet med att utreda, avgränsa och definiera vad de ska samtala om, 
något som i den här studien upptar en stor del av samtalet. Skillnaden mellan 
det administrativa och det ekonomiska handlingsområdet är att det senare, på 
en generell nivå, är likartat för alla tjänstemöten, medan den byråkratiska 
logikens handlingsområde alltid är kontextberoende. Givetvis är också det 
personliga handlingsområdet kontextberoende, men i ett annat avseende. Den 
byråkratiska logiken är förenad med tjänsten och aktörernas institutionella 
objektiva positioner, medan den sociala logiken är förenad med personerna som 
subjekt. Det betyder att innehållet i samtalet och samtalets utformning alltid är 
beroende av vilka människor som deltar, oavsett deras institutionella positioner. 
Även om tjänstemöten, i synnerhet de enkla korta tjänstemötena, kan se 
snarlika ut där aktörerna använder rutiniserade repliker, är det alltid ett unikt 
möte eftersom personerna är unika. Att sociala handlingar och att ett personligt 
handlingsområde existerar kan tyckas självklart. Det är naturligtvis människor 
som agerar med varandra. Påpekandet att aktörerna betraktar varandra som 
människor öppnar emellertid upp möjligheten att prata om personliga ärenden. 
Det är tillåtet att prata om den egna situationen och uttrycka individuella 
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värderingar. Men bara till en viss gräns. Med anledning av att de tre handlings-
områdena försiggår parallellt i interaktionen, och dessutom på en, av 
organisationen, begränsad handlingstid sker en expansion av ett handlings-
område alltid på bekostnad av ett annat handlingsområde. Aktörerna måste 
således prioritera mellan handlingsområden, något som inte alltid är nödvändigt 
för andra typer av social interaktion. I anslutning till avhandlingens 
frågeställningar – vad betyder det att tjänstemötet involverar mänskligt 
interaktion och försiggår i en organisatorisk kontext – så innebär det att 
integreringen av de tre logikerna begränsar en utbredning av handlings-
områdena.  
 
Handlingsområdena kan dessutom betraktas som medel i syfte att uppnå olika 
specifika mål, vilket avspeglas i begreppet rationalitet. Genom att samtala om 
ekonomiska värden kan ekonomisk vinst uppnås. På motsvarande sätt syftar det 
byråkratiska, administrativa handlingsområdet till att uppnå exekutiva mål, det 
vill säga att söka utföra tjänsten. Det personliga handlingsområdet används för 
syftet att uppnå eller ge bekräftelse. Här ges ingen ingående beskrivning av 
rationaliteterna, eftersom det har gjorts tidigare i detta kapitel. Det jag vill 
framhålla här är att rationaliteterna inte bara legitimerar, utan också förordar 
handlingar som kan vara oförenliga. På en empirisk nivå kan vi se att det 
förekommer handlingar såsom övertalning, för att inte säga manipulation och 
rena bedrägerier, handlingar som upprätthåller objektivitet och rättvisa, samt 
handlingar som bekräftar eller icke-bekräftar den andra som unik person. I den 
sistnämnda legitimeras både repliker som uttrycker artighet, trevligt småprat 
eller mer personligt orienterade repliker och repliker som uttrycker ilska, 
missnöje och personliga påhopp. Det rationella för aktörerna i tjänstemötet är 
således att uppnå såväl profit samt att effektivt och rättvist slutföra ärendet som 
att bekräfta varandra som människor.  
 
Vad betyder det att tre olika syften ryms i interaktionen och att aktörerna 
uttrycker tre olika ”riktningar” i samtalet? En konsekvens är att de olika 
rationaliteterna begränsas i relationen till varandra. Tidigare konstaterades att 
handlingsområdena begränsas eftersom de konkurrerar om handlingstid. Skälet 
till att rationaliteterna inskränks är inte att de konkurrerar om tid eller 
utbredning, utan om inflytande över interaktionen. Rationaliteterna är alltid 
relaterade till varandra. Handlingar som syftar till att uppnå ekonomisk vinst 
begränsas därför alltid av tjänstemötets exekutiva och bekräftande mål. Likaså 
har aktörerna möjlighet att uttrycka personliga känslor och individuella 
egenskaper, men bara så länge de inte står i konflikt med byråkratiska mål 
(Korczynski, 2001). Den ena rationella handlingen utövas alltid med ett visst 
inflytande från de andra. Ytterligare ett delsvar på avhandlingens frågor är att 
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integreringen av de tre logikerna medför en viss självreglerande funktion i 
antagonismen mellan rationaliteterna. 
 
Vardera rationalitet är dessutom förbunden med ett specifikt moralisk synsätt. I 
den kommersiella logiken återspeglas värderingar ur ett konsekvensetiskt 
perspektiv, närmare bestämt egoism. Egoismen ställer krav på att handlingen 
uppnår goda konsekvenser, specifikt sådana konsekvenser som gagnar det egna 
intresset. Det pliktetiska förhållningssättet, som representerar handlingar i den 
byråkratiska logiken, utgår istället från aktörernas intentioner med handlingen, 
oavsett konsekvenserna. Med andra ord, handlingen bör överensstämma med 
de principer och regler som finns. Till sist formeras aktörernas handlingar 
dessutom av ett dygdetiskt förhållningssätt, i den sociala logiken, där den 
överordnade frågan är vad som utmärker en god människa. Tre klassiska 
inriktningar betecknar således kvalitativt skilda värderingar i interaktionen, 
något som möjliggör en jämförande granskning.  
 
Förhållandet mellan det dygdetiska synsättet, å ena sidan, och egoismen och 
pliktetiken, å andra sidan, är särskilt intressant. Ur ett dygdetiskt perspektiv ger 
egoistiska handlingar upphov till negativa, omoraliska, handlingar. De 
handlingar som legitimeras av egoismen står i tvär kontrast mot vad som 
vanligtvis betecknar goda mänskliga egenskaper så som pålitlighet och 
hjälpsamhet utan egennyttiga avsikter. Även blint regelföljande, som är följden 
av ett pliktetiskt förhållningssätt, är ett brott mot dygderna. Handlingar bör 
istället anpassas efter situationen och den andres behov, oavsett principer. 
Dessa motstridiga värderingar blir centrala att studera i synnerhet som 
moralföreställningar sägs ligga till grund för individuell identitet. Enligt 
Baumann (1993:307) är det moraliska handlandet det mest personliga och 
grundläggande av människans rättigheter. Förhållandet diskuteras särskilt inom 
dygdetiken, där det framhålls att det moraliska handlandet inte bara avspeglar 
hur vi är som människor, utan också hur vi blir eller upplever oss som 
människor. Min moral talar om vem jag är (Brytting, 2003:185). Moraliska 
handlingar är därför alltid relaterade till en mer personligt orienterad värdering 
av handlingen. Människor upplever glädje eller tillfredsställelse av att utföra 
goda handlingar, utifrån dygdetikens definition (Svensson, 2006:16f). 
Tjänstemötets organisatoriska och sociala kontext betyder inte bara att 
aktörerna måste hantera moraliska beslut. Att tre logiker reglerar handlingarna i 
tjänstemötet kan även få konsekvenser för aktörerna på ett personligt plan.  
 
Här vill jag tillfälligt lämna avhandlingens frågeställningar för att i anslutning till 
det moraliska handlandet betona en annan frågeställning. Vad som konstaterats 
hittills är att tjänstemötets interaktion består av skilda handlingsområden som 
avhandlas under en begränsad handlingstid, samt av skilda rationaliteter. De 
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skilda mål som uttrycks i interaktionen står dessutom alltid i relation till 
varandra och konkurrerar om inflytande. Människors interaktion inom en 
organisatorisk kontext innebär att opersonlighet, neutralitet och objektivitet 
ställs emot strävan efter bekräftelse som unik människa. Frågan är vilken 
rationalitet som har företräde. Är det viktigast att uppnå ekonomiska mål, även 
om det sker på bekostnad av bekräftande handlingar eller byråkratisk rättvisa? 
Även om avhandlingen inte kan ge svar kan jag konstatera att tillämpandet av 
moralfilosofiska tankegångar är ett sätt att besvara sådana frågeställningar. I en 
tidigare studie fann Wray-Bliss (2001) att de anställdas moraliska värderingar 
spelade stor roll för deras handlande i tjänstemötet. De anställda motsatte sig 
organisationens definition på god service i termer av snabba och effektiva 
tjänstemöten, och omformulerade istället god service i termer av empati och 
omvårdnad, något som är relaterat till altruism. De beskrev följaktligen inte 
arbetet som enbart ett sätt att använda olika tekniker för att snabbt tillgodose 
kundens direkta förfrågan. I Wray-Bliss resonemang är det moraliska 
handlandet, här definierat som altruism, en förklaring till de anställdas 
motstånd. Ytterligare en central fråga, i anslutning till studien, är om den egna 
identiteten eller bilden av oss själva omvandlas genom att vi tvingas agera på ett 
sätt som strider mot dygderna. Vad blir konsekvenserna av att aktörerna fråntas 
möjligheterna att agera som en god människa? Även om konsekvenserna av 
interaktionen för de involverade aktörerna ligger utanför avhandlingens syfte, 
kan jag konstatera att det moraliska handlandet verkar vara centralt för sådana 
frågor.  
 
Hittills har diskuterats vad aktörerna samtalar om och vad aktörerna söker 
uppnå. Det som inte synliggjorts än så länge är vilka som agerar. Under 
beteckningen position i figuren ovan ryms en av interaktionens aktörer, den 
anställde, och hennes relationer med organisationen respektive kunden. Den 
anställde agerar för det första som företrädare för organisationens ekonomiska 
intresse, för det andra som ställföreträdare för den kollektive kunden och, för 
det tredje, som ställföreträdare för den enskilde kunden. Det betyder att den 
anställde ansvarar för att uppnå kommersiella mål som i första hand inte är 
hennes egna, utan organisationens. Det betyder också att den anställde 
begränsas i sina handlingar utifrån vad som är rättvist för alla kunder som ett 
kollektiv. Samtidigt ansvarar hon för att den enskilde kundens individuella 
behov tillgodoses. Här betonas således inte enbart en position som 
känslomässig front (Sutton & Rafaeli, 1990), eller i termer av ”two-bosses” 
dilemma (Troyer et al., 2000; Rosenthal et al., 2001). Begreppet two-bosses 
dilemma betecknar vanligtvis anställda med kundkontakter och hänvisar 
naturligtvis till den anställdes upplevelse av att ha både organisationen och 
kunden som chef. Ställföreträdarskapet för den kollektiva kunden utgör 
emellertid ytterligare en ”chef” i interaktionen. Relaterat till logikerna i 
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tjänstemötet kan man alltså snarare tala om ett tre-chefs dilemma för de 
anställda. Ytterligare ett delsvar på avhandlingens frågor är således att krav på 
den anställde ställs från tre kvalitativt åtskilda håll. 
 
Logikerna är dessutom uppbyggda av olika interaktionsformer med skilda 
principer med avseende på dominansförhållandet mellan aktörerna. Trots att 
initiativ- och responsanalysen visade att samtalet är kommunikativt symmetriskt 
finns asymmetriska inslag baserade på makt, institutionell position och 
betjäning. I den kommersiella logiken avgörs över- och underordning av makt 
över kommersiella beslut. Makten i det här sammanhanget är en analytisk 
renodling av vem som förfogar över relevanta tillgångar. Asymmetrin i det här 
avseendet kan följaktligen variera mellan aktörerna. Samtidigt föreligger i den 
byråkratiska logiken alltid ett dominansförhållande som är till den anställdes 
fördel och till kundens nackdel vad gäller makt. Kunden kan därför vara 
underordnad både ur ett ekonomiskt rationellt perspektiv och ur ett byråkratiskt 
perspektiv. I den sociala logiken är emellertid asymmetrin alltid till kundens 
fördel. Grunden för överordningen i den sociala logiken är den anställdes 
ställföreträdarskap för kunden, där begrepp som social status, bekräftelse och 
framförallt betjänande är verksamma.  
 
Dominansförhållandet som diskuterats här inkluderar emellertid inte 
organisationen, trots att interaktionen försiggår inom en organisatorisk kontext. 
Det asymmetriska förhållandet är en interaktionsform mellan den anställde, å 
ena sidan, och kunden, å andra sidan. Men, som tidigare konstaterades, är 
tjänstemötet ett möte mellan tre parter, organisation, kund och anställd. Även 
om organisationen kan utöva inflytande genom att reglera kundernas beteende 
är det främst genom den anställdes relation till organisationen som inflytandet 
får reell kraft. Det sker genom att den anställde är företrädare för organisa-
tionen, det vill säga organisationen blir närvarande genom den anställde. Den 
asymmetriska relationen mellan aktörerna avgörs därför av ett komplext 
samspel mellan tre parter, organisation, kund och anställd. Och den 
överordning som beskrivs kan därför inte enbart tillskrivas den anställde, utan 
också organisationen.  
 
Resonemanget om interaktionens dominansförhållande kan anslutas till den 
tidigare diskussionen i avhandlingen rörande kundservicekonceptet och 
retoriken om den suveräne kunden. Där noterades att organisationer strävar 
efter att bygga relationer med kunderna och, som ett led i detta, att personifiera 
tjänstemötet. I konceptet om kundservice är det centralt att betrakta kunden 
som suverän och därför bör interaktionen utformas så att kunden är 
överordnad (Korczynski & Ott, 2004). I kundservicekonceptet förordas på så 
sätt en asymmetrisk relation. Relationen bör vidare uppnås genom att den 
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anställde anpassar sitt beteende och sina känslor så att kunden upplever sig 
överordnad. Styrningsinstrumentet som organisationen förfogar över sträcker 
sig således utöver regler och föreskrifter enligt den byråkratiska logiken. Som 
studien tydliggjort styrs de anställda också i hur de bör agera, utifrån den sociala 
logiken. Organisationen söker härmed balansera ”risken” med spontana möten, 
med rutiner och riktlinjer för bemötandet. Bolton och Houlihan (2007) hävdar 
att det dessutom sker utan reflektion över om det verkligen ger kundupplevd 
kvalitet. Genom att reglera interaktionen avlägsnas sociala spontana handlingar 
och de unika personliga egenskaperna. Den sociala interaktionen störs av de 
organisatoriska ramarna (Korczynski et al., 2000; Wray-Bliss, 2001). 
Organisatorisk styrning av den sociala logiken är således förenad med risken att 
tjänstemötet upplevs osocialt. I det här perspektivet är det otillräckligt att peka 
ut aktörernas beteenden som källan till ett misslyckat tjänstemöte. Istället är 
fokus på hur organisationen vidmakthåller kundservicekonceptets retorik om 
den suveräna kunden och den underordnade anställde. I Korczynski och Otts 
(2005) resonemang bidrar retoriken till att minska tilliten och undergräva det 
autentiska sociala samspelet mellan aktörerna. I anslutning till 
kundservicekonceptet konstateras därför att organisationens ansträngningar för 
att kontrollera fler delar av interaktionen, genom den sociala logiken, paradoxalt 
nog kan resultera i sämre tjänstemöten.  
 
Logikernas egenskaper medför ett tjänstemöte där aktörerna begränsas av 
handlingsområden och instrumentella syften, men också ett möte där de tillåts 
agera som människor. Avhandlingens övergripande frågeställningar löd: vilken 
betydelse har det för tjänstemötet att det involverar människors interaktion, och 
vilken betydelse har det att tjänstemötet försiggår i en organisatorisk kontext. 
Det allra kortaste svaret lyder: det betyder att tjänstemötets interaktion formas 
av tre logiker som integreras på ett både samverkande och motverkande sätt. 
Människors interaktion i tjänstemötet innebär, i en mening, att det finns en 
motbalans till organisationens inflytande.  
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Summary 

The subject of this thesis is interaction in the service encounter, focusing social 
interaction taking place within an organisational frame. The starting-point is a 
general question of what makes us interact and communicate in the way we do 
as customers or employees. A service encounter does not represent social 
interplay in general. It is highly restricted by the organisational frame and by the 
actors’ institutional positions. The interaction constitutes an instrumental 
activity which is also a social and interpersonal event. The instrumentality lies 
firstly in the anticipation of an explicit activity, a service being delivered. 
Secondly, instrumentality is also an expression of how the activity, the service, 
is expected to be performed. The behaviour of the actors is influenced by 
organizational norms that do not usually form part of social encounters. The 
special conditions that characterize the service encounter motivate a study of 
how actors in the service encounter handle interaction. This thesis examines the 
what and the why of this particular social situation.  
 
Chapter 1 demonstrates that the range and scope of the service encounter has 
not only increased but also changed character, a development which is related 
to Bell’s extensive analysis of societal changes. We interact increasingly in 
service encounters both as customers and as employees. As a result of this 
development companies have more and more come to adopt a view of service 
that advocates a personal relationship with customers. Establishing customer 
relations is viewed as essential from an economic perspective. The impact and 
growth of the concept of customer service means that people in general are 
seen as and treated as customers. The way service is defined, organized, and 
performed thus affects our lives as employees, customers, and citizens. It is also 
pointed out that previous research on service and the service encounter has 
focused primarily on aspects relating to what happens before or after the 
encounter. This means that events in the interaction are presented summarily or 
ignored in the analyses. Despite the fact that interaction in the service 
encounter is often referred to as a criterion of service and a defining factor of 
service quality, interaction figures rarely in conceptual considerations, in 
models, or in customer-oriented service quality.  
 
In a Service Management perspective the effects of service encounters have 
been studied, particularly the customer’s experience. Such studies are often 
associated with service quality with the result that much of the research has 
been marked by a normative perspective. The normative perspective is also 
prominent in studies of events before the meeting. Issues of managing and 
controlling the interaction take precedence over human aspects and behaviour. 
There is an emphasis on the best way to manage the encounter rather than on 
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how it is realized. In recent years, services and service encounters have been 
discussed in positively charged terms, such as ”value-in-use” and ”customer as 
co-creators”, which suggest that the encounter is characterized by harmony and 
cooperation. The consensus perspective, however, makes it problematic to 
study all aspects of the interaction since all encounters are not harmonious. 
Conversely, interaction is also presented as a source of negative experiences for 
employees. Service employment has been described as the ”dark satanic mills” 
of our time. This conflict-oriented approach also fails to do justice to 
interaction as the service encounter can be a source of pleasure and job 
satisfaction. Therefore, the interaction should be approached on its own terms 
and the actors viewed as people. Such an approach has the potential to 
transcend assumptions that the employee meets either an adversary or an allied.  
 
There are also studies of service encounter interaction, but the majority focuses 
on one of the actors and only a few on both customer and employee. Clearly, 
there is a need not only for more studies of customer-employee interaction but 
also of studies acknowledging the involvement of three parties, the customer, 
the employee and the organisation. A focus on this triad will result in a 
qualitatively different view of interaction because of the impact of organisation. 
In addition, studies taking their point of departure in the communication of the 
service encounter will have the potential to capture the complex interaction at 
the micro level. This is particularly true of the conversation analysis approach 
which makes it possible to study actantial acts in the specific context.  
 
Chapter 1 concludes with the aim of the thesis and its research questions. The 
aim is to describe and explain the service encounter interaction with a special 
focus on the social and organisational context, that is, what do actors do in the 
interaction and why do customers and employees act the way they do? The 
contextual focus is related to two overriding questions: What significance does 
the human interaction have for the service encounter? What significance does 
the organisational context have for the service encounter? 
 
In Chapter 2 the actors of the service encounter are discussed in the light of 
their presentation in previous research. Based on the widely accepted 
description of the service encounter in Czepiel et al (1985), it is established that 
the influence of the organisation is central to the way the service encounter 
takes form. The way the service encounter is organized can be divided in two 
opposed categories, services through relationships or services through occasional, 
brief encounters. The argument is loosely based on Eriksson’s (2007; 2000) 
concept of interaction circles in which every social act is viewed as part of a 
social circle. When the service encounter is organised in terms of a relationship, 
the interaction circle consists of social bonds, that is, the actors are acquainted, 
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which makes it hard to leave the circle. Relationships are characterised by a 
broad spectrum of action areas, lengthy action time span, and accepted norm 
structures. In contrast, the occasional, brief service encounter is marked by 
restricted action area and time span, which results in efficiency and anonymity. 
The actors are interchangeable in the non-relational encounter while individual 
competence and non-interchangeability are the marks of the relational 
encounter. The spread of the customer service concept has led to a hybrid 
construction of the service encounter as a mix of a relationship and an 
occasional encounter, in which the organisation attempts to benefit from the 
advantages of the two categories. Such pseudo-relations produce an interaction in 
which the actors, despite anonymity, act on the terms characterising relations. 
The customers are often described as sovereign and dominant in an 
asymmetrical relation. This type of description has, however, been criticised: 
not all customers have the possibility or desire to be placed in a dominant 
position. Yet, the customer service concept has made demands on service 
employees to pay attention to attitude and emotional regulation. Employees are 
expected to follow company guidelines and to display emotions they do not 
have. Chapter 2 concludes with reflections on the relation between emotional 
authenticity and demands to adapt to the customer. 
 
Chapter 3 provides an account of the research process. The study was carried 
out at a banking and insurance company using a qualitative and quantitative 
method. Twenty phone conversations between employees and customers were 
recorded and examined with the help of conversation analysis, initiative and 
response analysis, and qualitative abstraction. Fourteen interviews were also 
carried out with employees of different professions in which the questions 
partly addressed the respondents’ experiences of emotions, partly their views on 
the contradictory demands of management and customer. In addition, six 
management-level persons and nine customers were interviewed directly after 
their encounter with an employee. The quantitative study was a questionnaire 
distributed to all employees who were in contact with customers. A total of 305 
people filled out the questionnaire. The qualitative analysis is inspired by 
Layder’s (1998) ”eclectic approach” which is why concepts and ideas from 
various theoretical fields have been systematically borrowed and used to 
describe and explain what happens in the interaction.  
 
Chapter 4 consists of two parts and is the first result chapter out of five. 
Initially, there is an account of the communication in the service encounters 
from a holistic perspective applying conversation analysis. The structure of the 
presentation is based on four discerned communication phases in the phone 
calls – salutation, the subject of the call, concluding the subject, and rounding 
off the call. Each phase displays contradictions. Firstly, the actors either 
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approach each other through personally related topics, or adopt a distant 
attitude to each other. There are utterances in the phases indicating that the 
conversation is efficient and centring on the actors’ institutional roles. There are 
also, however, utterances indicating a variety of purposes beyond the 
institutional roles. Consequently, there are relational and instrumental aspects of 
the conversations. Secondly, the utterances reflect not only an asymmetrical 
relationship in that the customer gives an order to the employee, but also a 
symmetrical relationship in which the actors collaborate to conclude the 
business. Taken together, the analysis resulted in issues raised by the relational-
instrumental and asymmetrical-symmetrical aspects. The second part of the 
chapter deals with the result of the initiative-response analysis of dominance in 
communication. This analysis showed that the communication is symmetrical, 
that is, no actor controls the conversation more than the other; it is rather an 
example of a so called ”ideal dialogue”. However, asymmetry can be viewed 
from perspectives other than communication. Although the actors are equal in 
the interaction, it is still unclear who is dominant in terms of power or status. In 
addition, the analysis so far has not yielded answers to the question of why the 
communication takes a certain shape.  
 
In Chapter 5 the focus on interaction as a whole is shifted to the different 
components of the service encounter. The earlier contradictory results of the 
relational-instrumental and asymmetrical-symmetrical aspects are explained 
when interaction is viewed in terms of three different sets of logic – the 
commercial, the bureaucratic, and the social. Every logic is constituted by a 
number of characteristics, each contributing to the shape of the interaction and 
to the relationship between the customer and the employee. Analytically 
speaking, the three forms of logic can be described in terms of their respective 
field of action and rationality, that is, what the actors talk about and what the 
purpose of the talk is. Each form of logic also entails taking a moral stance and 
situates the employee in a specific position in relation to the customer and the 
organisation. This position, in other words, constructs the hierarchy of 
dominance between employee and customer. 
 
Chapter 6 initially examines commercial logic and its field of action and 
rationality with the help of empirical instances. Commercial logic comprises an 
economic field of action and rationality. This means that actors concentrate on 
the economic transaction and on action beneficial to themselves. Interaction is, 
in other words, consciously and explicitly profit-oriented, which means that the 
actors can be viewed as negotiating parties. Rationality, in this context, 
legitimises strategies of persuasion and, to some extent, the withholding of 
truth. Against the background of such economic characteristics, a presentation 
is given of the egotistical nature of commercial values from the perspective of 
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the ethics of consequence. Egotistical action is often perceived and described in 
negative terms, and there are also indications of reciprocal suspicion between 
the actors in my study. Further, the position of the employee in the commercial 
logic is defined by being representative of and integral to the organisation. It 
follows that profit interests and egotism are attributed to the company, and for 
the employee egotism is transformed into solidarity egotism. The order of 
dominance, earlier discussed with regard to interactional control, is in the 
commercial logic based on the power to make financial decisions. The power 
relationship boils down to the question of which actor is more dependent on 
the other economically. The order of dominance in the interaction can 
therefore vary depending on the context. For instance, the claims adjuster is 
dominant by virtue of controlling resources in the capacity as a representative 
of the organisation. Conversely, the customer is in the dominant position when 
the service encounter concerns sales as the customer makes decisions about 
her/his own money. The order of dominance is therefore not a direct result of 
the actors’ positions visavi each other. Rather, it is a result of their assets and 
resource control, in other words, who is to pay. The asymmetrical relationship 
in the commercial logic thus differs from actors’ relationship in the bureaucratic 
and social logic, in which the hierarchy of dominance is based on the actors’ 
positions, which means that asymmetry always favours one party.  
 
The bureaucratic logic of the service encounter is analysed in Chapter 7. First 
the administrative field of action, in which actors talk about the matter at hand, 
is described. Actors aim at concluding the purpose of the encounter which 
means that rationality is executive. They work together towards bringing the 
business to a close and share responsibility. This requires truthfulness on both 
sides. Goal fulfilment also requires rules and neutrality, which guarantee 
objectivity and justice for all. The result of the bureaucratic logic is that the 
persons of the encounter are of less importance; rather, they are 
interchangeable. The actions can be described in terms of moral philosophy and 
its ethics of duty since the duty to follow rules is central. In order to describe 
the position of the employee in the bureaucratic logic, the concept of the 
collective customer is used as the actions of the employee reflect a proxy situation 
for all customers as a collective. The actions in the proxy situation are regulated 
on the basis of what is best for all, something which is achieved through 
professional knowledge and rules. Actions bound by ethics of duty in a proxy 
situation serve as restrictions for the employee but also as protection. The 
employee is not personally accountable but can refer to the system of rules. 
Aspects of asymmetry in the bureaucratic logic favour the employee since the 
customer is more dependent on the employee than the opposite case. On the 
other hand, the subordinate position of the customer relieves her/him of 
responsibility for decisions made in the service encounter.  
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The third and last logic of the service encounter interaction is the subject of 
Chapter 8. The social logic reflects the interpersonality of the interaction. The 
field of action involves people even though it is partly related to institutional 
conditions, ranging from impersonal politeness to small talk and a level at 
which the actors offer evaluative comments on each other. The rationality of 
such interchange is mutual recognition of shared humanity. In this respect the 
actors value a sense of affinity. But there are also negative aspects since 
recognition includes non-recognition. Because the social logic emphasises 
human action, the concepts of the ethics of virtue are useful tools. Actions of 
non-recognition are usually not desirable because being a virtuous person 
involves credibility and empathy. The position of the employee in the social 
logic is to be the proxy of each customer since she/he lacks the authority to 
deliver the service. The responsibility to satisfy the customer therefore rests 
with the employee and extends to the way the service is performed. This can 
mean that the employee must respond with adequate emotions, which has 
negative repercussions. The actions of the ethics of virtue are transformed by 
the proxy situation into altruistic actions which favour the customer. In the 
social logic the aspect of dominance is to the advantage of the customer. The 
customer has the right to set the terms of the interaction because of the 
employee’s proxy situation. In the social logic the order of dominance privileges 
the customer.  
 
Chapter 9 is the final chapter of the thesis and it is divided into two parts. In 
the first part, main empirical results are presented and illustrated by integrating 
the three logics. First, the bureaucratic and the commercial logics are integrated. 
Here it is clear that, although their objectives are disparate, the fields of action 
coincide. The integration means that conflicts of interests occur regarding 
economic or bureaucratic goals. The employee is often restricted in his proxy 
situation visavi the collective customer, which enhance the customers’ field of 
action. The commercial logic also aggravates the work of the employee because 
economic resources impede objective assessments. Integration can, however, 
also mean that commercial interests are camouflaged by bureaucratic acts. It is 
also made clear in the integration of the social and bureaucratic logic that social 
acts camouflage bureaucratic acts. By using personally addressed utterances, 
even negatively charged services can be carried out. The logics can, however, 
also be counterproductive. In these instances the social logic is inhibiting since 
decisions taken bureaucratically should be objectively rather then emotionally 
motivated.  
 
Finally, the integration of the social and commercial logics generate instances 
where the actors make use of the social logic to forward commercial interests. 
The combination then results in the type of pseudo-relation discussed earlier. It 
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is interesting to note, however, that also customers make use of social spheres 
of action for commercial purposes, for instance, by appealing to the employee’s 
empathy or using other forms of emotional expression. It is mainly the 
responsibility of the employee to maintain the balance between the social and 
commercial aspects. But the employee’s own experience of social action does 
not seem to satisfy the demands of the organisation. Strategies used to manage 
and control the interaction are directly reflected in the interaction since 
employees have to express set phrases or follow guidelines regarding the 
interaction. An important question is what happens to the genuine social 
encounter when it is reconstructed by organisational rules.  
 
The final summation of the theoretical conclusions examines what effects the 
characteristics of the service encounter have on the interaction. The section 
discusses the fields of action in the service encounter, rationalities, moral acts, 
the employee’s positions and dominance. It is shown that the actors must 
prioritise between economic, administrative and personal areas within a limited 
time of action. It is also clear that the disparate rationalities all exercise 
influence over the service encounter, which means that acts aiming at a specific 
goal are restricted by the objectives of the other logics. Therefore there is a 
certain self-regulating function in the antagonism between the logics. Moral 
action reflects rationalities but also links them to personal values. A moral 
philosophical examination of the service encounter would therefore seem a 
fruitful way of studying the consequences of actions for the actors. The 
positions of the employee in relation to the customer, the organisation and the 
collective customer mean that there are demands made from three qualitatively 
different directions. There is, in other words, a three-bosses dilemma for 
employees. The different positions of the employee also entail three different 
asymmetrical relationships in which either the customer or the employee has 
the advantage. The customer has an asymmetrical advantage in the social logic 
because of the employee’s proxy situation for each customer. In the context of 
the customer service concept we can see that the efforts of the organisation to 
control several parts of the interaction, especially through the social logic, can 
paradoxically have the effect that the customer’s advantage decreases. The 
organisation runs the risk of failing to achieve its goal of personification and 
establishing relations.  
 
The interaction constitutes a complex relationship between the characteristics 
of the logics and when these combine the interaction of the service encounter is 
shaped. The fact that the service encounter involves human interaction means 
that there is a counter balance against the organisational ascendancy. 
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Bilaga 1: Intervjuguide anställda (med fokus på känslor) 

Kan du berätta lite om dig själv. Namn, Ålder, civilstånd etc 
Hur länge har du arbetat på LF, och totalt inom detta yrke? 
Kan du beskriva en ”typisk” arbetsdag?  

Dina arbetsuppgifter?  
Hur möter du kunder, telefon, personlig kontakt?  
Antal kundmöten? 
Längden på kundmöten?  
Är ni fler som arbetar med samma sak? 

Kan du berätta om ett kundärende som du hade förra veckan?  
Hur hanterade du det ärendet? Från början till slut.  
I fallet du beskrev nu, hur var kunden? glad/ arg/ ledsen/upprörd? 
Hur kände du dig? 

Händer det att du upplever ”problem” med kunder? 
Vad kan det då handla om? 
Hur gör du för att hantera problemet? 
Hur känns det? 
Hur påverkar det dig?  

Kan det vara så att mötet med en kund får dig på bra humör?  
Vad kan det handla om? 
Hur märker du det?  
Hur känns det? 
Hur påverkas du? 

När (om) känner du att du har blivit påverkad av en kund (ledsen, glad, arg irriterad 
etc)  

Hur känns det då?  
Hur hanterar du det?  
Påverkar det din arbetssituation, hur? 

Tänker på du hur ditt arbete med kunder påverkar ditt sätt att vara och visa känslor i 
andra sammanhang? 
Känner du dig bekväm i/nöjd med den roll du har i ditt arbete? Finns det tillfällen du 
känner dig mer/mindre nöjd? (Utveckla svaret) 
Händer det att du känner dig på ett visst sätt, irriterad, arg, ledsen etc. men ända måste 
”visa upp” någonting annat för kunden?  

Hur gör du? 
Varför gör du så?  
Hur känns det? 
Påverkar det arbetssituationen? 

Hur tror du själv att du påverkas av dina känslor som uppkommer i kontakten med 
kunder?  
De kunder/klienter som du kommer i kontakt med behöver ofta hjälp med, för dem, 
viktiga, allvarliga saker (huslån, skaderegl. etc.)  

Vad har du för tankar kring det?  
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Bilaga 2: Intervjuguide anställda (med fokus på krav) 

Ålder? 
Avdelning? 
Anställningsform och –tid? 
Utbildning? 
Varför valde du att arbeta som skadereglerare? 
Beskriv en vanlig arbetsdag? 
Beskriv ett typiskt kundärende? 
Vad tänker du på när du hör ordet krav? 
Vad tänker du på när du hör motstridiga krav? 
Kan du nämna några krav som du upplever att ledningen ställer på dig som 
skadereglerare? 

Hur har du fått reda på dessa krav? 
Anser du att du har en tydlig bild av vad som förväntas av dig? 
Vilka krav anser du vara rimliga att ledningen ställer på dig? 
Upplever du att du kan nå upp till alla krav? 
Hur känns det om du inte klarar det? 

Vilken kontakt har du med ledningen? 
Upplever du att dina kundärenden följer uppsatta rutiner? 

På vilket sätt visar det sig? 
Vilket inflytande har du över hur ditt arbete ska skötas? 
Hur påverkar behörighetsnivån din möjlighet till eget beslutsfattande? 
Har ledningen någon form av kontroll av era beslut? 

På vilket sätt? 
Hur upplever du ledningen stöd för dina beslut? 
Hur upplever du kontakten med dina kunder? 
Vilka krav upplever du att kunderna generellt ställer på Länsförsäkringar? 
Vilka krav upplever du att kunderna ställer på just dig i servicemötet? 
Finns olika kategorier av kunder? 

Finns det några ”typiska”? 
Hur känns det att behöva neka en kunds önskan? 
Upplever du att du blir mer känslomässigt involverar i vissa kundärenden? 

Varför? 
Hur bemöter dina kunder dina beslut? 
Kan du känna att det finns en misstro bland kunderna? 
Vem tror du kunderna anser vara ansvarig för besluten? 
Hur ställer du dig till mottot ”kunden har alltid rätt”? 
Kan du i kundärendena uppleva svårigheter med att möta ledningen och kundernas 
krav? 

Hur agerar du då? 
Ge exempel? 
Finns det policys? 
Hur känns det? 
Hur hanterar du det? 

Finns det något som skulle underlätta situationer där dessa krav förekommer? 
När känner du att du gjort ett bra jobb?
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Bilaga 3: Intervjuguide chefer 

Allmän kartläggning av organisationen 
Kan du rita upp ett organisationsschema?  
Vilka yrkesgrupper arbetar i respektive cell? 
Vad är specifikt för Länsförsäkringar X jämfört med de andra bolagen? 
Vad innebär det lokala konceptet? 
 
Mötet mellan organisationen och kunderna 
Vilka typer av möten finns inom ert bolag? Vilka kontaktytor finns? 

I vilka ärenden möts kunder och organisation? 
Var möts de – för de olika typerna av ärenden? 
Hur träffar kunden organisationen? T.ex. vilka träffar kunderna? 

 
Hur organiseras kundmötena?  

Beskriv ett försäkringsärende, bankärende och ett ”spar-”ärende. (t.ex. 
rekrytering, utbildning) 
Hur kontrollerar organisationen mötet? 
Vilka ”problem” kan uppstå i kundmötet? 

 
Hur tror du att de olika mötena upplevs av kunderna?  

Och av de anställda? 
 
Kundkontakter 
Vilka kunder är det?  

Kategorier? 
Antal 
Hur segmenteras kunderna?  
Kategorier + hur många i varje 

 
Hur många kundmöten sker?  

Mellan anställda - kund och IT - kund (finns siffror på t.ex. hur många som är 
inne på hemsidor och dylikt) 
Vilka möten sker oftast, vad handlar de om? 

 
Anställda  
Antal anställda (i olika positioner)– för kartläggningen av org. och kundmöten 
Anställningsförhållanden, löneförhållanden (fritidssäljare, provision) 
Relation mellan olika yrkesgrupper (skadereglerare och säljare)
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Bilaga 4: Intervjuguide kunder 

Presentation och garantera anonymitet 
 
Vad ville du när du ringde? 
Hade du förberett dig på något sätt?  

ev. tagit fram papper, tänkt igenom vad du skulle säga, varför? 
Kan du beskriva samtalet? 

Vad hände först? Och sen? Varför? 
Hur tyckte du att samtalet var? 

Varför? 
Vad kommer du ihåg mest av samtalet? 

Varför? 
 
Om den anställde 
Vad minns du om personen som du pratade med? (Beskriv honom/henne) 
Minns du något speciellt av personens beteende? 
Hur upplevde du den anställdes beteende? (vad tyckte du om personens beteende) 

Varför upplevde du det? 
Kan du säga något som den anställda var bra på/gjorde bra, och något dåligt? 
 
Kundroller 
Här kommer några allmänna frågor om dig själv och ditt beteende i samtalet. 
 
Vad var det som var viktigast för dig under samtalet? 
Kan du beskriva dig själv och ditt beteende? 
Vad gjorde du bra/dåligt? 
Hur tycker du att en kund ska vara?  
Hur tror du att den anställde uppfattade dig? 
 
Anställde igen 
Gav personen dig någon information om någonting? 

Vad tyckte du om det, och varför tyckte du så? 
Köpte du något, fanns det prat om försäljning? (Försökte den anställde sälja något till 
dig?)  

Vad tyckte du om det, varför tyckte du så? 
Tyckte du att personen gav dig bra service?  

Vad är bra service för dig?  
Vad var det personen gjorde som var bra/mindre bra? 

Varför uppfattade du det så? 
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Jag kommer att läsa upp femton egenskaper och nu ska du tänka på den personen som 
du pratade med alldeles nyss och svara om följande egenskaper stämmer in på 
personen. Du kan svara mycket, lite eller inte alls. Vid varje påstående frågar jag om 
detta är viktigt för dig, svarsalternativen är: mycket viktigt, lite viktigt, inte viktigt 
 
Gav ett tryggt intryck (pålitligt)  Viktigt? 
Var driftig (initiativtagande)   Viktigt? 
Var professionell   Viktigt? 
Visade intresse för dig, ditt ärende  Viktigt? 
Gav dig en objektiv bedömning (om relevant) Viktigt? 
Hade förståelse för din situation  Viktigt? 
Hade serviceinställning   Viktigt? 
Var artig    Viktigt? 
Hade goda fackkunskaper   Viktigt? 
Var övertygande   Viktigt? 
Verkade vara ärlig   Viktigt? 
Kunde förklara så att du förstod  Viktigt? 
Tog hänsyn till din situation vid bedömning Viktigt? 
Var försäljningsinriktad   Viktigt? 
Gav ett gott intryck   Viktigt? 
Visade omtänksamhet   Viktigt? 
Var effektiv    Viktigt? 
 
Är det något mer du kommer att tänka på om personen du pratade med? 
 
Avslut med allmänna frågor 
Blev du hjälpt med ditt ärende? 
Blev du nöjd med hur ärendet behandlades? 
Varför blev du nöjd/inte nöjd? 
Hur skulle samtalet kunna förbättras? 
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Bilaga 5: Webbenkät 
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Bilaga 6: Beskrivning av initiativ- och responsanalys 

I denna bilaga beskrivs IR-analysens delar i stora drag. För en mer detaljerad 
genomgång se Linell & Gustavsson (1987) och Johansson-Hiden (1994:38ff; 
1998:79ff). IR-analysen består av ett kodningsschema med 18 
kodningskategorier som betecknar replikens status. Kodnings-kategorierna 
består av responser och initiativ eller kombinationer av responser och initiativ. 
Initiativen är de som för samtalet framåt och bidrar till samtalets interaktiva 
styrka. Responserna skapar mer eller mindre koherens i dialogen genom att de 
anknyter till föregående replik. Kategorierna ingår dessutom i ett poängsystem 
där repliker som är mer interaktionellt styrande ges högre poäng. 
 
Initiativen uppdelas i begärande eller hävdande, underställande. Att ett initiativ 
är begärande innebär att en adekvat respons avkrävs av nästföljande replik. Ett 
begärande initiativ vidareutvecklar samtalet och är ett starkt försök till att styra 
dialogen. Ett hävdande eller underställande initiativ har inte i lika hög grad 
styrande effekt i samtalet, då en utsaga i ett sådant initiativ endast hävdar något 
eller söker acceptans för en åsikt. Det hävdande initiativet leder inte heller 
samtalet vidare i lika hög grad. Symbolerna i kodningssystemet för initiativ ser 
ut enligt följande: 
 

> begärande initiativ 
^  hävdande eller underställande initiativ 
 

Skillnaden mellan ett begärande initiativ och ett hävdande illustreras med ett 
utdrag ur ett telefonsamtal mellan en kundtjänstanställd (A) och en kund (K): 
 

:^ K: och där står det förråd byggyta 10 kvm och då står det isolering finns och då står 
det nej men det ska stå ja där 

<^ A: då ska vi sätta ett ja där ja, det kommer att påverka premien lite men det är inte 
mycket 

<> K: blir eh… det dyrare premie? 
 

Kundens andra replik kräver ett direkt svar av A, medan A:s yttrande består av 
en respons och ett påstående som inte nämnvärt styr samtalet vidare.  
 
Responserna indelas i sex kategorier. En adekvat respons ansluter direkt till det 
tidigare initiativet. Den adekvata responsen är därmed motpartsknuten eller 
lokalt, fokalt anknuten. En inadekvat respons anknyter inte till tidigare eller 
senare repliker. En viktig del i IR-analysen är att dialogen studeras både framåt 
och bakåt för att se vilka repliker som får samtalet att vidareutvecklas. När en 
respons ges av B kan den mycket väl vara adekvat i förhållande till A:s initiativ, 
men om nästföljande replik av A ignorerar responsen blir den kategoriserad 
som inadekvat då den inte bidrog till samtalets utveckling. Ett exempel på en 
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sådan ignorerande replik är självanknutna responser, som inte tar hänsyn till 
den andra personens yttrande i dialogen utan fortsätter på sitt eget tidigare 
initiativ. Till sist kan responserna också vara icke-lokalt eller icke-fokalt 
anknutna vilket innebär att de antingen på nytt tar upp ett ämne som tidigare 
diskuterats i samtalet (icke-lokalt) eller att fokuseringen skiftar från föregående 
yttrande.  
 
En speciell typ av respons är den partiella (uppskjutande), som oftast inleder ett 
”samtal inom samtalet” (delspel) vilket leder till att den slutgiltiga responsen 
skjuts upp. Oftast är det fråga om missförstånd som utreds (exempelvis ”vad sa 
du?”). Symbolerna för responserna ser ut enligt följande:  
 

< adekvat, motpartsanknuten, lokalt anknuten, fokalt anknuten respons 
- inadekvat respons 
 

= självanknuten respons 
<= starkt självanknuten respons 
 

.. icke-lokalt anknuten respons 
: icke-fokalt anknuten respons 
 

� partiell respons, uppskjutande fråga  
 
Ytterligare två kodningskategorier finns angående öppning och avslutning av 
delspel. Hälsningsfraser, initiering av nya samtal inom samtalet och avslutning 
av dessa kodas som ämnesavgränsare. De kombineras i stort sett alltid av en 
responsdel respektive initiativdel (det vill säga repliker som startar en ny 
diskussion innehåller för det mesta ett initiativ). 
 

<) ämnesavslut 
(> ämnesinitiering 
 
De olika initiativ- och responskategorierna kombineras till totala repliker, enligt 
exemplet ovan. En speciell typ av kombination är ..<, som används till exempel 
vid uppräkning eller uppmaning om att komma med flera förslag. Kodningen 
innebär att repliken är icke-lokalt anknuten samtidigt som den inte tillför något 
nytt.  
 
Vidare befinner sig de kombinerade kodningskategorierna på olika poängnivåer, 
från 1-6, där 6 står för den mest interaktionellt styrande. Sex poäng ges således 
till de repliker som driver fram samtalet mest eller har de mest dominanta 
replikfunktionerna.  
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InteraktionsInteraktionsInteraktionsInteraktions    

ppppoängoängoängoäng    

KodningskategorierKodningskategorierKodningskategorierKodningskategorier    

6 > > > >                                 

5 ^ ^ ^ ^     ..> ..> ..> ..>     :> :> :> :>     <=> <=> <=> <=>                     

4     ..^..^..^..^    :^ :^ :^ :^     <=^ <=^ <=^ <=^     => => => =>     <><><><>            

3     ..<..<..<..<        =^=^=^=^        <^<^<^<^    (>(>(>(>    <)<)<)<)    

2                     <<<<        ����    

1                             ----    
 
Figur 11: Kodningsschema IR-analys 

 
Prioriteringsordning vid kodningsförfarandet är viktigt då repliker ibland kan 
var exempelvis både icke-fokala och icke-lokala. Vid sådana tillfällen är den 
icke-lokala anknytningen som ges företräde, det vill säga repliken kodas som 
icke-lokal. Likaså vid gränsfall om repliken är motpartsanknuten eller 
egenanknuten kodas repliken som motpartsanknuten. För att repliken ska kodas 
som egenanknuten krävs att repliken direkt ignorerar föregående replik. I 
tveksamma fall då replikerna antingen kan vara ämnesavgränsare eller respons, 
kodas repliken som enbart respons. Ytterligare kodningsprinciper som kan vara 
lämpliga att ta upp är den inneboende begränsande automatiken i 
kodningssystemet. Kodningen av responser är beroende av hur initiativtagaren 
bemöter dem, något som innebär att vissa kategorisekvenser blir omöjliga eller 
mycket ovanliga. En minimal respons (det vill säga en replik som inte innehåller 
ett initiativ, inte är expanderad) blir underkänd (-) om den följs av en partiell 
eller egenanknuten respons. Alltså, trots att responsen kan vara adekvat i 
förhållande till föregående replik kodas den som inadekvat om den ignoreras i 
nästföljande replik. En expanderad respons, som definitionsmässigt innehåller 
ett initiativ påverkas däremot inte kodningsmässigt av att motparten bemöter 
med egenanknuten eller partiell respons.  
 
Poängklassificeringen används vidare för att beräkna aktörernas eller samtalets 
IR-index, vilket är ett mått på interaktionell styrning. IR-index för de 
samtalande räknas ut enligt följande (Johansson-Hidén, 1998:284): 
 
• Medianvärdet räknas ut, det vill säga det totala antalet repliker divideras med 2. 

Exempelvis för den anställde i den här studien, 259/2= 129,5 vilket ger ett 
medianvärde på 3-poängsnivån. 

• Därefter räknas värdena på poängnivåerna ovanför medianvärdet, det vill säga 4,5 
och 6, bort från ovanstående värde. 129,5-(36+8+6)=79,5. 

• Summan divideras sedan med det totala antalet repliker inom den poängnivån där 
medianvärdet finns. 79,5/121=0,66. 

• För att få fram IR-indexet subtraheras medianvärdet+0,5 med föregående summa, 
det vill säga i detta fall 3,5-0,66=2,84. 
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Tjänstemötet

Fokus för denna studie är den sociala interaktionen mellan människor i tjänstemö-
tet. Tjänstemötet är, samtidigt som det i grunden är ett socialt, mänskligt möte, en 
instrumentell aktivitet som sker inom en organisatorisk ram. Instrumentaliteten 
består dels av att en uttalad aktivitet ska ske - en tjänst ska levereras, dels av en idé 
om hur denna aktivitet ska utföras. Numera framstår i synnerhet relationsbyggande 
strategier och personifiering av tjänstemötet som betydelsefulla för organisationer, 
vilket kan förefalla paradoxalt mot bakgrund av att det i tjänsteverksamheter också 
finns en strävan efter dess motsats - effektivitet och anonymitet. Givet de speciella 
villkor som föreligger för interaktionen är syftet med avhandlingen att dels beskriva 
interaktionen – vad gör aktörerna, dels förklara aktörernas handlingar – varför 
agerar kunden och den anställde på det sätt som de gör? 

Studien visar att tjänstemötet består av ett tydligt kommunikationsmönster med 
fyra åtskilda faser. Inom faserna ger dock aktörerna uttryck för motstridigheter, 
rörande aktörernas dominansförhållande samt deras relationella och instrumen-
tella intentioner. Dessa motstridigheter förklaras av att interaktionen normeras 
av tre logiker – en kommersiell, byråkratisk och social logik. Tjänstemötet formas 
således av olika logiker som integreras på ett såväl samverkande som motverkande 
sätt. Människors interaktion i tjänstemötet innebär, i en mening, att det finns en 
motbalans till organisationens inflytande.




