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 Abstract 
 

In this paper, we have studied the consequences of the bureaucratic or-

ganizational structure for the individual- and holistic perspective pre-

scribed in the Swedish legislation for social work. We have asked what 

consequences bureaucratic organizational structure in Max Weber’s 

terms can have for the individual and how it can affect the street level 

bureaucrats’ work performance.  

This is a theoretical study using and comparing earlier theoretical and 

empirical studies. Several organizational aspect of bureaucracy, listed 

and discussed in this study, makes it more difficult to implement the 

prescribed individual- and holistic perspective. At the same time it is 

demonstrated that the very same organizational features gives the street 

level bureaucrats the tools to an administrative fast and effective 

process. Bureaucracy can also create loyalty-bonds, demonstrated in 

this study, which render possible a structure where one closes the eyes 

to eventual moral dilemmas that may have negative consequences for 

the client.   
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Inledning 

Intentionen vid införandet av Socialtjänstlagen (2001:453) var att införa ett helhets- och 

individ perspektiv. Behovsbedömningen skulle därmed ske utifrån den enskilde indivi-

dens behov. I förarbetet till denna lag betonades att det sociala arbetet präglades av en 

byråkratisk organisationsstruktur som underminerade ett helhetsperspektiv. För att öppna 

upp för ett mer holistiskt synsätt gällande klienten, uppmanades kommunerna nu att satsa 

ekonomiska resurser på att bygga ut det förebyggande arbetet och samarbetet mellan de 

olika beslutande enheterna. I förarbetet till denna lag problematiserades det kring det so-

ciala arbetets strikta funktionsindelnings konsekvenser. Det underströks att en sådan in-

delning innebar att varje tjänsteman endast hade insyn i en del av den totala individens 

liv. Författarna till detta förarbete såg ändock goda möjligheter för att ett mer individ-och 

helhetsperspektiv skulle komma till stånd inom det framtida sociala arbetet. Optimismen 

var stor över att de nya arbetsmetoderna skulle överbrygga det sociala arbetets organisa-

toriskt styrda brister (Norström & Thunved, 2006, s. 25-28). 

 

Denna lag trädde i kraft år 2001 och har därför hunnit verka i ansenligt många år. Än- 

dock har inte påfallande mycket förändring i synsättet inom det sociala arbetet kommit 

till stånd. Inom den offentliga debatten i samhället utsätts det sociala arbetet för mycket 

kritik om att den präglas av en alltför opersonlig karaktär. Det sociala arbetet är med 

andra ord långt ifrån att vara den individanpassade organisation som eftersträvades i och 

med den nya lagen. 

 

Varför har det varit så svårt att få det sociala arbetet att genomsyras av ett synsätt som 

tillvaratar en individs hela livssituation? Vad är det i denna organisations inneboende 

struktur som genererar en trögrörlighet mot en mer holistisk interaktion med den individ 

som har behov av hjälp och stöd från samhället?  I denna uppsats vill vi därför försöka att 

förstå byråkratins inneboende mekanismer och därmed vad den har för följder för indi-

vid- och helhetsperspektivet. 

Problemformulering och syfte 

Syftet med denna uppsats är att ta oss an denna problematik ur ett organisationsperspek-

tiv. Vilka konsekvenser kan den byråkratiska organisationsformen få för individ- och 

helhetsperspektivet i behandlande organisationer? 

 

 Vad är det inom den byråkratiska organisationen som kan påverka ett individ- och 

helhetsperspektiv?  

 

 På vilket sätt kan gräsrotsbyråkratens arbetsutförande påverkas av den byråkratis-

ka organisationsformen? 
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Metod 

Vi har utgått ifrån Webers idealtyp av byråkratin och med denna som utgångspunkt har vi 

valt att belysa hur byråkratins uppbyggnad kan påverka ett individ- och helhetsperspek-

tiv.  

 

Vi har valt att ta oss an en teoretisk problematik och därför valt att samla in vårt material 

bestående av andra personers teorier och forskning. Detta är därmed en textanalys och 

teoretisk analys. 

 

Då detta handlar om ett mycket omfattande ämne har vi valt att koncentrera oss på det 

material som har haft en särskild relevans för det sociala arbetet. Validiteten: ”Att uppnå 

god validitet – det vill säga att ha god överensstämmelse mellan teoretiska definitioner 

och operationella indikatorer och att mäta det vi påstår att vi mäter – är avgörande för 

våra förutsättningar att erbjuda trovärdiga slutsatser om verkligheten” (Esaiasson, Gill-

jam, Oscarsson & Wängnerud, 2007, s. 61) har vi tagit oss an genom att välja texter som 

är teoretiskt och forskningsmässigt centrala i förhållande till våra problemformuleringar 

samt så har vi genomgående i hela uppsatsen haft en diskussion där vi har relaterat forsk-

ningsmaterialet till vår problematik. Reliabiliteten, (…)”innebär frånvaro av slumpmässi-

ga eller osystematiska fel” (a.a., s. 70) har vi behandlat genom att vara teoretiskt selektiva 

och därmed endast valt ut aspekter ur annan teoribildning och forskning som har varit 

relevant i förhållande till våra frågeställningar. 

 

 Det har inte varit vår avsikt att redogöra för de valda författarskapen i helhet, utan vår 

avsikt har varit att använda dessa för analys och vi har varit tydliga vid vårt urval med 

varför just de valda aspekterna är väsentliga för vårt uppsatsarbete. Vi har även försökt 

vara tydliga och transparenta i vår användning av de utvalda bidragen genom att vi har 

resonerat kring deras konsekvenser. 

För och nackdelar med vår valda metod 

Då vi valt att använda oss av en teoretisk metod i uppsatsskrivandet, har det funnits 

mycket material att använda oss av. Det har därmed även varit problematiskt att begränsa 

oss och se vad det är som egentligen är relevant för oss. Det har funnits många intressanta 

trådar att dra i, men då hade uppsatsen istället behövt utvidgas till en bok. Det har även 

varit en fördel för oss att vi själva har kunnat styra över vår tid och vårt projekt. Det är vi 

som själva har fått besluta över vad som ska ”sägas” och vad det är som ska lyftas fram 

för att vi på bästa sätt ska kunna belysa vår problemställning. Genom denna teoretiska 

metod har det varit litteraturen som varit föremål för vårt materialinsamlande. Och vi är 

mycket medvetna om att vi som uppsatsskrivare har varit dem som styrt in projektet i de 

banor som vi valt.  

Disposition 

Författarna till denna uppsats har valt att strukturera upp denna utifrån ett antal teman 

som de anser är relevanta för att kunna studera byråkratins konsekvenser för individ och 

helhetsperspektivet. Vi har använt oss av en tematisk disposition (Jarrick & Josephson, 
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1996, s. 50) och delat in uppsatsen i, enligt oss, viktiga och ur en organisations perspektiv 

vitala delar. Vi har därefter, inom varje kapitel analyserat dessa delar för att på så sätt 

belysa vårt syfte och frågeställningar. Uppsatsen avslutas med att vi kommer analysera 

och framställa slutsatser från den byråkratiska organisationsformen som helhet. 

Vi har i inledningen efter varje huvudrubrik valt att ha en kort inledning för att skapa en 

förklaring till vad som skall komma. Som avslutning till varje kapitel har vi en samman-

fattande analys som ska medverka till att skapa en god övergång till nästa kapitel. Syftet 

med en sådan tematisk indelning är att det då ges en möjlighet att närmare studera re-

spektive faktorer inom byråkratin som kan inverka på individ- och helhetsperspektivet. 

På detta sätt ges en fördjupad kunskap kring hur de respektive faktorerna, som vi presen-

terar i vår uppsats, inverkar på individ- och helhetsperspektivet. Det ges även utifrån en 

sådan tematisk disposition en kunskap kring hur de olika faktorerna samverkar med var-

andra. Vid valet av respektive tema har inspiration framförallt hämtats av författare som 

presenteras här nedan: 

Vi har valt att använda oss av Max Webers (1987) teoretiska grund för beskrivningen av 

byråkratin i bokserien, Ekonomi och samhälle, därför att hans idealtyp av byråkratin har 

skapat ett paradigm gällande byråkratin. Hans teorier har med andra ord lagt grund för 

andra framtida framställningar och tolkningar av byråkratin som organisationsform. Hans 

tankekonstruktion innehåller bland annat en strikt arbetsdelning mellan varje tjänsteman, 

hierarkisk organisationsstruktur samt en objektivt och regelstyrt tillvägagångssätt när det 

gäller beslutsfattande. Utifrån hans teorier har vi även blivit inspirerade att välja begrep-

pen rationalisering, mål och lojalitet. 

Då byråkratin utgörs av en hierarkisk organisationsstruktur anser vi att Stanley Milgrams 

socialpsykologiska experiment gällande lydnad och auktoritet, presenterade i boken Lyd-

nad och auktoritet (1975), är relevant att vara en del i denna uppsats. Det han kom fram 

till i sina experiment var att människan under inflytande av en auktoritet kan handla på ett 

sätt som står i konflikt med dennas individuella moraliska värderingar. Lydnad är med 

andra ord det begrepp som ansetts varit relevant att använda i vår tematiska disposition. 

Sociologen Zygmunt Baumans teorier i boken Auschwitz och det moderna samhället 

(1989) är en del av vår uppsats då vi även anser det betydelsefullt att behandla de mest 

extrema konsekvenser en byråkrati kan leda till för individerna. Zygmunt Bauman be-

skriver i denna bok om hur dagens västerländska byråkratier har likheter med hur Nazi-

tysklands var organiserat. Enligt Bauman var det inte en stark antisemitism som ledde till 

förintelsen av judarna under andra världskriget. Han menar att det istället var den tyska 

byråkratin under denna tid som möjliggjorde denna förintelse. 

Han beskriver vidare att dessa faktorer som verkade inom den tyska byråkratin under 

världskriget även är ”fullt levande” i vårt nutida byråkratiska samhälle. Konsekvensen av 

detta, menar han, kan resultera i att klienten, den som ytterst berörs av byråkratiska orga-

nisationers beslut, avhumaniseras. Parallellen mellan andra världskrigets judeförföljelse 

och dagens byråkrati kan framstå som väl överdriven men, som vi kommer att diskutera 

senare i uppsatsen så kommer det att finnas beröringspunkter hur den svagare parten av-
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humaniseras genom att avstånd skapas mellan den som fattar besluten och dem som be-

rörs av dem. Avhumanisering är därför ett tema som kommer att behandlas i uppsatsens 

tematiska modell.  

Roine Johansson ger oss i boken Vid byråkratins gränser ett handläggarperspektiv genom 

sin beskrivning av gräsrotsbyråkraternas arbetssituation. Hans definition av gräsrotsbyrå-

krater är att de utgör; ”Den offentliga byråkratins yttersta kapillärer, de byråkrater som 

svensken möter i alla slags offentliga situationer och de som längst ner i de offentliga 

hierarkierna skall verkställa det som politiker och högre myndigheter beslutat om” (a.a., 

s. 16). Han har beskrivit organiseringen av handläggarnas konkreta arbetssituation utifrån 

Webers klassiska organisationsperspektiv och det specifika kontrollsystem dessa utsätts 

för av den byråkratiska organisationen. Kontroll är därför ett begrepp som ansett var 

lämpligt att vara med i denna uppsats. 

Lennart Lundquist (1988 & 1991) finns med i de avsnitt som handlar om etik och moral, 

då vi har funnit hans böcker i ämnet var tillämpbara för att besvara vår frågeställning. 

Han har beskrivit detta ämne med utgångspunkt i den byråkratiska organisationen. Då 

etik och moral är starkt kopplat till individ- och helhetsperspektivet utgör även dessa två 

begrepp en del av vår tematiska disposition. 

Avgränsningar 

Genom att använda oss av dessa författare som grund anser vi därmed ha fått en avgräns-

ning och utgångspunkt gällande vårt uppsatsarbete, som vi kan arbeta vidare på. Den 

forskning som vi har kommit i kontakt med är av renodlad teoretisk karaktär.  
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Bakgrund 

Byråkratin som rationaliseringsprocessens konsekvens 

För att skapa en förståelse kring problematiken att implementera ett individ- och helhets-

perspektiv inom dagens sociala arbete har vi först valt att beskriva byråkratins utveckling 

ur ett historiskt perspektiv. Människor har sedan tidernas begynnelse organiserat sig. Sät-

tet att organisera sig har dock varierat historiskt. Vi kan i dag dock se att utvecklingen har 

gått mot en ökande segmentering och differentiering, något som många menar präglar det 

moderna samhället. Den specifika organisationsform som förknippas med detta samhälle 

är byråkratin, som genom sin orientering mot specialisering ökar möjligheten till effekti-

vitet.  

 

Teoretikern Max Weber betonade i sina verk, enligt, Boglind, Eliasen & Månson (2005), 

hur samhället i och med en ökad rationalisering blivit allt mer byråkratiskt. Det som 

många sätt genomsyrar Max Webers litterära verk är att det västerländska samhället ur ett 

historiskt perspektiv gått mot en allt mer ökad rationalisering. Webers definition för ra-

tionalisering är ”en tilltagande systematisk behärskning av verkligheten med hjälp av 

tilltagande precisa abstrakta begrepp” (a.a., s. 299). Weber menade att rationaliseringsut-

vecklingen ägt rum på fyra olika nivåer och interagerar med varandra. Dessa fyra olika 

nivåer utgörs av människans tankemönster, handlingar, synsätt på legitimering av makt 

och slutligen organisationsformer(a.a., s. 296). Denna rationaliseringsutveckling ska vi nu 

utifrån direkt tolkning av Weber närmare beskriva. 

 

Weber (1987) menade att den religiösa konflikten inom kristendomen utgjorde en av or-

sakerna till en allt ökande rationalisering av människors tankar och handlingar. Inom de 

områden där borgerskapet utgjorde en dominerande maktfaktor ”vann” den nya kristna 

inriktningen, protestantismen, terräng över människors mentala tankemönster. Innan pro-

testantismen växte fram hade påven ett starkt ekonomiskt och religiöst inflytande över 

människors liv. En inriktning inom protestantismen skiljde sig dock från de övriga genom 

att förkunna att gåvor till kyrkan och den egna personliga inställningen inte skulle öka 

chanserna för evigt liv. Den enskilde kunde enligt Calvinismen inte heller förbättra sitt 

förhållande till gud genom att handla på ett mer gudfruktigt sätt. Den enda vägen enligt 

denna lära för att uppnå guds favör var att föra en asketisk livsföring. Enligt Weber inne-

bar det att inte höja upp vare sig själv eller någon annan i omgivningen på ett gudomligt 

sätt.  Individen skulle enligt denna nya lära inte hänge sig åt konst och andra njutningsful-

la levnadsvanor. Lättfärdighet fördömdes därför hårt enligt Calvinismen medan att hus-

hålla med tid, pengar, sex, mm blev något som eftersträvades (Weber, 1987, s. 275-276).  

 

Calvinismen genererade, enligt Weber (1987) att framförallt borgerskapet slutade med att 

slösa med sina ekonomiska resurser. Detta ledde enligt Weber till en ansamling av kapi-

tal. Anledningen till att rationaliseringen ägde rum där borgerskapet utgjorde en maktfak-

tor var att denna samhällsgrupp hade den ekonomiska kapaciteten och inre drivkraften att 

utveckla kapitalismen i rationell anda. Borgerskapet hade innan kapitalismen, då kyrkan, 

adeln och furstemakten var allenarådande, inte haft en sådan stark status i samhället. I 

och med avglorifieringen av överklassen och kyrkan och i kombination med sin kapital-
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ackumulation fick de i det nya samhällsklimatet en möjlighet att utvecklas till en social 

och ekonomisk maktfaktor. En maktposition som de uppnått på grund av den rådande 

rationella och asketiska tidsandan. När de nu utsågs till den nya eliten i samhället blev 

deras rationella tanke- och handlingsmönster en måttstock för den vanliga människan. 

Byråkratin blev genom sin rationella organisationsform denna organisation som bäst ap-

pellerade till denna anda och började därmed sakteliga konkurrera ut de övriga (Weber, 

1987, s. 269- 275). 

 

Enligt Weber (1987) har rationaliseringen av samhället medfört att den byråkratiska or-

ganisationens former konkurrerar ut de mer traditionella organisationsformerna (a.a., s. 

95). Anledningen till detta är enligt Weber att det moderna samhällets krav överrens-

stämmer med den byråkratiska organisationens natur. Samhället har i modern tid blivit 

allt mer differentierat och detta ställer enligt Weber helt andra krav på våra nutida kollek-

tiva sammanslutningar (a.a., s. 74). Byråkratin erbjuder enligt Weber samhället ett stöd i 

arbetsdelning och genom detta får samhället en möjlighet att utnyttja sin fulla styrka (a.a., 

s. 73). 

 

Enligt Webertolkaren Eliasen, (2005), utvecklade Weber teoretiska tankekonstruktioner 

som han kallade idealtyper. Dessa förtydligade han, gav ingen korrekt bild av verklighe-

ten, utan skulle istället användas som ett instrument för att uppnå kunskap om verklighe-

ten. Genom sina tankekonstruktioner, idealtyper, vill Weber visa att människan ur ett 

historiskt perspektiv har ersatt sina traditionella tankemönster och handlingar med ett 

målrationellt tillvägagångssätt och detta i sin tur påverkat hur människor förhåller sig till 

legitimisering av makt och detta har även medfört att våra organisationer har ändrat ka-

raktär. När det gäller organisationstyper har därför de traditionella och karismatiska rörel-

serna blivit allt mindre vanliga i dagens samhälle till förmån för den byråkratiska organi-

sationen. Den byråkratiska idealtypen är den tankekonstruktion som Weber är mest känd 

för är enligt honom den mest rationella organisationstypen (Eliasen, 2005, 302-303). Det 

som är typiskt för denna organisationstyp i stora drag beskriver han utifrån tio kortfattade 

punkter: 

 

1. ”de är personligt fria och endast underkastade lydnad i fråga om opersonliga plik-

ter i tjänsten. 

2. De är organiserade i en fast hierarki av tjänstepostitioner. 

3. Varje position har ett klart definierat kompetensområde. 

4. Innehavaren av positionen har den i kraft av ett kontrakt, alltså i princip efter att 

fritt urval på grund av 

5. Yrkeskvalifikationer, vilka i det rationella fallet konstaterats prov eller bestyrkts 

genom diplom. Han anställs (väljs inte) för sin position. 

6. Innehavaren av tjänsten ersätts med fast lön i pengar, för det mesta med rätt till 

pension. I vissa fall kan visserligen anställningen sägas upp även av arbetsgivaren 

(framförallt i privata företag) men den kan alltid sägas upp av tjänstemannen. Lö-

nen är graderad i första hand efter rangen i hierarkin, därefter efter det ansvar som 

följer med positionen och i övrigt efter det sociala anseendet med positionen. 

7. Tjänsten betraktas av innehavaren som det enda eller huvudsakliga yrket.  
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8. Innehavaren ser fram emot en karriär. Det finns ett system för ”befordran” på 

grund av tjänstetid eller prestationer eller bådadera. Befordran är beroende av den 

överordnades omdöme.  

9. Tjänstemannen arbetar helt skild från ägandet av medlen för administrationen och 

utan appropriation av sin tjänsteposition. 

10. Tjänstemannen är underkastad en strikt och systematisk disciplin och kontroll vid 

utövandet av sin tjänst.” (Weber, 1983, s. 149-150). 

 

Weber ansåg enligt Eliasen (2005) att en ökad rationalisering kunde få negativa konse-

kvenser för samhället. Detta går att skönja i ett tal han höll 1918: 

 

”Det är ingen blomstrande sommar som ligger framför oss, utan det som väntar oss är en 

polarnatt, isande och mörk och hård, oavsett vilken grupp som nu i det yttre avseende 

segrar. För om ingenting finns, då har inte bara kejsaren utan även proletären mist sin 

rätt. Om denna natt långsamt ger vika, vilka kommer fortfarande att leva av dem som nu 

till synes har upplevt en så ymnigt blomstrande vår? Och vad har det då blivit av er alla? 

Har ni blivit bittra eller kälkborgare? Kommer ni långsamt att utan vidare att acceptera 

världen och yrket som det nu är?” (Eliasen, 2005, s. 303). 

 

Webers idealtypiska beskrivning av byråkratin och hans syn på rationaliseringens inver-

kan på dagens samhälle går till stor del att applicera på det sociala arbetets organisations-

struktur. Därför tycker vi att det är relevant att inleda med hans tankar kring hur byråkra-

tin ur ett historiskt perspektiv växte fram genom det rationalistiska tankesätt som i stor 

utsträckning präglar vårt samhälle av idag. 

 

Hur den byråkratiska organisationsstrukturen inverkar på tjänstemännens arbetssituation 

är något vi närmare kommer att behandla i denna uppsats.  

Byråkratin som ett specifikt uttryck för rationaliseringsprocessen 
Även om Weber (1987) ser en fara i en allt mer tilltagande rationalisering var han även 

varse om den rationella byråkratins fördelar. Den byråkratiska förvaltningens organisa-

tion är enligt Weber den mest effektiva av alla organisationsformer. Det finns i denna 

organisation en inbyggd mentalitet att sträva efter att tjänstemännen inom förvaltningen 

använder byråkratins resurser så effektivt som möjligt. För att detta hushållande av orga-

nisations resurser ska kunna uppnås krävs att tjänstemännen inom denna har ett mål att 

öka sin arbetstakt. Medlen för att en ökad arbetstakt ska kunna komma till stånd, är enligt 

Weber, att tjänstemännen inom organisationen utför sina arbetsuppgifter snabbt, noggrant 

och målfokuserat. För att resurserna inom organisationen ska kunna användas så effektivt 

som möjligt, krävs även att tjänstemännen är specialiserade inom sina arbetsuppgifter. 

Tjänstemännen fortsätter att förkovra sig kunskapsmässigt inom sitt område. Detta för att 

uppnå snabbhet när det gäller handläggning av sina ärenden (Weber, 1987, s. 72- 73).  

 

Zygmunt Bauman (1989) har en mycket mer kritisk syn än Weber på rationaliseringens 

verkan på vårt moderna samhälle.  Han tar i sin bok, Auschwitz och det moderna samhäl-

let, upp de konsekvenser som han anser att rationaliseringen får för vårt samhälle (1989, 

s. 42). Han skriver att det moderna samhällets rationaliseringsanda inte har en kapacitet 
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att förhindra katastrofer som förintelsen av judarna under andra världskriget (a.a., s. 45). 

Han menar att anledning till att rationaliseringen och i och med detta byråkratin är oför-

mögen att förhindra sådana katastrofer är att dessa inte besitter en mentalitet som rymmer 

moraliska hänsynstaganden. Byråkratins inre drivkraft utgörs istället av att förbättra tek-

niken och därmed kunna generera slutprodukter (klienter) på ett sådant kostnadseffektivt 

sätt som möjligt. Bauman uttalar i sin bok en oro över att effektivitetsutvärderingar i våra 

verksamheter i och med rationaliseringen fått en starkare status än de utvärderingar gjor-

da ur ett politiskt och moraliskt perspektiv. Bauman ifrågasätter därför om vi i vårt in-

strumentellt präglade samhälle överhuvudtaget kan lita på att våra moraliska värderingar 

kan agera som ett skydd, för uppkomsten av inhumanitet i ett samhälle som tilldelar in-

strumentellt handlande och effektivitet den högsta status (a.a., s. 167). 

 

Författaren Roine Johansson (1992) är inte lika drastisk i sina uttalanden som Bauman 

när det gäller rationaliseringens inverkan på det byråkratiska arbetet. Han beskriver dock 

de rationaliseringstendenser som han anser finnas inom den byråkratiska organisationen. 

Rationaliseringstendenser som enligt honom påverkar gräsrotsbyråkraternas arbetssitua-

tion. Johansson beskriver hur gräsrotsbyråkraterna på respektive enhet, uppmuntras att 

utveckla sin förmåga att arbeta instrumentellt. Denna färdighet uppnås genom att de skaf-

far sig kunskap om sin enhets klientkategori (Johansson, 1992 s. 69). Johansson beskriver 

hur gynnandet av en instrumentell handläggning får till konsekvens att en standardiserad 

handläggning utvecklas på enheterna. Genom att handläggningen standardiseras utveck-

las i och med detta en mentalitet att bortse från ”komplexa faktorer” som inte går att ap-

plicera på enhetens klientbegrepp. ”Man håller sig till saken och denna görs så okompli-

cerad som möjligt” (a.a., s. 68) 

 

Johansson beskriver den motsättning som finns mellan en direkt kontakt med klienten 

och en effektiv handläggning. Denna motsättning, menar Johansson, kan resultera i att 

handläggarna på ett medvetet plan minskar på närhetsfaktorn i syfte att kunna arbeta mer 

effektivt (Johansson, 1991, s. 79). Gräsrotsbyråkraterna upplever kravet att inom snäva 

tidsramar bli klara med ett ärende. Författaren beskriver gräsrotsbyråkratens arbete: ”ju 

snävare specialisering, desto mindre blir behovet av information, desto enklare, mer ru-

tinbetonad och därmed snabbare blir handläggningen” (a.a., s. 72). 

 

Torbjörn Hjort skriver i rapporten Byråkrati eller socialt arbete (2006:3) hur sociala ar-

betets rationalitetssträvan missgynnar människor som inte går att applicera in i det sociala 

arbetets allt mer standardiserade struktur. Han skriver i sin rapport hur handläggningspro-

cessen inom socialbidrag har blivit allt mer standardiserad. Detta medför enligt honom att 

det därmed blivit svårare för människor som söker socialbidrag att få sina individuella 

behov beaktade. Bedömningarna som görs av handläggarna inom försörjningsstöd har 

under de senaste åren blivit mer likformiga och snäva i sin karaktär. Människor som upp-

bär försörjningsstöd och har barn utsätts för samma restriktiva bedömning som de som 

inte har barn i och med den allt ökade standardiseringen. Barnperspektivet och varje fa-

miljs specifika behov har gett vika för en likabehandling av alla som uppbär försörjnings-

stöd. Kraven har även ökat på att denna grupp måste ge sig ut på arbetsmarknaden för att 

ha rätt att uppbära försörjningsstöd. Detta innebär, enligt Hjort, att människor som har en 

mer komplex problematik riskerar att inte får rätt att uppbära försörjningsstöd. Konkret 
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innebär detta att de individer som inte passar in i dagens schablonartade formaliserade 

mall hamnar utför välfärdssystemets ekonomiska skyddsanordning (Hjort, 2006, 78-80). 

 

Det finns andra författare som exempelvis Beetham (1987) som inte kopplar samman den 

standardiserade handläggningen med det sociala arbetets rationaliseringsbehov. Denna 

författare anser byråkratins standardisering av handläggning ha sin orsak i att en likabe-

handling av klienterna ska kunna komma till stånd (Beetham, 1987, s. 36). Weber (1983) 

i sin tur beskriver att intentionen med en standardiserad handläggning är att alla ska be-

traktas lika inför lagen men att konsekvensen av detta blir att de mest utsatta i samhället 

missgynnas. Denna grupp skulle istället gynnas av en mindre standardiserad handlägg-

ning som var mindre objektiv i sin karaktär. På detta sätt skulle de, enligt Weber, lättare 

kunna få sina ekonomiska och sociala behov tillgodosedda av de byråkratiskt utformade 

hjälpinsatserna i samhället (Weber, 1983, s. 83). 

Analys: Rationaliseringens betydelse för det sociala arbetet 

Samhällets rationaliseringskrav kan upplevas få en högre status än det mänskliga värdet. 

Att alltigenom söka efter att effektivisera verksamheten får inte ske på bekostnad av ett 

medmänskligt tänkande. Det kan bli en fara om det rationaliseras bort tid för reflektion.  

 

Det förefaller svårt att bibehålla ett individ- och helhetsperspektiv när vi som klienter 

avpersonifieras, för att passa in i organisationens förutbestämda mallar. Mallar som anger 

vilka sociala problem organisationen kan ta hänsyn till. Inom de standardiserade dator-

program som handläggarna använder sig av finns det endast utrymme för en liten del av 

människan bakom klientskapet. Ett datorprogram är rationellt utformat och saknar kom-

plexitet vilket får till konsekvens att, systemet drivs av ”en antingen eller”-mentalitet. 

Datorprogrammet är ett nödvändigt hjälpmedel för tjänstemannen i arbetet, men det blir 

en fara när dess inre mekaniska logik blir ledstjärnan i dagliga arbetet. 

 

Byråkratins effektivitetssträvan leder till en standardisering i myndighetsutövning och 

kan således utgöra en anledning till att ett individ- och helhetsperspektiv runt klienten är 

svår att skapa. Den byråkratiska organisationens rationaliseringsbehov tenderar att be-

trakta människans komplexitet som irrelevant och interagerar och synliggör därför endast 

utvalda delar av människan. Rationaliseringen innebär med andra ord att effektiviteten är 

överordnad prioriteringen av att se hela människan. Anledningen till att människans 

komplexa väsen uppfattas som irrelevant inom en organisation präglad av rationalisering 

är att en sådan organisations målstyrning har en tendens till att skala bort ”irrelevanta 

moment” som inte är väsentliga att beakta när det gäller att nå det uppsatta målet.  

 

Vi får dock inte förglömma varför rationaliseringen utgör en av de starka drivkrafterna 

inom det dagliga arbetet. Då de offentliga medel som socialt arbete tilldelas inte är out-

tömliga måste dessa medel utnyttjas på ett effektivt sätt. Vad som är ett effektivt sätt att 

använda dessa pengar på är en fråga vi ställer oss kritiska till. Går det att omdefiniera 

”effektivitetsbegreppet” på ett annat sätt?  

 Rationaliseringen leder till en förenklad handläggning och är därför ur ett kortsiktigt 

perspektiv kostnadseffektivt. Är rationaliseringens inverkan på det sociala arbetet kost-
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nadseffektivt ur ett längre perspektiv? För att kunna komma vidare i denna frågeställning 

är det relevant att blicka över organisationens mål  

Målrationellt handlande 
Weber menar enligt Eliasen (2005) att människor handlade mer traditionellt och emotio-

nellt inom de traditionella organisationerna. Rationaliseringen av vårt samhälle, och då 

även våra organisationer, har däremot inneburit att våra handlingar idag drivs av andra 

intentioner. Dessa handlingar har därför blivit mer värderationella och målrationella i sin 

karaktär. Den värderationella handlingen lägger inte en så stark tonvikt på vilka konse-

kvenser en eventuell handling kommer att få. Det viktiga är istället att handlingen är mo-

ralisk och etisk försvarbar. Den målrationella handlingen däremot betraktas som ett me-

del för att kunna leva upp till ett bestämt mål. Den handling som utgörs vara den mest 

målrationella är den handling som bedöms var den mest effektiva för att kunna nå det 

uppsatta målet (Eliasen, 2005, s. 154-155). I dagens samhälle anser Weber att de värdera-

tionella handlingarna håller på att konkurreras ut till förmån för de målrationella hand-

lingarna. Han menar att: ”Värdemässiga aspekter av livet får allt mindre plats till förmån 

för kallt kalkylerande” (a.a., s. 303).  

 

Bauman (1989) har en mer extrem syn än Weber kring de målrationella handlingarnas 

konsekvenser för dagens samhälle och organisationer. Han anser att det är byråkratins 

inneboende struktur, där målrationella handlingar premieras, som möjliggjorde förintel-

sen. Då det målrationella tankesättet inte innefattar en reflektion kring handlingars mora-

liska och etiska innebörd osynliggörs sådana handlingar i organisationen (Bauman, 1987, 

s. 42-43). Det moraliska ansvaret ersätts därför i byråkratin med ett tekniskt ansvar, Kon-

kret innebär detta att det är den tekniska yrkesverksamma skickligheten som är i fokus 

(a.a., s. 265). Det som då blir primärt för tjänstemannen är att vara effektiv inom sitt ar-

betsområde och att tänka på vilka moraliska konsekvenser handlandet får ges en under-

ordnad prioritet (a.a., s. 266). Detta leder i sin tur till att de moraliska konsekvenserna 

osynliggörs eller döljs för personerna inom organisationen, och att dessa på ett mentalt 

plan aldrig kommer att behöva ta ställning till dess omoraliska konsekvenser (a.a., s. 50). 

Bertil Lundquist menar att denna transformering från att tjänstemännen fokuserar på in-

nebörden i sina handlingar till att de istället anammar ett processtänkande kan ta sig ut-

tryck i att ”vi har våra regler som vi måste följa” (Lundquist, 1991, s. 103). Detta pro-

cessfokuserade tänkande är enligt Lundquist karakteristiskt för vårt rationellt uppdelade 

samhälle (a.a., s 103). 

 

Inom socialtjänstlagen skulle vi kunna tolka att det är de värderationella handlingarna 

som betonas starkast. Hur du som socialarbetare behandlar en individ som behöver hjälp 

och stöd från samhället är det som enligt denna ramlags mål utgör ledstjärnan: 

 

Socialtjänstlagens mål enligt 1 kap 1 § är att: 

”Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja människor-

nas 

-ekonomiska och sociala trygghet 

-jämlikhet i levnadsvillkor 

-aktiva deltagande i samhällslivet 
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Socialtjänstlagen skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras 

sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet”.  

 

De målrationella handlingarnas betoning har i socialtjänstlagens ramlag en mer undan-

skymd roll. Ändå betonar Weber att de målrationella handlingarna inom byråkratin och 

därmed socialt arbete blivit allt mer genomsyrade av det målrationella handlandet. För att 

kunna skönja det sociala arbetets fokus på målrationella handlingar måste vi söka oss till 

andra lagar som tjänstemännen inom det sociala arbetet är underordnade.  I Förvaltnings-

lagen (1986:223) står klart och tydligt ”Varje ärende där någon enskild är part skall hand-

läggas så enkelt, billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts” (Sveriges lagar, 2006, 

s. 196). Cheferna inom organisationen har även de i sin tur ett ”effektivitetssansvar” gäl-

lande sin verksamhets ekonomiska resurser. I verksförordningen (1995:1322) som är till-

lämpbar på svenska myndigheter står det även att  myndighetschefen har ett ansvar att se 

till att den verksamhet de förestår utnyttjar sina resurser på ett så effektiv sätt som möjligt 

(a.a., s. 198). 

 

Inom det sociala arbetets myndighetsutövning har det målrationella handlandet ett starkt 

fotfäste enligt Johansson (1992). Handläggarna uppmuntras att studera och lära sig så 

mycket som möjligt om sin klientkategori. Detta för att på så sätt få en säker kunskap 

kring vilket medel som är det mest effektiva för att uppnå målet. Det tar sig uttryck i att 

handläggningen standardiseras på ett sådant sätt att handläggarna effektivt kan nå målet 

(Johansson, 1992, 68-69). ”Genom att standardisera handläggningen, snävar man samti-

digt in specialiseringen så mycket man kan, eftersom just standardiseringen i själva ver-

ket innebär ett systematiskt bortseende från ”irrelevanta faktorer” (a.a., s. 69). På det sät-

tet blir det genom det målrationella handlandets mentalitet lättare att nå målet. 

Analys: Målrationella handlingarnas status 

Inom det sociala arbetet efterfrågas både det värderationella och målrationella handlan-

det. Dessa två handlingstyper utgörs av två skilda tankemönster som ibland kan riskera 

att hamna i konflikt med varandra. Framförallt i de situationer, när de båda målsättning-

arna inte går att förena med varandra. Tjänstemännen inom socialt arbete ställs inför hän-

delser där de får svårt att både arbeta kostnadseffektivt enligt byråkratins mått och att 

samtidigt ta hänsyn till den enskildes totala livssituation. I de lagar som socialarbetare är 

underordnade krävs att individen ska behandlas med respekt och integritet. Samtidigt 

kräver det sociala arbetets organisation och de förvaltningsrättsliga reglerna att tjänste-

männen förvaltar organisationens resurser på ett kostnadseffektivt sätt.  

 

I Socialtjänstlagens portalparagraf betonas starkt att socialtarbetares handlingar gentemot 

klienten ska vara värderationella i sin karaktär. Samtidigt betonas i denna portalparagraf 

att målet är att människor ska erhålla ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnads-

villkor och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Dessa mål betonar i sig inte att tillväga-

gångssättet för att uppnå dessa ska vara på ett sådant effektivt sätt som möjligt. Då soci-

alarbetare emellertid samtidigt är underordnade den förvaltningsrättsliga lagen som pro-

klamerar hushållande av organisationens resurser, skulle dessa mål dock kunna tolkas 

vara målrationella i sin karaktär. 
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Den byråkratiska rationalitetsandandan har ett kortsiktigt perspektiv på effektivitet. I den 

rationella byråkratins inneboende logik finns en strukturell mentalitet som menar att spe-

cialiseringen ökar effektiviteten och därmed utnyttjas de ekonomiska resurserna maxi-

malt. I en organisation där människan inte utgör den slutgiltiga produkten passar denna 

mekaniska tankemodell. I en organisation där verksamhetens syfte ska vara att understöd-

ja människans behov blir en sådan mentalitet ur ett långsiktigt perspektiv inte alltid eko-

nomisk effektivt. Då människan är komplex kan det därför ur ett långsiktigt perspektiv bli 

mer kostnadseffektivt att se individen ur ett individ- och helhetsperspektiv.  

 

Kategoriseringen och uppdelning av individen kan exempelvis kosta organisationen mer 

pengar ur ett längre perspektiv än att arbeta för individen ur ett holistiskt perspektiv. I det 

funktionsindelade arbetssättet finns det en risk att människor ”hamnar mellan stolarna” 

och ”åker rundgång” mellan myndighetssektionerna. Med ett mer holistiskt perspektiv 

skulle sådana situationer kunna minskas vilket ur ett längre perspektiv skulle innebära att 

organisationen utnyttjade sina resurser effektivare. Det sociala arbetets organisationer, 

trots att byråkratin utger sig för att vara rationell, är delvis fast i logik som är irrationell 

för det sociala arbetet. 

 

Dock kan vi även tolka, utifrån vårt material, att det målrationella handlandet till viss del 

behövs inom dagens sociala arbete. Genom att samhället kontinuerligt minskar de eko-

nomiska resurser för det sociala arbetets behövs att ledningen inom förvaltningen spar-

samt tillhandahåller de offentliga resurserna, även ur ett kortsiktigt perspektiv. Vad skulle 

konsekvensen bli om de målrationella handlingarna inte alls fick ett utrymme inom det 

sociala arbetet? Kanske skulle en sådan situation leda till att organisationens resurser 

”slösades bort” och att ett färre antal människor än idag skulle få tillgång till samhället 

stöd. Kanske kan medvetenhet om att dessa två effektivitetsbegrepp existerar i framtiden 

leda till att de får bättre förutsättningar i att komplettera varandra.  

Den funktionella arbetsdelningen 
Det som är typiskt för byråkratin är den utpräglade arbetsfördelningen då det gäller orga-

nisationens totala uppgifter. Vi tänker genom våra författare beskriva hur denna arbets-

fördelning påverkar tjänstemännens sätt att utföra sina arbeten. Vidare beskriver vi det 

sociala arbetets utformning och konsekvens, som denna organisationsstruktur kan få för 

klienten. Först tänker vi emellertid börja med att presentera Baumans tankar kring skill-

naden mellan det premoderna samhällets arbetsorganisation och dagens mer funktionsin-

delade arbetsstruktur. 

 

Bauman (1989) skriver hur ett differentierat samhället kan medföra att de som fattar be-

sluten distanseras från det slutgiltiga resultatet. Han beskriver hur vårt förmoderna sam-

hälle var organiserat utifrån ett lärlingssystem, där man började från grunden och arbeta-

de sig uppåt mot en högre position i hierarkin. Detta system generade att människor i 

verksamheterna fick möjlighet att erhålla kunskap från de olika nivåerna. Det medförde i 

sin tur att förutsättningarna ökade för en helhetssyn (Bauman, 1989, s. 145). Det uppde-

lade samhället får enligt Milgram (1975) till konsekvens att det mänskliga handlandet 

delas upp. Därmed finns det, enligt honom, ingen i organisationen som känner ett hel-



 16 

hetsansvar inför vad de totala handlingarna kan få för moraliska konsekvenser (a.a., s. 22-

23).  

 

Webers definition för arbetsfördelning är att varje tjänsteman i en sådan organisation har 

ett klart avgränsat ansvarsområde. I Webers idealtyp av byråkratin är alla arbetsuppgifter 

uppdelbara. Weber beskriver tjänstemännens position inom den byråkratiska apparaten ur 

ett mekaniskt perspektiv. Tjänstemannen är enligt Weber endast en del av större system. 

Weber beskriver vidare att tjänstemännen, för att bli anställd inom den byråkratiska orga-

nisationen, måste ha en formell utbildning (Weber, 1987, s. 83). Weber menar att utbild-

ningarna inom högskolor och universitet blivit allt mer specialiserade i sin utformning. 

Detta är en följd av att en sådan form av specialisering efterfrågas av byråkratin. Det 

krävs av tjänstemännen att dessa har en expertutbildning för att de ska kunna underordna 

sig byråkratins specialiserade struktur (a.a., s. 92).  

 

Den arbetsdelning som Weber skrev om gällande byråkratin är högst aktuell i dagens 

sociala arbete. Socialt arbete är idag huvudsakligen funktionsindelat efter klienternas 

problemområden (Lundström & Sunesson, 2004, s. 69). Vad denna funktionsindelning 

får för konsekvenser inom dagens sociala arbete tar Roine Johansson upp i avhandlingen 

Vid byråkratins gränser (1992). Inom den byråkratiska offentliga sektorn har varje enhet 

endast översyn över en begränsad del av klientens liv. Det byråkratiska systemet bygger 

på att varje enhet har ett stort antal klienter men endast tillgång till ett fragment av indivi-

dens liv. För att det byråkratiska systemet ska kunna sortera in klienterna i de olika enhe-

terna, inom socialt arbete, krävs av systemet att detta har en bestämd uppdelningsprincip. 

Denna uppdelningsprincip ska underlätta för att klargöra individens behörighet till re-

spektive enhet. ”en försäkrad måste bedömas vara ”sjuk” och ”arbetsoförmögen” (eller 

åtminstone ha ”nedsatt arbetsförmåga”) för att kunna handläggas som sjukförsäkrings-

ärende” (a.a., s. 57). Denna fragmentisering av individen inom den byråkratiska organisa-

tionen innebär att en konkret individ har olika klientroller beroende på vilken enhet denna 

för tillfället befinner sig på. En konkret människa kan enligt denna uppdelningsprincip 

delas in i flera olika klienter (a.a., s. 68). 

 

Socialstyrelsens (2002) beskriver i sin rapport Samarbetets kvalitet för individer med 

sammansatta behov denna funktionsindelnings konsekvenser. Denna funktionsindelning 

innebär enligt denna rapport att varje tjänsteman betraktar individen från sitt ansvarsom-

råde och därmed har svårt att se individen totala behov. Endast de behov som individen 

har som stämmer överens med tjänstemannens eget ansvarsområde uppmärksammas och 

behovsbedöms (Socialstyrelsen, 2002, 80-81). Anledningen till detta är att varje tjänste-

man besitter en specialkompetens inom sitt ansvarsområde och är då i första hand upp-

märksam mot de behov som faller inom detta område. Varje myndighet har kunskap om 

sitt eget område men saknar däremot kunskap utanför sitt eget (a.a., 49).  

 

Börjesson (2008) menar att specialiseringen inom socialt arbete leder till att systemet inte 

har så starka förutsättningar att kunna betrakta människan ur ett helhetsperspektiv.  Bör-

jesson menar att för att ett individ och helhetsperspektiv ska kunna anammas inom socialt 

arbete måste ökade samarbetsformer etableras mellan de olika enheterna. Det förebyg-

gande arbetet måste även få en mer framträdande plats inom socialt arbete än den har 
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idag. Denna författare än dock mycket pessimistisk kring förutsättningar kring att sådana 

samarbetsformer kring ska kunna växa fram inom det rådande systemet. Den organisa-

tionsstruktur som socialt arbete är en del av, omöjliggör, enligt Börjesson, samarbetsfor-

mer mellan olika myndigheter (Börjesson, 2008, 25-31). 

 

Socialstyrelsen (2002) är även de pessimistiska inför förutsättningarna kring framtida 

samarbetsformer inom det sociala arbetet. I denna rapport beskrivs hur angeläget ett sam-

arbete är kring de människor som har komplexa behov (Socialstyrelsen, 2002, s. 49). 

Samtidigt blir sådana samarbetsformer allt svårare att etablera då organiseringen av det 

sociala arbetet blir allt mer specialiserad. Hjort beskriver hur socialt arbete tidigare präg-

lades av en mer integrerad organisationsmodell vilket innebar att individens situation 

betraktades ur ett helhetsperspektiv. Detta integrerade tankesätt, har i dagens organisation 

minskat till förmån för det specialiserade tankesättet (Hjort, 2006, s. 62-63).  

 

Hinder för samarbete i en funktionsindelad organisation grundar sig inte enbart på att 

varje tjänsteman är uppmärksam på sin del. Enligt, Norström & Thunved (2004) skapar 

denna funktionsindelning ett ekonomiskt revirtänkande där varje verksamhet känner en 

oro för vilken av verksamheterna som ska betala för klientens behov. Varje verksamhet är 

med andra ord oroade för att ett samarbete med andra verksamheter ska öka deras interna 

kostnader. Dessa författare påpekar dock att ökat samarbete mellan verksamheter på lång 

sikt kan bespara alla berörda verksameter. Kostnader sänks i och med att alla verksamhe-

ters ekonomiska resurser kan användas optimalt. ”Det mest effektiva och kostnadsbespa-

rande för samhället är att stoppa rundgång och dubbelarbete så tidigt som möjligt och 

snabbare hitta rätt hjälp för en individ” (Norström & Thunved, 2004, 53). 

Analys: Arbetsdelningens konsekvenser för individen 

Det sociala arbetet är, som vi beskrivit med hjälp av ovanstående författare, huvudsakli-

gen utformat efter klienternas problemområden. Konsekvensen av detta blir att varje 

tjänsteman endast har insyn i den specialiserade del som de handhar när de fattar ett be-

slut.  

 

Det målrationella handlandets starka fotfäste inom socialt arbete i kombination med dess 

tillhörande funktionsindelning, får till konsekvens att samarbetet runt individen försvåras. 

Det är inte endast kunskaperna inom det sociala arbetet som är uppdelade i olika delar. 

Denna organisationsstruktur innebär även att varje enhet har var sin budget. Varje enhet, 

måste förutom att leva upp till socialtjänstlagen, även anstränga sig att använda sin egen 

enhets resurser så ekonomiskt som möjligt. Det målrationella handlandet kan i detta 

sammanhang motverka samarbeten mellan enheterna. Då ett samarbete ur ett kortsiktigt 

perspektiv inte lönar sig för respektive enhet. Detta kan i sin tur få till konsekvens att 

individens hela livssituation inte beaktas.  

 

När medlemmar av en organisation ger avkall på vissa delar av sig själv är det enligt vår 

tolkning lättare att reducera andra människor till delar. Inom det sociala arbetet betraktas 

tjänstemannen utifrån sin position och befogenheter. Tjänstemannen interagerar inte med 

hela sin personlighet med klienterna, kollegerna och sina överordnade. Medlemmen av 

organisationen reduceras i och med sitt tillträde i organisation, till att ”vara ett” med sina 
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befogenheter och position. Detta leder enligt vår analys till att det i och med detta blir 

mer naturligt för tjänstemannen att i sin tur interagera med endast valda delar av klienten. 

Det sociala arbetets funktionsindelning generar skilda divisioner med mycket liten insyn i 

varandras empiriska förutsättningar.  

 

Vi kan dock utifrån vårt material skönja att det sociala arbetet har potential att integrera 

ett individ- och helhetsperspektiv, under förutsättning av att ett väl utvecklat samarbete 

finns mellan respektive enheter. Då varje tjänsteman har en expertkunskap kring en del 

av en individs liv kan de därmed tillsammans ha en djupare kunskap än den generella 

kunskapen. Ett väl fungerande samarbete mellan de olika enheterna kan generera i en 

samlad och fördjupad kunskap som kan skapa stora förutsättningar för ett individ- och 

helhetsperspektiv. Frågan är bara hur mycket våra kommuner är villiga att lägga ner på 

sådana samarbetsformer? Vi får i detta sammanhang inte förglömma att det sociala arbe-

tet är underordnad en politisk styrning, som ibland präglas av en kortsiktighet. 

Inomorganisatoriskt avstånd 
Det sociala arbetets verksamheter är, som vi tidigare behandlat i föregående avsnitt, or-

ganiserade utifrån en arbetsdelning. Den är även organiserad utifrån en hierarkisk indel-

ning. Vad denna organisationsstruktur kan medföra för relationen mellan tjänstemannen 

och klienten inom det sociala arbetet är något som vi kommer att belysa i detta avsnitt.  

 

Bauman (1989) anser att det är byråkratins linjära orderhierarki i kombination med dess 

specialiserade arbetsdelning som får till resultat att det skapas ett avstånd mellan tjänste-

männen och dessa produkter (klienterna). Byråkratins linjära orderhierarki gör enligt 

denna författare att tjänstemännen inom organisationen strävar efter att de överordnade 

ska vara nöjda med hur de utför sina arbetsuppgifter. Denna hierarkistruktur är i sig inte 

tillräcklig för att moralen ska urholkas gällande verksamhetens slutliga resultat. Han me-

nar att när tjänstemännen har en insyn i vilka moraliska konsekvenser som deras arbets-

funktion får finns det fortfarande enligt Bauman, ur ett teoretiskt perspektiv, möjlighet att 

ifrågasätta moralen i en överordnads order. Då en byråkrati förutom den linjära orderhie-

rarkin även omfattar en specialiserad arbetsdelning urholkar denna organisatoriska kom-

bination helt tjänstemannens moraliska ansvar gällande utförandet av sina arbetsuppgifter 

och det skapas därmed ett avstånd till klienten. 

 

Anledningen till detta, menar Bauman, är att den funktionella arbetsdelningen resulterar i 

att tjänstemännen upplever sig utgöra en isolerad handlingssekvens i en lång handlings-

kedja (Bauman, 1989, s. 144 & 150-151). Vilken funktion den producerade produkten 

kommer att få, negativ eller positiv, bestäms av någon annan än mig själv (a.a., s. 149). 

Det blir synnerligen svårt för den som inte vet om de eventuellt omoraliska konsekven-

serna som arbetsuppgifterna i slutändan leder till, att ta på sig denna moraliska roll (a.a., 

s. 51). Bauman beskriver det som att personen kommer att befinna sig i ett ”moraliskt 

vakuum” om inte personen har kunskapen om sina handlingars verkningar. ”Mellanhan-

den avskärmar handlingens resultat från aktörens synfält” (a.a., s. 51). 

 

Socialpsykologen Stanley Milgram (1975) kom under sina experiment, fram till att ju 

större fysiskt avstånd du har till en annan individ, desto svårare blir det att relatera till 
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denna människas situation. Förmågan att ur ett känslomässigt perspektiv sätta sig in i en 

annan människas livssituation blir i och med det ökade avståndet allt mer svårt att relatera 

till. Kvar finns till sist endast förmågan att ur ett abstrakt och teoretiskt perspektiv sätta 

sig in i den andra människans situation (Milgram, 1975, s. 48-50). Vi tolkar Milgram 

utifrån dessa tankar att när empatin i och med det fysiska avståndet blir försvagad betrak-

tar vi inte längre människan som en individ. Milgram var i grunden ingen organisations-

teoretiker men vi anser att hans tankar gällande avståndets effekter är relevanta att ta med 

i detta avsnitt. Det socialpsykologiska perspektivet avspeglar sig i alla former av relatio-

ner även dessa relationer som verkar inom byråkratin och det sociala arbetet. 

 

Roine Johansson (1992) beskriver hur den byråkratiska organisationsstrukturen inom 

socialt arbete generar ett avstånd till klienten. Inom byråkratin sker en stor del av hand-

läggningsprocessen, enligt Johansson, utan direkt kontakt med klienten. Närheten är som 

störst, enligt författare, när tjänstemannen interagerar med klienten inom samma rum- 

och tidsram. Många gånger äger dock kontakten med klienten rum genom telefon och 

brevledes. I det sistnämnda fallet agerar tjänstemannen och klienten varken inom samma 

rums - eller tidsram. (Johansson, 1992, 77). Johansson beskriver hur avståndet utnyttjas 

både av organisationen och den enskilde handläggaren. Han beskriver hur organisationen 

begränsar direkt kontakt med sina klienter. Han menar att detta kan vara särskilt uttalat 

under ekonomiska åtstramningsperioder då de politiska makthavarna efterfrågar en högre 

effektivitet av organisationens resurser (a.a., s. 82). Han menar även att tjänstemannen 

utnyttjar avståndets effekt för att distansera sig från sin klient. Tjänstemännen använder 

avståndet, enligt honom, som ett skydd de gånger de måste fatta beslut som är till klien-

tens nackdel (a.a., s. 77-78). Konsekvensen av avstånd, leder enligt Johansson till att kon-

takten med klienten blir ytligare och därmed även informationsinhämtandet från denna. 

Detta leder i sin tur till att klienten får svårare att hävda sin individualitet och därmed sina 

individuella behov (a.a., s. 77-78).  

Analys: Avståndets konsekvenser för beslutsfattandet 

Genom teorierna presenterade i detta avsnitt får vi en insikt i avståndets effekt inom by-

råkratin. Detta avstånd kan få till resultat, att tjänstemännen kan fatta beslut, som de inte 

skulle ha klarat av ifall de hade haft en mer direkt kontakt med klienten. De olika förfat-

tarna har skilda teorier kring effekten av avstånd. Milgram betonar att empatin försvagas i 

och med avståndet medan Bauman menar att insyn i själva beslutet avskärmas. Senare 

författare som Johansson menar istället att avståndets effekt används som en strategi, för 

att förenkla för ett kostnadseffektivt och rationellt arbete. 

 

Den eller de auktoriteter som befinner sig högst upp i hierarkin gynnas av att ha ett utili-

taristiskt tankesätt. Vilket innebär att ha en strävan efter att maximera den totala goda 

nyttan för verksamheten. De tjänstemän som är underordnade de högsta auktoriteterna 

inom förvaltningen drivs av en pliktetisk handlingsstruktur. Dock drivs även de under-

ordnande tjänstemännen av att maximera den totala nyttan inom sitt direkta arbetsområ-

de. Vi får däremot inte glömma att de högsta auktoriteterna inom förvaltningen inte besit-

ter en fullständig översyn av den totala verksamheten. Då den hierarkiska organisations-

strukturen innebär att den vertikala översynen är avskärmad för dem. Även de högst upp i 

hierarkin är underordnade pliktens mekanismer då de är politiskt styrda. Med andra ord, 
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de högsta auktoriteterna inom förvaltningen har inte så mycket handlingsutrymme då de 

är underkastade de lokala politiska auktoriteterna. Denna organisationsstruktur genererar 

ett fysiskt avstånd som i sin tur leder till ett mentalt avstånd. Detta avstånd kan i sin tur 

försvåra ett individ och helhetsperspektiv gällande klienten. 

 

Alla organisationer kräver en form av kontroll för att skapa en verksamhet som strävar 

efter samma mål. Den byråkratiska organisationen med dess strikta arbetsdelning och 

tillhörande avståndsaspekter kräver en form av kontroll som är anpassad till denna typ av 

organisation. Vad för kontroll som till större delen används inom den byråkratiska orga-

nisationen kommer vi att beskriva närmare i nästföljande avsnitt. 

 

 

Det inre kontrollsystemet 
För att tjänstemännens individuella egenskaper och värderingar inte ska ta överhanden 

över organisationens mål har alla organisationer behov av någon form av intern kontroll 

över sina medlemmar. I det här avsnittet kommer vi att behandla hur detta inre kontroll-

system kan inverka hur tjänstemännen i sin tur behandlar människans individuella behov 

under handläggningsprocessen. 

 

Redan Max Weber uppmärksammade hur viktigt det är att tjänstemännens individuella 

preferenser inte tar överhanden inom en byråkratisk organisation. Neutralitet och opar-

tiskhet var enligt honom en nödvändighet för att tjänstemännen, eller gräsrotsbyråkrater-

na ska kunna uträtta sitt arbete på ett så friktionsfritt sätt som möjligt. Men han visste 

dock att tjänstemännen utanför de idealtypiska begreppen inte är helt neutrala och opar-

tiska i sin tjänsteutövning. Gräsrotsbyråkraterna är inte formgjutna och neutraliserade. De 

är människor med olika bakgrund och erfarenheter som tillsammans med de nutida rå-

dande normerna kommer att påverka yrkesutövningen på olika sätt. Han ansåg att tjäns-

temännens personliga preferenser i slutändan kan påverka organisationen direktiv och 

därmed krävs en intern kontroll inom byråkratin (Schierenbeck, 2003, s. 23, 26).  

 

Begreppet kontroll innefattar enligt Johansson (1992) de metoder som kan användas som 

ett verktyg för att få de enskilda individerna att leva upp till organisationens mål. För att 

den byråkratiska organisationen ska kunna vidmakthålla sin makt måste tjänstemännens 

beslutsfattande noggrant kontrolleras av ledningen inom organisationen (Johansson, 

1992, s. 92). Därför, anser Johansson, att för att makten ska kunna bibehållas i en by-

råkratisk organisation, måste alltid individen underordnas organisationens verksamhet. 

Denna kontroll förvärvas genom att använda sig av alla de medel som kan få individen att 

följa de för organisationen uppställda kraven. Det är denna kontroll som fastställer makt-

förhållandena inom organisationen. (a.a., s. 93). 

 

Weber menar att de överordnade måste ha en kontrollfunktion gentemot de tjänstemän 

som befinner sig lägre ner i hierarkin Detta för att maximera effektiviteten inom en tradi-

tionell byråkrati, och se till så att alla tjänstemännen strävar efter samma mål (Weber, 

1987, s. 59). Beetham poängterar dock att det inte endast är de lägre tjänstemännen inom 

organisationen som är utsatt för en sådan kontroll. Han menar att de högsta tjänstemän-
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nen även utsätts för en liknande behandling då dessa i sin tur kontrolleras av de politiska 

makthavarna. Han menar att då dessa tjänstemän inte är utsedda genom val utan rekryte-

ras för sina kunskaper, sträcker sig deras ansvar endast till att ge en kvalitativ och profes-

sionell tolkning av de politiska besluten. De har med andra ord inte något eget ansvar för 

politikens utformning (Beetham, 1987, s. 106).  

 

Johansson (1992) använder sig av Charles Perrows teorier kring olika typer av kontroll-

former som organisationer kan använda sig av. Dessa kontrollformer består av den på-

trängande, byråkratiska och den diskreta kontrollen. Den påträngande kontrollen utgörs 

av att de överordnade ger order och direkt kontrollerar sina underordnade. De kontroll-

former som är de vanligaste inom byråkratin är den byråkratiska och diskreta kontrollen. 

Den byråkratiska kontrollen är i sin tur inbyggd i byråkratins regler och tekniska standar-

diseringsprocess. Förutsättningarna för att en byråkratisk organisation ska kunna använda 

sig av den byråkratiska kontrollen är att det redan finns likartade arbetsmetoder vid be-

slutsfattande, en standardisering. En viss likriktning inom organisationens arbetssätt un-

derlättar enligt Johansson en sådan typ av strukturell kontroll. Den byråkratiska kontrol-

len är enligt honom en av de mest kostnadseffektiva kontrollformerna. (Johansson, 1992, 

s. 124-125). 

 

I de situationer där det inte är starka standardiserade rutiner blir istället den diskreta kon-

trollformen aktuell, i och med att denna är mer anpassningsbar i varierande verksamheter. 

Den diskreta kontrollformen bygger på att tjänstemännen inom organisationen frivilligt 

skall anpassa sig till verksamhetens rådande regelverk (Johansson, 1992, s. 125). Denna 

form av kontroll kännetecknas av att organisationen lägger ner resurser på att påverka 

tjänstemännens värderingar i syfte att dessa anpassas efter verksamhetens mål (a.a., s. 

138). Enligt Johansson utgörs den diskreta kontrollen av att ledningen inom organisatio-

nen använder sig av en intern marknadsföring för att skapa en samstämmighet hos med-

arbetarna kring hur de ska arbeta och tänka för att nå det gemensamma målet (a.a., s. 

131).  

 

En författare vid namn Torbjörn Hjort (2006) beskriver hur kommuner med låga kostna-

der för socialbidrag har ett mycket mer genomgripande kontrollsystem än de kommuner 

som har höga kostnader för detta bidrag. Detta skapar enligt honom mycket skilda arbets-

villkor för tjänstemännen. Denna författare har, till skillnad från Johansson, i denna rap-

port inte uppmärksammat den diskreta kontrollen utan riktar sig i sin rapport helt in sig 

på den byråkratiska kontrollen. Han menar att i kommuner med låga kostnader för social-

bidrag är tjänstemännens arbete starkt kontrollerat i form av en striktare specialisering 

och mer starkt utvecklad standardisering än de kommuner som har höga kostnader för 

denna post. Specialiseringen tar sig i dessa kommuner uttryck i att de olika tjänstemän-

nens uppgifter är starkt avgränsade till varandra. Standardiseringen i lågkostnads kom-

muner har till sin hjälp lagar, regler och riktlinjer för att tydliggöra verksamhetens mål. 

Detta minskar enligt honom risken för otydlighet och skapar en bättre förutsättning för en 

likabehandling av klientens behov (Hjort, 2006, s.65). Denna likabehandling kan även 

innebära risker för klienten då dennes individuella behov i en standardiserad miljö inte 

till fullo beaktas (s.66). De människor med en mer komplex problematik som inte går att 
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applicera i den standardiserade handläggningen riskerar att hamna utanför hjälpinsatserna 

(s.78).  

 

I högkostnadskommunerna är det däremot inte lika klart avgränsat vad för arbetsuppgifter 

respektive tjänstemän har. Organisationsstrukturen är både specialiserad och generellt 

utformad när det gäller arbetsområden. Handläggarna har i denna mindre specialiserade 

organisationsstruktur en stor handlingsfrihet när det gäller att planlägga sitt arbete när det 

gäller att fatta beslut. Denna större handlingsfrihet och osäkerhet när det gäller vilka ar-

betsuppgifter respektive tjänsteman har, skapar emellertid en stressande arbetssituation. 

Hjort beskriver hur tjänstemännen i lågkostadskommunerna trivs betydligt bättre med sin 

arbetssituation då deras arbetssituation är mer förutsägbar (Hjort, 2006, s. 63-64). 

 

 

Schierenbeck (2003) menar att de arbetsuppgifter som gräsrotsbyråkraterna har som upp-

gift att utföra är av sådant slag att det inte går att in i minsta detalj beskriva och försöka 

kontrollera eller styra. Då det är dags för gräsrotsbyråkraten att individuellt pröva den 

enskilda klientens behov måste de först ta de allmänna reglerna och transformera dess för 

att passa in i ärendet med den enskilda klienten. Därefter finns det enligt Schierenbeck 

(2003, s. 27)”(…) ett mer eller mindre omfattande handlingsutrymme och en relativ auto-

nom ställning till den organiserade auktoriteten som en nödvändig förutsättning” för gräs-

rotsbyråkratens arbete. Denne kan välja att utnyttja sitt handlingsutrymme då det gäller 

att antingen göra en stramare tolkning eller en mer generös tolkning som underlag för sitt 

beslut (a.a., s. 27). Handlingsutrymmet i handläggning kan motverka rigiditeten genom 

att ersätta denna med en individuell situationsanpassning. Det finns dock, enligt Johans-

son, en risk att klientens rättsäkerhet går förlorad genom en mer individuell handlägg-

ning. En sådant handlingsutrymme medföra att besluten kan bli mer godtyckliga i sin 

karaktär (Johansson, 1992, s. 67).  

 

Johansson skriver att det inte endast är tjänstemännen i organisationen som utsätts för en 

kontroll. Klienten måste för att tillgodose sig hjälpinsatser av organisationen även under-

ordna sig en omfattande kontroll. Klienten kontrolleras framförallt huruvida denna enligt 

reglerna har rätt att ta emot stöd och hjälp från samhället. Organisationen kontrollerar 

även om individen lever upp till de krav som ställs på denna, för att denna ska kunna er-

hålla stöd. Syftet med denna typ a kontroll är att se till att byråkratins inre gränser beva-

ras. Om inte de högre tjänstemännen inom organisationen lyckas med att upprätthålla 

dessa givna gränser, gentemot sina klienter, riskerar organisationen att förlora sin legiti-

mitet gentemot de politiska makthavarna (Johansson, 1992, s. 74- 75).  

 

Inom den byråkratiska organisationen utsätts alla inom organisationen och även dem som 

nyttjar organisationens resurser för en typ av kontroll. Det är inte bara gräsrotsbyråkra-

terna och människorna som utnyttjar byråkratins hjälpsystem. De högre tjänstemännen är 

gentemot den lokala politiska beslutsmakten underordnade en kontroll.  

Analys: Kontrollens påverkan på handlingsutrymmet 

Intentionen med handlingsutrymmet och den lagstiftning som styr detta är att möjliggöra 

för en situationsanpassad myndighetsutövning och därmed kunna ta hänsyn till klientens 



 23 

individuella behov. Gräsrotsbyråkratens arbete är under stark kontroll av politiska beslut, 

lagar, ekonomi och överordnade. Detta innebär att dessa handläggare är klämda mellan 

de rådande politiska förhållandena och gällande lagstiftning. När vi då ser till handlings-

utrymmet blir det tydligt att gräsrotsbyråkraternas handlingsfrihet i beslutsprocessen i 

realiteten är hårt styrt av byråkratins ordergivare. 

 

Samtidigt kan vi, utifrån vårt material, tolka att kontrollen har en viktig funktion i en or-

ganisation då den samordnar och kontrollerar dess utflöde av resurser. Då byråkratins 

kontrollsystem är huvudsakligen regelstyrt gynnar denna en verksamhet som är rättssä-

ker, likabehandlande och rättvis. 

En svagare kontroll inom den byråkratiska organisationen skulle kunna medföra att tjäns-

temännen ”slösar” med organisationens resurser. Detta skulle i sin tur kunna innebära att 

färre medborgare, som har hjälpbehov, får ta del av välfärdssystemets tjänster. Ett för 

svagt kontrollsystem skulle även kunna genera att tjänstemännen applicerar sina egna 

personliga värderingar när de gör utredningar och fattar beslut kring individen. Detta kan 

få till följd att individ- och helhetsperspektivet gällande den enskilde kommer i skymun-

dan. 

 

Vi får dock inte heller förglömma att socialt arbete är ett mycket komplext och svårt ar-

bete att utföra. Därmed kan enligt vår mening rationaliseringen, rigiditeten och regelver-

ket bli en stark mur för gräsrotsbyråkraterna att luta sig mot. Att möta människors utsatt-

het kan upplevas som väldigt psykiskt påfrestande för den enskilde tjänstemannen. Snäva 

tolkningar kan då användas som ett skydd för gräsrotsbyråkraten för att denne ska kunna 

hantera mötet med den behövande. Detta kan då också ske på bekostnad av ett individ- 

och helhetsperspektiv. 

 

Vad genererar den byråkratiska strukturen inom socialt arbete för hantering av klienter-

na? Detta är en frågeställning som vi kommer att behandla närmare i följande avsnitt. 

Byråkratins avhumaniserande effekt 
I detta kapitel kommer vi att föra ett resonemang kring vad denna objektifierande by-

råkratiska organisationsform kan få för konsekvenser för vårt individperspektiv. Vi 

kommer i detta avsnitt att inleda med att beskriva byråkratins mest extrema konsekven-

ser, något som diskuterats av Zygmunt Bauman. 

 

En anledning till att förintelsen av judarna kunde äga rum anser Zygmunt Bauman (1989) 

är att judarna blev utsatta för en avhumanisering genom den då verkande byråkratin i 

Nazityskland. Baumans definition av avhumanisering är en process där människor från 

att bli betraktade som människor reduceras till kvantifierbara objekt. Bauman menar att i 

och med att människor inom byråkratin omvandlas till kvantitativa, mätbara mått blir de 

därmed inte längre betraktade som riktiga människor. De är därmed utom räckhåll för 

etiska och moraliska hänsynstaganden. Avhumaniseringen är, enligt Bauman en konse-

kvens att den byråkratiska organisationens rationaliseringsanda. Denna avhumaniserande 

process anser denna författare går att skönja även i dagens moderna byråkratier, där män-

niskan i kontakt med byråkratin reduceras till begreppet klient och därmed fråntas sin 

mänsklighet (Bauman, 1989, s. 150-151). 
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De judar som inte underordnade sig detta fråntagande av sin mänsklighet under andra 

världskriget betraktades som störningsobjekt som måste ”hanteras”. Bauman ser en lik-

nande mentalitet i dagens moderna byråkratier, kring de människor som i kontakt med 

denna vägrar att underordna sig klientrollen. Inom byråkratin betraktas människor som 

objekt medan byråkratin själv betraktas som ett subjekt som förtjänar att omfattas av mo-

raliska och etiska ställningstaganden. När tjänstemännen under andra världskriget i denna 

byråkratiform och när tjänstemannen i dagens byråkratier bekämpar dessa mänskliga 

”störningsmoment” och därmed tvingar dem att underordna sig en kategorisering som 

slutligen leder till avhumanisering tillskriver de i och med det sig själva egenskaper som 

osjälviskhet, heroism och djupgående moral (Bauman, 1987, s. 150-151). Detta resone-

mang som Bauman för gällande avhumanisering skulle kunna sammanfattas som att 

tjänstemän inom byråkratin betraktar sig själva att ha en högtstående moral gentemot 

subjektet, byråkratin, när de deltar i kampen att avhumanisera/objektivisera de människor 

som är föremål för byråkratin. 

 

Det Bauman inte uppmärksammar är att även tjänstemännen avhumaniseras/objektifierats 

i och med att de ingår ett arbetskontrakt med byråkratin. Han skriver däremot att tjänste-

männen i byråkratin är underordnade ett lydnadsideal gentemot byråkratin. Detta lyd-

nadsideal innebär att tjänstemannen blir tvungen att exkludera personliga värderingar och 

åsikter som inte överensstämmer med byråkratins kollektiva ideal (Bauman, 1987 s. 47). 

Tjänstemännen blir i och med detta även de utsatta för en avidentifiering. Det är inte 

tjänstemannen i person som är den viktiga i organisationen, utan det är att arbetet denne 

utför, görs på ”rätt sätt” och att arbetet leder till en giltig slutprodukt som är det centrala. 

Det är den tekniska skickligheten, avskuren från ett etiskt tänkande, som skapar en meka-

nik version av arbetaren inom organisationen. Totalt avhumaniserad och formad till en 

viktig pusselbit för att det byråkratiska maskineriet skall fungera. Det blir endast den 

ekonomiska fördelen som får betydelse (a.a., s. 150) 

 

Weber (1987) analyserade redan denna avpersonifierade företeelse i sin beskrivning av 

byråkratin. Han beskriver hur tjänstemännen i en utvecklad byråkrati inte ska hänsyn till 

mänskliga känslor och individuella egenskaper gällande det ”ärende de handlägger” då 

dessa element betraktas som irrationella störningar inom den rationella regelstyrda byrå-

kratin. Istället ska tjänstemännen inte ta hänsyn till denna som person, vars ärende de 

handlägger, utan reglerna är istället det element som ska vara ledstjärnan i arbetet (a.a., 

74). Den avhumaniserade eller snarare avpersonifierande kraft som byråkratin besitter går 

enligt vår tolkning att skönja inom dagens tendens att kategorisera människor i olika ty-

per av klientbegrepp. Denna kategorisering av klienter är något som nästföljande författa-

re lyfter fram. 

 

Roine Johansson (1992) skriver nämligen att då den byråkratiska organisationen har ka-

raktären av en hög specialisering, innebär detta en stor produktionskapacitet, i form av ett 

omfattande antal klienter. Byråkratins effektiveringsanda som tar sig i uttryck i att hand-

läggningen måste ske på ett produktionsmässigt effektivt sätt får till konsekvens att män-

niskans komplexa väsen måste förenklas. Detta innebär att en förenklad klientidentitet 

måste konstrueras för att handläggningen ska kunna fortgå så obehindrat som möjligt 
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(Johansson, 1992, s. 55). Människors komplexa och oberäkneliga sammansättning gör 

dess kontakt med den byråkratiska organisationen problematisk eftersom denna behöver 

klienter, som följer en given kategorisering för att vara anpassningsbara till byråkratins 

inneboende kompetensområden. Allt för att möjliggöra en mer effektiv handläggning. Av 

denna orsak sker en omvandling från individ till klient genom att byråkratin ensam väljer 

ut och endast tar fasta på den eller de egenskaper som är relevanta för dess specialiserade 

verksamhet. Denna klient-roll kan se olika ut beroende av vilken arena den har kontakt 

med. T.ex. hos socialtjänsten, försäkringskassan, inom sjukvården osv. (a.a., s. 55). Det 

är endast i kontakt med byråkratins handläggare som denna ”byråkratiska identitet”, kli-

ent existerar (a.a., s. 60).  

 

Denna omvandling från individ till klient är inte en helt enkel uppgift. Den kräver att by-

råkratin i förväg har satt upp ett regelverk bestående av de variabler som individens be-

hov ska standardiseras och sedermera kategoriseras inom för att vara anpassningsbar till 

organisationens specifika verksamhet (Johansson, 1992, s. 56). Den avpersonifierade 

effekten av byråkratiska handläggningen av klientrelaterade ärenden kan motverkas om 

klienten får möjlighet att ha kontakt med samma handläggare, inom exempelvis social-

tjänsten. Då finns det möjlighet för denne klient att på något avseende ”repersonifieras” 

och återta gestaltningen av sin egen identitet (a.a,, s. 61). 

 

Hans Sherrer (2000) skriver i sin artikel, The inhumanity of government bureaucracies, 

hur människor präglade av den byråkratiska andan oreflekterat anpassar sig till det rådan-

de systemet.  Detta medför att de inte ifrågasätter det som en byråkrati producerar i form 

av exempelvis lagar, politiska riktlinjer och beslut. Dessa avhumaniserade mekanismer 

kommer sedan enligt Leinberger & Tucker (1991) att smitta av sig på det övriga samhäl-

let och dess syn på det byråkratin producerar.  

Analys: Avpersonifieringen av det sociala arbetets klienter 

Bauman presenterar i sina teorier, som vi tidigare skrivit om, kopplingar med den judeut-

rotning som skedde i Tyskland under andra världskriget, med de mekanismer som finns i 

dagens byråkrati. Vi tycker därför det är viktigt att påpeka att judarna tidigt fråntogs sina 

medborgerliga rättigheter, och därför inte hade makt att genom val påverka landets poli-

tik. Även tjänstemännen fick allt mindre makt att påverka politiken eftersom den politis-

ka styrningen med åren blev allt mer totalitär. I dagens samhälle har tjänstemännen och 

klienten möjlighet att genom den demokrati som nu råder påverka den politiskt styrda 

byråkratiska organisationen. Detta demokratiska verktyg kan användas för att motverka 

eventuella avhumaniserande effekter i dagens byråkratier. Vi anser därmed att det är mer 

troligt att det i svenska myndigheter av idag inte handlar om en avhumanisering, utan 

snarare någon form av avpersonifiering.  

 

I och med den kategorisering som sker av hjälpbehövande för att de ska vara anpass-

ningsbara till handläggningsprocessen, kommer dessa människor att avskalas deras unika 

karaktärer. Byråkratin förutsätter standardiserade människor för att vara verkningsbar och 

är därmed som vi tidigare skrivit avpersonifierande i sin utformning. Det går därmed en-

ligt vår analys att hävda att byråkratin, precis som Zygmunt Bauman skrev, saknar kapa-

citet att förhindra en avhumanisering, eller i socialt arbete en avpersonifiering. Den är 
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strukturerad på sådant sätt att den istället i allra högsta grad kan omstöpa människor till 

formgjutna klienter.  

 

Byråkratin är med andra ord en verksamhetsstruktur som bygger på att individen anpassar 

sig till systemet istället för att systemet anpassar sig till individen. Regelstyrningen inom 

byråkratin kan även användas som ett skydd mot den svåra verklighet som socialt arbete 

stundtals möter. Det kan bli som en mur mellan handläggare och klient. Vi människor 

kanske har ett behov av att kategorisera för att vi inte kan ta in den komplexa verklighe-

ten. Därmed kan det byråkratiska regelverket bli till ett skydd mot att behöva ta in en 

annans människas fulla problematik.  

 

Avpersonifieringens konsekvenser kan, som vi i avsnittet har skrivit, bli att våra kom-

plexa sidor som gör oss unika skalas av för att passa in i det byråkratiska standardiserade 

maskineriet. Detta kan komma att påverka individperspektivet inom det sociala arbetet på 

så vis att vi inte ser individens hela hjälpbehov. Detta rimmar illa med individ- och hel-

hetsperspektivet. Att vi endast vill se fragment av en hel människas livsvärld.  

Uppkomsten av kollektiv organisering  
I detta avsnitt belyser vi olika orsaker till människans behov av kollektiv organisering 

och vad detta behov i slutändan kan få för konsekvenser för tjänstemännens individuella 

bedömningar under handläggningsprocessen.  

 

Socialpsykologen Stanley Milgram (1975) har en teori i sin bok Lydnad och auktoritet 

där han behandlar det han anser är orsaken till människans behov att kollektiv organise-

ring. Han betraktar inte människans behov av kollektivisering som något som endast är 

karakteristiskt för den byråkratiska organisationstypen utan detta behov är något som 

elementärt finns inbyggt i varje människa. 

 

Enligt Stanley Milgram (1975) har människan har ett anlag för lydnad och detta anlag är 

starkt kopplat till människans förutsättningar för att leva tillsammans under organiserade 

former. Sedan urminnes tider har vi enligt honom organiserat oss i alltifrån familjekon-

stellationer till större former av organiserade grupper. Enligt Milgram  har lydnadsmeka-

nismen ett starkare inflytande över vår beteende än vår förmåga att känna medkänsla och 

handla ur ett etiskt och moraliskt perspektiv (Milgram, 1975, s. 13). Anledningen till det-

ta är, enligt Milgram, att människan har en stark tendens till att underkasta sig en auktori-

tet eftersom anlaget för lydnad har ett starkt fotfäste i våra gener (a.a., s. 135). Ur ett evo-

lutionsperspektiv har anlag för lydnad gynnats. Människor som har organiserat sig har 

genom historien haft lättare att försvara sig mot faror i omgivningen. Genom att lydnad är 

en stark förutsättning för att människor ska kunna fungera tillsammans under organisera-

de former har detta anlag förstärks under evolutionens lopp (a.a., s. 135). De människor 

som har underkastat sig en form av kollektiv kontroll är de människor som har överlevt. 

 

Ett mindre biologiskt orienterat synsätt på människans tendens till organiseringen formu-

leras av Ahrne & Papakostas (2002) . Att organisera oss anser dessa författare vara något 

basalt för mänsklighetens samspel med andra. Vi organiserar oss privat, yrkesmässigt, på 

fritiden o.s.v. Denna organisering skapar en modell av tillhörighet och detta leder till att 
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en identitet skapas, att vi blir till någon (Ahrne & Papakostas, 2002, s. 14-17). Organisa-

tionerna fortsätter att påverka vår mentala kartbild. Göran Ahrne och Apostolis Papakos-

tas (2002) beskriver hur våra medmänniskor, liksom oss själva påverkas enligt de organi-

sationer som vi kan tänkas tillhöra. Dessa organisationer stöper vanligtvis om och in-

skränker våra känslomässiga egenskaper. Den kontrollerar vad vi gör och vilka vi in-

teragerar med. Dessa författare menar även att organisationernas betydelse har ökat under 

vårt senaste decennium. Detta genom att organisationerna har skapat sig en allt större 

resursbank och därmed fått en allt större makt (a.a., 2002, s. 13).  

 

Hur behovet att kollektiv samhörighet medför att människan är beredd att tilldelas be-

stämda roller för att få vara med i gemenskapen beskriver Allen Buchanan (1996). När 

personer kommer in i en byråkratisk organisation som anställda, tar de sig enligt honom 

an tilldelade arbetsuppgifter. Detta medför, enligt honom, att tjänstemännen anammar 

olika roller till följd av den rådande arbetskulturen. Uppgifterna härstammar enligt ho-

nom från arbetsbeskrivningar som den rådande arbetskulturen har skapat. Detta skapar i 

sin tur en organisationsdefinierad förpliktelse som ges ett högt etiskt värde. Som tjänste-

man kan detta leda till att rollen som tjänsteman får ett högre etiskt värde än förpliktelsen 

att arbeta ur ett klientperspektiv. Med andra ord blir det viktigare att ha ett organisations-

perspektiv än ett klientperspektiv. 

Analys: Kollektiv organisering och det gemensammas bästa 

Faktum är - för att kunna vara en del av en gemenskap ger vi människor avkall på delar 

av oss själva. Alla typer av relationer, alltifrån den du har med endast en individ till den 

du har med en hel organisation, handlar om ett kompromissövervägande. Kan du någon-

sin bejaka alla dina delar i relationen till en annan part, vare sig det handlar om en annan 

människa eller en hel organisation? Vilken mekanism det är som styr människan att tänka 

ur det gemensamma bästa är en komplex fråga. Milgram betonar endast lydnadsfaktorn 

medan andra författare uttrycker att behovet existentiell, social och ekonomisk utgör de 

bindande faktorerna. Den slutsats vi dock kan dra i detta sammanhang är att människan 

har ett behov av kollektiv organisation och därmed är villig att ge avkall på vissa delar av 

sig själv, för det kollektivas bästa. Då det sociala arbetet är underordnat en organisations-

struktur kan det alltid finnas en risk att ett individ- och helhetsperspektiv kan hamna i 

skymundan för det kollektivas bästa.  

Lojalitet, lydnad och det moraliska ansvaret 
I detta kommande avsnitt kommer vi att belysa möjliga orsaker till att lojaliteten ibland 

till synes kan komma att hamna före våra reflektioner över vårt handlandes moraliska 

konsekvenser. Vi kommer att berätta om de olika författarnas teorier kring byråkratins 

förmåga att utnyttja vår lojalitet och vår moral för att skapa ett slags beroendeförhållande 

gentemot den. I avsnittet kommer det att presenteras olika tänkbara orsaker till denna 

förmåga inom byråkratin. Vi kommer även att belysa olika strukturella orsaker till ämnet 

och hur det kan komma att påverka individ- och helhetsperspektivet inom socialt arbete.  

 

Max Weber (1987) menar att lojaliteten inom den byråkratiska organisationen, till skill-

nad mot i de traditionella organisationerna inte är riktad mot någon verklig person. Tjäns-

temännen etablerar istället en lojalitetsrelation med ett icke levande ting, det vill säga den 
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byråkratiska relationen (Weber, 1987, s. 61). Weber menar att i en byråkrati lyder tjäns-

temännen inte auktoriteten i egenskap av person utan istället som en representant för det 

beslutande auktoritära regelsystemet. Dessa regler betraktas av tjänstemännen, från högs-

ta till lägsta nivå, som normer och rättsnören, som alla i systemet är underkastade (a.a., s. 

57). Enligt Weber inleder tjänstemannen ett lojalitetskontrakt med den byråkratiska orga-

nisationen i och med att denne tillträder sin tjänst inom verksamheten (a.a., s. 61). Anled-

ningen till att de tjänstemännen utvecklar en lojalitet/lydnad till byråkratin är att de i och 

med tillträde till denna tjänst blir ekonomiskt beroende av denna organisation (a.a. s 83). 

Weber tar även upp en annan aspekt i varför tjänstemännen är lojala gentemot denna or-

ganisationstyp. I de traditionella organisationerna glorifierades den levande auktoritet 

som människorna hade knutit som trohetsband till. Behovet av glorifiering är enligt We-

ber, även högst verksam inom dagens byråkratier då staten, byråkratin bland annat till-

skrivs sådana glorifierande värden (a.a., s. 61). 

 

Socialpsykologen Stanley Milgram (1975) använder sig inte av begreppet lojalitet utan 

använder sig istället enbart av begreppet lydnad. Han anser att lydnad inte endast är en 

företeelse som förekommer i etablerade organisationer. Denna företeelse kan, enligt ho-

nom, uppkomma i de flesta situationer där en auktoritet kräver lydnad av en underordnad. 

Lydnad, som enligt honom betyder att en individ betraktar sig själv som ett redskap och 

därmed handlar för en annan människas räkning (Milgram,1975, s. 6). Milgram menar att 

det är få människor, även fast de är medvetna om att deras handlingar är i djup konflikt 

med samhällets grundläggande etik och moral, som har den inre kapacitet som krävs för 

att sätt sig upp mot en auktoritet (a.a., s. 18). Han menar att relationen lydnad – auktoritet 

får till konsekvens att människans moral förskjuts i en annan tankeriktning. Den ändrade 

tankeriktningen tar sig i uttryck i att istället för att känna ett ansvar för sina egna hand-

lingars konsekvenser känner individen endast ett ansvar inför den auktoritet som är över-

ordnad honom. Moralen försvinner inte från människans medvetande utan moralen av-

skärmar sig till att endast omfatta uppgiftens tekniska karaktär. Istället för att människan 

är medveten om vilka moraliska konsekvenser en handling, utförande av en uppgift har, 

reduceras moralen till att endast omfatta hur skickligt uppgiften utförs och hur väl veder-

börande lever upp till de förväntningar som auktoriteten har på denna (a.a., 156-157). 

 

Zygmunt Bauman (1989) skriver vad lojaliteten kan få för konsekvenser i en starkt by-

råkratisk organisation. Han skriver att i en byråkratisk organisation där arbetet är avhäng-

igt på att alla gör det de förutsätts att göra, där överordnade är beroende av att de under-

ordnade gör det de ska och vice versa, kan det leda till en effekt som gör att lojaliteten 

riktar sig inåt organisationen. Detta möjliggör ett utnyttjande för omoraliskt beteende mot 

dem som berörs av organisationens produkter/beslut (Bauman, 1989 s. 266). Med andra 

ord kan konsekvensen av lojaliteten vi känner in mot organisationen medföra att vi blir 

förblindade mot eventuella konsekvenser för våra klienter.   

 

Roine Johansson (1992) beskriver hur byråkratins detaljerade regelsystem hämmar en 

situationsanpassad handläggning och därmed även påverkar individ– och helhetsperspek-

tivet. Detta hänger samman med att en strikt regelstyrd verksamhet inte tillåter eller 

rymmer utrymmet för en handläggare att (…)”göra undantag i enskilda fall” (Johansson, 

1992 s. 63). Gräsrotsbyråkraten behöver därmed inte ta ställning till problem som ligger 
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utanför deras reglerade arbetsområde. Reglerna kan därmed användas av byråkraten som 

ett skydd för att slippa tänka sig in i klienternas situation ur ett moraliskt och medmänsk-

ligt perspektiv (a.a., s. 64). Vi tolkar att handläggarnas behov av skydd genom de regler 

som genomsyrar det socialarbetet ökar benägenheten till att känna lojalitet gentemot det 

sociala arbetets hierarkiska system. 

 

Gemenskapen som skapas inom organisationen enligt Ahrne & Papakosta (2002) får oss 

att känna oss säkrare i en vacklande värld. Våra kunskaper och kvalifikationer kan kom-

ma till användning för organisationen och genom gemenskapen inom verksamheten kan 

vi få kraft att handla genom att vi då har organisationen som ”back up”. När vi befinner 

oss inom organisationen och uträttar våra tilldelade arbetsuppgifter, kan detta i sin tur 

leda till att vi kan komma att göra sådant som vi som privatpersoner inte själva skulle ha 

valt att göra (a.a., s. 20). Med hjälp av Ahrne & Papakostas (2002) organisationsperspek-

tiv går det att urskilja att genom att organisationen ger dess medlemmar kraft och trygg-

het vill de i sin tur ge tillbaka något till organisationen, sin lojalitet. Vi kan koppla sam-

man Ahrne och Papakostas (2002) angreppssätt gällande det ömsesidiga beroendeförhål-

landet mellan organisationen och dess medlemmar med den sociala utbytesteorin. Med-

lemmarna fortsätter att vara lojala gentemot organisationen så länge du upplever att ”be-

löningen överstiger kostnaden”.  

 

Lennart Lundquist (1988) tar upp den konflikt som kan uppstå när det gäller lojalitet mot 

arbetsgivaren och klientens individuella behov. Enligt honom finns det inga krav på att en 

tjänsteman skall behöva anpassa sig till en verksamhet av olaglig natur. Han menar ändå 

att det alltid krävs en anpassning till den rådande strukturen. Detta krav på anpassning av 

handlingsfriheten fritar dock, enligt honom, inte tjänstemannen från att ta ett moraliskt 

ansvar för sina handlingar (a.a., s. 219). Även efter nazismens fall fick nazismens byrå-

krater ta konsekvenserna av sina brott mot de mänskliga rättigheterna som dessa var en 

del av. ”Det är inte automatiskt etiskt acceptabelt att låta ändamålen helga medlen eller 

medlen ändamålen” (a.a., s. 220).  

 

Det är enligt Lundquist (a.a., s. 220) först när vi i Sverige började anamma en ramlag-

stiftning och en ramstyrning, där det är upp till tjänstemännen att göra sin anpassning för 

att vara tillämpbar på verkligheten inom organisationen. Tjänstemannen är tvingad att ta 

ställning till de etiska aspekterna av sitt handlande vid strukturerandet av sin handlings-

frihet. Det som blir omoraliskt för en gräsrotsbyråkrat är att handla emot sin egen person-

liga övertygelse (a.a., s. 196). Dock så skriver Lennart Lundquist (1988) att tjänstemän-

nen borde vara skyldiga att se vilken konsekvens lojaliteten mot de överordnade kan 

komma att få för effekt på samhällets medborgare i övrigt (a.a., s. 196). Vi tolkar detta 

som att han anser att vi som gräsrotsbyråkrater inte ska blunda neråt och lyda blint uppåt. 

Att vi ingår i en organisation ger oss ingen rätt att handla omoraliskt mot våra klienter. 

 

Det existerar enligt Lundquist (1988) i det nutida samhället inte en sådan regelstyrd 

struktur som till fullo skulle kunna motsvara den Weberska byråkratisk idealtypen. Detta 

förklarar han med att den byråkratiska idealtypen endast är en tankekonstruktion och att 

den aldrig varit en aktuell beskrivning av verkligheten. Han anser att denna byråkratiska 

idealtyp än mindre stämmer överrens med den verklighet vi nu lever i än vad den någon-



 30 

sin gjort. Anledningen till detta är att byråkratin bygger på att regleringen av de överord-

nade är så exakt som möjligt så att inga betänkligheter och ovissheter om hur besluten 

skall genomföras uppkommer. Den nutida ramstyrningen ger en allt för odetaljerad ver-

kighet för gräsrotsbyråkraten. Det blir upp till dem själva att strukturera upp sin vardag 

för att få arbetet att fungera (a.a., s. 197). Tjänstemännen har en komplex uppgift när de 

skall försöka strukturera sitt arbete så att det i sin stora helhet överrensstämmer med de 

rådande mål, normer och regler i organisationen. De har därmed inte brister i lojaliteten 

mot överordnade och organisationen i helhet (a.a., s. 198). Det är däremot, enligt Lund-

qvist, av stor vikt att vi inte börjar uppfatta oss som viljelösa instrument, utan att vi måste 

ta ansvar för våra handlingar. Även om vi är anställda gräsrotsbyråkrater (a.a., s. 198). 

Ändå menar Lundqvist (1988) att denna möjlighet att frångå det standardiserade tankesätt 

inte främst utnyttjas av tjänstemännen, för att tillgodose klientens enskilde behov utan 

istället utnyttjas till att tillgodose organisationens behov .  

 

Vår tolkning angående detta är att det är människans behov av kollektiv gemenskap och 

existentiell, social och ekonomisk trygghet som ökar vår beredskap att vara lojala till den 

part som kan erbjuda oss detta. De tjänstemän som väljer att inte vara lojala mot arbetsgi-

varen till förmån för sina individuella moraliska ståndpunkter, kan riskera både sin an-

ställning och den sociala status denna innefattar. Tjänstemannen inom det sociala arbetets 

domäner ställs inte i alla handlingssituationer i ett etiskt dilemma gällande konflikten 

mellan lojalitet och inre moral. Det vi dock kan tolka är att i en situation där en stark loja-

litet efterfrågas av organisation kan klientens individuella behov hamna i skymundan. 

Analys: Tjänstemän och lojalitet 

Både i Socionomen nr 4, 2008 (s. 22-25) samt Socionomen nr 2, 2006 (s. 4-6) finns det 

artiklar som talar om hur en allt för regelstyrd och byråkratiserad socialtjänst försvårar 

för handläggarnas möjligheter att till fullo anamma ett brukarperspektiv. Här talas det 

även om en baksida till professionaliseringen, att denna istället för socionomerna allt 

längre från klienterna för att istället favorisera sin egen yrkeskår.  

 

Detta stämmer mycket väl med det som vi kommit fram till i uppsatsen, att specialisten 

eller experten, bildar sin egen grupp som de värnar om istället för att tänka på dem som 

de egentligen är till för att hjälpa. Att en professionalisering kan vara en bidragande orsak 

till att avstånd skapas till klienten är naturligtvis inget vi vill generalisera, för visst finns 

det professionella som till fullo anammar sin klientfokuserade arbetsuppgift. 

 

Lojalitet är inte endast kopplat till den byråkratiska organisationen. Utifrån vårt material 

kan vi uttolka att lojalitet istället är något som kan uppstå i varje relation där någon står i 

auktoritet till den andra. Faktorer som att vi människor har ett behov av kollektiv tillhö-

righet medverkar även till att öka vår lojalitet mot vår organisation. Att hamna utanför 

känns för oss skrämmande, och att blunda mot eventuellt negativa konsekvenser för kli-

enten ”kostar” mindre än det gör att göra vår kritik hörd. 

 

Vad som är utmärkande för den lojalitet som präglar det sociala arbetets vardag är dess 

kluvenhet. Då det sociala arbetet är en del av en byråkratiskt utformad organisation är 

tjänstemännens största lojalitet gentemot organisationen och att de lyder dess regler. De 
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måste genom socialtjänstlagens och dess tillhörande värderationella lagar ta hänsyn till 

hur individens behov tillgodoses. Samtidigt måste de visa lojalitet gentemot förvaltnings-

lagen och dess tillhörande lagar. De är också i sina beslut tvungna att beakta organisatio-

nens ekonomiska resurser och de överordnades budgetansvar. 

 

Som vi tidigare i kapitlet analyserade så skapas en lojalitet riktad in mot organisationen i 

och med att vi som anställda investerar vår tid och vårt engagemang i den. Vi vill helt 

enkelt inte hamna utanför gemenskapen på arbetet. Enligt det som framkommit under 

kapitlet så transformeras vår lojalitet som formats genom vårt livslopp, till att anta orga-

nisatoriska former. Att visa sin lojalitet mot arbetsgivaren omstöper oss till att blunda för 

de eventuella moraliska konsekvenserna detta kan få för våra medmänniskor.  

Det är som om vi fastnar i byråkratins spindelväv av olika förmågor att transformera oss 

till dennes hängivna spelare. Detta leder in våra tankar på de etiska aspekterna inom by-

råkratin. 

Byråkratins påverkan på vår etik  
Som framkom i förra kapitlet så omformas vår individuella moral till att skapa lojalitet 

till vår organisation. Det blir därmed naturligt att ställa sig frågande till vad då detta kan 

komma att betyda för de etiska aspekterna inom socialt arbete. Något som vi kommer att 

belysa i detta kapitel. Vi kommer att ta upp olika resonemang kring vad organisationen 

kan göra med vår inneboende etik. Vi kommer även att studera Akademikerförbundets 

etiska riktlinjer ur ett organisatoriskt perspektiv. 

 

Stanley Milgram (1975) menar även att människan i relation till en auktoritet har en ten-

dens till att levandegöra tillhörande organisation och ge denna ett större värde än en kon-

kret individ. Detta får enligt Milgram till konsekvens att människans största drivkraft blir 

att tänka och handla utifrån organisationens bästa. Vad dessa handlingar får för mänskli-

ga konsekvenser blir av underordnad prioritet. Milgram menar att en individ gentemot en 

auktoritet har en tendens att gå in i ett agenttillstånd. Detta agenttillstånd innebär att ve-

derbörande anammar nya egenskaper i syfte att hamna i en positiv dager inför auktorite-

ten (a.a., s. 21, 154-155). 

 

En annan teori kring etik och organisation är den F.A. Hayek tar upp i sin bok Vägen till 

träldom (2004). Han tar här upp de utilitaristiska tankegångar som en kollektiv sam-

manslutning kan generera. Det finns enligt honom en fara i när samhället blir för kollek-

tivistiskt organiserat. När det kollektivistiska målet ges en starkare tyngd än den enskil-

des individuella mål kan konsekvensen bli att endast de med samma visioner har rätt att 

vara en del av samhället i stort (a.a., s.149-150).  

 

Hayek beskriver skillnaden mellan den individuella och den kollektiva etiken. Inom den 

individuella etiken går inte det utilitaristiska tankesättet ”ändamålen helgar medlen” att 

förena med den individuella människans inneboende moral. Han menar dock att den kol-

lektiva etiken grundar sig i detta begrepp. Han menar även att även om en handling får en 

dålig konsekvens för den enskilda individen. Detta är försvarbart om det tjänar det kol-

lektivas bästa (a.a., s. 154). De individuella egenskaperna och de moraliska dygderna som 

den enskilde i det kollektivistiska samhället besitter, stöps här om till att kallas ”värdeful-
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la vanor” som kan nyttjas av det kollektiva. Dessa vanor är dock alltid underordnade det 

kollektivas övergripande mål. Däremot kan den enskildes individuella egenskaper och 

moral användas för att täcka det som det kollektiva ännu inte har tänkt på (a.a., s. 155).  

 

Hayek driver dessa tankegångar till sin spets när han beskriver hur de mest omoraliska 

och skrupelfria människorna i en byråkrati gynnas att komma till de högsta ledarpositio-

nerna. Orsaken till detta är enligt Hayek att människor utan skrupler i kollektiva organisa-

tionsstrukturer har lättare att vinna positioner som är förknippade med makt och inflytan-

de. Därmed ges sådana individer, enligt honom, en större möjlighet att ”klättra i karriä-

ren” (a.a., s. 144). 

 

Ett liknande resonemang kring detta är Lennart Lundquists (1991). Enligt honom tenderar 

de anställda som inte kan acceptera den kollektiva organisationens etik att söka sig bort 

från denna (a.a., s. 16-17) Detta kan enligt, honom, leda till att anställda med stark lojali-

tet till den kollektiva organisationen är de som fortsätter sin anställning. Konsekvensen 

blir då enligt denna författare att det kan uppstå en avsaknad av individer i organisationen 

som har ett kritiskt tänkande kring eventuella omoraliska effekter av organisationens 

verksamhet.  

 

Lundquist (1991) skriver att det inte är allt för ovanligt att tjänstemännen inom organisa-

tionen lägger bort den egna ansvarskänslan för att istället låta sig underordnas av de 

överordnade. Därmed avlägsnar de konsekvenstänkandet av sina handlingar (a.a., s. 15). 

Dock, förutsätts det att tjänstemannen inte fattar beslut för sin egen vinnings skull. Det 

gäller att hålla sig till de allmänna föreskrifterna (a.a., s. 23). Han skriver att det förelig-

ger ett visst dilemma mellan de etiska övervägandena och byråkratins effektivitetssträ-

van. Organisationen förutsätter stundtals att tjänstemannen lämnar sin egen etiska överty-

gelse för att därmed kunna arbeta mer effektivt. Samtidigt förutsätts att organisationen 

ska handla etiskt. Det är här svårigheten uppkommer. Att balansera mellan organisatio-

nens krav och samhällets krav (a.a., s. 33). 

 

Lundquist (1991) skriver att, för att kunna åtgärda eventuella etiska brister är det viktigt 

att kunna identifiera vad som är av vikt och vad som inte är det. Han menar att det är van-

ligare att organisationen fokuserar vid överträdelser av sådan karaktär att de sällan upp-

kommer istället för att synliggöra de mindre överträdelserna som kanske också är vanli-

gare. ”Det är mycket troligare att tjänstemannen låter sig styras av sina fördomar, ideolo-

gier och begränsade perspektiv än av utsikten att göra ekonomiska vinster” (a.a., s. 51). 

 

Alf Ronnby (1993) skriver i Etiken i dagens rationella samhälle, att det finns en motsätt-

ning mellan det han kallar ”vetenskaplig teknisk rationalitet” och ”värderationalitet”. Den 

tekniska rationaliteten innefattar sådant som logik och regler för att styra oss. Ett konkret 

exempel på detta är byråkratins strikta organisering. ”Värdereationaliteten utgår från att 

det finns vissa grundläggande, mänskliga värden”(a.a., s. 89) som är av stor betydelse vid 

vårt handlande. Han menar att det inte är ovanligt att dessa båda kommer i konflikt med 

varandra och att detta kan vara extra tydligt vid de situationer då vi upplever att vi inte 

åstadkommer beslut som gynnar klienten (a.a., s. 89). Han skriver att det är av stor bety-

delse att ”(…) försvarare av en välfärdspolitik på humanistisk grund” (a.a., s.109) i da-
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gens ekonomifokuserade samhälle blir observanta och lyhörda på de konsekvenser som 

detta eventuellt kan leda till och inte låta detta få företräde för moralen och etiken.  

 

Akademikerförbundet, SSR har upprättat etiska riktlinjer som de vill ska ge effekten att 

öppna upp för reflektion kring ämnet etik i socialt arbete. Akademikerförbundet betonar, 

genom dessa riktlinjer, att det etiska ansvaret ligger på den enskilde socialarbetaren. De 

framhåller endast begränsat att det inte är en helt okomplicerad organisation att verka 

inom (SSR, etiska riktlinjer). Däremot framhärdar de att socialarbetaren har ett personligt 

ansvar att inte utveckla ett objektifierande bemötande gentemot klienten där klienten in-

dividuella behov och totala livssituation inte uppmärksammas.  

Analys: Ansvar och byråkrati 

Vi upplever när vi tillägnat oss dessa etiska riktlinjer/kod att det finns en motsättning i 

dessa riktlinjer gällande socialarbetarens etiska överväganden. Socialarbetaren ska enligt 

dessa riktlinjer sträva efter ett etiskt handlande kring den enskilde klienten. Samtidigt 

säger riktlinjerna att socialarbetaren ska vara lojal gentemot den egna organisationen. 

Detta uppmuntrar, enligt oss, till att socialarbetaren anammas att anta en kluven position 

gentemot kollektivet och den individuella etiken. Även i Alf Ronnbys framställning 

framstår det som om det åligger tjänstemännen att vara väktare för att etik och moral ge-

nomsyrar handläggningen och organisationen.  

 

Vi har i detta avsnitt behandlat vad som kan ske med oss som personer när vi hamnar i en 

relation till en auktoritet, och hur vi då kan undertrycka vår egen etiska övertygelse för att 

underordna oss de överordnade. Vi strävar efter att fullfölja det kollektivas mål och strä-

var efter organisationens bästa. Vi underordnar oss därmed organisationen och tänker inte 

längre på ansvarsfrågan. Personer som inte är rädda för att handla omoraliskt är enligt en 

av författarna även dem som kan komma högst på karriärstegen inom organisationen. De 

etiska riktlinjerna och likaså Alf Ronnby som vi beskrev lade ansvaret för detta helt på 

gräsrotsbyråkraterna, men bortser då från vilken organisationsform de är verksamma 

inom 
 

Den etik och moral som förespråkas i lagar och föreskrifter lägger ett stort ansvar på den 

enskildes axlar inom socialt arbete. Kanske är det så att det ligger på oss som enskilda 

individer att vara ”poliser” mot byråkratin. Det ter sig inte allt för långsökt att faktiskt 

ålägga ett etiskt och moraliskt ansvar på de enskilda handläggarna. För om det är några 

som är nära beslutsfattandet så är det dessa.   
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Sammanfattande analys och slutsatser:  
I uppsatsen har vi plockat isär byråkratin i olika beståndsdelar för att kunna synliggöra 

dessa olika delars betydelse för byråkratins förutsättningar att förvalta ett individ- och 

helhetsperspektiv. Vårt syfte med uppsatsen har varit att försöka se vilka konsekvenser 

den byråkratiska organisationsformen kan få för individ- och helhetsperspektivet i be-

handlande organisationer. Därför plockar vi nu inför denna sammanfattande analys och 

våra slutsatser, återigen samman byråkratin så att det skapas en helhet för att på så vis 

möjliggöra för att dra slutsatser för att besvara vårt syfte. 

 

Max Webers tankar kring byråkratin är förvånansvärt aktuella även inom dagens byråkra-

ti. Ett bevis på att Webers teorier fortfarande är relevanta för dagens samhälle är att mo-

derna tolkare av den byråkratiska organisationsstrukturen har beskrivit denna inom sam-

ma teoretiska paradigm. Däremot har dagens organisationsteoretiker vidareutvecklat hans 

teorier och påfört dessa på bland annat socialt arbete. Anledningen till detta är att Socialt 

arbete verkar i en byråkratiskt uppbyggd organisationsstruktur. 

 

Det framkommer mycket kritik mot den byråkratiska organisationen i uppsatsen, men 

samtidigt framträder det tydligt varför vi har ett behov av den. Det är många delar i upp-

satsen som pekar på varför det är viktigt att låta byråkratin vara en del av den myndig-

hetsutövande förvaltningen. Denna myndighetsutövning som till stor del styrs av en ram-

lagstiftning utan direkta angivelser för hur den ska användas. Byråkratins funktion blir 

därmed att vara den som utformar direktiven över hur tolkningen ska ske och hur resur-

serna ska fördelas för medborgarna.  

 

Vi kommer fram till att vi i dagens samhälle är beroende av byråkratins organisations-

struktur för att de stora organisationerna som t.ex. socialtjänsten ska kunna hanteras. Sto-

ra organisationer och stora privata företag behöver den regelfasta struktur som byråkratin 

kan erbjuda. Det sociala arbetet behöver en byråkratisk organisationsstruktur för att verk-

ställa handläggningen gällande den ramlagstiftning som är styrande för arbetet. Social-

tjänstlagen förser byråkraterna med allt annat än klara anvisningar över hur vi ska tolka 

dess paragrafer. Att vi då får en standardiserad och rationaliserad överordnad som ger oss 

klara direktiv över vad det är som gäller, och att vi trivs i denna form av omgivning kan 

då få sin förklaring.  

 

De lagar, förordningar, politiska och etiska riktlinjer som proklamerar klientens rätt att bli 

bedömd utifrån ett individ och helhetsperspektiv utgör ett stöd för den enskilde tjänste-

mannen så att denna när den fattar beslut inte blir helt underkastad kommunens budget. 

Då det sociala arbetets organisation är politiskt styrd, vilket innebär att alla tjänstemän är 

utsatta för begränsningar i sin handlingsfrihet, kan dessa lagar skydda att handlingsfrihe-

ten helt omkullkastas. Byråkratin har därför en tudelad roll. Dess struktur kan för det so-

ciala arbetet både utgöra ett stöd för den enskilde handläggaren samtidigt som den kan 

urholka tjänstemännens förutsättningar att förverkliga individ- och helhetsperspektivet 

inom det sociala arbetet. 
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Enligt våra slutsatser har dock den byråkratiska organisationsformen begränsande struk-

turer som motverkar ett individ- och helhetsperspektiv.  

 

Att människor som kommer med sina individuella behov, exempelvis till biståndshand-

läggarna ska behandlas med respekt och slippa bli cyniskt missgynnade, förefaller för oss 

vara en självklarhet. Men om det nu fungerar som vi har uppgett i uppsatsen, att männi-

skor avpersonifieras för att kunna transformeras till klienter, för att dessa människors 

behov skall vara hanterbara för organisationen, så kommer vi i vår roll som handläggare 

aldrig till fullo kunna inta ett individperspektiv. Om vi helt hängav oss till att fullfölja och 

leva upp till individperspektivet skulle vi behöva en annan organisationsform att luta oss 

emot. Byråkratin räcker i detta fall helt enkelt inte till. 

 

Det kan verka skrämmande vad byråkratin kan leda till för konsekvenser för den mänsk-

liga skapelsen när vi delar upp den i beståndsdelar som vi nu gjort. Det är då även viktigt 

att komma ihåg att vi människor är dem som styr det byråkratiska maskineriet.  

Diskussion 

Vi blir som studenter under vår utbildning informerade om den uppdelning vi som verk-

samma socionomer kommer att bli en del av. Vi får veta att vi är gräsrotsbyråkrater som 

genom vår myndighetsutövning innehar en stor makt över de människor som vi kommer 

att kalla klienter men, att vi samtidigt ska vara medvetna om att vi är utförare av de poli-

tiskt fattade besluten. Redan här skolas vi in i en arbetsuppdelning, politiker har sin roll, 

gräsrotsbyråkraten sin och i slutändan klienten sin. Byråkratins effektivitetssträvan mot-

verkar genom sin struktur ett individ- och helhetsperspektiv. Vi uppmuntras att tänka 

utanför ramarna och att vi som socionomer alltid ska våga kritisera och inte följa ström-

men, men när vi sedan som nybakade socionomer kommer ut från vårt lärosäte får vi ta 

del av den verklighet som vi då möter. Denna verklighet kanske inte alls inbjuder oss till 

att vara kreativa utan kan istället medverka till att vi är med och återskapar den byråkra-

tiska andan som den lätta utvägen i svåra situationer. 

 

Det är naturligt att det är det byråkratiska organisationsformen som i dagens samhälle är 

den mest kritiserade av de alla, då majoriteten av alla organisationer är av det byråkratis-

ka slaget. Om vi hade varit organiserad under en annan organisationsstruktur, hade då 

den troligtvis också varit föremål för ”onda tungor”.  
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Vidare forskning 
Då denna uppsats är av det teoretiska slaget, skulle det vara intressant om någon ville ta 

sig an vår problematik i empirin. Det finns många orosmoment som byråkratin kan leda 

till, och kanske är det gångbart att ta sig an någon av de påverkningsfaktorer eller meka-

nismer som vi i uppsatsen har beskrivit. Det vore mycket intressant att få höra beskriv-

ningar av hur gräsrotsbyråkrater, överordnade, politiker och klienter anser om hur byrå-

kratin påverkar och påverkas av dem. Även så vore det intressant att få höra i vilka situa-

tioner byråkratin fungerar bäst, och likaså när den inte fungerar allas. 

Det skulle kunna vara intressant att se hur de politiker som sitter i socialnämnderna, eller 

liknande ser på sin egen roll och sitt uppdrag. Hur de tror att de uppfattas och sedan göra 

en jämförelse med gräsrotsbyråkraterna och klienternas uppfattning. Det är ju ändå så att 

det är klienterna som är de som i verkligheten får känna av de politiska besluten. 

 

Har kunskap en positiv makt över moralen? Om vi besitter kunskaper som överträffar 

exempelvis politikernas fackkunskaper, kan vi då genom våra expertkunskaper påverka 

beslutsfattandet, eller har politikerna ändock en större makt i och med sin roll som be-

slutsfattare? 
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