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Om intervjuns säregenheter på den 
praktiska kunskapens forskningsfält 

MANI SHUTZBERG

inledning
Ett vanligt grundantagande i manualer, guider, böcker och 
artiklar om den kvalitativa intervjun är att den som utför 
dem kommer utifrån och har ganska lite förkunskaper om 
informantens1 värld. Dessutom antas informanten vara so
cialt underordnad forskaren. I den praktiska kunskapens 
forskningsfält är det emellertid vanligt att intervjuer – sär
skilt sådana som genomförs av en forskande kollega – på ett 
eller annat sätt avviker från den typiska intervjusituationen, 
vilket ibland kan kräva andra förhållningssätt och attityder 
av forskaren. Som kollega har man i regel mycket gemen
samt med sina informanter, vilket kan skapa både närhet 
och avstånd under intervjun. Även det maktförhållande som 
alltid uppstår mellan intervjuare och informant kan se lite 
annorlunda ut: Den intervjuade kollegan är oftare en jäm
like och kan ibland även vara överordnad forskaren i vissa 
avseenden. 

Föreliggande text springer ursprungligen ur mitt eget 
behov av att artikulera och tänka igenom de metodologiska 
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premisserna för en intervjustudie som jag genomförde med 
läkarkollegor om deras strategier, tekniker och bruk av in
formella kunskaper i samband med sjukskrivningsärenden. 
Det var framförallt under min allmäntjänstgöring på en 
vårdcentral i Stockholm under 2017 som jag fick kännedom 
om sjukskrivandets »konster». Att avgöra hur en diagnos 
hänger ihop med en patients funktionsnedsättningar, och 
hur dessa i sin tur är länkade till arbetsförmågan, är verk
ligen en konst. Att dessutom försöka kvantifiera arbetsför
mågan med en siffra – nedsatt med 25, 50 eller 75 procent 
– är ännu svårare. Samtidigt såg jag hos mina kollegor (och 
även hos mig) att sjukskrivningsarbetet krävde ytterligare 
en uppsättning färdigheter, ytterligare en konst, för att 
vardagen skulle gå ihop för både läkarna och patienterna. 
I samband med att den offentliga diskursen om socialför
säkringarna de senaste två decennierna kontinuerligt och 
allt skarpare mejslat fram det illegitima överutnyttjandet 
av sjukförsäkringarna som det i särklass mest akuta pro
blemet, och därmed förvandlat en folkhälsopolitisk fråga till 
en nästintill renodlat ekonomisk fråga, har Försäkringskas
sans arbete med rättssäkerhet och pålitliga bedömningar 
blivit allt viktigare. I praktiken har det inneburit fler och 
strängare bedömningar som gått tvärtemot de behandlande 
läkarnas rekommendationer. För att lösa problemet för de 
patienter som hamnat i kläm, behöver läkaren numer for
mulera sjukintyget på ett sätt som kan putta det över Försäk
ringskassans allt högre murar runt sjukförsäkringen. 

Det var denna sjukskrivningens andra konst som jag 
ville utforska i min intervjustudie. Den är en konst, efter
som den handlar om mer än enkla lögner och överdrifter. 



Om intervjuns säregenheter

197

Läkaren behöver emulera ett objektivt språkbruk, Försäk
ringskassans egna terminologiska apparat, och använda det 
mot ett av Försäkringskassans övergripande direktiv: att 
dra ned på samhällets totala sjukpenningdagar. Istället för 
att exempelvis skriva »patienten uppger att hon är trött», kan 
en läkare skriva »patienten ter sig trött», som om det vore ett 
objektivt fynd och inte en anamnestisk uppgift. Detta är en 
konst som, till skillnad från den första konsten, inte lärs ut, 
åtminstone inte offentligt. Den lärs inte ut, eftersom den i 
viss utsträckning är ett motstånd mot institutionerna den 
verkar i.

Någonstans på vägen insåg jag att några av de frågor och 
reflektioner som uppstod i och med mina intervjuer kanske 
inte var unika för min egen studie, utan potentiellt relevanta 
och i viss mån generaliserbara för den praktiska kunska
pens teorifält i stort. De frågor jag ställdes inför, och som jag 
kommer undersöka i denna text, var: Vilken sorts praktisk 
kunskap kan utforskas med hjälp av kvalitativa intervjuer? 
Vilka är den kollegiala intervjuns kännetecken, och vilka 
hänsyn bör intervjuaren ta vid användningen av den? 

Jag kommer i detta kapitel alltså att avgränsa mig till 
en särskild underart av intervjusituationer, nämligen den 
som förekommer i den yrkesverksammes utforskande av 
sitt eget yrke: barnmorskan som intervjuar barnmorskor, 
läkaren som intervjuar läkare, polisen som intervjuar poli
ser. Det reflexiva självutforskandet av en yrkesverksamhet 
som utförs av de yrkesverksamma själva är kanske inte ett 
unikt särdrag för forskningen om praktisk kunskap, men 
förekommer åtminstone oftare här än i andra närliggande 
forskningsfält. Grundutbildningen i praktisk kunskap vid 
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Södertörns högskola bygger på denna utgångspunkt – stu
denterna ska utforska sin egen verksamhet. Ibland använ
der man sig av intervjuer med kollegor som källmaterial. 
Det är också en välbekant metod i avhandlingar och artiklar 
i ämnet. Intervjun är förstås inte den enda tänkbara källan 
till empiriskt material i kvalitativa studier. Deltagande ob
servation, dialogseminarier och introspektivt utforskande 
är exempel på andra, minst lika vältrafikerade, vägar till 
den praktiska kunskap som förekommer i olika mänskliga 
verksamheter. Olika sätt att utforska ett verksamhetsfält 
bereder tillgång till olika sorters praktiska kunskaper och 
förmågor. 
 Kapitlet består av tre delar. I den första delen utforskar 
och specificerar jag vilken sorts kunskap som kan vara läm
pad att undersöka med just intervjun. I den andra delen ut
forskar jag den kollegiala relationen som sådan. I den tredje 
delen belyser jag några vanligt förekommande omständig
heter vid intervjuer i praktisk kunskap, med utgångspunkt i 
min egen erfarenhet av att genomföra en intervjustudie. En 
sådan säregen omständighet är alltså att intervjuer mellan 
kollegor ofta förekommer. En annan besläktad omständig
het är att informanten kan ha en likartad eller överordnad 
social ställning.

intervjuns styrkor och begränsningar, 
och dess förhållande till tyst och 
tystad kunskap 
Den kvalitativa intervjun har enligt Margarethe Kusenbach 
fördelen att den kan åkalla det som inte är synligt och ob
serverbart. Genom intervjun kan exempelvis en informants 
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förflutna, framtida planer, önskningar, uppfattningar och 
hemliga aktiviteter tillgängliggöras – åtminstone om infor
manten i någon mån är medveten om, och beredd att dela 
med sig av, dessa. För fenomen som däremot föregår eller 
faller utanför informantens medvetenhet, som av olika skäl 
undandrar sig verbalisering, kan intervjun (åtminstone i 
sin mest konventionella form) ibland vara otillräcklig.2 In
tervjuns fördelar och nackdelar kan också begripas i förhål
lande till de olika kunskapsformer som tillsammans utgör 
den praktiska kunskapens forskningsområde. Vissa kun
skapsformer är lättare att verbalisera än andra, och därför 
lättare att utröna med hjälp av intervjun.

Om man skulle försöka sammanfatta den praktiska kun
skapens forskningsfält i ett enda uttryck, skulle universal
begåvningen och filosofen Michael Polanyis devis vara en 
mycket god kandidat: »Vi kan veta mer än vi kan säga.»3 Ut
trycket sammanfattar på ett elegant sätt villkoren för den 
praktiska kunskapens domän, och hur denna skiljer sig från 
påståendekunskapen. Även om den gängse definitionen av 
påståendekunskap länge har varit omstridd, kan vi för en
kelhetens skull betrakta den som en sann och rättfärdigad 
tro på ett påstående.4 Det avgörande i sammanhanget är att 
påståendekunskapen kan uttryckas utan några större hin
der av den person som besitter den. Min sanna och rättfär
digade tro på påståendet »Försäkringskassan är en svensk 
myndighet» är ett exempel på sådan påståendekunskap. Jag 
har uppenbarligen inga svårigheter att uttrycka påståendet. 
Men det finns, utöver allt vi vet som utan hinder kan be
språkligas, även en sorts kunskap som av olika skäl undan
drar sig precisa och uttömmande beskrivningar. På svenska 
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har den ofta kallats tyst kunskap eller praktisk kunskap. En
ligt den norska filosofen Kjell S. Johannessen rymmer den
na tysta kunskap flera underkategorier: färdighetskunskap 
(exempelvis färdigheten hos den erfarna sjuksköterskan att 
snabbt och smärtfritt ta ett blodprov), förtrogenhetskunskap 
(till exempel förmågan att på basis av patientens allmänna 
uppenbarelse, symtom och kliniska fynd intuitivt känna 
igen ett visst medicinskt tillstånd), omdöme (såsom läka
rens förmåga att avgöra vilka patienter som mår bra av en 
sjukskrivning, och vilka som inte gör det).5 Alla dessa tre 
underkategorier är alltså typer av praktisk kunskap som 
kan vara svåra att artikulera. Ett praktiskt exempel från 
vården som faller under förtrogenhetskunskapens kategori 
är sjuksköterskan som har hand om en nyopererad patient. 
Vid första anblick är patienten vid god vigör och har accep
tabla vitalparametrar, men sjuksköterskan känner ändå på 
sig att något inte står rätt till. Läkaren som tillkallats friar 
patienten. Patienten dör några timmar senare.6 Sjukskö
terskan kände att något var fel, men kunde inte omvandla 
denna kunskap till något språkligt som kunde förmedlas till 
läkaren. Det skulle vara svårt att enbart genom intervjuer 
få en djupare inblick i vad som pågår vid detta exempel. In
tervjuer har förstås en plats även i studiet av ovanstående 
fenomen, men då förslagsvis som komplement till andra 
sätt att närma sig det svårartikulerade: deltagande obser
vationer eller autoetnografiskt utforskande skulle kunna 
utgöra de första stegen in i dessa principiellt tysta områ
den. I den mån som den tysta kunskapen inte kan uttryckas 
uttömligt, utan endast kan synliggöras och omtalas först  
genom ett omfattande reflektions och gestaltningsarbete, 
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kan det vara mer lämpligt att utforska dem under omstän
digheter som ger forskningsdeltagarna själva möjlighet 
att göra det – exempelvis genom dialogseminarium7 eller 
genom kollektivt processkrivande och liknande forsknings
strategier,8 där yrkesverksamma tillsammans med varan
dra, och/eller tillsammans med forskare reflexivt utforskar 
ett yrkes fenomen.

Tyst kunskap, i Johannessens tappning ovan, är kunskap 
som »på principiella grunder inte låter sig artikuleras med 
hjälp av verbalspråkliga medel».9 Men det finns andra va
rianter av lågmälda kunskaper som är tysta av andra skäl 
än att de till sin natur är svåra att uttrycka. Kunskaper som 
rent principiellt kan omtalas, därtill ibland med ganska god 
precision, men som aktivt har tystats av yttre krafter och 
intressen, går under namnet tystad kunskap.10 Begreppet 
tystad kunskap associeras oftast med kunskap som trängts 
undan av krafter och intressen som inte vill veta av den. Ett 
exempel är chefen som inte är intresserad av undersköter
skornas (undervärderade) kunskaper, eftersom vetskapen 
om dem kan rubba maktförhållandena i en kommande löne
förhandling. Ett annat exempel är ledningen som inte vill 
höra skyddsombudets synpunkter om arbetsvillkoren. Det 
är riktigt att båda är exempel på tystad kunskap, men kun
skap kan tystas av ytterligare skäl. Den kan ibland, av stra
tegiska skäl, avsiktligt tystas just för att bevaras. Exempel på 
detta är företagshemligheter. Ett annat är detaljkunskaper 
om kryphål som används för vardagsmotstånd mot miss
förhållanden och för att kompensera för organisatoriska 
systemfel. Tystad och hemlig kunskap omgärdas alltså av 
lägre kunskapsteoretiska, men desto högre politiska och 
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sociala, barriärer. Intervjun kan spela en huvudroll för att 
artikulera denna kunskapsform, medan andra empiriska 
strategier (autoetnografiska, deltagande observation med 
flera) kan tilldelas en understödjande roll för att identifiera 
aktivitets och kunskapsområden som man behöver sätta 
ord på, och för att bygga förtroende hos de som besitter dem. 
Det kan exempelvis vara orealistiskt att som forskare valsa 
in på en arbetsplats och förvänta sig att personalen ska vara 
fullständigt öppen med hur de förvaltar en tystad kunskap 
och bedriver en hemlig praxis.

I mitt eget fall var läkarnas motståndspraktiker och 
försöken att komma runt Försäkringskassans rigorösa till
lämpning av regelsystemet vid sjukskrivning, klart och 
tydligt en diskursiv praktik. Det handlade för läkarna om 
att uttrycka sig på ett särskilt sätt i skrift (och ibland även 
i tal), för att maximera patientens möjlighet att få sin sjuk
skrivning godkänd av Försäkringskassan. Att fånga denna 
redanspråkliga, redandiskursiva aktivitet i intervjun var 
alltså inte så svårt rent kunskapsteoretiskt. Hade jag där
emot ställt frågan om hur läkarna fäller omdömen (något 
som är betydligt mer svårgreppat i kraft av sin ontologiska 
tysthet) om vilka patienter som ska sjukskrivas, hade in
tervjuer allena kanske inte varit det bästa sättet att närma  
sig ämnet. 

Ovanstående distinktion mellan tyst och tystad kunskap 
är långt ifrån uttömmande. Den är i huvudsak avsedd för att 
illustrera att kunskaper, förmågor och aktiviteter kan vara 
tysta av olika skäl och med olika intensitet. Verkligt existe
rande kunskaper gör dock motstånd mot att enkelt inpassas 
i den ena eller andra kategorin. Det råder fortfarande debatt 
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om de mest basala kunskapernas och förmågornas artiku
lerbarhet. Jag vill med distinktionen mellan tyst och tystad 
kunskap endast framhålla vikten av att göra en preliminär 
bedömning av vilken sorts kunskap man har att göra med 
i sin forskning, hur pass artikulerbar den kan tänkas vara, 
och avpassa metoderna för produktion och insamling av 
data därefter.

den kollegiala relationen
På den praktiska kunskapens forskningsfält är det som sagt 
inte ovanligt att intervjuaren och informanten är kollegor. 
För att avgöra vilka konsekvenser den kollegiala relationen 
kan få för intervjun är det rimligt att först belysa dess grund
läggande kännetecken. Ordet »kollega» har egentligen inte 
någon enhetlig definition. I vid bemärkelse är personer som 
jobbar med likartade arbetsuppgifter kollegor, oavsett om 
de gör det på samma arbetsplats eller på olika kontinenter. 
Den upplevda känslan av gemenskap mellan »kollegor» på 
denna abstrakta och allmänna nivå varierar mellan yrken. 
Vissa professioner inom vården (exempelvis sjuksköterskor 
och läkare) kan uppleva en förhållandevis stark gemenskap 
med andra personer som är verksamma i professionen, obe
roende av om de någonsin träffats eller jobbat på samma 
arbetsplats. I många fall är den allmänna relationen dess
utom formaliserad och utkristalliserar sig organisatoriskt 
på olika sätt; »kollegor» i denna vida bemärkelse kan – men 
måste inte – vara förbundna genom att ingå i samma säll
skap, (fackliga och ickefackliga) föreningar, genom att ha 
svurit samma eller likartade eder, eller vara legitimerade 
av samma myndighet.
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I en något smalare bemärkelse betyder ordet kollega ock
så medarbetare. Man jobbar på samma arbetsplats. Även i 
denna smala bemärkelse finns det viss variation. Man kan 
ingå i samma konkreta organisation utan att någonsin ha 
träffat varandra, eller så träffas man dagligen och utför 
uppgifter tillsammans. Man kanske till och med är vänner. 
Kollegors platser i hierarkin kan vara likartade, men också 
olika.

Båda betydelserna av ordet kollega betecknar alltså en 
viss närhet på flera olika nivåer: (fack)språklig gemenskap, 
(eventuellt) en gemensam syn på yrkets etiska och praktiska 
grundfrågor, likartade (eller gemensamma) erfarenheter. 
Man har kanske viss kännedom om historiska pionjärer i 
ämnet eller för tillfället ledande personer i yrket. Man häng
er med i samma debatter. Man kanske har gemensamma 
bekanta. Att vara kollega är alltså benämningen på flera 
olika lager av närhet och gemenskap.

Ur ett etnografiskt perspektiv kan den kollegiala intervju-
relationen ses som en underart till ett släkte av forsknings
förhållanden som kännetecknas av forskarens närhet och 
innanförskap i förhållande till forskningens föremål: den 
forskande kollegan är en insider. Till insider (eller native, 
eller indigenous som det också har kallats) räknas personer, 
forskare, som »studerar populationer och gemenskaper och 
identitetsgrupper som de också är medlemmar av».11 Med
lemskap, och därmed insiderstatus, i olika sammanhang är 
egentligen inte en antingen/ellerfråga.12 Tillhörighet kan 
sträcka sig från ett perifert medlemskap som kännetecknas 
av partiellt deltagande och stöd till gruppen (men ej av del
tagande i centrala aktiviteter), till fullskaligt medlemskap 
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som karakteriseras av fullt deltagande i centrala aktivite
ter och i viss mån även ett övertagande av gemenskapens 
generella världsåskådning. En vanlig rörelseriktning, som 
ofta förekommer vid deltagande observation i exempelvis 
etnografisk forskning, pekar från outsider till (partiell) in
sider.13 Ibland kan dock rörelsen nå hela vägen in till det 
fullskaliga medlemskapet. Ett känt exempel på det står 
antropologen Carlos Castaneda för. Det som från början 
skulle vara en ganska traditionell antropologisk fältstudie 
av den amerikanska ursprungsbefolkningens användning 
av medicinalväxter, förvandlades under resans gång till ett 
intimt deltagande i en Yaquischamans spirituella ritualer 
och världsåskådning.14 Castaneda blev fullskalig medlem, 
och återvände aldrig.

Den forskande kollegan hör däremot till en annan art av 
insidersläktet. Forskargärningen består här inte i en rörelse 
från naiv till nativ, eftersom hen redan är en insider. Hen 
innehar redan från början ett fullvärdigt och aktivt med
lemskap i gemenskapen som utforskas, till skillnad från 
den (exempelvis Castaneda) som först bestämmer sig för ett 
forskningsfält, för att därefter idogt fältarbeta sig in.15 Den 
som redan befinner sig mitt i en verksamhet kanske är mer 
insider än någon renodlad etnograf eller antropolog någon
sin kan bli. Samtidigt är denna innersta av insiderpositioner 
behäftad med sina egna unika hinder. För att skriva något 
vetenskapligt krävs det ett avstånd från det som studeras för 
att uppnå en viss grad av objektivitet och saklighet. Fors
karen behöver därför (åter) bli en outsider. Det kan vara 
svårt för den som redan är insider (eller för den som likt 
Castaneda går så djupt att hen blir kvar). Den fullskaliga 
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medlemmen kan tendera att ta den beforskade rollens parti 
vid lojalitetskonflikter, och att känna sig främmande inför 
forskarrollen. För den som ursprungligen kommer utifrån 
kan allt detta vara något lättare att undvika, samtidigt som 
det då, som sagt, omvänt kan vara svårare att överhuvudta
get komma in.16

Det bör framhållas att innanförskapet aldrig kan tas 
för givet, oberoende av hur »inne» insidern anser sig vara. 
Nästan alla mänskliga gemenskaper kännetecknas av en 
inre differentiering, en mångfald av subjektspositioner, och 
kanske till och med flera olika gemenskaper under ett och 
samma paraply. Den ena medlemmens erfarenheter är inte 
den andra lik, liksom den ena undergruppens erferanheter 
inte är den andra lik. Att reducera insideroutsiderproble
matiken till en endimensionell skala kan därför vara vilse
ledande. Man kan på samma gång vara insider och outsider, 
med avseende på olika dimensioner av ett sammanhang. 
Det kan vara frestande att skippa denna nödvändiga pro
blematisering av insiderrollen och att förväxla exempelvis 
ett abstrakt och formellt innanförskap med en konkret när
het, särskilt eftersom innanförskapet ofta kan missbrukas 
som en skenbar garant för forskningens »validitet». Etno
grafen Charlotte Aull Davies presenterar Stephanie Jones 
avhandling om genus i ett före detta gruvsamhälle i södra 
Wales som ett exempel på innanförskapets kalejdoskopiska 
karaktär. Jones problematiserar och analyserar sina lager 
av tillhörighet. Å ena sidan är hon walesare, från en arbetar
klassbakgrund. Men hon är samtidigt från en annan region 
i Wales med helt andra erfarenheter än dem hon studerar, 
och har dessutom slagit in på en akademisk yrkesbana 



Om intervjuns säregenheter

207

sedan många år.17 När jag själv intervjuade allmänläkare 
gjorde jag en liknande erfarenhet. Jag insåg att min blick 
på de specifika utmaningar som allmänläkarna på lands
bygden kunde ställas inför var väldigt naiv. Jag hade knappt 
någon förförståelse för vad det innebär att många patienter 
är bekanta eller vänner, som man fick räkna med att träffa 
på krogen eller livsmedelsbutiken; och ännu mindre vad 
det kunde innebära för sjukskrivningsbeslutet. Även om 
jag är läkare, och därför kan prata med kollegor om många 
gemensamma erfarenheter, kan det alltid finnas vissa spe
cifika erfarenheter och positioner som vi inte delar. 

Det finns ytterligare skäl till att inte ta innanförskapet 
för givet, eller som en automatisk garant för validitet. Ibland 
kan innanförskapet i sig vara det som skapar ett avstånd. 
Även om det är en allestädes närvarande risk vid insiderre
lationer i allmänhet – vilket Davies också framhåller18 – tror 
jag att fenomenet accentueras just vid kollegiala insiderre
lationer. Jag har hittills utgått från det vanliga antagandet 
att den kollegiala relationens första och mest framträdande 
kännetecken är närhet och jämlikhet.19 Utöver dessa kän
netecken bär relationen (åtminstone i en del yrken, inom 
vård och omsorg, i polisyrket, med flera) paradoxalt nog 
samtidigt på motsatsen. Läkaryrkets kollegiala gemenskap, 
för att ta ett exempel, förekommer i en rigid hierarkisk in
stitutionell apparat, där många yrkesrelationer följaktligen 
också är hierarkiskt ordnade. Yngre och mindre erfarna 
kollegor är både formellt och informellt underställda äld
re kollegor, och förväntas både lära sig av och lyda dem. 
I detta avseende kännetecknas relationen alltså samtidigt 
av ett hierarkiskt avstånd. Hierarkin kan ofta på olika sätt 
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projiceras på intervjurelationen, vilket jag kommer ta upp 
nedan. Jag ska i det följande fokusera på de säregenheter 
som utmärker denna underart av insider – kollegan – i ett 
specifikt moment i den kvalitativa forskningen – intervjun. 

den kollegiala intervjun
Kollegorna jag intervjuade, 20 stycken totalt, var en blandad 
skara. De flesta var kollegor i vid bemärkelse – vi delade 
yrkesidentitet, men hade aldrig tidigare träffats. Några hade 
jag stött på tidigare, vi hade jobbat på samma sjukhus, men 
inte tillsammans på samma avdelning. Ett mindre antal 
hade jag tidigare jobbat med på samma vårdcentral. Min 
yrkesmässiga relation till informanterna sträckte sig alltså 
från en anonym och abstrakt relation, till en personlig och 
konkret (före detta) medarbetarrelation. Inte alla läkare 
sysslar med motståndspraktiker mot Försäkringskassan, 
och den officiella linjen är förstås att motstånd inte ska fö
rekomma. Byråkratin ska vara en funktionell enhet. Innan 
jag påbörjade intervjuerna var jag orolig för att läkarna 
inte skulle känna sig trygga med att prata om sina mot
ståndspraktiker och tekniker. Jag valde därför att intervjua 
läkare enskilt (istället för att framställa och samla informa
tion via exempelvis fokusgrupper, som också är en tänkbar 
strategi), för att undvika självcensur till följd av upplevt el
ler reellt kollegialt fördömande.

Utöver de generella utmaningar som alla intervjuer är 
behäftade med, insåg jag att den kollegiala intervjun har 
ett antal särskilt framträdande svårigheter som en inter
vjuare behöver förhålla sig till, och som jag själv brottades 
med. Jag har nedan delat upp mitt urval av utmaningar i 
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tre kategorier: relationsväxling och relationsförväxling; det 
underförstådda och det missförstådda; samt den kollegiala 
närhetens avstånd – elitism och misstänksamhet.

Relationsväxling och relationsförväxling
Som ett led i att kartlägga och utforska sjuksköterskors 
praktiska kunskap på en neonatalavdelning, intervjuade 
sjuksköterskan Inger Danielsen andra sjuksköterskor i 
sin avhandling Handlingsrommets evidens – om praktisk 
kunnskap i nyfødtintensivsykepleien. Det slog henne hur de 
enskilda samtalen med sjuksköterskorna antog en särskild 
dynamik som skilde sig från gruppsamtalen. I de enskilda 
samtalen var sjuksköterskorna hårdare i sina omdömen om 
avdelningen, och kunde ibland nästan skylla ifrån sig på 
yttre omständigheter när de samtalade om svåra situationer. 
De talade samtidigt mer öppenhjärtigt om sina egna erfa
renheter och anförtrodde sig till Danielsen. Ibland kunde 
sjuksköterskorna till och med ställa frågor till henne som 
var i gränslandet mellan det personliga och professionella, 
som ibland gjorde henne ställd.20

Danielsen är inte ensam i sina erfarenheter av en samti
digt positiv och påträngande kollegial närhet, som framför
allt framträder vid intervjuer i enrum. Den mest påtagliga 
säregenheten i kollegiala intervjuer förefaller vara det fria 
växlandet mellan relationstyper. ChewGraham med flera 
pekar i en studie om kollegiala intervjuer mellan allmänlä
kare på denna grundkarakteristik.

De intervjuade allmänläkarna pendlade mellan att rela
tera till intervjuaren som professionell kollega och att göra 
dem till sina förtrogna. Detta pendlande förekom inte (i lika 
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stor utsträckning) när de intervjuades av »lekmän». I den 
förstnämnda relationen formulerades svaren som offentliga 
representationer av attityder och aktiviteter, medan de i den 
sistnämnda relationen öppnade upp för en viss spontanitet 
och (därmed) även en sårbarhet.21

Vid mina intervjuer upplevde jag också detta, både i sam
tal med dem jag kände sen tidigare och dem jag inte kände. 
Mest förvånande var kanske den sistnämnda gruppens be
redvillighet att växla till en personlig relation. Jag tror att 
det är en av de aspekter som gör den kollegiala intervjure
lationen speciell. Den medför en närhet och ett förtroende, 
som bitvis kan kännas artificiellt, med personer man inte 
träffat tidigare. Den opersonliga gemenskapen innebär 
också indirekt att det är lättare att hitta gemensamma kon
taktytor – exempelvis kunde en informant och jag bygga ett 
förtroende utifrån vårt gemensamma intresse kring fack
liga frågor. Den utbredda och gemensamt upplevda frustra
tionen över Försäkringskassans handläggning av ärenden 
hos majoriteten av läkarna bidrog förstås också i många fall. 
Ett exempel på hur snabbt ett intervju med en kollega kan 
ta en personlig vändning uppvisades av en informant jag 
intervjuade. Knappt några minuter in i intervjun började 
hon prata om hur hennes eget välbefinnande påverkades av 
Försäkringskassans mer rigorösa tillämpning av regelver
ket runt 2016, och förhöll sig till mig som till en vän och 
förtrogen: »Det var ju hemskt alltså. Det var mycket sjå, och 
de [Försäkringskassan] förstörde arbetsmiljön oerhört. Där 
var jag faktiskt vacklande ett tag.»

Relationsväxlingar i allmänhet är knappast unika för 
kollegiala intervjuer, utan snarare uttryck för en tillit som 
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alla intervjuande forskare strävar efter i viss mån, för att 
kunna röra sig bortom ett ytligt och mekaniskt samtal. 
För forskare som till en början är outsiders behöver dessa 
personliga relationer byggas upp över tid genom exem
pelvis deltagande observationer. Den kollegiala intervjun 
utmärker sig däremot genom att närheten och tilliten kan 
finnas där nästan från början, och att den ibland till och 
med kan föregå personliga relationer mellan intervjuare 
och informant. Den hierarkiska relation som finns inbyggd 
i alla intervjusituationer är i regel – åtminstone vid en första 
anblick – nedtonad i det kollegiala mötet mellan formella 
jämlikar. Även om relationsväxlingen inte springer automa
tiskt ur den kollegiala relationen, kan det kännas så, ibland 
(som för Danielsen ovan, men som jag också kunde uppleva) 
på ett nästan överrumplande sätt. 

Att utnyttja relationsväxlingarnas spelrum behöver inte 
vara ett problem. Tvärtom. Istället för att räkna upp en lista 
på metodologiska begränsningar för intervjun, väljer Hol
stein och Gubrium en mer produktiv väg i boken The active 
interview, som bekräftar både intervjuarens och den inter
vjuades konstitutiva roll i intervjumaterialet. De visar på 
hur en aktiv och engagerad intervjuteknik inte förorenar 
materialet, utan att alla intervjuer i någon mening snarare 
produceras av både intervjuaren och informanten.22 Denna 
dialogiska syn på intervjun var kontroversiell när den först 
började vinna mark, men är relativt vedertagen idag. Ett sätt 
att aktivt stimulera ett djup i intervjun, att öppna upp för en 
spontanitet och sårbarhet i samtalet – som är relevant fram
förallt vid intervjuer utförda av insiders – har kallats för 
reflexive dyadic interviewing.23 Det är ett tillvägagångssätt 
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som på avgörande punkter liknar en »vanlig» intervju; fokus 
är i huvudsak riktat på informantens berättelse, intervjua
ren ställer frågor och informanten är den som besvarar dem. 
Skillnaden ligger i intervjuarens beredskap att involvera sig 
själv, sina erfarenheter och affekter i intervjun, i den mån de 
på något sätt ansluter till informantens berättelse. Sådana 
tillfällen uppstår förstås oftare ju mer praktiskt, kunskaps 
och känslomässigt involverad intervjuaren är i ämnet. I 
detta avseende kan reflexive dyadic interviewing vara lika 
mycket en aktiv strategi i den kollegiala intervjun som den 
(enligt ChewGraham m.fl.) är en objektiv konsekvens av 
den kollegiala relationen. Följande utdrag ur en konversa
tion mellan en etnograf och en informant – båda har en ju
disk bakgrund, och diskuterar här informantens relation till 
sitt samfund – visar hur samtalet kan arta sig på mikronivå:

She [informanten] nods. »Yes. At home we basically celebra
ted Passover and Hanukkah.»

I [etnografen] smile in recognition. »Yes me too. At least in 
my parents’ house. I mostly learned about religion from my 
grandparents because they were more observant. They kept 
kosher and my grandfather walked to synagogue.»

Her eyes light up with familiarity. »Yes! Exactly! We have 
pictures of my grandfather saying the morning service 
prayers.»24

Intervjuaren stimulerar här samtalet genom att dela med sig 
av sina egna likartade erfarenheter av hur religionen för
valtades hemma, utan att »ta över» intervjuns yttersta syfte, 
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som fortfarande är att utreda informantens erfarenheter. 
Det gäller alltså att tillämpa strategin med viss försiktighet 
för att undvika att ta över intervjun och ställa alltför ledande 
frågor.

Relationsväxlingar kan alltså uppmuntras och produk
tivt användas till undersökningens fördel. När parternas 
roller och relationer växlar under intervjun kan det dock 
ibland leda till förvirring och förväxlingar som kan försvåra 
både intervjun och tolkningsarbetet efteråt. Ta följande hy
potetiska fall från en deltagande observation som presen
teras av sjuksköterskan och forskaren Marilyn Asselin: En 
forskande sjuksköterska har uppgiften att studera andra 
sjuksköterskors praktiska färdigheter vid utvärdering av 
patienternas andningsfunktion. Arbetsplatsen är helt klart 
underbemannad, vilket gör henne upprörd. Eftersom hon är 
upptagen av detta faktum under observationen, missar hon 
viktiga observationer, misstolkar situationen och drar felak
tiga slutsatser. Frestelsen att agera skyddsombud i ovanstå
ende situation överskuggar och påverkar hennes forskarroll 
negativt. Enligt Asselin är risken för relationsförväxlingar 
särskilt betydande när den forskande kollegan har eller har 
haft pågående eller tidigare uppgifter på arbetsplatsen hon 
utforskar, det vill säga när hon är kollega i den smalare be
märkelsen – en medarbetare.25 En sådan involvering på en 
arbetsplats kan också innebära att informanten förväxlar 
forskarens roller. Asselin tar även upp ett exempel på detta: 
Hon berättar om en förväxling som en informant gjorde när 
hon studerade erfarna sjuksköterskors kunskapsbruk på 
samma arbetsplats som hon fortbildade sjuksköterskor. I in
tervjuerna frågade hon efter sjuksköterskornas erfarenhe
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ter av kunskap som förändrat deras praktiska synsätt. En av 
sjuksköterskorna frågade under intervjun ifall Asselin var 
ute efter kunskap som sjuksköterskan lärt sig av just henne 
som fortbildare. Det stod då klart för Asselin att sjukskö
terskan fortfarande betraktade henne mer som fortbildaren 
än som forskaren. Om hon inte bekräftat och konsoliderat 
sin forskarroll hade informanten alltså begränsat sitt svar 
på ett sätt som varit kunskapsmässigt skadligt för under
sökningen. Som lösning på liknande olyckliga rollförväx
lingar föreslår Asselin att man under forskningens gång, 
bland annat under intervjun, specificerar och bekräftar 
vilka roller som är aktuella.26 Att hålla reda på rollerna är 
dock en delikat balansgång. Att kategoriskt eliminera vissa 
roller och framhäva andra (i det här fallet forskarrollen) 
skulle också kunna underminera den produktiva roll och 
relationsväxlingen och därmed möjligheten att komma in
formanten nära.

Det är förstås inte bara forskarens roller som växlar och 
förväxlas i relationen. Även informantens roller kan växlas 
och förväxlas, av både forskaren och informanten själv. Ett 
intervjusamtal kan vid första anblick te sig motsägelse
fullt. Informanter kan säga en sak ena stunden, för att kort 
därefter helt byta åsikt i samma fråga. Det är en erfaren
het som alla intervjuare har, menar Davies.27 Många läkare 
jag intervjuade uppvisade en motsägelsefull inställning 
till Försäkringskassan. Det är inte konstigt eller ovanligt 
att människor har ambivalenta känslor, men jag insåg i 
tolkningsarbetet att det inte rörde sig om en renodlad am
bivalens, utan att informanterna hade flera olika relationer 
till och känslor för Försäkringskassan, som företrädare för 
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patienten, som företrädare för en myndighet och som privat
personer. De delade med sig av sina »offentliga» erfarenheter 
(som företrädare för patienten eller en myndighet) när vi 
hade en formell relation, och av sina privata känslor när vår 
relation blev mer personlig. Vad gäller förväxlingar av in-
formantens roller, är det framförallt forskarens förväxlingar 
av dem som kräver mest uppmärksamhet. Forskaren kan 
exempelvis missa att informanten plötsligt växlar från en 
officiellt opersonlig till en privat och personlig relation. Att 
inte adekvat svara upp mot och själv följa informantens roll
växlingar under intervjun kan göra samtalet stelt och ytligt. 
De kvalitativa elementen i intervjun (åsikter, övertygelser, 
levda erfarenheter med mera) går då förlorade, och inter
vjun riskerar att reduceras till en godtycklig anhopning yt
liga fakta. Den sista kategorin av rollförväxlingar är de som 
informanten själv gör av sina egna roller. Denna kategori 
borde egentligen inte kallas »förväxling» överhuvudtaget, 
eftersom de inte är ett fel eller ett misstag. Att växla mellan 
roller, att inneha flera roller på samma gång, att inte göra 
knivskarpa distinktioner mellan dem, är helt enkelt ett av 
människans existentiella grundvillkor. Det är upp till fors
karen att hålla reda på informantens rollväxlingar under 
intervjun, och analysera dem när tolkningsarbetet tar vid 
efter intervjun. Inte sällan är det just först efter intervjun 
man upptäcker dem. För att sammanfatta, skulle man alltså 
kunna kategorisera roll(för)växlingar efter vems roller i re
lationen som förväxlas, och efter vem som förväxlar dem. 
Med hjälp av Asselin har jag tittat på förväxling av forska
rens roller, och med utgångspunkt i Davies har jag adderat 
förväxlingen av informantens roller. Man får då fyra analy
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tiska kategorier: Forskarens roller kan förväxlas av både (1) 
forskaren själv och av (2) informanten. På samma sätt kan 
informantens roller (för)växlas av (3) forskaren och av (4) 
informanten själv. Denna sista kategori kan dock inte kallas 
förväxling, utan är ett växlande som hör till människans 
existentiella grundvillkor. Det bör också hållas i åtanke att 
växlingar och förväxlingar ofta rör hela relationer, snarare 
än den ena parterns roller. 

Det underförstådda och det missförstådda 
Sociologen Valli Kalei Kanuha berättar hur transkriptioner 
av intervjuer hon själv genomfört som insider inte sällan 
innehåller fraser i stil med »ja, du vet vad jag menar», eller  
»men jag antar att jag inte behöver berätta det för dig».28 
Vid forskning som utförs av insiders i allmänhet, och vid 
kollegiala intervjuer i synnerhet, är interaktionen mellan 
forskare och informant i regel mättad av underförstådda in-
slag, för vilka ovanstående fraser är markörer. Informanten 
utgår från att forskaren vet vad hen menar. Forskaren utgår 
också från att informanten vet vad hen menar. Det är ett väl
grundat antagande. Oftast vet de – i kraft av en gemensam 
värld – vad den andra egentligen menar, utan att behöva 
artikulera det explicit. Men ofta är inte alltid. 

Den kollegiala intervjun är behäftad med två utmaning
ar som springer ur den ömsesidigt förmodade förståelsen, 
som jag vill kalla det underförstådda och det missförståd-
da. Det underförstådda är den sortens antaganden om den  
andra (intervjuaren eller informanten) och dess utsagor, 
som i princip är riktiga. Det missförstådda kallar jag den 
sortens oriktiga antaganden som den ena gör om den andra 
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och dess utsagor. Både »underförstånd» och missförstånd 
kan alltså vara problematiska i intervjun, av två olika skäl.

För det första är det lätt att låta det underförstådda förbli 
underförstått i en intervju, att inte fråga efter ett förtydli
gande när informanten säger »ja, du vet vad jag menar», 
även om underlaget för det kommande tolkningsarbetet 
kan bli lidande genom att transkriptionerna blir fattiga på 
explicit innehåll. Det finns anledningar till att intervjuaren, 
mot bättre vetande, trots allt inte insisterar på att efterfråga 
förtydliganden. Det är för att sådana uttalanden är mer än 
en neutral beskrivning, och mer än ett uttryck för informan
tens lathet. De är iscensättanden av intervjuarens innanför
skap, som fullbordas först när de bekräftas av intervjuaren: 
»Ja, absolut». Det kan därför vara lockande att spela med, 
särskilt när man är övertygad om att man faktiskt vet vad 
informanten menar.

För det andra finns det alltid en risk att man felaktigt tror 
sig veta vad informanten menar, vilket kan leda till missför
stånd, både längre fram i intervjun och i tolkningsarbetet. 
Risken för missförstånd är särskilt stor när den kollegiala 
relationen är abstrakt, det vill säga när man är enbart pro
fessionskollegor, som i exemplet jag nämnde ovan från min 
egen intervju med en läkare på landsbygden. Den profes
sionskollegiala rollens generalitet riskerade hela tiden att 
överskrida sina begränsningar och utplåna de säregenheter 
som kännetecknar »provinsialläkarens» levda erfarenhet, 
vilka i många avseenden skiljer sig från de erfarenheter som 
jag haft av mestadels urbana miljöer.

Det är därför viktigt att inte låta det underförstådda förbli 
underförstått, och vara beredd att agera och gräva vid de 
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tillfällen i intervjun som det underförstådda uppträder indi
rekt. De portar som är märkta med »du vet jag menar» (eller 
andra markörer för samma sak, som exempelvis fackter
mer, ironiska och sarkastiska internskämt med mera) kan 
vara de viktigaste att öppna i samtalet, eftersom de leder till 
de mest grundläggande antaganden som intervjuaren och 
informanten har gemensamt. 

Den kollegiala närhetens avstånd – maktförhållanden, 
misstänksamhet och eliter
Alla forskningsrelationer är också maktförhållanden som 
är mer eller mindre asymmetriska. Relationen i sig, om man 
bortser från alla tillfälliga omständigheter, ger forskaren 
övertaget. Det är oftast (i sista instans) forskaren som äger 
projektet, som formulerar frågeställningarna, som har ett 
kunskapsövertag (om själva forskningsprocessen). Det är 
forskaren som ställer frågorna och utstakar undersökning
ens allmänna riktning, som får informanten att blotta sig. 
Efter undersökningen har forskaren också ofta tolknings
monopol vid framskrivandet av texten där deltagarnas sår
bara punkter riskerar att exponeras. Det är informanterna 
som löper risken att känna sig utnyttjade istället för hörda, 
känna att de försagt sig eller sagt för mycket, och som kan 
ångra sitt deltagande. Det är viktigt att, så långt det är möj
ligt, försöka minimera de etiska och kunskapsteoretiska 
biverkningarna av maktrelationen. Kvale har dock varnat 
för att olika sätt att motverka asymmetrin (mer kollabora
tiva och dialoglika intervjuer, möjligheten att ta del av och 
anmärka på forskarens tolkningsarbete, möjligheten att dra 
sig ur studien ifall man är missnöjd, med mera) riskerar att 
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överskugga den andra viktiga uppgiften – nämligen att göra 
maktrelationen transparent, i den mån den ej går att elimi
nera helt och hållet. I värsta fall, menar Kvale, kan försöken 
att minimera den asymmetriska distributionen av makt 
etablera nya och mer sofistikerade former av dominans.29

Alla dessa generella drag är också giltiga för den kolle
giala intervjurelationen. Det finns dock ett antal uttryck för 
maktförhållandet som är mer specifika för den kollegiala 
intervjurelationen, vilka jag kommer fokusera på nedan. 
Jag nämnde tidigare att den kollegiala relationen utöver sitt 
närhetsskapande också samtidigt rymmer ett potentiellt av
ståndsskapande, bland annat för att yrkesrelationer (vissa 
mer än andra) förekommer i rigida hierarkiska struktu
rer. Med utgångspunkt i detta sakförhållande identifierar 
ChewGraham m.fl. två roller som informanterna (som i 
artikeln är allmänläkare) kan tillskriva intervjuaren, vilka 
har sin grund i intervjuarens överordning. Den första är att 
intervjuaren/forskaren tillskrivs en expertroll, på samma 
sätt som den äldre kollegan är en expert i förhållande till 
den yngre »gesällen» eller »lärlingen» på arbetsplatsen. 
Informanternas svar kan då bli något mer försiktiga och 
osäkra. Det kan också innebära att informanterna implicit 
frågar efter vilka svar intervjuaren vill ha, för att kunna 
svara »korrekt». I den mån (den i det här fallet medicinska) 
gemenskapen också är en moralisk gemenskap, kan inter
vjuaren/forskaren för det andra tillskrivas en dömande 
och moraliserande roll. Informanterna kan då bli defensiva 
och känna att de behöver förklara varför de gjorde på ett 
särskilt sätt i situationer som kan uppfattas som moraliskt 
utmanande, eller i värsta fall, av rädsla för att bli utdömda, 
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undanhålla information från intervjuaren.30 Att tillskrivas 
den dömande rollen kan vara särskilt förödande om forsk
ningens ändamål just är att kartlägga och fördjupa kunska
pen om etiskt svåra frågor i yrket. 

ChewGraham m.fl. försöker inte särskilt djupgående 
förklara varför eller hur det går till när detta händer, utan 
konstaterar endast att intervjuaren behöver vara medveten 
om det avstånd hierarkierna kan skapa. Jag kan nog lika lite 
som ChewGraham m.fl. svara på varför avståndsskapande 
rollprojektioner inträffar vid intervjuer utförda av insiders. 
Däremot går det att ge ett något mer specifikt svar på hur det 
går till. Ett avstånd som är betingat av hierarkiska struk
turer kan skapas mellan intervjuare och informant på två 
olika abstraktionsnivåer: (1) Avståndet kan vara resultatet 
av att intervjuaren och informanten sedan tidigare haft en 
hierarkiskt ordnad direkt relation till varandra, exempelvis 
som den överordnande relation Asselin hade till sjukskö
terskorna hon utbildade. Omvänt kan intervjuaren också 
intervjua medarbetare som hen haft en underordnad rela-
tion till, och kanske har väg eller handletts av. (2) Utöver 
denna kvardröjande effekt av tidigare relationer, har hie
rarkin förmodligen också en effekt på informantens rela
tion till forskare som kommer utifrån och som informanten 
inte har en personlig koppling till. Det här gäller i synnerhet 
för informanter som intervjuas om sin yrkesroll och sina 
yrkeskunskaper. Jag noterade i samband med mina inter
vjuer att ett stelt avstånd kunde accentueras ytterligare ifall 
informanten intervjuades på sin arbetsplats och/eller i uni
form. Jag ser det som ett indicium på att komplexet hierarki/
byråkrati/professionalism påverkar intervjun. Samtidigt 
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behöver inte de hierarkiska relationerna vara det enda som 
gör mötet stelt, det kan exempelvis också orsakas av den 
ständigt närvarande tidspress som genomsyrar arbetet.

I en intervju jag genomförde med en erfaren allmän
läkare var det tydligt att maktförhållandet mellan oss var 
mer komplext än att jag var överordnad och hon var under
ordnad. Vid ett tillfälle kom det till uttryck genom att hon 
(alldeles riktigt) förebrådde mig för att ställa en alltför slu
ten fråga. Jag hade frågat ifall hon pratar med sina kollegor 
om sjukskrivningsärenden. »Nu ställer du sånnahär slutna 
frågor», svarade hon. Jag skrattade nervöst. Hon tyckte att 
frågan borde ha ställts annorlunda: »’Hur ofta’ är [ett] bättre 
[sätt att ställa frågan]». Vid intervjuer med kollegor kan det 
hända att informanten (åtminstone i vissa avseenden) är 
den överordnade parten, tvärtemot hur makten distribueras 
i intervjurelationen i allmänhet. Ibland kan det bero på att 
man har att göra med en äldre, mer erfaren eller mer »fram
gångsrik» kollega. Ibland beror det på att man intervjuar 
högutbildade yrkesgrupper som i allmänhetens ögon åtnju
ter en hög social ställning, och då alltså inte är överordnade 
i förhållande till intervjuaren, men som är det enligt en mer 
allmän måttstock. Det är angeläget att vara medveten om att 
intervjun ibland kan anta formen av en intervju med en så 
kallad elit. Det kan kännas kontraintuitivt att förhålla sig till 
kollegor som om de vore medlemmar av en elit, också med 
tanke på att de flesta kvalitativa studier av så kallade eliter 
genomförts av outsiders, eller outsiders som i och genom 
själva forskningsarbetet arbetat sig fram till en närhet till 
sina informanter.31 Samtidigt är det som sagt inte ovanligt 
att intervjuer med kollegor kan anta en likartad dynamik. 
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I viss mån innebär informantens elitroll nästan en inver
sion av den dynamik som beskrivits ovan: nu är det istället 
informanten som spontant kan ställa motfrågor och »testa» 
intervjuarens kunskaper, eller till och med (implicit) döma 
ut forskningen. Intervjuaren kan då nästan behöva visa sig 
värdig uppdraget. 

De flesta studier av eliter drar sig för att presentera allt
för programmatiska intervjustrategier, vilket inte är så 
konstigt. Att varje möte är unikt är en plattityd som trots 
allt är sann. Etnografen och geografen Linda McDowell har 
beskrivit sin egen strategi vid intervjuer av tjänstemän på 
affärsbanker i London (som hon klassar som en »professio
nell elit») som ganska situationsspecifik: hon »spelade dum» 
med äldre patriarkala figurer, hon var »bryskt effektiv» med 
bitska äldre kvinnor, »systerlig» med kvinnor i samma ål
der och i samma position, och var »kvick och välinforme
rad» med yngre män. Hennes råd är följaktligen att vara 
uppmärksam på vem man har framför sig i intervjun, och 
flexibelt anpassa sin intervjustrategi därefter.32 Det är också 
möjligt att växla mellan ovanstående roller under en och 
samma intervju. Det är tydligt att intervjuer med eliter kan 
kräva en bred palett av olika roll och personlighetstoner. 
Den huvudsakliga ton och stil som dock är nästintill exklu
siv för intervjuer med eliter är den som är mer självsäker 
och aktivt framställer sig som välinformerad och seriös, 
exempelvis genom ett medvetet bruk av komplicerad termi
nologi33 och val av klädesplagg.34

Jag tyckte intervjun med kollegan ovan trots allt gick 
ganska bra, men kanske hade den gått ännu bättre om jag 
(utöver att ställa öppna frågor förstås) varit mer självsäker 
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i min framtoning (vilket jag i efterhand uppfattar att infor
manten hade önskat, och som hennes kommentar indirekt 
försökte uttrycka). Det kan vid intervjun av eliter alltså vara 
en utmaning att balansera mellan att å ena sidan »spela 
dum» för att få informanten att redogöra för sina erfaren
heter så uttryckligt som möjligt, och å andra sidan göra ett 
självsäkert intryck och för att bli tagen på allvar. Jag erfor 
hos ett par äldre och mer erfarna läkare en viss förvåning 
och besvikelse när det visade sig att jag inte var så insatt 
i vissa detaljer kring den svenska socialförsäkringen. Vid 
dessa intervjuer hade det förmodligen varit bättre om jag 
förberett mig för att axla den »expertroll» läkarna förvän
tade sig av mig. 

avslutning
I den här texten har jag med utgångspunkt i min egen inter
vjustudie om allmänläkares motstånd mot Försäkringskas
san ställt och utvecklat några metodologiska frågor kring 
intervjumomentet, vilka framträtt som relevanta för den 
praktiska kunskapens forskningsområde. Tyngdpunkten 
har legat på relationen till informanterna som kollegor,  
rollen som insider, och dess konsekvenser för framförallt in
tervjumomentet i studien. Bidraget kan därför vara särskilt 
relevant för de som är insiders, kollegor, eller som genomför 
intervjuer med informanter med jämbördig eller överord
nad social ställning i förhållande till intervjuaren och/eller 
samhället i stort. De aspekter som jag har undersökt – rela
tionsväxlingar, relationsförväxlingar, det underförstådda, 
det missförstådda, dialektiken mellan insiderns närhet och 
avstånd, den mångfacetterade maktrelationen mellan inter
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vjuare och informant – är inte på något sätt unika för inter
vjuer med kollegor. Här är de dock accentuerade på ett sätt 
som påkallar ett särskilt reflektionsarbete hos forskaren. 

Samtidigt är forskning inte bara ett oändligt reflekteran
de, utan också i allra högsta grad en praktisk aktivitet. Den 
praktiska kunskapen är därför inte bara forskningsarbetets 
objekt. Forskningen rymmer också själv en praktisk och tyst 
dimension som på olika sätt och av olika skäl undandrar sig 
artikulering. 

Min förhoppning är att den här texten kan vara en hjälp 
på vägen för det reflektionsarbete som en intervjuande 
kollega behöver utföra, men också att den ska bidra till att 
vända blicken mot forskningens egen praktiska kunskap. 
Utöver att bespråkliga det tysta som utforskas, bör vi också 
ständigt påminna oss om att bespråkliga de tysta inslagen i 
själva utforskandet.
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