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Svensk forskning om språk i arbetslivet intresserar sig alltmer för vård och 
omsorg. Delvis hänger detta samman med en förändrad arbetssituation för 
de vårdanställda, som medfört ökande krav på kommunikation i arbetet. 
Personalen förväntas bland annat kunna dokumentera sina insatser, bemöta 
patienter på ett servicemässigt korrekt sätt och informera olika målgrupper 
om svåra eller känsliga ämnen. Texterna i denna volym handlar om flera olika 
yrkesgrupper inom vården: om läkare, barnmorskor, sjuksköterskor verksamma 
vid sjukvårdsrådgivningen, undersköterskor och vårdbiträden i äldreomsorgen 
samt telefonoperatörer som tar emot färdtjänstbeställningar. Detta speglar 
hur vårdsektorn ser ut idag: många olika kompetenser behöver samverka och 
kommunicera, samtidigt som de språkliga utmaningar som möter de vård-
anställda blir alltmer komplicerade och krävande. Patienten sätts också i ökande 
grad i centrum, vilket gör att kommunikation som arbetsredskap är något som 
behöver medvetandegöras. 

Bokens författare är verksamma som språkforskare och intresserade av olika 
aspekter av språk och kommunikation i vården. I sina bidrag analyserar de 
normer som styr hur språket används i samtal och texter, liksom hur språket 
bygger upp och fungerar i olika kontexter. Författarna intresserar sig också 
för hur språkvetenskapens analysområde gränsar till och överlappar andra 
vetenskaper, som vårdvetenskap och samhällsvetenskap. Här framtonar ett 
mångvetenskapligt fält där delvis nya metoder kan behöva utvecklas. Denna 
utveckling är ett genomgående tema för samtliga bidrag i den här boken.     
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Med språket som arbetsredskap  
i vård och omsorg 

Mats Landqvist & Anna-Malin Karlsson 
 
Vilken betydelse har språk för människors yrkesutövning och hur kan man 
undersöka det? Dessa frågor är centrala i den här boken. Språkets roll i yr-
keslivet är och har länge varit ett livaktigt område för språkforskning och 
det har sysselsatt såväl textforskare som samtalsforskare. Det som är speci-
ellt med texterna i denna bok är att de samtliga handlar om vård och om-
sorg. Internationellt är kommunikation i vården ett etablerat forskningsom-
råde. Srikant Sarangi, en av de tongivande internationella forskarna inom 
området, beskriver i volymens inledande artikel hur forskningsfältet gått 
från att vara ett område för språk- och kommunikationsforskare med sär-
skilt intresse för institutionell interaktion (men med begränsad relevans för 
verksamheten själv) till att uppfattas som alltmer intressant av en vårdsek-
tor som i ökande grad orienterar sig mot patientcentrerad vård och därmed 
kommunikation som medvetandegjort arbetsredskap. 

Svensk arbetslivsinriktad språkforskning har hittills inte i samma ut-
sträckning samlats kring just vård och omsorg som tema. När vi nu gör 
detta är det tydligt att de studier som idag utförs i Sverige täcker ett bredare 
fält än det som internationellt kallas ”health care professions”. De projekt 
som presenteras i denna bok intresserar sig för läkare, barnmorskor, sjuk-
sköterskor verksamma vid sjukvårdsrådgivningen, undersköterskor och 
vårdbiträden i äldreomsorgen samt telefonoperatörer som tar emot färd-
tjänstbeställningar. Detta speglar hur vårdsektorn ser ut idag: flera yrkeska-
tegorier, med olika kompetens och uppgifter, deltar och behöver samverka. 
För flera av dessa har det dessutom tillkommit arbetsuppgifter som tradi-
tionellt inte betraktats som en del av yrkesutövandet (exempelvis sjukskö-
terskornas rådgivning via telefon). 

Det breddade perspektivet fångar inte bara in fler aktörer och nya ar-
betsuppgifter i vården. Det kan också belysa det omvittnade faktumet att de 
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språkliga utmaningar som möter de vårdanställda blir alltmer komplicerade 
och krävande. Exempelvis ser vi ökande krav på personalen att dokumente-
ra sina insatser, bemöta patienter på ett servicemässigt korrekt sätt, infor-
mera om svåra eller känsliga ämnen för olika målgrupper etc. Utvecklingen 
hänger ihop med fler och mer detaljerade regleringar av den offentliga verk-
samheten, men också – paradoxalt nog – med ökad privatisering. Konkur-
rensutsatt verksamhet måste dels kontrolleras, dels kvalitetssäkras för att 
kunna övertyga nya kunder. 

Forskning om samtal i vården har bedrivits i Sverige sedan mitten av 
1980-talet. Vid Tema Kommunikation i Linköping genomfördes tidigt ett 
antal mångvetenskapliga projekt, bland annat med fokus på samtal inom 
pediatrik, samtal mellan barnmorskor och gravida samt kommunikation 
vid Alzheimers sjukdom. Bland de språkforskare som deltog kan nämnas 
Viveka Adelswärd och Per Linell. Ungefär samtidigt initierades forskning i 
Uppsala om bl.a. telefonsamtal till larmcentraler under ledning av Bengt 
Nordberg. 1995 disputerade Ulla Melander Marttala i Uppsala på en av-
handling om innehåll och perspektiv i läkare–patientsamtal. 

Under 2000-talets början fästes alltmer uppmärksamhet vid vad som kan 
kallas vårdens servicesamtal. Betydelsefulla projekt har undersökt samtal till 
Giftinformationscentralen (Håkan Landqvist, Uppsala) och SOS Alarm 
(Jakob Cromdahl, Karin Osvaldsson och Daniel Persson Thunqvist, Linkö-
ping). Hemtjänstens samtalssituationer har undersökts av Anna Lindström 
och Karin Ridell (Uppsala). En närliggande forskningsinriktning har foku-
serat andraspråksanvändning liksom utbildnings- och lärandeaspekter i 
relation till vårdens samtal (Gunilla Jansson, Helena Bahni-Shoraka och 
Olle Poignant, Stockholm). En studie av andraspråkstalares arbete på sjuk-
hus har också genomförts (Helena Andersson, Uppsala). Charlotte Lund-
gren (Linköping) undersökte i en avhandling från 2009 kommunikationen 
inom mångprofessionella vårdteam, och kan därmed sägas ha satt fingret på 
vad som verkar känneteckna samtidens och framtidens vårdarbete: alltmer 
komplex kommunikation och samarbete över professionsgränser.  

Den samtalsanalytiska traditionen är fortfarande stark när det gäller 
svensk språkforskning om vård. Parallellt med denna har det dock vuxit fram 
forskning med fokus på det skrivna, både i förhållande till patienter (exem-
pelvis Henrik Rahms studier av information om palliativ vård, Lund) och 
internt i vårdarbetet. Alltfler studier inbegriper både tal och skrift och intres-
serar sig för relationen mellan dokumentationen och de samtal som förs. 

Forskning i pågående verksamheter ställer särskilda krav på genomfö-
randet, och väcker frågor om samverkan och tillämpning. Därför har vi här 
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ambitionen att inte endast presentera analyser av språk- och interaktions-
drag i material som hämtats från vårdarbetet, utan vi vill också ge ett under-
lag för en fortsatt diskussion kring metodfrågor. En aspekt som aktualiseras 
i flera bidrag är på vilket sätt olika typer av analysresultat har relevans för 
verksamheten, antingen direkt som svar på frågeställningar sprungna ur en 
praxis, eller på andra sätt, t.ex. för att introducera nya sätt att se på relatio-
nen mellan verksamhet och språkanvändning. Det finns idag ett stort in-
tresse för forskning vars resultat kan bidra till omedelbar och mätbar nytta, 
t.ex. utveckling av verksamheters policyarbete, ledningsarbetets inriktning, 
utbildningsinsatser osv. Denna efterfrågan på uppdragsforskning upplevs 
ibland som vetenskapsfientlig av akademin. Samtidigt kan vårdverksamhe-
ten ofta uppleva att den mer akademiskt inriktade forskningen har liten 
relevans för det praktiska arbetet. För vems skull utförs forskningen – och 
måste man välja? Kan yrkesforskningen utvecklas som en kunskapsgren 
helt isolerad från de behov som verksamheten själv kan ha av kunskapsut-
veckling? De flesta skulle nog svara nej, men frågan är då hur metodologier 
kan utvecklas så att en gynnsam samverkan mellan praktik och akademi 
kan uppstå, för bådas bästa. 

En annan fråga som framträder som alltmer angelägen är hur forskning 
om och i samverkan med specifika verksamheter förhåller sig till olika in-
omdisciplinära, i det här fallet språkvetenskapliga, analystraditioner. Kan 
det rentav vara så att de forskningsuppgifter som dagens vårdsektor öppnar 
för utmanar traditionella uppdelningar mellan exempelvis textanalys och 
samtalsanalys, som normalt brukar utgå från olika teoretiska modeller? På 
samma sätt som forskning om autentiska verksamheter ofta uppmuntrar 
mångvetenskapliga angreppssätt kan vi kanske se hur olika delar av språk-
vetenskapen kan mötas och därigenom utvecklas. 

Metodfrågor liksom frågor om samverkan och ”nyttiggörande” stod i fo-
kus vid den workshop om yrkesspråk i vårdsektorn som arrangerades vid 
Södertörns högskola den 27 maj 2011, och där denna volyms bidrag presen-
terades. Även den text som inleder volymen – en reviderad och omtryckt 
artikel av Srikant Sarangi – behandlar frågor om forskarens sätt att närma 
sig verksamheten och förhålla sig till vårdens praktiker. Genom att samla – 
och besvara – ett antal frågor som vårdens yrkesverksamma brukar ställa till 
språk- och kommunikationsforskare ger han flera förslag på hur vi som 
text- och samtalsforskare i vårdverksamheter bör förhålla oss och tänka, för 
att utveckla såväl vår forskning som vår relation till de praktiker vi studerar. 
Bland annat bör vi, enligt Sarangi, utveckla vad han kallar en ”metakom-
munikativ mentalitet”, genom att ständigt reflektera kring och kommunice-
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ra om våra metoder och kategorier, våra uppfattningar om problem, syften 
och resultat. 

De övriga bidragen i boken behandlar texter och samtal, förlossningar 
och äldreomsorg, ansvar och service. De kan kategoriseras på flera sätt, i 
mer eller mindre överlappande grupper. Vi urskiljer några teman som mer 
framträdande än andra och kommenterar nedan de åtta bidragen under 
fyra tentativa rubriker. 

Analys av normer och regler  
Ambitionen att utveckla en mer praxisnära metodologi har bland annat 
lett till insikten att vårdarbetet styrs av komplexa normer, och att det finns 
många olika perspektiv att ta hänsyn till, ofta samtidigt. Dessutom föränd-
ras verkligheten och med den de villkor som styr verksamheten. Ett sätt att 
närma sig en verksamhets normsystem är att anlägga ett deltagarperspektiv 
och försöka beskriva hur normer och regler uttrycks och hanteras av yrkes-
utövarna själva. Zoe Nikolaidou och Anna-Malin Karlsson analyserar texter 
och skrivande inom äldreomsorgen med fokus på hanteringen av en särskilt 
problematisk text: avvikelserapporten. Problemen kring skrivandet analyse-
ras med aktivitetsanalys, som fungerar som ett verktyg för att lokalisera 
texter och texters roll inom aktiviteten. Aktiviteters olika delar påverkar 
dessutom varandra, vilket blir särskilt intressant när man vill identifiera de 
problem som kan uppstå i samband med skrivandet. På så sätt kan man 
också få en förklaring till vad som orsakar problemen.    

Mats Landqvist intresserar sig för telefonrådgivning och här särskilt för 
de skriftliga anvisningar som används i sjukvårdsupplysningen. Han under-
söker vad i samtalen som normeras i anvisningarna och stämmer sedan av 
normerna mot autentiska samtal. Landqvist kan konstatera att anvisningar-
na inte alltid följs – och att de inte heller bör följas, eftersom det som ut-
märker ett lyckat samtal bland annat är att rådgivaren anpassar sig till sam-
talssituationen och använder sin personliga erfarenhet och samlade yrkes-
kompetens. Samtidigt behövs dokumentation och explicita anvisningar för 
att man ska kunna uppnå såväl reliabilitet som validitet i rådgivningen. 
Landqvists studie visar att analyser av genomförda samtal här kan fylla en 
viktig funktion. 
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Interaktionsanalys 
Analys av människors interaktion kan visa hur viktiga betydelser konstrue-
ras kontinuerligt i situationen. I vårdarbetet är detta betydelsefullt eftersom 
kunskap ofta skapas och förhandlas genom samspelet i samtal. Shirley Näs-
lund undersöker referensuttryck i samtal vid förlossningar. Genom en sek-
ventiell samtalsanalys kan hon visa att referensuttryck fyller viktiga funk-
tioner: de kan användas för att skifta perspektiv, för att etablera kontraster 
samt för att trappa upp intresset för en referent och exempelvis markera 
övergången från foster till individ. Analyserna förankras i en syn på födan-
det och föräldrablivandet som delvis interaktionella processer som kan 
studeras i termer av gemensamt handlande där alla parter deltar, dvs. barn-
morskan, den födande kvinnan och hennes eventuella partner.  

Stina Ericsson och Cajsa Ottesjö kan också visa hur ansvaret för diabe-
tesbehandling, inklusive mätning av blodsocker, förhandlas i samtal mellan 
läkare, tonåriga diabetespatienter och deras föräldrar. Att tillskrivande av 
ansvar är en central del av interaktionen mellan läkare och patient kan för-
stås som en del av den patientcentrerade vårdideologi som blir allt vanliga-
re. I de fall patienterna är minderåriga dras föräldrar in i patientcentrering-
en, samtidigt som föräldrar och barn har sin egen pågående förhandling 
kring ansvar och självständighet. Att i detalj studera hur dessa processer 
möts kan vara ett sätt att bidra till kunskapen om vad det innebär att bedri-
va – och ta del av – patientcentrerad vård. 

En utvidgad interaktionsanalys 
Interaktionsbaserad yrkesspråkforskning har av tradition fokuserat på det 
lokalt interaktionella, och på hur institutionella normer etableras i pågående 
samtal. Man har i mindre grad tagit hänsyn till yttre faktorer i omgivningen, 
såsom arbetsredskap av olika slag och stämningar som inte går att koda i 
transkriptioner. Linda Kahlin och Ingela Tykesson presenterar olika kom-
plement till samtalsanalys som kan ge en bredare bild av kontexten. Med 
hjälp av intervjuer och observationer får de fram relevant, ibland avgöran-
de, information som belyser deras huvudmaterial: institutionella samtal 
som sker per telefon med hjälp av ett datorstöd. En granskning och diskus-
sion av samtalsmallar kastar nytt ljus över vissa återkommande samtalsdrag: 
det finns explicita normer för vad man förväntas säga och hur man ska 
formulera särskilda delar av samtalet. Interaktionen styrs alltså av faktorer 
som inte skulle bli synliga med enbart samtalsanalys. Det kan därför vara 
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värdefullt att införliva metoder för kontextanalys i studier av institutionella 
samtal, särskilt av dem där datorstödet är en betydelsefull komponent. 

Gunilla Jansson reflekterar i sin artikel om konfliktfyllda samtal i äldre-
vården kring den mikroorienterade samtalsanalysen som metod. De exem-
pel hon använder för att illustrera resonemanget rör kroppsvård. Hon me-
nar att samtalsanalysen, särskilt när interaktionen är komplex och situatio-
nen laddad, behöver kompletteras och föreslår etnografiska arbetsmetoder 
för detta. Genom observation och en förhållandevis aktiv deltagarroll menar 
hon att hon kan fånga upp stämningar och känslor som den sekventiella 
analysen inte synliggör. 

Mångvetenskap och samverkan 
Det komplicerade i forskarens roll gäller inte bara möjligheten att fungera 
som konsult i verksamhetens utvecklingsarbete utan att kompromettera sin  
forskarroll. Verksamhetens komplexitet påverkar också villkoren för möjlig 
samverkan mellan forskare och verksamhet liksom mellan olika forskarper-
spektiv. Anna W. Gustafsson och Henrik Rahm har genomfört en enkät 
med forskare från olika discipliner som arbetat mångvetenskapligt i vård-
projekt. De kan konstatera att det finns stora skillnader mellan å ena sidan 
humanister och samhällsvetare och å andra sidan medicinare och omvård-
nadsforskare när det gäller synen på forskningsprocessen, samverkan, resul-
tat och ”nytta”. Bland annat verkar humanister och samhällsvetare efter-
sträva en friare, självständigare och mer nyfikenhetsstyrd forskarroll, där 
vården är objekt. Gustafsson och Rahm diskuterar vilka lärdomar man kan 
dra om möjligheter till samarbete över ämnesgränser. 

Srikant Sarangi reflekterar också i sin inledande text kring liknande frå-
gor och kopplar forskarens disciplinära roll till resonemangen om forska-
rens roll på fältet. Medan han ganska tydligt markerar att forskaren inte bör 
bli en fullvärdig deltagare i verksamheten utan bevara sin forskarroll är han 
mindre upptagen av att markera gränser mellan olika vetenskapsområden. 
Termen discourse, som är central hos Sarangi, är i sig mångvetenskaplig och 
saknar illustrativt nog en självklar motsvarighet på svenska. 

Denna volym är den första i skriftserien Text- och samtalsstudier från 
Södertörns högskola. Vi tycker att den ansluter väl till den mångvetenskapli-
ga tradition och det intresse för människors förståelse av sin livsvärld som 
utvecklats vid högskolan, inte minst inom de humanistiska områdena. Ge-
nom skriftserien, och den typ av studier som detta nummer exemplifierar, 
vill vi visa hur språkvetenskapen kan bidra till detta kunskapsbygge. Sett 
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från ett språkvetenskapligt perspektiv vill vi etablera ett forum för verksam-
hetsbaserade och praxisorienterade språkstudier, med bas i den forskning 
som bedrivs inom ämnet. 
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Towards a communicative mentality in 
medical and healthcare practice1 

Srikant Sarangi 
 
For quite some time health and social care has been the locus of research 
across a number of disciplines in the human and social sciences: anthropol-
ogy, education, history, law, philosophy, psychology, sociology, literature and 
linguistics. The different disciplines have engaged with core themes, e.g., so-
cial psychological aspects of coping, narratives of illness, cultural models of 
health belief, sociological studies of medical ideology and power relations, 
media studies of health and disease representations, public understanding of 
science and medical technology etc. Language/communication-based studies 
– concerned with talk, text and other modalities – have been carried out over 
the past four decades, but these have remained rather invisible, and thus pe-
ripheral, within the medical and healthcare field.2 The shift to patient-centred 
healthcare has triggered interest in communication issues, leading to the in-
clusion of communication skills teaching within the medical curricula in 
many countries, but such a programme of activity pays scant attention to the 
dynamic ways in which language/communication mediates actions and deci-
sional outcomes in situated contexts (Sarangi 2005).  

The clinical encounter between doctors and patients, and between 
healthcare professionals and clients more generally, has long been recog-
nised as a communicative and therapeutic relationship. The notion of 

                                                 
1 This is a modified and updated version of the inaugural editorial published as: Sarangi, 
S (2004). Towards a communicative mentality in medical and healthcare practice. Com-
munication & Medicine 1 (1): 1–11. 
2 It is worth mentioning the contributions made by scholars focusing on the coding of 
doctor-patient interaction – what has come to be known as Roter Interaction Analysis 
System (RIAS) (e.g., Roter 2001; Roter and Hall 1992; Stewart and Roter 1989). From a 
discourse analytic perspective, the RIAS codes may be seen as quasi social action labels, 
reducing the meaning of conversational data to simplistic, pre-set categories (Sarangi 
2010a) rather than treating healthcare interaction as an expert system (Sarangi 2010b).  
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communicative relationship is better seen as a continuum, ranging from 
the pathological to the holistic. At the language/communication end, the 
pioneering study of Byrne and Long (1976) first paid special attention to 
the role of language in the form of question-answer sequences. In the 
contemporary clinic, communication issues come to the fore, in light of 
medical uncertainties about new illnesses defying diagnosis or definitive 
prognosis as well as ethical issues surrounding shared decision-making. 
The increase in unexplained symptoms and various forms of terminal 
illnesses has led to a shift in healthcare from diagnosis and cure towards 
prevention and care – which again implies the primacy of communica-
tion. The language of cure needs to be transformed into a language of care 
and compassion. Added to this is the coming of age of the literate, or even 
expert, patient who has unrestricted access to health information via web-
sites and other support networks. In the area of telemedicine and e-health 
where face-to-face contact is absent, communicative resources are 
stretched to their maximum potential. The same also holds for dealing 
with asymptomatic conditions such as genetic disorders which are family 
illnesses and have consequences for significant others in terms of deci-
sions about predictive or carrier testing, disclosure about health status etc. 
One can extend this picture to epidemics in the public sphere such as the 
recent outbursts of severe acute respiratory syndrome, foot and mouth 
disease, bird flu and swine flu where the information/communication 
provision assumes a critical role in containing the spread of disease. 

Language and communication studies have contributed immensely over 
the last forty years to the study of encounters between health/social care 
professionals and patients/clients. This is particularly evident in the number 
of condensed summaries (e.g., Ainsworth-Vaughn 2001; Candlin & Candlin 
2003; Cicourel 1981, 1985; Fleischman 2001; Heath 1979; Hydén 1997; Hy-
dén & Mishler 1999; ten Have 1995). The book-length publications – rang-
ing from medical settings to nursing, psychiatry, psychotherapy etc. – may 
be categorised under three broad approaches:3 (i) conversation-analytic 
(e.g., Collins et al 2007; Heath 1986; Heritage & Maynard 2006; Morris & 
Chenail 1995); (ii) discourse analytic (e.g., Atkinson 1995; Barrett 1996; 
Candlin S. 2008; Crawford et al. 1998; Ferrara 1994; Fisher 1995; Fisher & 
Todd 1983; Goffman 1961; Gotti & Salagar-Meyer 2006; Iedema 2007; 
Labov & Fanshel 1977; Mishler 1984; Peräkylä 1995; Pettinari 1988; Ribeiro 
                                                 
3 This list is necessarily selective. It may be that all the scholars would not categorise 
themselves as language/communication researchers, but the works listed do have a 
strong language/communication orientation. 
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1994; Sarangi & Roberts 1999; Silverman 1987, 1997; Strong 1979; 
Wadsworth & Robinson 1976; Waitzkin 1991; West 1984); and (iii) narra-
tive-based (e.g., Charmaz 1991; Frank 1995; Greenhalgh & Hurwitz 1998; 
Gwyn 2002; Hunter 1991; Kleinman 1988; Radley 1994).4  

I have chosen to focus on what I have termed communicative mentality. 
In the medical context, for example, it is widely accepted that clinical 
knowledge is distinct from scientific knowledge. The biomedical model 
which underpins scientific knowledge not only legitimises a particular 
model of explanation at the expense of other possible scenarios, it also pri-
oritises specific methodologies (experimental as opposed to observational 
method) and a particular professional-client relationship. The scientific 
ideology – in itself a contradiction in terms if we take ideology to mean 
pseudo-science – goes back to the nineteenth century rationalism, with its 
methodological empiricism. Like alternative medicine, alternative method-
ologies and viewpoints are likely to be regarded as heretic.  

The communicative turn in medical care and healthcare is a recognition 
of the limitations of a biomedical model of disease and health. It is through 
particular use of language that the tensions between the medical and social 
categorisations are accomplished. In mainstream medical practice the voice 
of medicine interrupts the voice of the lifeworld – this is what Mishler 
(1984) calls routine practice within a biomedical paradigm, suggesting an 
unequal relationship between doctors and patients: “The concept of ‘voices’ 
is introduced to specify relationships between talk and speakers’ underlying 
frameworks of meaning. Two are distinguished, ‘the voice of medicine’ and 
‘the voice of the lifeworld’, representing, respectively, the technical-
scientific assumptions of medicine and the natural attitude of everyday life” 
(Mishler 1984:14). 

The contrastive nature of these two voices is emphasised in terms of con-
textualisation and decontextualisation of illness experience. The voice of the 
lifeworld reflects the patient’s personal “contextually-grounded experiences 

                                                 
4 In addition to regular periodic publication of high quality articles, some journals have 
published special issues in medical/health communication (e.g., TEXT [Freeman and 
Heller 1987] on medical discourse, TEXT [Beach 2001] on lay diagnosis; Journal of Lan-
guage and Social Psychology [McKay and Pittam 2002] on language and healthcare; 
Research on Language and Social Interaction [Candlin & Candlin 2002] on expert talk 
and risk in healthcare; and Health, Risk & Society [Sarangi & Candlin 2003] on categori-
sation and explanation of risk). The journal, Communication & Medicine, founded in 
2004 and the associated annual conferences titled Communication, Medicine and Ethics 
[COMET]) since 2003 have no doubt made a significant contribution to the visibility of 
language/communication research in the field of medicine and healthcare. 
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of events and problems … The timing of events and their significance are 
dependent on the patient’s biographical situation and position in the social 
world” (Mishler 1984:104). Through the voice of medicine “the meaning of 
events is provided through abstract rules that serve to decontextualise 
events, to remove them from particular personal and social contexts” 
(Mishler 1984:104). 

The two voices Mishler alludes to are to be seen in a much more com-
plex, interpenetrative relationship, to the extent that both voices can be 
appropriated by professionals and clients in strategic ways. As Silverman’s 
(1987) classic study of Down’s Syndrome clinic shows, demedicalisation can 
be part of professional repertoire with an overlay of the social discourse 
over the medical/clinical as part of a policy of non-intervention or of de-
ferred decision making which assumes lower expectations of the parents. 
The main argument here is that the tool of language and discourse is rather 
complex, as they take on a key role in the business of sorting patients out, 
including who does or does not qualify for the Parsonian sick role status 
(Parsons 1951). It is worth noting that the notion of sick role is rather re-
strictive when extended to health and illness more broadly, and does not 
recognise the role of language and communication in healthcare practice. 

The notion of communicative mentality can be approached from differ-
ent angles. We can begin with how communication is being seen as a prior-
ity in healthcare delivery/management, as discussed above. Professionals are 
under pressure to prove their communicative abilities, alongside their clini-
cal and scientific knowledge. But what exactly constitutes communicative 
expertise in a given medical speciality is far from clear. And whether dis-
course can be a measure of such expertise is even harder to resolve (Candlin 
& Candlin 2002). At one end of the spectrum is the view that Good Doctors 
= Good Communicators. Although it is possible to identify total conver-
gence of professional and communicative repertoires in some individual 
professionals, it is far from the case that one type of repertoire can be sub-
sumed under the other. At the other end of the spectrum is the view that 
Good Communicators = Good Doctors. This signals a major threat to the 
goal and uptake of communication-based research. 

My use of the term communicative mentality echoes Freidson’s (1970) 
notion of clinical mentality as distinct from scientific mentality. Freidson 
(1970:170) characterises clinical mentality as “a rather thoroughgoing par-
ticularism, a kind of ontological and epistemological individualism”. To this 
particularism, he adds, among other traits, action-orientation, problem 
solving and moral subjectivity, all of these as part of a systematic bias but not 
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devoid of rationality. As Freidson (1970:171) goes on to claim, “the differ-
ence between clinical rationality and scientific rationality is that clinical 
rationality is not a tool for the exploration or discovery of general princi-
ples, as is the scientific method, but only a tool for sorting the interconnec-
tions of perceived and hypothesised facts”. When it comes to training of 
medical professionals, as Byrne and Long (1973:7) observe, the trainer is 
“more a teacher of application than of theory”. 

Clinical mentality points toward the cumulative consolidation of know-
ledge and expertise through personal experience and the role language and 
discourse plays in the mediation of such knowledge and experience. It re-
minds us of Polanyi’s (1958) notion of personal knowledge as a reaction to 
the widely held view that scientific knowledge is impersonal knowledge – as 
it deals with facts which are there, whether we like it or not. This leads to 
splitting fact from value, science from humanity. For Polanyi, the scientist’s 
personal participation in his/her knowledge, both in its discovery and its 
validation, is an indispensable part of science itself. Even in the exact sci-
ences, knowing is an art and the skills of the knower forms a logically neces-
sary part: “The act of knowing includes an appraisal; and this personal coef-
ficient, which shapes all factual knowledge, bridges in doing so the disjunc-
tion between subjectivity and objectivity” (Polanyi 1958:17). In a similar 
vein, Schön’s (1983:viii) inquiry into the epistemology of practice poses the 
following questions: 

What is the kind of knowing in which competent practitioners engage? 
How is professional knowing like and unlike the kinds of knowledge 
presented in academic textbooks, scientific papers and learned journals?  

Polanyi (1958:49) goes on to claim that “... the aim of a skilful performance 
is achieved by the observance of a set of rules which are not known as 
such to the person following them”. He illustrates this with the example of a 
competent swimmer who is unlikely to know that he keeps afloat by sys-
tematically “refraining from emptying his lungs when breathing out and by 
inflating them more than usual when breathing in”. If such explicit level of 
knowledge were to be a requirement for swimming, not many people would 
see swimming as a leisure activity! They would be worried to death in trying 
to work out whether they were emptying/inflating their lungs as required. 
This raises interesting methodological questions: How do communication 
researchers approach professional expertise? What does it mean to ask pro-
fessionals to account for their practices? We can see here the limitations of 
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the method of research interviews, which presumes the Foucauldian notion 
of the knowledgeable subject, as a means of understanding professional 
practices.5 

An integrated view of communication 
From the above discussion, we can say that communicative resources as-
sume significance as part of clinical experience. But a narrow view of lan-
guage and communication in stressing generic skill sets may fail to take into 
account individual clinical resources that a given professional-client dyad 
brings to the encounter. The skills approach in focusing on one-sided, rec-
ipe-style “what/how to do” checklists tends to overlook how professionals 
and clients competently accomplish their communicative tasks along a di-
verse range of variables which define the clinical encounter. 

What is needed is an integrated notion of language and communication, 
as well as a broad notion of medical and healthcare practices. A starting 
point is the role of language, taking into account its multiple layers of 
meaning and its linkages with coexisting contexts. From a Foucauldian 
perspective, the very birth of the clinic is a discursive event – a process of 
categorisation and recategorisation intertwined with knowledge and power 
issues. At the micro-level, what goes on inside a clinic is also a discourse-led 
activity, much of which is conducted in language. According to Foucault 
(1973), language plays a prominent role in all stages of the medical process: 
from noting symptoms, questioning patients and describing physiological 
functions, to history taking and noting the progress of disease, to writing a 
prescription (and can be extended to medical case notes and the complaints 
procedure). 

But communication, as is widely recognised within and outside of socio-
linguistic, pragmatic and discourse analytic disciplines, is much more than 
language per se. One needs to be cautious in making categorical claims, 
while avoiding what might be called the communicative fallacy, i.e., treating 
language as a monolithic entity and equating surface labels of language with 
universal referents of meaning and experience. This poses a particular prob-
lem in categorising interaction in order to satisfy the criteria of both em-
pirical validity and ecological validity (Cicourel 1992, 2007).6 It is in this 

                                                 
5 For an in-depth discussion of conceptual, methodological and analytical issues con-
cerning professional practice, see Sarangi and Candlin (2011). 
6 Ecological validity concerns ways in which we seek to convince others of the viability 
and authenticity of our claims and can be understood by our use of primary and secon-
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sense that communication is more than a set of generic skills: it is a dy-
namic and variable set of resources which are context-specific. Meaning is 
not unilaterally produced, but jointly constructed, often mediated by indi-
vidual styles of performance. Multiplicity of potential meaning remains a 
necessary condition for communication and for the purposes of conver-
gence on precise meaning. 

From a scientific ideology (whether it is about disease or about language) 
we thus need to move to a model of communicative ecology. Cicourel (1992) 
has made the point about the ecology of context with special reference to the 
medical encounter. In order to go beyond communicative fallacy which as-
sumes one-to-one correspondence between language form and function, a 
development of analytic sensitivity to the healthcare context is essential (Can-
dlin S. 2003; Clarke 2003). The communicative mentality in the professional 
sphere needs to be matched by the communication researcher adopting a 
clinical mentality as part of collaborative interdisciplinarity (Sarangi 2002, 
2007). This may amount to interrupting one’s analytic stance (Mishler 1984). 
How, for instance, do we assess different interactional routines in different 
medical and healthcare practices? What counts as good communication in a 
primary care site may not be the same in palliative medicine. Active listening 
in therapeutic encounters can vary from what it means in other healthcare 
settings. What is regarded as nondirectiveness in genetic counselling may not 
be perceived as such in the context of antibiotics prescription in primary care. 
The sociolinguistic notion of communicative competence and the conversa-
tion-analytic notion of interactional competence need unpacking in context-
sensitive ways to accommodate the processes and outcomes of differ-
ent healthcare specialities.  

Peräkylä and Vehviläinen (2003) have recently drawn our attention to 
what they call professional stocks of interactional knowledge (SIK), 
bounded by the normative models and theories found in communication 
text books and manuals. Instead, healthcare interaction has to be seen as 
an expert communicative system and as a necessary condition for under-
standing risk, coping with uncertainty, evaluating evidence, making deci-
sions etc (Sarangi 2010b). Communication research needs to go beyond 
being a toolbox of analysis to produce evidence-based findings, and to 
contribute to the institutional, socio-moral and psychological understand-
ing of healthcare delivery and management. 
                                                                                                            
dary data sources. According to Cicourel, ecological validity can only be approximated 
in the social and behavioural sciences.  
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Wording and warding: A dozen or so challenges facing 
communication research in healthcare settings 
This section is part personal indulgence and part reflection on some of the 
“direct” challenges I have confronted in recent years as a communication 
researcher committed to the crossing of professional/disciplinary bounda-
ries in medical and healthcare settings.7 I make an attempt to situate these 
challenges in the long tradition of discourse analytic and sociolinguistic 
studies of healthcare settings. It soon becomes apparent that these questions 
defy any quick-fix resolution; instead they raise serious epistemological and 
ontological concerns regarding disciplinary expertise, the role of experience 
in dealing with real-life problems, and the relevance of evidence-based re-
search across professional boundaries and so on. I see these questions as a 
way of setting up a collaborative interdisciplinary research agenda, while also 
reflecting on the methodological and analytic practices as a communication 
researcher, especially dealing with naturally occurring clinical encounters. 

The questions that follow cover issues of role relations, access, method-
ology, discovery and uptake. The short commentaries are not meant as de-
finitive answers but as signalling how I have so far come to terms with them. 

What do you call yourself? 
This is a direct question about the identity of the researcher, about their 
expert status and their interpretive practices – ontologically and epistemo-
logically. Both the source terms – discourse and communication – do not 
lend themselves to easy suffix extensions8 as is the case with psychology 
(psychologist), sociology (sociologist), anthropology (anthropologist). Nor 
is there the convenience of choosing a double-barrel specialist label as in the 
tradition of clinical psychologist, medical sociologist, medical anthropologist, 
health economist etc. One alternative which I have discussed elsewhere 
(Sarangi 2002) is discourse practitioner (as opposed to discourse analyst) as a 
way of establishing a manageable relationship with medical professionals. 
However, professionals differ greatly in their understanding of the term 
discourse, and may feel, as one medical colleague suggested, more comfort-
able with the label communication analyst. In a pilot study setting, and de-
spite my corrective measures, I continue to be called a psychologist. In a 
                                                 
7  I have chosen not to reveal the identity of the questioners, but would like to acknowl-
edge their part in the framing of the questions. I have benefited from discussing these 
questions in two different plenary lectures at two conferences: Knowledge and Discourse 
(Hong Kong 2002) and Communication, Medicine and Ethics (Cardiff 2003). 
8  I have recently come across the term communicologist. 
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sense, this shows how from a (bio)medical perspective, the different hu-
manistic and social scientific disciplines may be regarded as one resid-
ual category with different manifestations! 

What is discourse (analysis)? We also analyse talk and text, how do you 
do it differently? 
At the surface level this question requires a definition of discourse, but it is 
also about explicating one’s analytic mentality. Discourse can be used very 
broadly to refer to abstract entities such as discourse of pain, discourse of 
prevention, discourse of sexuality etc. In a more analytical sense, it can be 
paraphrased along the lines of Sherzer (1987:297): 

Discourse is a level or component of language use, related to but distinct 
from grammar. It can be oral or written and can be approached in tex-
tual or sociocultural and social-interactional terms. And it can be brief 
like a greeting and thus smaller than a single sentence or lengthy like a 
novel or narration of personal experience and thus larger than a sen-
tence and constructed out of sentences or sentence-like utterances. 

The question is not just about the scope of discourse, it is also about meth-
odology and how discourse analysis would differ from any other competing 
traditions of analysis.9 A related issue is to explicate the process of doing 
discourse analysis (e.g., the need for structural, interactional and thematic 
mapping of critical moments, see Roberts & Sarangi 2002, Sarangi 2010a), 
including the significance attached to data transcripts, the researcher’s ac-
countability to the data corpus, the nature of evidence in making claims etc 
(Roberts & Sarangi 2005; Sarangi 2007). 

What are your tools of the trade and to what extent are these transferable 
across professional boundaries? 
Questions such as these refer to the credibility of discourse analysis as 
much as to where and how one begins and ends analysis. If we take as a 
basis of qualitative inquiry the grounded theory approach (Glaser & 
Strauss 1967) which proposes a constant comparison method in order to 
generate categories, how do communication/discourse analysts go about 
their interpretive practices? Parallel to the distinction made between sci-

                                                 
9 This is not to downplay the different traditions of discourse analysis, which will con-
tinue to receive disciplinary attention. But such debates may be of limited relevance to 
professional practitioners. 
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entific knowledge and clinical knowledge, discourse analysis is both a 
scientific activity (with attention paid to linguistic, psychological, socio-
logical constructs) and a practical resource (cumulative analytical knowl-
edge which is not readily transferable). To what extent then are discourse 
analytic interpretations imbued with subjective signatures and “motiva-
tional relevancies” (Sarangi & Candlin 2001)? In what ways can discourse 
analysis be a more objective exercise, allowing for inter-analyst reliability, 
and subsequently, generalisability and validity of findings? 

What are the main findings of discourse analysis over the last 3–4 
decades? 
This question signals the widespread unfamiliarity of medical and health-
care practitioners with discourse analytic research. It is also a genuine ques-
tion about discovery within a discipline so that its usefulness can be gauged. 
Discourse analysis, generally speaking, is better at discovering patterns of 
occurrence at the descriptive level, which may come across as a reductionist 
enterprise to be of practical relevance. Equally, an overt critical stance to a 
limited data corpus can pose problems of generalisation and reliability. 
There is no doubt that many of the core findings of discourse analysis can 
be extended to professional practice across specialities. Here are some ex-
amples: Mishler’s (1984) identification of the voice of medicine and the 
voice of the lifeworld and how these voices interrupt each other; Silverman’s 
(1987) demonstration of how doctors de-medicalise the Down Syndrome 
child’s condition as part of a non-interventionist agenda and how parents 
balance responsibility and autonomy in the case of diabetic teenagers; Ci-
courel’s (1987) work on cognitive processes involved in diagnostic reason-
ing; Maynard’s (1991) discovery of a perspective-display-sequence at the 
stage of delivery of bad news; Heritage and Sefi’s (1992) identification of a 
step-wise approach to advice giving in the health visiting setting; Mehan’s 
(1983) thesis that presentation and elicitation modes are strategically re-
cruited in the context of institutional decision making; Sarangi and Roberts’ 
(1999) finding about the interplay of institutional and professional modes 
within the interaction order; and Sarangi’s (2000) claim about the hybrid 
texture of genetic counselling which can be extended to other healthcare 
encounters. At one level, these sound like generic findings in need of more 
empirical research, with particular attention paid to specific medical condi-
tions and interactional landscapes. 

The general thrust here is the nature of the relationship between discov-
ery and usefulness, i.e., the extent to which discourse-analytic findings are 
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sensitive enough to current modes of professional practice. On the one 
hand, it is sometimes likely that what is painstakingly discovered through a 
discourse analytic lens was already known to a professional group, thus 
making the discovery far from newsworthy! Or, what is discovered may not 
be seen as useful for professional practice.10 Concerns such as these have 
their origin in what has been selected by the researcher as a site of engage-
ment. There have been occasions when my very interest in the study of 
micro-processes of interaction – e.g., in an institutional decision making 
setting – has not been welcomed. The concerns raised are cast in utilitarian 
terms: Why should I be interested in the micro-processes of decision mak-
ing, if the ensuing analysis is not targeted at benefiting the participants in 
real-life terms? I have been intrigued in some instances by medical col-
leagues hinting at the irrelevance of analysing clinical encounters in the first 
place. This may come as a surprise for those of us committed to the analysis 
of naturally occurring data. Instead the suggestion has been to base studies 
on interviews and get inside the minds of patients as a way of filling the 
professionals with what they want to know, although in a social-
constructionist mode one may suspect the very nature of such elicited data. 
But a real challenge remains for communication researchers to report 
something which is both a discovery and can be potentially useful. This is 
perhaps better helped through processes of joint problematisation, motiva-
tional looking and collaborative interpretation (Sarangi 2002, Sarangi 2007). 

What are you looking for? 
An open-ended research design, including the absence of a rigid study ques-
tion, can be characteristic of much ethnographic and discourse analytic 
work. But such openness may be responded to by professional practitioners 
and clients with a sense of discomfort, possibly giving the impression that 
‘anything goes’ at the level of data collection, selection of data extracts for 
close analysis and the analytic orientation that is brought to bear on the data 
corpus. An overarching flexibility then becomes a potential weakness when 
it comes to engaging the practitioners and clients during the research proc-
ess and while making generalisations in order to facilitate the uptake of 
                                                 
10 The temporal dimension is an important one, as the data corpus under examination 
may be outdated for any content-based findings. In a recent teaching session on counsel-
ling and advice giving based on Heritage and Sefi (1992), which I was sharing with a 
medical colleague, it was brought to my attention that the content of analysis about the 
sleeping position of babies was no longer subscribed to by the medical profession. A 
more serious point here is that students in discourse/communication classes may inad-
vertently pick up the content of a given data transcript instead of the analytical stance. 
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findings. A possible corrective measure is to maintain purposeful sampling 
because of practical considerations, but have a rigorous mechanism in the 
selection and analysis of data corpus, aided by software-based parsing 
where possible. The anomaly between the recording of naturally occurring 
interactions and the withholding of specific research questions needs to be 
minimised as far as practicable. 

Is this what you call data, and by extension, is this what you call evidence? 
When communication researchers arrive at professional sites, bearing au-
dio/video recording equipment and armed with answers to questions about 
the observer’s and equipment’s possible effect on the data, they seem to 
think that access is negotiated beyond doubt. In a collaborative, interpretive 
framework, this is only the beginning of the research process. The arrange-
ments for recording of a clinic session go beyond the traditional concerns of 
observer’s paradox, i.e, we can only get authentic data when we are not ob-
serving an interaction (Labov 1972). To this we can add, the notions of 
‘participant’s paradox’ (the activity of participants observing the observer) 
and ‘analyst’s paradox’ (the need to obtain professionals’ insights on their 
practice as a way of informing discourse analysis).11  

The status of the data transcript based on the recording is another mat-
ter for further negotiation. As one of my professional colleagues remarked 
when I presented her with a transcript of her own counselling session: “Is 
this the transcript you are going to base your analysis on? I can’t see any 
relation here to what actually happened and what I still remember about 
this consultation. Where are the emotions, feelings etc?” By questioning the 
very data which the discourse analyst has to use to substantiate his/her 
knowledge claims, the professional practitioner is not only challenging the 
data transcripts as direct evidence of discoursal claims, she/he is already 
distancing himself/herself from the research outcomes and their credibility 
as well as ecological validity (Cicourel 2007). This means that one has to 
acknowledge that a transcript as an artefact is necessarily reductionist, and 
is interpretively biased (Ochs 1979), while making an effort to initiate the 
professional into a new mode of research practice. 

                                                 
11 I have discussed these three paradoxes elsewhere (Sarangi 2002, Sarangi 2007). It is 
worth noting that research participants may have more concerns about how their inter-
action is going to be analysed rather than about being recorded as such. 
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Is this how you categorise our professional practice/identity? 
Coding and categorisation are an essential part of communication analy-
sis. While some analytic frameworks impose top-down categories in their 
search for systematic patterns, others favour bottom-up categories inter-
nal to the data being analysed. For instance, both the grounded theory 
approach and the ethnomethodological approach insist on the emergence 
of categories from the data. However, notwithstanding how the categories 
are derived, at times the very labels attached to such categories can be 
problematic and may require instant negotiation so as not to alienate the 
practitioner-collaborators and the wider professional readership (Sarangi 
et al. 2003). I have recently argued that healthcare interaction is an expert 
system (Sarangi 2010b) – comprising both content and style. What may 
appear ‘‘ordinary’ to an outsider discourse analyst might have underlying 
inferential schemas in activity-specific ways (Sarangi 2000).  

Do you think this could have been asked/said differently? 
Following from the different paradoxes listed above, the role relationship 
between the expert-observer and the professionals and clients in the naturally 
occurring setting is a tricky one. The researcher may find himself/herself in a 
tension, oscillating between the observer role and the consultant/expert role, 
especially when some form of evaluative feedback is requested. This warrants 
what can be called hot feedback in a practically relevant sense (Clarke 2003; 
Sarangi & Candlin 2003), thus blurring the boundaries between the spheres of 
research practice and dialogic participation. 

Can discourse analysis validate assessment of communication skills in 
examination settings? 
In light of my observations earlier about communication skills training in 
many medical curricula, there is the opportunity for micro-level discourse 
analysis to evaluate the criteria professional examiners routinely use to 
assess the communication skills of medical students. An example of this is 
reported in Roberts and Sarangi (2002). The strategy here is to look close-
ly at the successful and unsuccessful performances and come up with 
communicative maps to identify any differences. A more recent experi-
ence concerns my involvement in a palliative medicine programme. There 
are general issues surrounding the appropriateness of validation by out-
sider experts. The professional examiners are likely to be suspicious about 
a communication researcher’s exact expertise and perhaps feel threatened 
by the presence of an external agent. The same concerns may be in the 
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candidates’ minds. On this occasion, when I was introduced to the group 
in the briefing session as “a professor in linguistics”, a candidate (from the 
Middle East) approached me and said: “I speak English slowly, would I be 
marked down for this?” Although “slowness in speech” was not something 
I had thought through as part of my appraisal scheme, little did I know 
then that slowness of speech can be an invaluable asset for active listening 
in the palliative care context. The analysis revealed consistently different 
patterns of thematic involvement across the good and poor performances, 
and in this sense validating the examiners’ assessment criteria (Finlay & 
Sarangi 2006). 

Does discourse analytic work have predictive validity? 
This question goes beyond the descriptive stance of communication/-
discourse analysis. Predictive validity resupposes close attention to specific 
details. The perceived need is one of evaluation of practice, but achieved 
through sophisticated description. It then becomes necessary to be specific 
about the study question, being aware of the intervening variables, one’s 
target users etc. 

What is the uptake of discourse research? 
In addition to addressing issues of methodology and interpretive frame-
works, a related issue concerns the communication of research findings in 
accessible ways. The language of discourse analysis can become another 
potential barrier, especially when the analytic stance makes the source data 
incomprehensible, whether through the imposition of analytic categories or 
otherwise. Collaborative interpretation and writing are already evidence of 
potential uptake. Targeting one’s work to professional colleagues which 
generates peer appraisal can be one way of receiving feedback on potential 
uptake (Roberts & Sarangi 2003). Let me mention here a recent experience. 
A jointly authored article submitted to a professional journal received feed-
back from a practitioner reviewer along the following lines: “I personally 
found the data heightened my awareness of my own practice. Evidence of 
struggle to engage clients in reflection was very reassuring! This paper is 
unlikely to change practice but may provide a framework for people to re-
flect on their own practice.” Such feedback is equally reassuring for the 
communication researcher. This is also evidence of indirect uptake, 
achieved through reflections on one’s current practice. 
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How do I justify relevance and generalisation based on my study question 
and some interview data? 
This final question is on a different footing, as discourse analytic methodol-
ogy begins to be embraced by healthcare professionals. There seem to be 
two accompanying difficulties: the lack of systematic training in discourse 
analytic methodology; and the persistence of a positivist, empirical attitude 
to research protocol. A medical colleague was in the process of conducting a 
pilot study about patients’ and carers’ attitudes towards resuscitation based 
on structured interviews. Her concern was that the sample was not repre-
sentative, that she only had free time to collect data over the weekends and 
that not every question was responded to in the same way (in other words, 
some subjects went off the topic to talk about other concerns). So, is the 
data of any use? All qualitative research projects generate irrelevant data, 
and the burden of such data is particularly felt in its complex richness. It is 
therefore justified to regard any data as valid in an unfettered way, with the 
hope that the data will reveal something if analysed rigorously, that emerg-
ing themes can be identified across temporal and spatial dimensions and 
turned into a coherent set of findings. 

The main points raised by the above questions and commentaries can be 
summarised as follows: 
 

1. What knowledge do communication researchers bring to bear 
on their understanding of other professional practices? How can 
the discourse practices of communication researchers be in-
formed by the personal knowledge of professional practitioners – 
i.e., what constitutes understanding, belief, experience, practice 
and action? 

2. To what extent are communication researchers able to access the 
knowledge/belief systems of professional practitioners through a 
study of their communicative ecologies? How does one avoid ex-
treme reductionism in the interpretation of local practices? 

3. In what ways can communication researchers claim practical 
relevance for their interpretive and interventionist work? Will a 
utilitarian research goal require one to go beyond the description 
of surface-level discourse and to acknowledge the problem of 
providing an evidential link between observable communicative 
practices and tacit expert knowledge systems? 

4. What can be learnt by making the communication researcher a 
part of the process of collaborative inquiry? 
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Instead of a conclusion 
The central arguments of this editorial were first presented eight years ago 
to mark the launch of the journal, Communication & Medicine. We have 
come a long way since then but I feel the key concerns raised here still re-
quire reflections on our part as communication/discourse researchers – at 
conceptual, methodological and analytical levels. While underscoring the 
significance of a communicative mentality for healthcare practitioners, we 
as discourse practitioners need to embody what I would call a meta-
communicative mentality imbued in reflections on our own analytical prac-
tices. As Watzlawick, Beavin and Jackson (1967:53) observe: “The ability to 
metacommunicate appropriately is not only the condition sine qua non of 
successful communication, but is intimately linked with the enormous 
problem of awareness of self and others”.  

In 1979, Shirley Brice Heath offered an historical overview of the evolu-
tion of the medical profession in USA in the period between 1840 and 1960 
and claimed: 

The focus on rehumanizing medicine has led to calls for improved clini-
cal practice and greater attention to interaction skills in medical educa-
tion. Doctors and medical education specialists have tended to view the 
patient-physician relationship as a ‘social interaction’ (…) In many 
ways, the clinical phase of medical training can incorporate research on 
communication. (p. 111) 

It is not difficult to see that four decades or so later, healthcare research and 
medical education/training have not engaged adequately with the evidence-
based findings from within the discipline of language and communication 
studies. In other words, communication/discourse studies in relation to 
healthcare remains an invisible discipline and this needs to be remedied 
collaboratively. To quote Heath (1979:114–115) again: 

The need is there for both linguists and medical personnel. Firth (1978) 
suggests that the fact that both anthropologists and physicians share a 
common curiosity about ‘the human condition’ brought their research 
together. Professionals in human services delivery systems and linguists 
share a common curiosity about communication – what it is, how it 
works, how we learn to make it work. Perhaps in the next decade, this 
common curiosity will bring them together … 
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Setting up a shared agenda of a common curiosity about the human condi-
tion still remains elusive – a challenge in itself requiring both healthcare 
professionals’ and discourse/communication researchers’ sustained mutual 
engagement. 
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Aktivitetsteori och textanalys 
Exempel från äldrevården 

Zoe Nikolaidou & Anna-Malin Karlsson 
 
Text- och samtalsforskare har av tradition närmat sig sina studieobjekt och 
kontexten kring dessa på olika sätt. För de flesta samtalsforskare är det na-
turligt att situera materialet, dvs. se det som en del av en situation och en 
verksamhet. Textforskare är normalt också intresserade av kontext, men har 
enklare kunnat ”samla in” texterna och sedan gå därifrån, dvs. ta texterna ur 
sitt mest direkta sammanhang. Kontextbeskrivningen kring skrivna texter 
är därför ofta mer abstrakt och generell. 

Den som studerar skrift- och textanvändning i verksamheter som exem-
pelvis byggnadsarbete, verkstadsindustri eller vård och omsorg märker 
ganska snart att det inte fungerar att samla in texter och sedan gå hem och 
analysera dem. För det första är texterna ofta svårbegripliga för en utomstå-
ende. För det andra inser man ganska snart att de inte ger någon hel eller 
rättvis bild av verksamheten. Man behöver andra data, dels för att förstå 
verksamheten som sådan, dels för att kunna närma sig och analysera texter-
na. Det faktum att även praktiskt inriktade yrken och områden alltmer ge-
nomsyras och styrs av skriftanvändning och skrivna texter gör det också 
motiverat att undersöka verksamheterna i sig.  

Ett sociokulturellt perspektiv på språk och textanvändning ger ytterligare 
skäl till att sätta kontexten i fokus i vissa faser av forskningsprocessen. Om 
vi vill se texter som redskap, som används av människor för att utföra saker 
i sociala situationer behöver vi en analysmodell som preciserar redskapets 
roll i förhållande till andra komponenter i kontexten. I denna artikel disku-
terar vi aktivitetsteori (Engeström 1987, Engeström, Miettinen, & Punamaki 
1999) som ett möjligt verktyg för kontextanalys kopplad till textanalys, här 
med exempel från äldrevården. Vi menar att aktivitetsteori kan hjälpa oss 
att förstå de förändringar vi ser i äldrevården och som vi tror att texter är en 
del av. Under fältarbete på olika äldreboenden har vi sett hur olika texter 
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ramar in arbetsprocesser och hur de anställda ständigt måste finna tid för 
dokumentation. Vi har också sett hur rutiner och praktiker förändrats un-
der observationsperioden. Miettinen och Virkkunen (2005) har studerat 
rutiner i institutioner och då använt aktivitetsteori för att förstå hur föränd-
ringar kan ske även inom institutioner som präglas av mycket fasta rutiner. 
De menar att aktivitetssystemet som modell ”highlights the interaction 
between actors and the object of their joined activity, thus introducing a 
dynamic element needed to understand changes in the routine” (s. 444).  

I enlighet med detta är vårt syfte här att undersöka och tolka de föränd-
ringar som sker i äldrevården genom att identifiera målen i de aktiviteter 
som framträder i vår studie. Vi vill också identifiera de konflikter som upp-
kommer och som tvingar aktivitetssystemen att utvecklas och förändras. Ett 
konkret syfte med artikeln är att utforska om och hur aktivitetsanalys kan 
användas som komplement till och grund för textanalys i praxisorienterad 
textforskning. Textanalyser är annars inte vanliga i aktivitetsteoretiska stu-
dier. Vi kommer först kort att presentera aktivitetsteorin för att därefter visa 
hur analysen kan användas för att kontextualisera texter. Slutligen diskute-
ras hur textanalys kan kopplas till aktivitetsanalysen. 

Aktivitetssystem som förklaringsmodell 
Aktivitetsteorin har sina rötter i den ryske psykologen Lev Vygotskijs socio-
kulturella teorier om lärande. Den centrala analysmodellen är aktivitetssy-
stemet, som normalt representeras i form av en triangel (se figur 1). Model-
len beskriver alla handlingar som orienterade mot ett mål (på engelska ”ob-
ject”) samtidigt som de är medierade av kulturella redskap (”tools”). Aktivi-
teter är aldrig individuella handlingar, utan just system av många kompo-
nenter som alla har en relation till varandra. Eftersom handlingar i grunden 
ses som sociala finns komponenten praktikgemenskap (”community”) med i 
triangeln. Deltagarna (”subjects”) i aktiviteten tar alla på sig olika uppgifter 
och roller för att nå målen, vilket ligger i komponenten arbetsfördelning 
(”division of labour”). Slutligen har alla aktiviteter sina begränsande ramar, 
konventioner och normer, vilka beskrivs som regler (”rules”).1 

 
 

                                                 
1 När det gäller de svenska översättningarna följer vi Hållsten (2008). 
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Deltagare 
(”subject”)

Redskap (”tools”)

Mål (”object”)

Regler 
(”rules”)

Gemenskap 
(”community”)

Arbetsfördelning 
(”division of labour”)

Resultat 
(”outcome”)

 
Figur 1. Aktivitetssystemet och dess komponenter 

Alla komponenter i aktivitetssystemet har relationer till varandra. Det inne-
bär att hela systemet förändras om en komponent ändras. På så sätt kan vi 
se hur texter som redskap har en komplex roll i ett aktivitetssystem: de me-
dierar inte bara vägen till målet för deltagarna, utan kan påverka (och på-
verkas av) systemets regler, gemenskap och arbetsfördelning. Texter kan 
också förändra aktivitetens mål och påverka deltagarna, men hela tiden med 
hjälp av sina relationer till de andra komponenterna. 

Aktivitetssystem är mångröstade, dvs. de kännetecknas av att det finns 
många perspektiv (”perspectives” hos Holland & Reeves 1996) såväl på må-
let som på hur det ska uppnås. De har också sin historia, dvs. de kommer 
någonstans ifrån och är på väg någonstans. Aktivitetssystem är öppna, vil-
ket innebär att nya element kan komma in när som helst (Engeström 2001). 
De nya elementen kan orsaka problem i systemet och problemen kan ut-
vecklas till allt allvarligare konflikter (”contradictions”). Dessa kan i sin tur 
leda till ytterligare problem i aktiviteten och inte minst irritera deltagarna. 
Samtidigt kan de fungera som startpunkt för förändring, om och när delta-
garna lyckas hitta nya sätt att handla för att återfå balans i systemet. På så 
sätt kan konflikter leda till att systemet utvidgas (”expansion”) så att det 
bildas ett nytt system, med ett nytt mål. 

Material 
Materialet kommer från projektet Omsorg som språkarbete2 där vi inom vårt 
delprojekt utfört fältbete vid tre olika äldreboenden. Det aktivitetssystem 
som analyseras i denna artikel är en avdelning på ett privatiserat äldreboen-
                                                 
2 Projektet har finansiering från FAS 2010–2012. 
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de med sju boende3 och sex omsorgsarbetare (undersköterskor och vård-
biträden). Vårt material består av observationer (dokumenterade i form av 
fältanteckningar) intervjuer (individuella samt gruppintervjuer) och texter.4 

Fokus ligger på personalen som deltagare och de boende kommer alltså 
främst in som delar av aktivitetens gemenskap. Aktivitetens mål är mångfal-
digt: å ena sidan handlar det om att erbjuda god omvårdnad för de boende, 
å andra sidan handlar det om den skriftliga dokumentationen av denna 
process. Vi har i andra sammanhang beskrivit äldrevårdens kommunikativa 
kedja av texter och samtal (Karlsson & Nikolaidou under granskning) där 
texter av många olika slag spelar nyckelroller. Här kommer vi att koncent-
rera oss på två textslag som båda kommer in i kedjan efter det att omvård-
naden har givits: avvikelserapporten och händelserapporten. 

Avvikelserapporter förekommer inom de flesta offentliga verksamheter 
och i vård och omsorg i synnerhet. Alla anställda är skyldiga att rapportera 
misstag som de upptäcker, misstag som de själva begår liksom brister i ruti-
nerna på avdelningen. Den anställda fyller i blanketten och lämnar den till 
den medicinskt ansvariga sjuksköterskan som sedan bedömer om man ska 
gå vidare med anmälan enligt exempelvis Lex Maria eller Lex Sarah. Även 
om ingen anmälan görs kan rapporter leda till åtgärder. Enskilda anställda 
kallas till samtal med chefen och får vid allvarliga misstag sin delegering 
(exempelvis rätt att dela ut medicin) indragen. Andra åtgärder kan vara 
förändrade arbetsbeskrivningar eller ändringar i arbetsfördelningen.  

Händelserapporten är en utveckling av avvikelserapporten. Den används 
på det aktuella äldreboendet som alternativ genre för avvikelserapportens 
syften. Vi kommer närmare in på hur de två texterna och användningen av 
dem skiljer sig åt i analysen nedan. 

 
 
 

                                                 
3 På de äldreboende som är i fokus här användes ordet boende om de äldre. På andra håll 
förekommer exempelvis brukare. 
4 Vid textanalysen använder vi en avvikelserapport från ett annat äldreboende, eftersom 
avvikelserapporter av den traditionella typen inte längre används vid det privatiserade 
boende som är i fokus här. Genren är dock mycket standardiserad, vilket innebär att den 
avvikelserapport vi analyserar har stora likheter med den som tidigare användes på det 
aktuella äldreboendet. (Detta har också bekräftats i intervjuer.) 
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Aktivitetsanalys 1: avvikelserapport 

Deltagare: 
de anställda

Redskap: 
avvikelserapport

Mål: ge god omvårdnad, 
säkerställa kvalitet, hitta fel

Regler:
tid, språk

Gemenskap: 
kollegor, s juk-
sköterska, chef, 
boende

Arbetsfördelning:
endast en skriver

Resultat: 
de anställda 
v ill inte skriva

a

b

c

 
Figur 2. Aktivitetssystem kring avvikelserapporten 

Sätter vi in avvikelserapporten i ett aktivitetssystem kan vi se att det finns en 
motsättning mellan avvikelserapporten som medierande redskap och målet 
att erbjuda god vård. I figur 2 markeras detta av pil a. (Pilarna är vårt eget 
tillägg till aktivitetsanalysen.) De anställda (undersköterskorna och vårdbi-
trädena) tycker inte att avvikelserapporten bidrar till att förbättra kvaliteten 
i verksamheten, vilket följande utdrag ur en intervju visar: 

Zoe: Så du sa att ett problem med att skriva vad som riktigt händer 

 är att ni inte blir trodda det finns ... 

Sophia: Ja ... man har sagt att när det händer saker då ska vi skriva  

 avvikelser, avvikelser, avvikelser men under alla mina år som  

 jag har jobbat här så har man gjort och skrivit avvikelser det  

 händer ingenting och då känner man så här ... 

Zoe: Vem läser avvikelserapporten? 

Sophia: Ska jag vara ärlig? Jag vet inte. Vi lämnar den in till sjuk 

 sköterskan och sen vet inte jag vem som tar beslut över det,  

 ingen aning. 

 
Det är alltså oklart för de anställda om redskapet tas på allvar av ledningen. 
Istället blir avvikelserapporten ett hinder i de anställdas dagliga arbete, ef-
tersom de behöver avsätta värdefull tid och energi för att fylla i rapporten, 
samtidigt som de vet att det knappast kommer att göra någon skillnad. Re-
sultatet blir att flera av dem vägrar eller medvetet underlåter att fylla i blan-
ketten och istället koncentrerar sig på de redskap som de menar är använd-
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bara och verkningsfulla för att uppfylla målen, exempelvis att tillbringa mer 
tid hos de boende. 

Ytterligare ett problem med avvikelserapporten finns mellan deltagarna 
och gemenskapen, i det att de anställda skvallrar på eller ”sätter dit” en kol-
lega (pil b). I intervjuerna hävdar många anställda att rapporterna inte ska 
uppfattas som personligt riktade klagomål utan att de finns till för att säkra 
kvaliteten. Men det finns också anställda som uppger att det är mycket svårt 
att rapportera om en arbetskamrats misstag liksom att de själva känner sig 
sårade och förolämpade när kollegor rapporterar om dem. Annan forskning 
om avvikelserapportering visar hur komplicerat det är att undvika känslo-
mässiga problem, även om arbetsplatsen arbetar för att sprida vad som 
ibland kallas en ”no blame culture” (jfr Waring 2005). 

Vi har tidigare visat att de anställdas arbetsidentitet kan studeras utifrån 
tre aspekter (Karlsson & Nikolaidou 2012, Nikolaidou & Karlsson u.u.). 
Deras handlingar och deras förståelse av arbetets innehåll är formade av den 
personliga erfarenheten (personlig eller individuell identitet), av relationer-
na med den kollegiala gemenskapen (professionell identitet) och av de insti-
tutionella ramverk som de verkar inom (institutionell identitet). (Jfr även 
Roberts & Sarangi 1999, 2003.) Identiteterna ryms inte i aktivitetsanalysen, 
men kompletterar man med dem kan man konstatera att de anställda när 
det gäller avvikelserapporteringen ställs inför ett dilemma. De måste välja 
vilken del av arbetsindentiteten de ska utgå ifrån när de utför handlingen. 
Om de utgår från den institutionella identiteten ska de anmäla kollegans 
misstag, medan de utifrån en professionell identitet snarare bör försöka lösa 
problemet inom gruppen och utan att blanda in ledningen. 

Valet är tätt kopplat till den anställdas känslor, inte minst för att det kan 
påverka det dagliga arbetet och i slutänden även målet med arbetet. Roth 
(2007) hävdar att våra handlingar inom aktivitetssystem kan ses som me-
dieringar av våra kortsiktiga och långsiktiga känslolägen. Eftersom valet att 
utgå från den institutionella identiteten och rapportera en kollega vanligen 
resulterar i negativa känslor, både för individen och gruppen, väljer de att 
inte fylla i rapporten. Istället betonar de den professionella identiteten ge-
nom att inrikta sig på att försöka få aktiviteten att fungera på bästa sätt, 
exempelvis genom att prata med arbetskamraten eller koncentrera sig på 
omvårdnaden av den boende. De som istället väljer att betona sin institu-
tionella identitet och fyller i blanketten menar dock att detta är det bästa 
sättet att försäkra sig om att aktiviteten fungerar. 

En sista konflikt uppstår mellan reglerna för språket i rapporten och ak-
tivitetens mål (pil c). De anställda har fått utbildning i hur de ska dokumen-
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tera den sociala omvårdnaden enligt Socialtjänstlagens riktlinjer. Viktigt här 
är att visa respekt för den boendes integritet. I linje med detta försöker de 
anställda undvika att skriva om detaljer och andra uppgifter som skulle 
kunna uppfattas som kränkande för de boende. De undviker också att be-
skriva händelser på sätt som skulle kunna uppfattas som värderande och 
dömande. I intervjuer uttrycker de anställda upprepade gånger att de kän-
ner sig begränsade av dessa regler. De menar att de tvingas utelämna viktig 
information om de boende, om hur de mår och hur de känner sig, alltså 
information som är viktig just för att upprätthålla kvalitet i omsorgen (jfr 
Karlsson & Nikolaidou 2012). De språkliga reglerna gör det mödosamt och 
tidskrävande att skriva. De anställda är ofta osäkra på vilka ord de kan an-
vända och diskuterar dagligen formuleringar med varandra. Trots stora 
ansträngningar blir resultatet inte sällan otillfredsställande och det är svårt 
att tolka vad det är som faktiskt sägs. Händelser beskrivs helt enkelt inte 
tillräckligt väl. 

Aktivitetssystemet kring avvikelserapporten rymmer alltså en rad kon-
flikter. Det kanske största problemet är att målet är oklart. I själva verket 
handlar det om två mål: att erbjuda god omvårdnad samt att säkerställa 
kvaliteten. Det senare innebär dessutom att dokumentationen av omvård-
naden blir ett mål i sig. Detta måste de anställda få att fungera i det dagliga 
arbetet. 

Aktivitetsanalys 2: händelserapport 
På det aktuella äldreboendet utvidgades aktiviteten genom att ett nytt medi-
erande redskap togs i bruk. Detta illustreras i figur 3. Eftersom de anställda 
var så ovilliga att fylla i avvikelserapporter utvecklade ledningen ett nytt 
formulär som de kallade händelserapport. Händelserapporten har samma 
syfte som avvikelserapporten men har alltså en annan rubrik och dessutom 
en annan utformning. I själva verket handlar det om tre blad: (1) händelse-
rapport/förbättringsförslag som fästs ihop med ett mer detaljerat analysfor-
mulär: (2) rapportblad (olika för aggression, utebliven medicin respektive 
fallolycka) samt (3) tillbud, om skada skett. Med händelserapporten föränd-
rades målet i aktivitetssystemet genom att redskapet i högre grad och på ett 
tydligare sätt blivit inriktat mot problemlösning. På så sätt lyckades led-
ningen få de tidigare dubbla, och delvis motstridiga, målen att smälta sam-
man. De anställda kunde nu ge god omvårdnad och samtidigt dokumentera 
detta på ett effektivt sätt. 
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Deltagare: 
de anställda

Redskap: 
händelserapport

Mål: ge god omvårdnad, 
lösa problem

Regler:
tid, språk

Gemenskap: 
kollegor, sjuk-
sköterska, chef, 
boende

Arbetsfördelning:
alla skriver

Resultat: 
de anställda 
skriver 
rapporten 
tillsammans 
och känner sig 
tryggare. 
Arbetsfördel-
ningen är 
problematisk. 
Skrivandet 
fortfarande 
svårt.  

Figur 3. Aktivitetssystem kring händelserapport 

Genom förändringen löstes ytterligare några konflikter. Exempelvis föränd-
rades arbetsfördelningen. Istället för att de anställda som tidigare bara fyllde 
i blanketten medan ledningen fattade beslut, hanteras nu alla rapporter 
gemensamt vid ett kvalitetsmöte varje månad. En representant för varje 
avdelning diskuterar tillsammans med ledningen fram lämpliga lösningar 
på de problem som identifierats. På så sätt blir skrivandet av händelserap-
porten meningsfullt eftersom de anställda vet att det leder till en förändring 
som gör att verksamheten på avdelningen fungerar bättre – vilket för dem 
är det huvudsakliga målet. 

En annan konflikt som hanterats var den mellan deltagarna. De anställda 
uppfattar inte händelserapporten som lika hotande som avvikelserapporten. 
Så som den nya blanketten är utformad handlar det inte främst om att iden-
tifiera vem som gjort ett misstag utan snarare om att beskriva en problema-
tisk händelse. Dessutom vet de nu att resultatet inte blir att enskilda anställ-
da kallas till möte med ledningen eller att något annat individuellt straff 
utdelas. Tvärtom ska problemet lösas kollektivt och med fokus på förbätt-
rande åtgärder. Även detta bidrar till att de anställda blivit mer villiga att 
skriva rapporterna. Dessa hotar inte deras relationer till arbetskamraterna. 

Det finns dock en konflikt som inte lösts (se pilen i figur 3), och som allt-
så flyttat med till det nya aktivitetssystemet, nämligen konflikten mellan 
språket (reglerna) och målet. De anställda är fortfarande tvungna att följa de 
institutionella reglerna om icke-kränkande formuleringar, och därför är det 
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fortfarande svårt och tidskrävande att fylla i rapporten. Eftersom händelse-
rapporten nu består av flera blad, och bland annat uppmuntrar till en än 
mer konkret och detaljerad beskrivning av händelsen, har det rentav blivit 
ännu svårare än tidigare att undvika de förbjudna sätten att skriva.  

Under en av våra observationer måste en anställd som vi kallar Nena fyl-
la i en händelserapport eftersom en boende slagit henne i samband med 
avklädning. Denna händelse kräver att hon också fyller blanketten tillbud. 
Nena är tillsammans med kollegan Murat när incidenten inträffar och sena-
re när de sitter i personalrummet ber hon honom om hjälp med skrivandet. 
I personalrummet finns ytterligare två kollegor närvarande och snart är 
även de involverade i skrivandet. Tina har liksom Nena och Murat svenska 
som andraspråk men hon har större erfarenhet av arbetet och är van vid att 
fylla i rapporter av denna typ. Praktikanten Janna däremot är visserligen 
oerfaren men då hon har svenska som förstaspråk kan hon hjälpa till med 
formuleringar. Diskussionen blir animerad när de ska svara på frågorna 
”Vad hände?” och ”Varför hände det?”. Nena har flera gånger förklarat 
detta muntligt men nu är utmaningen att formulera det i skrift, och alltså på 
ett sätt som inte hotar den boendes integritet. De är osäkra på om de kan 
använda verb som slåss och vägrar. Efter en lång diskussion enas de om att 
skriva ”hon blev utåtagerande med slag med handen” och ”hon ville inte 
samarbeta”.  

I exemplet kan vi se hur de anställda försöker hantera de språkliga reg-
lerna för att åstadkomma en händelserapport. Konflikten mellan regler och 
mål blir löst genom ytterligare en ändring i arbetsfördelningen. Istället för 
att den anställda som upptäckt eller varit med om problemet själv skriver, så 
skriver de rapporten tillsammans. Alla är med och förhandlar fram såväl 
innehåll som form. Liknande episoder var mycket vanligt förekommande 
under observationsperioden, och det kollektiva skrivandet framstod snarast 
som en konvention, särskilt när det gällde rapporter av det här slaget. Ge-
nom att förändra arbetsfördelningen finner de anställda ett möjligt sätt att 
hantera reglerna och att undvika att skriva på fel sätt. Dessutom förefaller 
de på detta sätt kunna förena sin institutionella och sin professionella ar-
betsidentitet. De kan förhandla kring innehållet i rapporten så att arbets-
kamrater inte känner sig utsatta samtidigt som de kan upprätthålla de insti-
tutionella kraven kring dokumentationen. Förändringen innebär egentligen 
inte att målet ändrats, utan snarare att resultatet blivit ett annat: de anställda 
är mer villiga att skriva rapporterna och gör det mestadels också på ett till-
fredsställande sätt, det vill säga på ett sätt som faktiskt kan ligga till grund 
för problemlösning.  
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Frågor och metoder för aktivitetsbaserad textanalys 
Vi ska här gå vidare med att visa hur en språklig textanalys kan knytas till 
analysen av kontexterna i termer av aktivitetssystem. Genom aktivitetsana-
lyserna kan vi identifiera och lokalisera konflikter på olika platser i syste-
met, dvs. i relationen mellan olika komponenter: deltagare, redskap regler 
etc. Aktivitetsanalysen visar också hur händelserapporten möjliggör en 
expansion och en förskjutning av målet från att mer allmänt tillhandahålla 
god vård till att lösa uppkomna problem. Skillnaden i arbetsfördelningen är 
också central. Dessa resultat kan ligga till grund för textanalys av avvikelse-
rapporten respektive händelserapporten. Tänkbara frågor för en genreori-
enterad analys av båda texterna är: Hur realiseras aktivitetens mål i texten? 
På vilket sätt är texten organiserad som ett redskap för att uppnå målen? 
Vilket utrymme ges åt de anställda?  

Man kan konstatera att de två genrerna (genresystemen) realiserar olika 
steg för att nå delvis olika mål, som samtidigt båda är aspekter av aktivite-
tens övergripande mål. Medan avvikelserapporten är inriktad mot att iden-
tifiera, typologisera och tidsfästa misstag samt att koppla dessa till person, 
är händelserapporten i högre grad organiserad som en analys: händelsen ska 
beskrivas med syfte att förstå vad som hände, hur och varför. 

Avvikelserapportens steg för att uppnå sitt mål är för det första att iden-
tifiera typen av fel (genom val i en typologi), och för det andra att intyga att 
åtgärder vidtagits eller ska vidtas (kryss och signatur). Händelserapporten 
mejslar fram ett förlopp i större detalj, frågar efter orsak samt mynnar ut i 
förslag till förbättring. Den del av händelserapporten som ska stötta analy-
sen av händelsen är till stor del multimodalt realiserad. Händelsen (i detta 
fall aggression) delas med hjälp av ett rutsystem upp i fem aspekter (hur det 
började, om den boende använde något tillhygge, vem aggressionen var 
riktad mot etc.) som den anställda måste fokusera en i taget. För varje 
aspekt föreslås alternativ. Formuläret visas i figur 4. 
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Figur 4. Del av händelserapportens rapportblad vid aggressioner 

Medan den anställdas röst och perspektiv är nästintill frånvarande i den 
traditionella avvikelserapporten ”tvingas” de fram genom formuläret i hän-
delserapporten. Svaren på frågorna i rutsystemet kan med fördel användas i 
den löpande beskrivningen på händelserapportens andra sida, under rubri-
ken Kort beskrivning av händelseförlopp/orsak/förbättringsförslag. Exempel-
vis får Nena i vårt exempel formuleringen med handen från att ha valt ett av 
alternativen i rutan om vad den boende använde. Den fria texten orsakar 
dock fortfarande problem för de anställda, eftersom deras perspektiv nor-
malt är problematiskt att realisera i skrift. 
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Därmed är vi inne på vilka diskurser som realiseras i texterna. I avvikel-
serapporten dominerar institutionens röst, med nominal som förtingligar 
processer (avvikelse, läkemedelshantering, förväxling av dos, omedelbara 
åtgärder etc). I händelserapportens rutformulär förekommer istället perso-
nalen som subjekt (deltagare i mentala processer som känner, fick ont). 
Formuläret ställer direkta frågor med flera processer realiserade som verb 
(började, använde, riktades, hände och lugnades). Vi tolkar detta som att 
formuläret bjuder in den anställda till ett kollegialt, gemensamt analyseran-
de genom en professionell diskurs, något som dock möter visst motstånd. 
På den andra sidan (liksom i tillbudsbladet) finns det rum för den anställdas 
röst i den fria beskrivningen. Som redan nämnts återanvänds här rutformu-
lärets analys i viss mån. Intressant är dock att den fria texten som Nena 
skriver i vårt exempel är utpräglat nominal och koncentrerad, formulerad i en 
enda mening: ”Vid byte av hygienskydd blev hon fysiskt utåtagerande med 
handen.” Medan hon väljer att använda rutformulärsanalysens två första steg 
(hur det började och vad brukaren använde) undviker hon här att formulera 
sig kring analysens tredje och fjärde steg (mot vem aggressionen riktades 
samt skador). Här väljer Nena att följa den institutionella linjen, vilket inne-
bär att inte skriva om sig själv, sitt perspektiv och sina upplevelser. 

Sammanfattning: aktivitetsanalys och textforskning 
Äldrevården rymmer en rad kommunikativa dilemman kopplade till skriv-
na texter. En sådan är rapporteringen av problem i termer av avvikelser. Vi 
har här visat hur aktivitetsanalys kan användas för att analysera sådana 
dilemman, genom lokalisera texter i aktiviteter. Aktivitetssystemet erbjuder 
en mer komplex och nyanserad analys än vad som är möjligt om man ser 
kontexten som en mer vagt definierad helhet. När det gäller avvikelserap-
porteringen har aktivitetsanalysen hjälpt oss att identifiera och lokalisera 
problem som är relevanta för skriftbruket och för texterna. Genom aktivi-
tetsanalysen får vi också hjälp att se hur olika delar av aktiviteten påverkar 
andra delar, exempelvis vad som händer om arbetsfördelningen ändras eller 
om verktyget byts ut. Den kritik man kan rikta mot modellen är att makt-
aspekter inte utreds tillräckligt. Exempelvis är det inte alla deltagare i en 
aktivitet som kan ta initiativ till byte av redskap, än mindre till justering av 
målet. Den kompletterande analysen av olika identiteter som grund för 
handlingar kan nyansera detta, genom att visa att en institutionell identitet 
ger större utrymme att påverka. Fortfarande är det dock bara vissa deltagare 
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(på högre nivåer i hierarkin) som tillåts påverka aktiviteten på mer övergri-
pande sätt. 

Den detaljerade analys av kontexten som aktivitetsanalysen möjliggör 
ger flera användbara ingångar för textanalys. Exempelvis kan olika frågor 
för analysen formuleras med utgångspunkt i om konflikten har att göra 
med ett dubbelt och därför oklart mål, med arbetsfördelningen eller med 
reglerna. Det är förstås möjligt (och vanligt) att det finns konflikter på samt-
liga punkter, men textanalysen kan med fördel fokusera på ett problem i 
taget. Redskapets roll för aktivitetens mål kan utforskas genom en genre-
analys som visar hur texten hanterar målet och vägen fram till detta. En 
genreanalys kan också fördjupa bilden av redskapets betydelse för arbets-
fördelningen, särskilt i de fall formulär används. Här kan konflikter komma 
till uttryck i motstånd mot textens försök att mana fram en viss arbetsgång 
eller förståelse av ett fenomen. För att ytterligare fånga konflikter i gemen-
skapen, exempelvis i förhållande till reglerna, kan språklig textanalys med 
fördel tillämpas. Exemplen ovan visar att textanalys ibland kan identifiera 
problem som aktivitetsanalys byggd på observationer och intervjuer lätt 
missar. Här handlade det om hur de anställdas perspektiv (som efterfrågas i 
formuläret) fortfarande står i konflikt med de institutionella reglerna kring 
social dokumentation. 

Avslutningsvis menar vi att aktivitetsanalyserna har beskrivit de två gen-
rernas sammanhang på sätt som inte hade varit möjligt med en mer kon-
ventionell kontextanalys, samtidigt som textanalyserna tillfogat semiotiska 
aspekter som inte ryms i aktivitetsanalysen. Textanalys, exempelvis kritiskt 
inriktad genre- och diskursanalys, kan dessutom kompensera för det bris-
tande maktperspektiv som aktivitetsteorin kan anklagas för. 
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Det goda samtalet 
Anvisningar för sjukvårdsrådgivare 

Mats Landqvist 
 
Sjukvårdsrådgivningen är en omfattande telefon- och e-posttjänst där sjuk-
sköterskor finns på plats över hela landet för att möta inringande personers 
vårdbehov. Uppdraget är att göra korrekta medicinska bedömningar och ge 
adekvata rekommendationer (Wahlberg m.fl. 2003, Andersson Bäck 2008). 
Det är av yttersta vikt att inte allvarliga fel begås i samtalen, bland annat 
eftersom verksamheten är en betydelsefull del av samhällets krisberedskap. 
Man är därför i behov av anvisningar för hur professionell och patientsäker 
kommunikation går till. I den här artikeln diskuterar jag de anvisningar 
som används. För det första vill jag granska dem ur användningssynpunkt, 
bl.a. vilken potential de har, dels som instruktion för rådgivarna, dels som 
kontrollverktyg för verksamhetsledningen i problematiska situationer. För 
det andra vill jag jämföra några av de mest centrala råden med konkreta 
samtal för att se om och hur anvisningarna följs. Peräkylä & Vehviläinen 
(2003) har tidigare konstaterat att anvisningar för samtal inte alltid överens-
stämmer med den faktiska praktiken och att samtalsanalys är ett lämpligt 
verktyg för att beskriva hur praktiken ser ut. Analys kan dessutom leda till 
ny och mer detaljerad kunskap om verksamheten, och denna kunskap kan 
sedan leda till revidering av anvisningarna. De menar även att samtalsanaly-
sen gärna kan kombineras med textanalys av anvisningarna, något som 
också är ambitionen i den här artikeln. 

Generellt kan man säga att checklistor, regelverk och andra former av 
handledning har som främsta syfte att förhindra förhastade bedömningar så 
att inte patientens säkerhet äventyras (Leach 2011). Man försöker då bygga 
in rådgivningens samlade omdöme i en given instruktion. När problem 
upptäcks i samband med något samtal riktas arbetsledningens – och ibland 
allmänhetens – uppmärksamhet mot de arbetsinstruktioner som personalen 
använder. Man hänvisar då rådgivaren till regelverket och granskar det 
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problematiska samtalet med anvisningarna som mall. Men det finns också 
en beredskap att revidera anvisningarna om de skulle visa sig otillräckliga. 
Klara, entydiga, fullständiga och adekvata instruktioner för de samtal som 
förs med allmänheten står alltså högt på önskelistan, i likhet med andra 
verksamheter, som larmsamtal, tidsbeställning i vårdcentraler (Leppänen 
2002), medicinska callcenter (Baker m.fl. 2005), giftinformationscentralen 
(Landqvist 2001) osv.  

Men om den gängse lösningen vid problem är att efterlysa och utveckla 
klarare instruktioner, hänvisar den humanistisk/filosofiska praxisforskning-
en istället till reflektionens roll för kunskapsutveckling (Pedersen 2010). Det 
är tänkbart att det finns en övertro på fasta regler och instruktioner som alla 
kan följa och på deras roll som garant för hög kvalitet. Istället kan sådant 
som reflektion och ett eget omdöme utgöra en viktig del, eftersom sådant 
återspeglas i den professionella identiteten och utgör en väsentlig aspekt av 
yrkeskunskapen (Barge & Little 2008). Å andra sidan är det inte rimligt att 
meddela den verksamhet som ska fungera effektivt att personalens självre-
flektion är den enda vägen och att explicita regler skulle vara meningslösa 
(Edwards & Nicoll 2006).  

Normering av samtal 
Bakgrunden till många verksamheters anvisningar för hur man genomför 
enhetliga och goda samtal finner man i den klassiska retoriken. I den s.k. 
progymnasmatan sammanställdes övningar och råd i talekonst, vilka an-
vändes i skolundervisningen på 1600-talet (Eriksson 2002). Men idag är 
muntlighet betraktat som kommunikativ skicklighet ett försummat område. 
Det menar Deborah Cameron i sin bok Good to talk (2000) där hon disku-
terar fenomenet samtalsinstruktion. Det som de flesta samtalsanvisningar 
tar upp är följande (s. 39f.): 
  

• Hur kommunikation går till verbalt, vokalt och/eller visuellt  
• Emotionella aspekter av samtal  
• Hantering av samtalspartnern  
• Auktoritetskapande drag  
• Frågor  
• Aktivt lyssnande.  

 
Ett exempel på en ”emotionell” samtalsnorm gäller språkbrukarnas förmåga 
att kunna tala om sina upplevelser med precision (s. 80f.). Det är vanligt att 
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de samtalsexperter som skriver anvisningarna antar att det finns ett mer 
eller mindre korrekt sätt att relatera till och beskriva t.ex. sina känslor. Den 
kunskapsbas som används är då beteendevetenskaplig, och de bärande re-
sonemangen kan härledas till psykoterapeutisk praxis (s. 50). Kunskaperna 
har dock sällan sin bas i empiriska studier av samtal, vilket skulle kunna ge 
en annan bild av hur upplevelser medieras i samtal.  

Poängen med normerna är främst att skapa reliabilitet, eller samstäm-
mighet, i verksamheten (Cameron 2000:103). Den som kontaktar institu-
tionen ska få samma bemötande varje gång, oavsett vem man pratar med, 
och alla med liknande frågor ska få liknande svar. Cameron noterar att en 
orsak till problemen kring muntlighet som skicklighet är att den standardi-
seras av normer som alltför starkt kringskär språkbrukarens valmöjligheter. 
Hon tar bl.a. upp kommersiella callcenter och hur de skiljer sig från andra 
verksamheter i graden av intimitet, och att den professionella samtalaren 
kan tvingas simulera eller på annat sätt signalera trygghet, medkänsla etc 
(2000:119f.). Något som också kan vara problematiskt är att talat språk 
normeras i skrift, och att det skrivna ordet anses vara lämpligare för norme-
ring. Det gör att många normerande drag blir illa anpassade till just talat 
språk (s. 52). Däremot tar hon aldrig upp språkets roll som verktyg inom en 
profession och i relation till det ett föremål för kodifiering och normering.   

Det finns emellertid samtalsanalytiska studier som fokuserar samtals-
normer för arbetslivet. Många gånger uppstår skillnader mellan verksamhe-
tens kommunikationsexpertis och samtalsforskningens, och experterna ser 
det inte alltid som nödvändigt att uppdatera sina kunskaper kontinuerligt 
från senaste forskningsrönen (Asmuss 2003:194). I ett samarbetsprojekt 
kunde en forskargrupp och verksamheten hitta ett sätt att samverka så att 
återkommande problem med arbetsplatsmöten kunde lösas sedan man 
analyserat ett problematiskt samtal tillsammans, och man kunde även for-
mulera normer för hur problemet skulle undvikas eller hanteras i fortsätt-
ningen. I en annan studie visade sig kommunikationsträning kunna leda till 
ökad genrekompetens när träningen kombinerades med mikroanalys av 
samtal (Nielsen 2003:141). Och i ytterligare en studie, som ligger nära den 
som den här artikeln baseras på, jämfördes skrivna regler inom en dansk 
socialtjänst med konkreta samtal (Tarbel 2003:266f.). I socialarbetarnas 
vägledningssamtal gavs vanligen ledande frågor och andra samtalsbidrag 
som inskränkte klientens möjligheter att själv bestämma vad hen ville dis-
kutera, och i vilken mån det stred mot arbetsbeskrivningen som betonar att 
respekt ska visas för klientens expertkunskap om sina behov.    
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Ett specifikt problem med sjukvårdsrådgivning är att de kunskaper som 
används i rådgivningen är överförda från allmänläkares kunskapssfär till de 
rådgivande sjuksköterskornas (Sarangi 2010). Läkarens expertis måste då 
ersättas av ett institutionellt system av omfattande anvisningar. Mycket 
arbete har därför ägnats åt att utveckla anvisningar och en kollektiv sam-
talsmetodik (Runius 2008; Wahlberg m.fl. 2003). Frågan är hur väl denna 
metodik överensstämmer med de verkliga behov av medicinsk bedömning 
som föreligger och vilken funktion den fyller i yrkesutövningen. Med andra 
ord, hur ska anvisningarnas validitet bedömas? Frågan är alltså hur giltig, 
valid, exempelvis en instruktion är och vilken överensstämmelse som finns 
mellan instruktionen och det lämpliga i att handla efter den (Kvale 
1997:215). Bedömning av validitet innebär alltså en granskning av olika 
förutsättningar för lämpligt handlande (Paterson & Duxbury 2007:33). 
Begreppsligt hör validiteten därmed hemma i en postmodern tradition, 
snarare än inom den positivistiska sanningssynen, dvs. en syn på sanning 
som inte längre definieras utifrån en objektiv verklighet utan omtolkas i 
termer av användbarhet (Kvale 1995:32). Validiteten är en funktion av 
många olika faktorer, dvs. något mångfaldigt och flexibelt snarare än fixt 
och färdigt – och en konsekvens är att validiteten blir en fråga om etik och 
föremål för kritisk diskussion.     

Anvisningarnas reliabilitet och validitet 
Sjukvårdsrådgivningens anvisningar om goda rådgivningssamtal har till-
kommit i en process, där några erfarna rådgivare har sammanställt sina 
erfarenheter (Samtalsprocessen 2006). De sex teman hos Cameron som 
nämns ovan förekommer i olika grad i anvisningarna, som består av två 
delar: en övergripande och en samtalsmetodisk. Den övergripande tar upp 
de fem faser som ett rådgivningssamtal bör eller brukar genomgå och vad 
som principiellt gäller för dem – faserna är ”öppna”, ”lyssna”, ”analysera”, 
”motivera” och ”avsluta”. Råden formuleras allmänt som förhållningssätt, 
t.ex. att man ska låta trevlig och öppen, lyssna utan att avbryta, visa intresse 
etc. Texten visar upp flera markörer för den rådgivande verksamhetens 
förankring i en verklig rådgivande verksamhet och förmåga att vägleda när 
problem uppstår, alltså en pragmatisk validitet (Kvale 1995:31). Ett sådant 
drag är när man beskriver de drivkrafter som rådgivaren förutsätts känna 
av: en ”äkta nyfikenhet och viljan att förstå det mänskliga och medicinska” 
(Samtalsprocessen 2006:5). Vidare kännetecknas det ”goda samtalet” av att 
båda parter ”känner tillfredsställelse, glädje och nöjdhet” (s. 4).  
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Variationen av olika inringare och situationer tas emellertid inte upp, 
vilket kan ses som en validitetsbrist. Som en konsekvens framträder en 
ganska entydig bild av inringaren, bl.a. osynliggörs inringare med svenska 
som andraspråk. En liknande brist är de återkommande principiella råden, 
som när man betonar ”medveten medvetenhet” (s. 17) som ett viktigt verk-
tyg, vilket innebär att rådgivaren ska lyssna ”inåt” för att uppfatta det som 
inringaren inte uttrycker explicit. Men det framgår inte hur detta lyssnande 
ska genomföras. Man verkar utgå från att läsaren redan har en professionell 
kommunikationsskicklighet, vilket säkert är riktigt, men hur kan verksam-
heten anta att alla rådgivare vet hur de ska göra när de lyssnar inåt, och hur 
ska man kunna kontrollera att de gör det? Det kan också vara svårt att veta 
hur man ska leva upp till råd som att ”den vårdsökande måste vara redo och 
känna tillit innan sjuksköterskan kan ställa […] frågor” (s. 25). Det finns 
alltså en spänning mellan textens strävan efter att förmedla kommunikations-
kunskap och att definiera vad som är god kunskap och utgångspunkten vad 
som är självklart för kommunikatören och som inte behöver nämnas.  

Rådgivningens reliabilitet och validitet betonas ofta parallellt i texten, 
t.ex. sägs att rådgivaren ska använda ett metodiskt arbetssätt ”som ökar 
patientsäkerheten och kvaliteten i rådgivningen”. Detta idealpar – säkerhet 
och kvalitet – återkommer flera gånger, och man kan se dessa två som 
sammanlänkade. Åtminstone framställer texten dem så – även om de åter-
speglar två ganska olika ideal: både patientsäkerheten och olika reliabilitets-
kriterier kan relatera till att rådgivningen alltid ska komma fram till samma 
åtgärd vid samma typ av problem. Alla inringare får samma beskrivningar 
och bedömningsförslag på samma symtom när rådgivarna använder verk-
samhetsstöd och samtalsinstruktioner. Men kvaliteten i bemötandet kan mer 
betraktas som hur mötet med den enskilda inringaren utvecklas, särskilt råd-
givarens förmåga att anpassa sig och agera efter de behov som framkommer.  

Avsnittet om samtalets analysfas handlar om vilka aktiviteter som anses 
centrala, vilket är ett viktigt reliabilitetsdrag eftersom poängen med att dela 
in samtalet i faser är att skapa en modell som alla kan följa. Avsnittet inleds 
med några övergripande och komplexa konkreta råd, t.ex. att sjuksköters-
kan måste arbeta ”med en fingertoppskänsla” (Samtalsprocessen 2006 s. 25) 
och att sjuksköterskan ”styr samtalet och arbetar tillsammans med den 
vårdsökande för att få en gemensam bild av problemet”. Den analytiska 
processen framställs annars som att rådgivaren bör skapa en hypotes om 
orsaken till problemet och ”tänka brett” och ställa relevanta frågor utifrån 
den (s. 7). Därefter beskrivs processen i sociala termer, t.ex. ska rådgivaren 
fråga inringaren om dennas ”föreställningar, farhågor och förväntningar” 
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(s. 7), dvs. uppnå samförstånd med inringaren. Motivera-fasen, där rådgiva-
ren presenterar sina råd, beskrivs å andra sidan som en retorisk uppgift. 
Hen ska vara ”trovärdig” i presentationen av lämplig åtgärd (s. 8), men även 
vara en god förhandlare, eftersom hen ska bekräfta inringarens perspektiv 
och samtidigt styra samtalet mot den rätta bedömningen. Fasbeskrivning-
arna avslutas med en moralisk aspekt, där ansvarsförhållanden kommente-
ras: det är inringarens ansvar att se till att åtgärdsförslagen blir verklighet.  

I den samtalsmetodiska delen av anvisningarna tas olika verktyg och 
strategier upp. Det gäller interaktionen med inringaren och handlar om 
konkreta handlingar och förslag på hur rådgivaren formulerar sig i olika 
situationer. Läsaren får information, råd och tips på allt från tonfall och 
talhastighet till interaktionsdrag. Bland annat ska rådgivaren spegla inringa-
rens känslor med fraser som ”det låter som”, ”du pekar på”, ”kan det vara så 
att …?”, ”jag hör att du är orolig/arg/ledsen” etc.  

Stödsignaler 
Ett viktigt område är s.k. stödljud och andra bekräftande kommunikations-
signaler. Det kommunikativa redskapet stödljud, som är så viktigt för sam-
tal generellt och särskilt för telefonsamtal, beskrivs på ett ganska splittrat 
sätt och utan bas i den omfattande samtalsforskning och kunskap om upp-
backningar och stödsignalers form och funktion som finns (t.ex. Green-
Vänttinen 2001). Det framhålls flera gånger att det är mycket viktigt att ge 
stödsignaler och att rådgivarna ska vara medvetna om de ”låter så att de inte 
förmedlar otålighet, stress eller nonchalans” (Samtalsprocessen 2006:17). 
Men det förekommer inga konkreta exempel på när stödsignalerna ska ges. 
Istället hänvisar man till rådgivarens egen självreglering och förmåga att 
lyssna inåt och på sig själv. Rådgivarna får dock veta att stödljuden ska ges 
aktivt, så att de ”stannar kvar i patientens berättelse” (s. 17), och då handlar 
det om att rikta uppmärksamheten och hindra sig själva från att vandra 
vidare i egna tankegångar. Stödljuden är således ett verktyg för att utöva 
självkontroll, men de utgör samtidigt en signal på om självkontrollen bris-
ter. Det sägs exempelvis att stödljuden är tydliga förmedlare av de eventuel-
la irrande tankegångar som rådgivaren kan ha. Man varnar för att stödlju-
den kan förmedla rådgivarens ”trötthet”, ”arrogans” och ”otålighet” (s. 21). 
Vid analyser av faktiska samtal visar det sig dock att stödsignalens funktion 
snarare är styrande för samtalet och inringaren än självreglerande (Land-
qvist 2011). I anvisningarna sägs också att rådgivaren kan använda stödsig-
naler för att förhindra att inringarens berättelse svävar ut. Man ger då rådet 
att vara ”återhållssam med stödljud” (s. 21). En utsvävad berättelse anses 
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vara orsakad av att rådgivarens stödljud förmedlat uppmuntran, men alltså 
utan rådgivarens intention.    

Metakommunikation 
Ett annat område är explicita metakommentarer, dvs. olika aspekter av att 
referera till det pågående samtalet. Man får uppfattningen att samtalsstrate-
gier på metanivå är betydelsefulla av flera olika skäl. Verktyget ”ge ett kvit-
to”, dvs. spegla inringarens yttranden explicit (Samtalsprocessen 2006, s.10), 
sägs exempelvis ha med rådgivarens självkontroll att göra, att undvika att bli 
irriterad på inringaren. I de fall rådgivarna känner så bör de explicit säga att 
de vill ställa frågor, behöver få veta mer osv. (s. 15). Metakommunikationen 
reglerar alltså samtalet. Rådgivaren ska också använda metakommentarer när 
sammanfattningen inleds (t.ex. ”få se nu om jag förstått dig rätt”). Då är det 
mer en fråga om en pedagogisk funktion, att göra sammanfattningen ”tydlig”.  

Hur rådgivaren ska rikta sig till inringaren nämns också i samband med 
metakommunikativa funktioner, som att ge inringaren beröm (t.ex. ”du gav 
mig en bra bild av situationen”, s. 18). Detta sägs leda till ökad samverkan 
med syftet att ”arbeta mot ett samförstånd”. Man ger bland annat rådet att 
upprepa de viktiga ord som inringaren använder, som ett eko. Rådgivaren 
ska också omformulera på ett sätt som lyfter fram det centrala i en berättel-
se, där hen sedan lämnar plats för korrigering av inringaren. Detta samtals-
ideal påminner mycket om det samspel som man kan finna i främst psyko-
terapeutiska samtal, dvs. att samtalet domineras av sekvenser av terapeutens 
omformuleringar och speglingar som sedan patienten bekräftar och utveck-
lar (Hak & de Boer 1996). Rådgivaren kan alltså explicit spegla inringarens 
upplevelse (t.ex. ”det låter som …”) och även problematisera inringarens 
berättelse, om denne är för entydig eller brister i logiska led.  

Frågor 
Ett centralt avsnitt i Samtalsprocessen handlar om ”konsten att ställa frå-
gor” (s. 26). Här sägs att vissa frågor är kartläggande, så kallade öppna frå-
gor. En öppen fråga inleds med ”frågeord som när, vad, hur, på vilket sätt”. 
Och de frågor som inleds med hur leder ”mot känslor”, medan vad och 
vilka leder ”mot fakta”, vilket förmodligen ska förstås som motsatsen till 
känslor. Vidare sägs att varför kan upplevas som kritiskt anklagande, och att 
varför-frågor ska undvikas Den här typen av specifika tips är i bästa fall 
välvilliga, men de är knappast användbara, ibland direkt felaktiga. En hur-
fråga behöver ju inte alls leda mot känslor liksom vad inte måste leda mot 
fakta. Och det finns många situationer där varför är en mycket lämplig 
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språkhandling, även i sjukvårdssammanhang. Men här menar man alltså att 
valet av frågeord avgör frågans innehåll, karaktär och lämplighet i situatio-
nen. Då frångår man helt processer som interaktion och ömsesidig tolkning 
av vad som sägs och uttrycks i samtalet. Alla frågor kan, tolkade från den 
situation där de ställs, vara förolämpande, likaså kan alla frågetyper uppfat-
tas som adekvata, om situationen ger relevans för dem.  

Anvisningarnas omsättning i samtal   
Vid en jämförelse med en korpus av inspelade samtal från sjukvårdsrådgiv-
ningen visar det sig att många av de konkreta anvisningarna inte följs av 
rådgivarna. Ett exempel är de fraser som rådgivaren ska använda för att 
spegla inringarens känslor. Det är i själva verket högst ovanligt att rådgivar-
na explicit berör inringarens oro eller ilska. Inte heller följs det konkreta 
förslaget att använda ordet samtidigt istället för men för att undvika en an-
klagande betydelse, och det är knappast troligt att språkliga funktioner kan 
fastställas i dekontextualiserade råd på ett så entydigt sätt som de framförs, 
eftersom språkhandlingar brukar utföras som en relevant respons på något i 
kontexten. Om anvisningarna hade en bas i empiriska studier av samtal 
skulle råden möjligen istället baseras på grundläggande principer för hur ett 
samtal förs, särskilt i institutionella kontexter.  

I texten tas slutna frågor upp, vanligen ja/nej-frågor. De ska användas 
när rådgivarna vill ”få svar på fakta, få något förtydligat eller behöver kom-
pletteringar i sin kartläggning” (Samtalsprocessen 2006 s. 27), dvs. inte 
öppna mot ny information utan till bekräftelse på sådant de anar men som 
fortfarande är vagt. En genomsökning av hela materialet visar att dessa 
frågor nästan aldrig leder till korta, avgränsade svar utan till ny information, 
vilket följande exempel visar:  

 
1  S: men du har inga andra förkylningssymtom då? 
2  I: ingenting alltså ingenting 
3  S: ingenting men ont i magen tycker du? 
4  I: det känns som om allting rullar ihop därinne det kan ju va att  
5     jag varit magsjuk och så  
6  S: men tycker du att det lättar då nånting den här magvärken när  
7     du har kräktes eller är det nåt som sitter i hela tiden eller? 
8  I: jag hade inte den när jag kräktes 
9  S: men den kom efter att du slutade att kräkas? 
10 I: precis jag slutade kräkas kanske vid två på dan och sen har  
11    jag sovit lite och sen vaknade jag upp vid fyra jag hade känt  
12    mig liksom mör i kroppen och så där men inget konstigt men nu  
13    är det värre 
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I exemplet skapas utrymme för den inringande personen att berätta hur det 
känns i magen, hur sjukdomsförloppet sett ut och hur symtomen kan för-
klaras – enbart utifrån ja/nej-frågor. Enligt Ruusuvuori (2000) överskuggar 
deltagarnas förståelse för verksamhetens villkor ja/nej-frågans prefererade 
svarstyp. En ja/nej-fråga kan därför ge preferens för ett kort medgivande 
eller nekande men även uppfattas som en uppmaning att berätta fritt kring 
frågans tema. Här ges också flerledade frågor (Linell m.fl. 2003) som ser ut 
att syfta till att ge inringaren lämpliga svarsalternativ (rad 6–7), men inring-
aren väljer ett eget svar. Vidare ser formuleringar av typen tycker du (rad 3) 
finalt i frågan ut att vara konventionaliserade inom många institutionella 
miljöer (Lindholm 2003:100–103), och även de kan uppfattas som en upp-
maning att tala fritt, eftersom de fokuserar personens subjektiva upplevelse. 
Om frågor fungerar som öppnande eller slutande har förmodligen inte så 
mycket med formuleringen att göra utan beror på samtalskontexten. Det är 
till stor del interaktionen mellan samtalsdeltagarna som skapar kontexten 
och ständigt uppdaterar den, dvs. deltagarna antar och förstår det som hän-
der på det sätt som framstår som rimligast (bl.a. enligt relevansteorin, Sper-
ber & Wilson 1995). Deltagarna anpassar sig till den kontext som de uppfat-
tar relevant och formulerar sig i enlighet med den, varför råd kring valet av 
frågetyp blir trivialt, eftersom detta är något som den redan kompetenta 
rådgivaren gör automatiskt. 

I följande exempel visas hur rådet att inte använda man i motivera-fasen 
efterföljs (att rådgivaren ska använda ”tydliga budskap” (s. 38), dvs. jag och 
inte man):  
 

1  S: och därför säger man så här att man vill att dom ändå ska  
2     bedömas av en läkare på grund av det 
3  I: ja 
4  S: och det andra som jag är lite osäker på det är den här  
5     tröttheten och det kan ju bero på att det är sovtid nu 
6  I: jaja kan det ju precis 
7  S: ja och man ska ju inte negligera det om det skulle vara så så  
8     är det inte bra 
9  I: nej 

Att använda man som referens till en allmän praxis, vilket görs i detta ex-
empel, är knappast otydligt. Snarare framstår det som det lämpliga valet av 
pronomen om man vill vara så exakt som möjligt när det gäller inklude-
ringen av referenter. Att använda jag skulle göra rådet mindre tydligt, för 
det skulle låta som om råden baserades på rådgivarens personliga åsikt eller 
vana (vilket också är betydelsen av ”jag” i exemplet ovan). I det här fallet är 
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alltså rådgivarens spontana val av pronomen tydligare än det val som re-
kommenderas i anvisningarna.     

Slutsats  
Samtalsanalysen kan på flera sätt ge en mer detaljerad bild av verksamheten 
än den som ges i anvisningarna. Dessutom framkommer nya dimensioner, 
som har att göra med anvisningarnas pragmatiska validitet. Bland annat 
visar sig flera av de konkreta råden oanvändbara, felaktiga eller onödiga. Att 
jämföra anvisningstexten med inspelade samtal är alltså en tacksam metod 
för att kasta ljus över dessa diskrepanser, vilka kanske inte skulle framträda 
tydligt annars.  

Förklaringen till att de konkreta råden inte följs verkar främst vara att 
rådgivarna själva kan – och måste – avgöra när det är rätt att agera på det 
ena eller andra sättet. Dessutom behöver de använda all sin uppmärksamhet 
åt det samtal som de just genomför och åt den person som de talar med – 
snarare än att samtidigt t.ex. läsa i anvisningarna. Dock behöver inte anvis-
ningarna för den sakens skull vara felaktiga eller missvisande. Snarare är 
frågan på vilken konkret nivå som samtalsdeltagare har möjlighet att följa 
instruktioner. Det visar sig ju svårt att exempelvis ge förslag på konkreta 
språkval, som fråge- eller bindeord. Men det är å andra sidan svårt att skapa 
reliabilitet utifrån allmänna förhållningssätt. Man får hålla med Cameron 
om att man knappast kan normera sådant som samtalsdeltagarna måste 
utföra utifrån en automatiserad samtalskompetens och erfarenhetsbaserad 
yrkeskunskap. Man kan kanske jämföra med skrivmanualer, där alla vet att 
en viss skrivförmåga och skrivglädje kan behövas för att det skrivna ska bli 
bra. Sådant kan knappast föreskrivas. Skrivmanualerna fungerar bäst när 
det kommer till formella krav, som interpunktion och syntax, medan det är 
svårare att klart instruera om textbindning, språklig variation, tematik osv.   

En språkvetenskaplig studie som den här tenderar att betona situations-
anpassningens roll för bedömning av skicklighet – medan verksamheten tar 
situerad kommunikationsskicklighet för given och istället betonar instruk-
tioner och andra gemensamma modeller i kvalitetsarbetet. I situationer då 
felaktigheter upptäcks hänvisar man tillbaka till arbetsinstruktionen och 
efterlyser tillägg, redigering osv. Man förbättrar och utvecklar verksamheten 
kollektivt på så sätt. Med ett variationsorienterat synsätt och ett anpass-
ningsideal blir det svårare att skapa en gemensam grund för verksamhetens 
kommunikationssätt. En sådan grund skulle dock höja validiteten för hela 
verksamheten, t.ex. så att varje problem får sin optimala behandling av be-
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dömaren/rådgivaren. Att bedöma samtalens validitet är alltså en betydelse-
full aspekt i den meningen att rådgivarna anpassar sig till inringaren och 
agerar med känsla och inlevelse. Eventuellt fyller anvisningarna främst en 
funktion i utbildningen av nyanställda eller som ett beskrivande dokument 
av verksamheten.  

Frågan är då hur man ska se på anvisningarna som norm. I vilken grad 
bör man tolerera avvikelser och hur ska användarna läsa och förstå dem? 
Ska anvisningarna betraktas som ett stöd i arbetet eller som ett huvudsakligt 
instrument för värdering av enskilda rådgivares insatser? I de fall då in-
struktioner följs kan man se det som att de rekontextualiseras i ett antal 
konkreta instanser av rådgivning, eller tvärtom, att den praxis som arbetats 
fram av en kollektiv erfarenhet har fått kodad form i en skriven instruktion. 
Förmodligen gäller båda riktningarna, eftersom instruktionen används som 
utbildnings- och introduktionsmaterial. Praxis traderas på så sätt vidare till 
nya generationer. Men det kan också handla om att det finns en generell 
praxis inom vårdsamtal att samtala enligt något visst mönster, som inklude-
rats i instruktionen, dvs. en generell praxis blir rekontextualiserad i en spe-
cifik kontext och därmed omvärderad från vårdsamtalspraxis till rådgivar-
praxis. De textkedjor som man kan ana här är således knappast resultatet av 
en medveten urvals- och beskrivningspraktik. Det är inte enbart mellan de 
enskilda rådgivningssamtalen och anvisningarna som det förekommer en 
intertextuell relation, utan även mellan alla de otaliga samtalsbidragen och 
en vårdpraxis, en rådgivningspraxis och rådgivarnas personliga erfarenhet. 
Det går helt enkelt inte att bedöma varje enskild handling som lyckad eller 
ej utifrån givna kriterier. Man ska också komma ihåg att utgångspunkten är 
att sjukvårdsrådgivningen är intimt kopplad till säkerhet och krishantering, 
vilket innebär att rådgivare avråds från att gå på magkänslan. Tvärtom vill 
man kvalitetssäkra alla aktiviteter som ingår i verksamheten. Hur ett samtal 
ska genomföras bör alltså dokumenteras, läras ut och sedan upprepas av 
deltagarna. Ett reglerande verktyg kan emellertid inte få någon avgörande 
plats i bedömningen av kompetensbild, eftersom den bygger på att rådgiva-
ren använder sin erfarenhet och känsla i varje samtal. Man bör således dra 
slutsatsen att den enskildas reflektion och egna analys inför varje val av 
samtalsdrag avgör hur lyckat samtalet blir.  
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Referens, perspektiv och sociala relationer 
Samtalsanalys av videoinspelningar från  

två förlossningsavdelningar 

Shirley Näslund 
 
Ett referensuttrycks innebörd skapas i ett samspel mellan dess lexikala re-
surser och den kontext det uppträder i (Norén & Linell 2007:387). Vidare 
anger varje val av referensuttryck ett visst perspektiv; det konstruerar en viss 
verklighetsbild och väcker vissa konnotationer att förhålla sig till (jfr Scheg-
loff 1972, Sacks 1992). Till exempel förmedlar en student som refererar till 
sitt lärosäte med skola en annan bild av det och sin inställning till det, än 
den som använder universitet.  

Föreliggande studie visar å ena sidan hur förlossningspersonalens olika 
val av referensuttryck anpassas efter den institutionella uppgiften för hän-
der och får situationen och barnet att framträda i olika dagrar. Å andra 
sidan visar den hur föderskans olika val av referensuttryck anpassas efter 
den fas hon befinner sig i och framför hennes perspektiv på situationen och 
barnet.  Framför allt visar studien hur referensuttrycken och de därtill hö-
rande perspektiven förhandlas under dessa samtalsdeltagares interaktion, 
hur de bryts mot varandra, sammanfaller eller bygger på varandra.  

I artikeln tillämpas samtalsanalys (eng. Conversation Analysis). Det in-
nebär ett avstamp i frågan Varför används just detta referensuttryck just nu? 
(jfr Schegloff & Sacks 1973:299). För att besvara den sätts uttrycket mot 
bakgrund av sin samtals- och situationskontext. Jag undersöker dels vad 
referensuttrycket åstadkommer i förhållande till det föregående sagda, dels 
vilka förutsättningar det skapar för nästkommande yttrande. Materialet be-
står primärt av fyra förlossningsinspelningar ur TV-dokumentärer, produce-
rade mellan år 2007 och 2009. I fotnotssystemet omnämns tre ytterligare in-
spelningar i jämförande syfte. Samtliga inspelningar finns tillgängliga i Kungli-
ga bibliotekets mediedatabas. Genom att studera interaktion i realtid kan man 
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både få detaljerad kunskap om kända institutionella praktiker och upptäcka 
existensen av mindre kända sådana (Peräkylä & Vehviläinen 2003:747).  

Perspektiverande summering, kontrastering och 
upptrappning – tre olika funktioner hos referensuttryck i 
interaktion  
Meningsskapandet och -omskapandet i samtal framgår vid jämförelse av 
olika uttryck för samma referent. När samtalsdeltagarna generaliserar, spe-
cificerar eller korrigerar ett tidigare nämnt uttryck blir detta semantiska 
arbete påfallande. Om endast ett referensuttryck förekommer, kan man 
pröva vad det åstadkommer i förhållande till de alternativ som hade kunnat 
användas (Deppermann 2011a:116, 121). I samtalsutdragen från förloss-
ningsrummet fokuseras tre funktioner som referensuttryck kan få i interak-
tion: perspektiverande summering, kontrastering och upptrappning.  

Termen perspektiverande summering är min översättning av engelskans 
notionalization, som innebär att en beskrivning eller en berättelse som 
framförs av en talare kondenseras till en vinklad nominalfras av nästa talare. 
Därigenom kategoriseras beskrivningen eller berättelsen på ett visst sätt; 
den tillförs ett visst, och i många fall nytt, perspektiv (Deppermann 2011:b 
155, 173). En beskrivning av ett par människors handlingar kan t.ex. kon-
denseras till Vilka hycklare! även om beskrivningen i sig saknar denna mo-
raliserande infallsvinkel (s. 176). En perspektiverande summering kan an-
vändas strategiskt, eftersom den tenderar att ha en topikstängande verkan. 
Med andra ord kan den gynna befästandet av den syn på beskrivningens 
eller berättelsens kvintessens som talaren vill förmedla (jfr s. 173, 178).  

Termen kontrastering omfattar flera olika praktiker. Den kan avse ett 
förstärkande av skillnader genom att man låter två ord som tillhör samma 
övergripande kategori uppträda som motsatspar (jfr Bilmes 2011:135). På så 
vis kan det ena eller andra framträda ännu tydligare, som i sentensen Livet 
är kort, konsten lång där konstverkets odödlighet får ett särskilt eftertryck i 
jämförelse med livets korthet. I interaktion kan även en annan typ av kon-
trastering skapas. Själva aktiviteten hos samtalsdeltagare att förmedla åt-
skilda bilder av en situation kan förläna ord, som annars inte skulle uppträ-
da som varandras motsatser, en kontrasterande verkan. Det framgår när 
den andre talaren inte relaterar till den förste talarens referensuttryck, utan 
negerar eller omformulerar det. Till exempel kan en åtalad bemöda sig om 
att använda ett annat referensuttryck än åklagaren i beskrivningen av sam-
ma händelse (Deppermann 2005:289–292). 



 
 

R E F E R E N S ,  P E R S P E K T I V  O C H  S O C I A L A  R E L A T I O N E R  

 65 

Med upptrappning avses att referensuttrycken för samma referent inten-
sifieras under samtalets gång genom en utveckling från det generella till det 
specifika (jfr Bilmes 2011:135). Graden av specificering skapar bestämda 
förutsättningar för vad som kan sägas fortsättningsvis. Den kan således 
styra samtalet i en viss riktning (s. 147).  

Analys 
I följande fyra exempel ska vi se hur synen på förlossningssituationen, 
smärtan och barnet vinklas genom olika val av referensuttryck som avpassas 
efter samtals- och situationskontexten.1  

”Dumma unge” – en perspektiverande summering som kan avleda 
Föderskan i följande exempel har föresatt sig att föda på naturlig väg, efter 
att hennes första förlossning avslutats med ett oplanerat kejsarsnitt. Hennes 
föresats kan sättas i samband med att förlossningen i den svenska kulturen 
ter sig som ett kvinndomsprov eller en individuell prestation (Jordan 
1993:48).2 I detta ljus kan en diskussion om att avsluta förlossningen med 
ett kejsarsnitt vara känslig. Barnmorskan i exemplet står inför en sådan 
diskussion. Värkarna är svaga, det fullgångna fostret tränger inte nedåt, och 
mätinstrumenten registrerar oroväckande värden när föderskan ändrar 
ställning. Barnmorskan har precis aviserat en provtagning för att kontrolle-
ra hur fostret mår. Barnmorskan (BM) och föderskans partner (P) sitter på 
varsin sida om sängen, där föderskan ligger. Interaktionen är transkriberad 
enligt samtalsanalytisk konvention (Jefferson 2004). 
 
Exempel 1 
 
Barnmorskorna 2, SVT: 2007, Tidskod: 16.13–16.33 
 

1 BM: Du, ((stannar upp i talet och skakar på huvudet))ni har   
    varit med förr. 

2 P:  Jo (  ) 
3 BM: Ni vet precis att man ser= 

4 P:  =Ett antal sådana3 (.) vi har varit med om. 

                                                 
1 Analys av exempel 2–4 förekommer även i min artikel I begynnelsen var ordet – tal 
genom ofödda och nyfödda på förlossningsavdelningen (u. u. Språk och stil). Den arti-
keln inriktar sig inte på referensuttryck, utan på fenomenet att tala genom andra, varför 
observationerna är av en annan art än i föreliggande artikel.  
2 Ett uttryck för det finns i TV-dokumentären En unge i minuten. När förlossningsläka-
ren meddelar en föderska att förlossningen måste avslutas med kejsarsnitt yttrar hon: Jag 
känner mig som en loser (TV 4, 2011-05-15, tidskod 45.18). 
3 Med sådana åsyftas alla de prover som togs under den första förlossningen. 
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5 BM: Jo vi har faktiskt varit inne och läst i er ((ler))gamla 
6 P:  Har ni gjort det? heh heh 
7 BM: journal 
8 P:  Ja: 
9 BM: så vi fick en bild av lite hur hur-- 
10 P:  >Ja det var det.< 
11 BM: Trängde huvudet ner då? 
12 P:  Nej 
13 BM: Var det liksom att det stod still?  
14 P:  Ja 
15 BM: hela tiden? 
16 P:  Ja  
17 BM: Också? 
18 P:  .hh Ja precis. 
19 BM: Samma sätt? 
20 P:  Samma sätt (0.5) bara tvärstopp. 
21 BM: .pt .mthh ((böjer sig fram mot F:s mage))Dumma unge 
22     ((återtar sin upprätta sittande position)) 
23 ?:  ( ) 
Klipp 

Under utfrågningen om de problem som uppstod under den första förloss-
ningen bygger barnmorskan och föderskans partner tillsammans upp en 
analogi mellan det dåvarande och det pågående förloppet. Eftersom barn-
morskan redan tagit del av den första förlossningens förlopp genom jour-
nalanteckningarna (rad 5–6), torde syftet med utfrågningen snarare vara att 
tala fram denna analogi än att inhämta information. Framtalandet av 
analogin kan förbereda föderskan på att hon inte heller denna gång kan 
föda på naturlig väg.4 Partnern fyller på barnmorskans yttranden (rad 20) 
eller förekommer dem innan de har hunnit kompletteras (rad 6 och 10). 
Samförståndet når en höjdpunkt i hans upprepning och uppgradering av 
barnmorskans Samma sätt till Samma sätt (0.5) bara tvärstopp (rad 19–20). 
Därpå böjer hon sig fram mot föderskans mage och tilltalar det fullgångna 
fostret med Dumma unge (rad 21). Det föregås av ett smackljud i kombina-
tion med en inandning, vilket signalerar att ett problem föreligger. Nomi-
nalfrasen Dumma unge kan betraktas som en perspektiverande summering 
av hela den analoga situationsbeskrivning som föderskans partner gett. 
Tillmälet Dumma unge summerar situationen samtidigt som talaren tillför 
ett nytt perspektiv på den. Partnern har gett information om den tidigare 
förlossningens problematik utan att ange någon agent eller kausalitet (rad 
11–20). När barnmorskan gör en perspektiverande summering skapar hon 
både en agent och ett orsakssamband. Tillmälet Dumma unge talar fram 
barnet som trilskt, som om det personligen var upphov till att förlossningen 
gått i stå. Mot bakgrund av föderskans föresats att föda naturligt kan denna 

                                                 
4 Kort därpå ställs föderskan inför valet att bestämma sig för ett kejsarsnitt eller avvakta 
lite till. Hon låter förlossningsläkaren fatta beslutet åt henne och denna väljer kejsarsnitt. 
Föderskan uttrycker sorg över beslutet, men finner sig i det (tidskod 18.40–19.50).    
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perspektiverande summering, som pekar ut barnet som syndabock, avleda 
henne från att skuldbelägga sig själv.5  

Medan analysen av detta exempel fokuserade på barnmorskans bruk av 
ett särskilt referensuttryck vid en topikstängning, kommer nästa exempel att 
belysa hur barnmorskans och föderskans referensuttryck för samma refe-
rent bryts mot varandra under pågående topik.  

Bebisen versus huvudet – konkurrerande perspektiv som uttrycks genom 
kontrastering  
I följande exempel blir föderskan (F) undersökt i stående ställning av barn-
morskan, som hukar vid hennes sida.  

Exempel 2 
 
Barnmorskorna  6, SVT: 2007,  Tidskod: 06.25–06.50  
 
 1  BM: Bebisen står precis innanför. 
 2      (2.0) 
 3  F:  Känner du att det har sjunkit nu? 
 4  BM: Jaa o ja 
 5  F:  Ha ha: 
 6  BM: Ha ha: ((leende)) 
 7  P:  Ha ha: 
 8  F:  Ha ha: 
 9  BM: [Nu vill den komma ut.   
 10     [F och P ler 
     11 BM: Ska vi satsa på det då? 
 12 F:  Tror du att det är (0.3) mindre smärtsamt för mig   
 13     att stå så här än att ligga runt på rygg? 

 
Inledningsvis ska vi fästa uppmärksamheten på ett enhetligt perspektiv på 
det fullgångna fostret. Det framträder i ha ha:-sviten (rad 5–8) som bildas i 
ett samspel mellan föderska, barnmorska och partner. Uttrycket ha ha: 
skulle kunna översättas med nu har jag dig, och det förmedlar en föreställ-
ning om det fullgångna fostret som en gäckande varelse som ringats in. Det 
kan sättas i samband med att det ännu är ofött, ännu tillhör en dunkel värld.  

De perspektiv som konkurrerar med varandra framställer det fullgångna 
fostret på olika sätt. Barnmorskan refererar till hela varelsen genom det 
människobetecknande ordet bebisen (rad 1). Föderskan anknyter emellertid 
inte till detta referensuttryck. Istället använder hon sig av pronomenet det i 
                                                 
5 Dumma unge kan rymma ytterligare betydelselager i föreliggande kontext. Det drastis-
ka tilltalet av fostret i magen, som om det hade kapacitet att förstå barnmorskan och som 
om hon själv hade en annan roll än den sansade institutionella företrädarens, lättar upp 
och följer i det avseendet ett generellt mönster för hur problemskildringar avslutas i 
samtal (jfr Jefferson 1988:433 ff.). Vidare förmedlar uttrycket Dumma unge en bild av 
det fullgångna fostret som så livskraftigt att det kan ställa till med rackartyg, vilket kan 
verka betryggande i denna prekära situation. 
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frågan Känner du att det har sjunkit nu? (rad 3). Med all sannolikhet refere-
rar det till huvudet. I förlossningssammanhang brukar man tala om att det 
just är huvudet som sjunker (se t.ex. NE 7, 1992:217).6 Genom ordvalet det 
abstraheras bebisen således till en för föderskan högrelevant kroppsdel. När 
barnmorskan återupptar syftningen på barnet efter ha ha:-sviten, anknyter 
hon i sin tur inte till det. Istället använder hon sig av pronomenet den (rad 
9) som återkopplar till bebisen. Både föderskan och barnmorskan bryter 
därvid mot den s.k. minimaliseringsregeln för samtal, dvs. de bryter mot 
regeln att hålla sig till samma typ av referensform för referenten (jfr Sacks & 
Schegloff 1979:16–17). Brottet mot denna samtalsregel vittnar om att par-
terna bemödar sig om att förmedla åtskilda perspektiv. Barnmorskans refe-
rensuttryck förmedlar ett barnfokuserat perspektiv, föderskans ett värkar-
betsfokuserat. De olika ingångarna till situationen framförs även genom de 
olika valen av verb. I barnmorskans Bebisen står precis innanför (rad 1) står 
barnet – det utför en aktiv handling, medan det i föderskans därpå följande 
fråga Känner du att det har sjunkit nu? handlar om att dess huvud passivt 
undergått ett skeende – sjunkit. I det förra fallet handlar det om en liten 
människa som ska ta sig ut, i det senare om ett huvud som ska pressas nedåt 
med föderskans krafter. Valet att referera till helheten eller delen avpassas 
efter det perspektiv på situationen som talaren vill förmedla (jfr Bilmes 
2011:135). I sig bildar varken bebisen/den och (huvudet)/det eller stå och 
sjunka några semantiska motsatser. Det är den situerade samtalsaktiviteten 
som ger orden en kontrastiv laddning.  

De åtskilda perspektiven i exemplet, det barnfokuserade respektive det 
värkarbetsfokuserade, kan i själva verket betraktas som komplementära. Barn-
morskans kontrastering ger en människoskapande konkretion åt varelsen i 
moderlivet, som kan sporra föderskan i hennes inriktning på krystarbetet.  

I nästa exempel uppträder en annan typ och ett annat bruk av kontraste-
ring. Det handlar om en kontrastering som skapas genom att två semantiskt 
motsatta ord ställs i relief mot varandra av samma talare.  

Kontrastering av där och här – om en strategisk lokalisering av smärtan 
och barnet 
I följande exempel befinner sig föderskan i krystskedets intensiva fas.  

                                                 
6 Att det skulle referera till barnet är mindre sannolikt, dels av nämnda anledning, dels 
enär en återkoppling till det nyss nämnda ordet bebisen med den skulle vara det naturli-
ga alternativet vid en syftning på hela barnet.  
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Exempel 3 
 
Sjukhuset 3:50, TV3: 2008, Tidskod: 08.50–09.25 
 
 1  F:  aaaaah DET GÖR ~OOO~NT  
 2  BM: Ja det trycker jättemycket där bakpå.  
 3  BM: [Jag förstår det(.)att det gör det. (O.3) Mm. 
 4  F:  [hh. hh.((utstöter ett frustande ljud med utandningen)) 
 5  BM: ↑Och nu står bebisen precis här och trycker och vill  
 6      komma ut ((tittar mot underlivet)) 
 7      precis här (0.5).↑ När du trycker på s- så såg jag lite  
 8      hår (.) lite av bebisens hår. 

 9  (3.0) 
 10 F:  Bebisens ~va↑h~?  
 11 BM: Bebisens kalufs. 

Smärtförnimmelsen och det fullgångna fostret torde befinna sig på samma 
plats. Det framgår av det för skeendet centrala verbet trycker som både an-
vänds för att beskriva den kraft som drabbar föderskan – Ja det trycker jät-
temycket där bakpå (rad 2) – och det fullgångna fostrets pågående handling: 
↑Och nu står bebisen precis här och trycker…↑ (rad 5). Barnmorskan förläg-
ger dem emellertid till olika platser med olika grad av aktualitet. Hon lokali-
serar smärtan till ett avlägset där bakpå (rad 2), för att sedan upprepade 
gånger låta bebisen framträda i ett precis här (rad 5 och 7). På så vis iscensät-
ter hon en förskjutning av fokus från smärtan till bebisen och visualisering-
en av den. Genom kontrasten mot skeendet där, kan skeendet som förläggs 
till här framträda i ett skarpare ljus. I sammanhanget skapar barnmorskan 
även en upptrappning; hon specificerar bilden av barnet genom att rappor-
tera om dess hår: … så såg jag lite hår (.) lite av bebisens hår (rad 7–8). Av 
föderskans svar att döma, Bebisens ~va↑ h~? (rad 10), lyckas bilden av det 
härstädes barnet distrahera henne från upptagenheten med smärtan.  

I nästa exempel analyseras, i likhet med exempel 2, en kedja av referens-
uttryck för samma referent. Samtalsdeltagarna bygger både på sina egna och 
varandras referensuttryck i samkonstruktionen av en upptrappning.  

Från någonting till en liten Wilma – förmänskligande och 
kontaktskapande upptrappning 
Barnet har precis fötts och fångats upp av barnmorskan och undersköters-
kan (U). Föderskan, som är i färd med att pusta ut efter krystarbetet, står på 
knä mot sänggaveln med ryggen mot barnet.  I denna situation talar barn-
morskan och undersköterskan fram barnets ankomst.  
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Exempel 4 
 
Sjukhuset 1:17, TV3: 2008, Tidskod: 19.57 20.04  
 
 1  BM: [↑Hej vännen↑    ] 
 2      [((P ler mot kameran))] 
 3  U:  ↑Välkommen↑  
 4  F:  hh. .hh (.)Va↑? ((matthet i rösten)) 
 5  U:  ↑Välkommen↑ 
 6  BM: [(     )] 
 7  U:  [↑En sån]fin krabat↑  
 8      [((inzoomning av F och P som omfamnar varandra  
 9  BM: (   ) Nu ska vi se här, 

Barnmorskan positionerar barnet som något kärt och familjärt genom att 
tilltala det med vännen (rad 1). Föderskan är upptagen med att pusta ut och 
kan inte se vad som försiggår bakom henne, vilket framgår av andhämt-
ningen och det frågande Va↑? (rad 4). Kort därpå refererar undersköterskan 
till barnet, denna gång med en annan typ av uttryck: fin krabat (rad 7). Me-
dan vännen anger en egenskap hos talaren, dvs. ett affektivt förhållande till 
barnet, är krabat inriktat på barnet i sig och dess egenskaper. Ordet krabat 
är specificerande såtillvida att det är liktydigt med ostyrigt barn (Hellquist 
1970:503). Det kan sättas i samband med att barnet precis har passerat trös-
keln till vår värld, varför det alltjämt vilar något otämjt över det. I det avse-
endet finns det en parallell mellan krabat och ha ha: i exempel 2. Därtill 
understryker krabat att barnet är friskt, att det spritter av liv. Vidare specifi-
ceras barnet genom bestämningen fin. Undersköterskan skapar således en 
upptrappning från barnmorskans vännen till fin krabat. Denna upptrapp-
ning kan bero på att den medtagna föderskans respons på barnets födelse 
endast utgjorts av ett Va↑?. Såväl omtagningen av ↑Välkommen↑ (rad 5) 
som upptrappningen till fin krabat sker i nära anslutning till Va↑? och ska-
par var och en för sig en betoning på barnets ankomst till världen.  

En kort stund senare har föderskan andats ut, lagt sig tillrätta på rygg i 
sängen och fått barnet till sig på bröstet. Nu är det dags för föräldrarna att 
etablera kontakt med barnet, vilket underlättas om det personifieras med 
hjälp av köns- och namnbestämning.  
 
Tidskod: 20.22–20.40  

 
1 F:  Vad är det för någonting? 
2       (0.5) 
3 BM: Jag vet inte. Ni får titta vem det är. 
4 (1.0) 
5 F:  Jag törs inte hålla 
6 BM: Joorå 
7     ((U lyfter upp och håller upp B)) 
8 F:  En pojk, (0.5) ne:j en liten flicka  
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9     ((U placerar B på bröstet igen)) 
10 F:  En liten flicka 
11 BM: ↑He:j, är det ljust här i världen va?↑ 
12 F:  En liten Wilma 
13 BM: Är det en liten Wilma? 
14 F:  Hon har dina ögon ((vänder huvudet i P:s riktning)) 

När föderskan inledningsvis frågar Vad är det för någonting? (rad 1), per-
sonifierar hon inte barnet. Barnmorskan förmedlar däremot ett förmänskli-
gande perspektiv genom att hänvisa till barnet i egenskap av person: Ni får 
titta vem det är.7 Kontrasteringen mellan föderskans någonting och barn-
morskans vem påminner om den mellan föderskans det och barnmorskans 
bebisen i exempel 2. De åtskilda infallsvinklarna på barnet, som de olika 
valen av referensuttryck åskådliggör, skulle kunna förklaras av att perspek-
tivövergången från foster till människa sker i långsammare takt för föders-
kan, som burit på fostret i nio månader, än för barnmorskan.  

Efter att ha beskådat genitalierna kan föderskan konstatera att det är en 
liten flicka (rad 8). Kort därpå tillägger hon: En liten Wilma (rad 12). Köns-
bestämningen som innebär en specificering, möjliggör namnbestämningen 
som i sin tur innebär ytterligare en specificering. Referensuttryckets grad av 
specificering skapar med andra ord förutsättningar för vad som kan upp-
träda därnäst. Övergången från en liten flicka till en liten Wilma utgör en 
upptrappning som personifierar det nyfödda barnet närmare, men inte fullt 
ut. Barnet kategoriseras nämligen som någon ur en överordnad grupp av 
Wilma-personer. Samma typ av kategorisering (t.ex. en liten Molly) uppträ-
der i andra förlossningsinspelningar.8 Att den personifierande processen 
inte löper hela linan ut är naturligt; fostret har precis övergått till en männi-
ska att lära känna.  

Barnmorskan ansluter sig till föderskans upptrappning i och med Är det 
en liten Wilma? (rad 13). När föderskan sedan tilltalar sin partner med or-
den Hon har dina ögon (rad 14), tillförs en annan specificering; flickebarnet 
sätts in i ett historiskt sammanhang, i ett i köttet inskrivet släktskap med 
fadern. Upptrappningen till en liten Wilma med sin faders ögon torde sti-
mulera föräldrarnas kontakttagande med barnet.  

Det nyfödda barnet framstår till en början som tämligen opersonifierat, 
som vännen, en fin krabat, någonting. Inom loppet av ett tjugotal sekunder 

                                                 
7 Omformuleringen från någonting till vem är även intressant såtillvida att en koppling 
mellan kön och personlighet talas fram. Barnmorskans svar på föderskans fråga om 
könet – Ni får titta vem det är – implicerar att vetskapen om könet innebär en vetskap 
om personligheten. 
8 För en liten Molly, se TV4:s En unge i minuten 2011-05-22, tidskod 57.31. Se även en 
Pär Arvid i Av egen kraft 1991, tidskod 51.41. 
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talar föderskan och barnmorskan tillsammans fram dess mänskliga karaktär 
i en kedja av allt mer inringande referensuttryck, som utlöses av frågan om 
könet. Övergången från fullgånget foster till människa sker både genom det 
fysiska framfödandet och genom referensuttryckens progression. 

Sammanfattning 
Artikeln har visat hur olika perspektiv på förlossningssituationen och bar-
net förmedlas och förhandlas genom referensuttryck i interaktion. Lejon-
parten av de referensuttryck som har analyserats refererar till barnet. I re-
spektive samtals- och situationskontext kan de åstadkomma betydligt mer 
än att relatera till denna referent. I positionen som perspektiverande sum-
mering kan dumma unge utgöra en resurs för att avleda föderskan från att 
skuldbelägga sig (exempel 1). Vidare kan barnmorskans bruk av bebisen och 
den tjäna som en sporrande kontrastering i förhållande till föderskans det 
(exempel 2) samtidigt som föderskans det kan markera det för henne ade-
kvata värkarbetsperspektivet. Sist men inte minst, kan föderskans och för-
lossningspersonalens ömsesidiga upptrappning av referensuttryck för det 
nyfödda barnet personifiera det, vilket kan underlätta kontakttagandet (ex-
empel 4).   

Ett par av referensuttrycken som behandlats refererar inte direkt till bar-
net utan till platser och deras aktualitet. De i sig neutrala där och här kan få 
en retorisk funktion genom upprättandet av en kontrastering. Så sker när 
platsen för smärtan lokaliseras till ett avlägset där, medan barnet förläggs till 
ett precis här (exempel 3).  

Referensuttryck kan användas som resurs för att lotsa föderskan i avle-
dande och sporrande riktning under värkarbetet och kontaktskapande rikt-
ning efter barnets födelseögonblick. I detta sammanhang kan referensut-
trycken vara förlösande.  
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Transkriptionsnyckel 
 
.  avslutningsintonation 
,  fortsättningsintonation 
.hh  hörbar inandning 
hh.  hörbar utandning 
Inte understrykning visar fokusbetoning  
((  ))  icke-verbala aspekter 
(     )  otydbart tal 
(1.0)  längre pauser uppmäts i sekunder 
(.)  mikropaus 
heh  skrattljud 
.pt .mthh  smackljud i kombination med inandning 
:  förlängning av ljud 
↑   ↑  höjt tonläge 
=  ansluter direkt till föregående yttrande 
> <  uttalas med högre tempo än omgivande tal 
[   ]  överlappande interaktion 
~  ~  darrande röst 
sä-  ett streck markerar avbrott inuti ord 
-- två streck markerar ofullbordad mening 
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Att tilldela och motivera ansvar 
Exempel från läkarsamtal med unga inom 

personcentrerad diabetesvård 

Stina Ericsson & Cajsa Ottesjö 
 
Ett reguljärt besök på en pediatrisk diabetesmottagning skiljer sig från van-
liga läkarbesök på öppenvårdsmottagningar genom att det mera liknar de 
rådgivande samtal som sker inom HIV-rådgivning och genetisk rådgivning 
(Peräkylä 1995, Silverman 1997). Liknande moraliska problemställningar 
och tal om framtida risker lyfts i samtalen på den pediatriska diabetesmot-
tagning vi studerat, men också mer akuta problem som t.ex. alltför högt 
blodsockervärde. Läkaren ger råd och utbildar den unga patienten för att 
kunna motivera hen att ta eget ansvar för sin sjukdom, både dagligen och på 
lång sikt, för att undvika onödiga risker och därmed allvarliga komplikatio-
ner. En viktig del av samtalandet behandlar ansvar, för patientens eget om-
händertagande, familjens och sjukvårdens ansvar, och redovisning av an-
svar både för läkaren som ska motivera patienten och för patienten att för-
klara sin brist på hörsamhet inför de förslag vården ställer på hen.  

Peräkylä (1998) behandlar redovisningsansvar utifrån hur läkaren redo-
visar vad hen erfar under undersökningen av patienten. Någon sådan un-
dersökning förekommer inte under de reguljära besök ungdomarna med 
diabetes gör på mottagningen. Inte heller finns det anledning för ungdo-
marna att motivera sitt besök hos läkaren så som Heritage & Robinson 
(2006) och Halkowski (2006) beskriver i sina studier. Däremot finns stora 
likheter med den studie Silverman (1993) utförde av samtal mellan tonår-
ingar med typ-1-diabetes och deras läkare på två kliniker i London. Den ena 
en vanlig klinik och den andra, som merparten av materialet kommer ifrån, 
en klinik för särskilt problematiska fall. Silverman menar att dessa samtal 
förs inom ett moraliskt ramverk där ungdomarna måste visa att de gör sitt 
bästa för att hantera sjukdomen. Han diskuterar olika huvuddrag i samtalen 
som skiljer diabeteskliniker från andra pediatriska kliniker. Grundläggande 
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är theoreticity, vilket innebär att tillskriva patienten en förmåga till rationellt 
tänkande. I detta ingår att kunna förstå och välja mellan olika handlingsal-
ternativ. Samtalen förs inom ett moraliskt ramverk där patienten görs till en 
aktiv och autonom beslutsfattare som samtidigt blir moraliskt ansvarig för 
sina handlingar. Vården spelar på skuldkänslor som ett sätt att utöva kon-
troll. Familjen kan utgöra ett betydelsefullt stöd för patienten men har också 
en kontrollerande funktion. Inom ett personcentrerat vårdsamtal som stäl-
ler krav på autonomi och ansvar måste ett ”kontrakt” förhandlas fram som 
balanserar mellan patientens upplevda behov och de vuxnas kunskap om de 
konsekvenser en utebliven eller felaktig behandling får. 

För vården av unga med diabetes innebär det här att vårdteamet behöver 
inhämta kunskap om den enskilde tonåringens specifika livssituation, för 
att vården ska kunna anpassas efter denna. Det innebär också att tonåringen 
själv bör ges utrymme och verktyg för att bli delaktig i och ta ansvar för sin 
egen vård. Silverman (1993) skriver att patientens aktiva medverkan i be-
slutsfattandet är avgörande för att sjukdomen ska kunna kontrolleras på ett 
framgångsrikt sätt. I vårdsamtalen uppstår alltså en svår balansgång mellan 
autonomi och kontroll.  

Den studie vi presenterar är en del av ett tvärvetenskapligt forsknings-
projekt med utgångspunkt i personcentrerad vård.1 Begreppet personcen-
trerad vård används på lite olika sätt och ibland med vag innebörd. Munthe 
m.fl. (2011) beskriver personcentrerad vård med delat beslutsfattande mel-
lan patient och vårdperson som en rörelse som vill ge patientens egen berät-
telse större utrymme i vårdsamtalet. Detta betyder konkret att vårdgivaren 
rutinmässigt ska uppmuntra patienten att berätta om sin allmänna situa-
tion, lyssna och svara och låta det påföljande samtalet få ta den tid som 
behövs. Berättelsen kan beröra patientens hela situation, från den biomedi-
cinska, över den psykologiska, till sociala och existentiella aspekter eller 
problem (s. 5).  

När det gäller personcentrering generellt är det särskilt framträdande att 
vården utgår från en person med sjukdom och inte sjukdomen i en person, 
vård och vårdmiljö anpassas efter den enskilde personen, samt att vården 
främjar självbestämmande och ger möjlighet till medbestämmande.2  

I de vårdsamtal vi studerar här framträder just ansvar som ett centralt 
område. Vi har analyserat olika perspektiv på ansvar och hur personcentre-
                                                 
1 Studien har gjorts inom Centrum för personcentrerad vård (GPCC) i Göteborg. GPCC 
finansieras av svenska regeringens strategiska forskningsanslag för vårdvetenskap och 
samfinansieras av Göteborgs universitet. 
2 http://www.gpcc.gu.se/om-gpcc/personcentrerad-vard/ [Tillgänglig 20 februari 2012.] 
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ring kan manifesteras i konkret samtalspraktik. Efter en genomgång av 
studiens material och metod, undersöker vi först tilldelning av ansvar, i 
form av exempel på hur patienten görs ansvarig för sin egen provtagning 
och hur ett delat ansvar uttrycks i samtalet. Därefter ser vi hur motivation 
till att ta ansvar i samtalen speglas genom olika interaktionsformer och hur 
dessa förhåller sig till personcentrering. 

Material och metod 
Totalt har tolv möten mellan unga med diabetes och deras läkare spelats in 
inom projektet. Oftast är en förälder också närvarande, ibland en tolk. Flera 
olika läkare deltar. Inspelningarna har gjorts med fyra fast monterade vi-
deokameror i ett rum på mottagningen där patient och läkare träffas för ett 
längre samtal. Precis före läkarsamtalet har patienten träffat en sköterska 
som tagit det regelmässiga HbA1c-provet, ett blodprov som speglar det 
genomsnittliga blodsockret 2–3 månader bakåt i tiden.3 

Barn och unga med diabetes kommer regelbundet till diabetesmottag-
ningen, en gång var tredje månad, fram till 18 års ålder. Mötet kan vara i 
upp till en timme. Som del av en pilotstudie har de två första av de samtal 
som spelats in transkriberats i sin helhet. Samma läkare deltar i båda samta-
len, medan det är två olika patienter. Samtal 1 förs mellan läkaren, Markus 
och Markus mamma (alla namn är fingerade). Markus går i högstadiet. 
Hans diabetes uppkom fem år tidigare. Markus har bytt patientansvarig 
läkare några gånger, senast samma år som inspelningen är gjord. Samtal 2 
är ett möte mellan läkaren, Patrik och Patriks pappa. Patrik har några må-
nader kvar innan han fyller 18. Han fick diabetes för sex år sedan och har 
haft samma patientansvariga läkare hela tiden.  

Vi använder samtalsanalytisk metod, som utnyttjats allt mer inom läkar–
patient-forskningen (Heritage & Clayman 2010). Samtalen är transkribera-
de enligt samtalsanalytisk standard i CLAN (MacWhinney & Wagner 
2010). I egenskap av läkar–patient-samtal utgör samtalen en institutionell 
och målinriktad verksamhet (Drew & Heritage 1992, Gafaranga & Britten 
2005 Maynard & Heritage 2005). 

                                                 
3 http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Diabetes-typ-1/ [Till-
gänglig 06 mars 2012.]  
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Ansvar 
I båda de undersökta samtalen framkommer hur viktigt det är att regelbun-
det mäta sitt blodsocker före och även efter en måltid, dels för att kunna 
stämma av måltidsmängden, dels för att se om insulindosen var rätt. An-
svarstagandet för patienten handlar till stor del om att sköta denna provtag-
ning, förutom att ta rätt insulindoser och att äta vid regelbundna tider. Lä-
karen lägger vikt vid att motivera och övertyga patienten om hur betydelse-
fullt detta är för patientens dagliga välmående och för att undvika allvarliga 
biverkningar av sjukdomen på längre sikt. Sjukvårdens ansvar ligger i att 
förmedla kunskap om medicinering, dvs. insulin, och levnadsvanor som ger 
patienten möjlighet att leva ett bra och långt liv. Detta ansvar ligger inbäd-
dat i det institutionella rolltagandet.  

Vi diskuterar först ett exempel där patienten framställs som bristande i 
ansvar. Det andra exemplet illustrerar hur ansvar tas gemensamt i familjen.  

Att överlämna ansvar  
I början av det samtal vi kallar samtal Patrik, efter de inledande hälsningar-
na, frågar läkaren först Patrik och sedan pappan om de har någon fundering 
med sig till mötet. Enligt Hofvendahls avhandling om skolans kvarts- och 
utvecklingssamtal (2006) ökar möjligheten att föräldrar eller barn verkligen 
tar upp någon fråga de funderat på om detta erbjudande kommer tidigt i 
samtalet. Samma sekventiella ordning återfinns i det samtal vi kallar samtal 
Markus. Varken Patrik eller Markus har något de vill ta upp, men Markus 
mamma för upp två problem som båda leder till längre resonemang. När 
Patriks pappa får frågan svarar han nä men fortsätter sedan med att han, 
dvs. Patrik, ligger lite högt. Förklaringen, som ges i en längre berättelse, är 
att sonen varit på dataspelsläger under helgen och haft katastrofalt låga 
morgonvärden och sedan bestämt sig för att ligga relativt högt i blodsocker-
värde för att inte riskera att somna under spelandet. Informationen mottas 
av läkaren med ett överraskat oj, varpå han undrar om det var brodern eller 
Patrik som ville ha det så. Patrik svarar och läkaren bekräftar med ett okej. 
Tidigare i berättelsen har pappan sagt att då beslutade vi faktist att dra ner 
lite grann på allting och medvetet la vi honom lite högre. Han tar på sig och 
delar ansvaret för beslutet med Patrik och brodern om ett riskabelt högt 
sockervärde. Berättelsen avslutas av läkaren med ett enkelt okej, varefter han 
och pappan börjar tala samtidigt (rad 301–302).  

 
 



 
 

A T T  T I L L D E L A  O C H  M O T I V E R A  A N S V A R  

 79 

Exempel 1. Patrik  (P = Patrik, PP = Patriks pappa, L = läkare) 
 
300   L: okej a 
301   L: [hu- 
302   PP: [nu tömde vi inte mätaren för han hade me sej den naturligtvis 
303   [( ) (let-) (se kan [du) gång å leta 
304   L: [oke:j (0.7)        [ja  
305   L: jah (0.3) då då då titta vi på den nästa gång istället 
306   PP: ja:h 
307   L: men (.) patrik (.) dom andra dagarna då vi sidan om just de här 
308   tillfället (.) hu ligger du då 
309   P: ungefär som ja brukar 
310   L: ha (.) å e de bra de eller e de: [halvbra 
311   P:                                  [< någorlunda > 
312   L: ja 
313   PP: han e fortfarande väldigt dåli på å mäta 
314   (0.4) 
315   L: ja 
316   PP: mitt [på dan 
317   L:      [fö mi- min upp[levelse 
318   PP:                     [ja få ändå mäta de se vi ju nu [han= 
319   P:                                                     [☺he☺ 
320   PP: =ha'nte mätarn me sej p- ti skolan ens 
321   L: nä 
322   (.) 
323   PP: (när [ja) ja hämta [honom 
324   L:      [å d-         [å du lämnar en del ansvar ändå till: ti 
 patrik≈ 
325   PP: ≈ja gö de 
326   L: a 
327  (0.5) 
328   L: han 
329   (0.6) ((en inandning från någon)) 
330   PP: elle så att (1.0) mamma gö de kanske inte lika mycket 
331   L: nä 
332   (0.6) 
333   L: men du har ansvaret för å mäta 
334    ((L vänder sig till P som ser rakt fram på L)) 
335   P: ja ((nickar)) 
336   (0.3) ((möjligen ett svagt ja från PP)) 
337   L: du: tolkar dina värden å tar [dina doser 
338   P:                              [ja ((nickar)) 
339   (0.4) 
340   L: de känne du att de e mitt jobb 
341   P: ja ((nickar)) 

Läkaren avbryter sitt hu- (rad 301) och lämnar turen till pappan. Läkaren 
accepterar upplysningen och går vidare, skjuter undan den korta sidose-
kvensen (jfr Ottesjö 2006) på rad 302–306 med sitt men-inledda yttrande, 
riktar sig explicit till Patrik och kontextualiserar sitt yttrande med dom 
andra dagarna (rad 307) innan han återtar frågan om hur Patriks värden 
ligger vanliga dagar. Patrik svarar att han ligger ungefär som han brukar 
(rad 309), vilket läkaren inte verkar helt nöjd med eftersom han genom sin 
fråga ber om Patriks egen bedömning. Läkaren behandlar honom som en 
autonom och självständigt tänkande person, vilket är ett exempel på theori-
city (Silverman 1993). Pappan påpekar sedan att Patrik fortfarande är väl-
digt dålig på att mäta (rad 313) och exemplifierar med att han inte har haft 
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med sig mätaren till ”skolan ens när jag hämtar honom”. Detta innebär att 
läkaren inte har kunnat tanka in värdena i datorn och därmed inte heller 
kunnat värdera dem tillsammans med patienten, som annars är det brukliga 
vid dessa besök. Efter att kort ha bekräftat informationen påbörjar läkaren 
en ny enhet som skulle kunna bli inledningen till en längre utredande tur. 
Med den inledande konstruktionen för min upplevelse signalerar läkaren att 
han vill ge sin syn på patientens tillstånd. Den explanativa konjunktionen 
för har en diskursstrukturerande funktion (jfr Ottesjö 2006:89, SAG 4:147). 
Diskursmarkören hjälper till att knyta det kommande yttrandet som en 
utredande fortsättning till det tidigare turparet (rad 310–311) där Patriks 
nuvarande värden värderades. Återigen behandlar läkaren pappans upplys-
ning (rad 313) och det egna svaret som ytterligare en sidosekvens.  Läkaren 
avbryter sin tur då pappan fortsätter tala om sonens brist på ansvar för mä-
tandet. Han ger upp det lokala projektet om Patriks värden, ger pappan 
utrymme att uttrycka sin oro över sonens brist på ansvar. Denna oro kom-
mer även till uttryck på flera andra ställen i samtalet. 

Ansvarsfrågan i familjen lyfts i denna sekvens upp till ytan när läkaren 
frågar pappan om han lämnar över ansvar till Patrik. Pappan svarar med 
emfas, och med betoning på jag, att han gör det men att mamman inte gör 
det (rad 325, 330). Läkaren går inte in på en diskussion om detta utan vän-
der sig i direkt tilltal, du, till Patrik med frågan om det är han som har an-
svaret för att mäta, tolka sina värden och ta sina doser. Patrik bekräftar varje 
fråga med att nicka och tydligt svara ja (rad 333–341). Både läkaren och 
pappan gör Patrik moraliskt ansvarig för provtagningen, dvs. ansvarig för 
att sköta diabetesen. 

Delat ansvar  
Ansvarsfördelningen i hemmet kan delas av tonåringen och föräldrarna, 
som framkommer i nästa exempel. Markus har redogjort för sitt digra trä-
ningprogram och det stressiga skolarbetet, varpå läkaren frågar om det 
påverkar diabetesen4 negativt, något Markus förnekar. Han tillägger dock 
att det i vissa situationer kan vara lite svårt (rad 207–209) men att han tyck-
er att vi ha löst de.  

 

                                                 
4 Framför allt i samtal Markus talar de om diabetesen, oftast i bestämd form. Sjukdom 
nämns vid ett tillfälle och då som en positiv sjukdom av Markus, för att den hjälper en 
att äta på ett bra sätt.  
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Exempel 2. Markus (MA = Markus, L = läkare) 
 
207   MA: ja'a tycke ja faktist (.) de: de ä ju iblann nä man åke:r me:r 
208   utomlans å kansche på fotbollskupper eller vikken kupp som helst 
209 som de kan va lite svårt (d)å (0.7)  men:ä >nä ja tycke vi ha  
 löst de, 
210   L: ha 
211   MA: >elle ja< 
212   L: jättebra 
213   MA: °m° 
214   L: löse du de på e:gen hand elle tar du hjälp [av dina föräldrar då  
215 å då 
216   MA:                                            [hrm 
217   MA: vi: hjälps åt väldi mycke 
218 (0.4) 
219   L: °ja° (0.6) prata ni mycke om diabetes hemma 
220 (1.6) 
221   MA: nä inte, men när de behövs så (0.4) °gör vi de° 
222 (0.3) 
223   L: °när de behövs° 
224   (0.2) 
225   L: °mh° 
226  (1.0) 
227   L: °jättebra° 

Markus går från att beskriva sin situation med pronomenet man (”person i 
allmänhet (generisk urvalsmängd, i vilken talaren är inkluderad)”, SAG 
2:394), något han gör vid flera tillfällen, för att övergå till att uttrycka det 
gemensamma ansvarstagandet i familjen med vi. På så vis kontrasterar han 
sig själv med en öppenhet mot att hans situation gäller för fler och det an-
svarstagande som sker i just hans familj. Läkaren avslutar denna sekvens, 
och andra liknande, med jättebra som väl kan ses som ett godkännande av 
att familjen lever upp till det ansvarstagande som förväntas av dem. Det 
framställs som att föräldrarna delar ansvaret för diabetesen med sonen.  

Sammanfattning av ansvar, tilldelning och fördelning 
I båda de analyserade samtalen ställer läkaren frågan till patienten om de 
pratar mycket om diabetesen hemma. För Patriks del kommer frågan strax 
efter den sekvens som diskuterades ovan. I samråd med fadern svarar båda 
nej. Patrik ler och skakar på huvudet, helt annorlunda mot det allvarliga nick-
ande han visade när han svarade på läkarens tre frågor om ansvaret för diabe-
tesen. Hans reaktion kan tolkas som ett disprefererat svar på läkarens fråga, 
medan frågan om ansvarstagande får ett direkt och prefererat jakande svar. 

När Markus får frågan prata ni mycket blir det fördröjda svaret först ne-
kande, men han tillägger att de samtalar om diabetesen när det behövs. Där, 
som på andra ställen i samtalet, blir det tydligt att föräldrarna delar ansvaret 
för diabetesen med sonen.  
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Vem eller vilka som har ansvar för diabetesen diskuteras alltså i båda 
samtalen. I Markus familj förefaller de dela ansvaret för diabetesen, vilket 
framkommer genom att både Markus och hans mamma talar i termer av vi. 
Dessutom uttrycker Markus ett eget ansvar för diabetesen och för provtag-
ningen när han svarar på läkarens direkta frågor. Mamman tar på sig ett 
ansvar som en i familjen för att de misslyckas ta tillräckligt många prover 
under dagen, återigen genom valet av pronomenet vi. Föräldrarna har också 
ansvar för att tonåringen med diabetes bör äta regelbundet fyra gånger per 
dag, ett ansvar som de inte alltid lever upp till. Markus mamma uttrycker 
sig såhär: fick vi bara ihop tre måltider ida jaa då dör vi inte av de:e.  

Samtalet med Patrik ger ett intryck av att ansvarsfördelningen i hans fa-
milj är mera oklar. Pappan beskriver hur han överlåter ansvar för provtag-
ning och morgondos till Patrik under helgerna genom att se till att sonen är 
vaken, medan mamman ansvarar för dessa moment under vardagsmorg-
narna. Då sköter hon provtagning och ger insulin medan sonen ännu inte 
är helt vaken. Under dagen förväntas Patrik sköta detta själv, men som vi 
såg i exempel 1 menar pappan att sonen inte lever upp till dessa förvänt-
ningar. Efter att Patrik accepterat ansvarstilldelningen övergår läkaren till 
frågan om hur han ska kunna ta detta ansvar, se exempel 6. Denna fråga 
återkommer också i slutet på samtalet. Pappan använder sonens stundande 
18-årsdag som ytterligare ett argument för att han ska ta ett eget ansvar, 
eftersom han då flyttas över till vuxenmottagningen. 

Valet av pronomen ger ledtrådar till det ansvar talaren tilldelar någon 
annan eller sig själv. Läkaren talar om vi, som kan inkludera både honom 
själv och andra vårdgivare men även patienten, t.ex. vi har att mäta på lun-
chen. Då syftar läkaren på den överenskommelse han och Patrik just gjort. 
Markus mamma lägger ett gemensamt ansvar på familjen genom valet av 
det inkluderande vi, vilket även Markus gör då han säger att familjen talar 
om diabetesen, när det behövs gör vi det. 

De här framkomna olikheterna speglas i de överenskommelser som läka-
ren försöker få till stånd med patienterna. Det handlar om vilka åtgärder 
som ska vidtas och vilket provtagande de kan enas om att patienten dagli-
gen ska genomföra för att risken för komplikationer ska minimeras. För att 
åstadkomma en överenskommelse som patienten sedan håller krävs att 
patienten har gjort ansvarstagandet för mätning och liknande till en egen 
norm att följa. Patienten ska vara sin egen polis (Silverman 1993:233ff). Att 
motivera tonåringen till detta blir en viktig uppgift inom en personcentre-
rad vård där patienten tar eget ansvar för diabetesen. 
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Motivering av ansvar 
I båda samtalen finns en fas där läkaren försöker motivera patienten att ta 
ansvar för och utföra de mätningar av blodsockernivån som behövs för en 
god hantering av diabetesen. Vi kallar här denna fas motivationsfasen. I 
båda samtalen följer denna motivationsfas sekventiellt på att problem med 
mätandet har framkommit. I samtalet med Markus, som inledning till pro-
blemidentifieringen, ställer läkaren frågan går de bra me mätandet °tycker 
du°, vilket ger ett jakande svar från Markus, ja:a tycke ja. Läkaren ställer 
därefter i tur och ordning tre mer specifika frågor om olika aspekter av 
mätandet, som mäter du nån gång två timmar efter maten för å se hur (0.2) 
< dosen stämde, >, där Markus svar tvärtom visar att han inte sköter mät-
ningen som sjukvården önskar. Motivationsfasen följer direkt på detta. I 
Patriks samtal framkommer problem med mätandet på flera sätt under en 
längre del av samtalet, och i samband med detta för pappan fram Patriks 
brist på ansvar, som vi nämnt ovan. Motivationsfasen följer då efter att flera 
problem har framkommit och i samband med att Patriks problem med 
mätandet framställs som att gå från att kunna till att göra, dvs. som en brist 
på motivation. 

I motivationsfaserna i dessa båda samtal framkommer två övergripande 
interaktionsformer: monolog och dialog. Med monolog menas här att en 
talare behåller ordet under en mycket lång tur, utformad så att ingen annan 
talare bjuds in, medan dialog innefattar kortare turer och flera talarbyten. Vi 
undersöker hur dessa båda interaktionsformer hör samman med motiva-
tion till ansvar och med personcentrering.   

Monolog 
Den allra största delen av motivationsfasen i de båda samtalen utgörs av en 
monolog som läkaren håller. Här är ett utdrag ur samtalet med Markus, 
vilket visar början av monologen i detta samtals motivationsfas.  

Exempel 3. Markus (MA = Markus, L = läkare, X = oidentifierad) 
 
601   L: ja (0.5) å de ja- ja kan ju känna igen detta att:e [(0.7) 
602   X:                                                    [(·sniff) 
603   L: ä:::ö va som e viktigt för dej va som ger dej direkt i feed[back 
604   MA:                                                            [°m° 
605   L: ä ju egentligen att om du se till att ha ett bra värde så kan du 
606  genomföra träningen på ett bra sätt ·hh (0.2) men dehär me att  
607 kolla ett värde två timmar efter va- varför ska man göra de då 
608 ·h e de för å se att värdet bli bra ä: räcke de (0.6) nä kanske 
609 inte (0.8) ä:: att titta på: värdet efter de att man givit se  
610 själv en  ext[ra dos: (0.2) °bara för att doktorn ha sagt 
611   MA:              [(·nnf) 
612   L: att:#ä::# ja de bra å göra de (·h 0.5) räcke de för en själv 
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613 nä:e de gör de inte alltid° (0.9) ·h Så'att (1.0) va man iblann 
614 få göra Markus de e helt enkelt att (1.0) ((inandning)) a:a 
615 (0.4) å- om man märker att man kommer till en viss nivå, 
616 [men sen att de e svårt å ta se vidare om man (0.2) ändå skulle= 
617   MA: [°m° 

I utdraget redogör läkaren i en längre monologisk tur för olika skäl som ska 
motivera Markus att göra mätningar. Turen upptar från början till slut 
drygt två och en halv minut i sin helhet, varav enbart en del visas i utdraget. 
Under turen bidrar Markus enbart med ett fåtal minimala uppbackande °m° 
(t.ex. rad 604, 617) och ett litet antal, korta nickningar. Genom hela turen 
sitter Markus mycket stilla, med ett neutralt ansiktsuttryck, blicken riktad 
mot läkaren och händerna i knät. Turens monologiska karaktär framträder 
också genom läkarens utformning av bidraget. De frågor läkaren ställer i 
utdraget ovan, t.ex. varför ska man göra de då (rad 607) och räcke de för en 
själv (rad 612), utvecklas och besvaras av läkaren själv, och på rad 613 till 
och med utan någon paus eller inandning mellan fråga och svar. I utdraget 
finns heller inga frågor riktade direkt till Markus med ett du-tilltal, vilket 
skiljer sig från de dialogiska exemplen vi ska se nedan. Monologen riktad till 
Markus, och därmed hela motivationsfasen, avslutas med att läkaren säger 
att Markus måste göra mätningarna för sin egen skull (inte någon annans), 
på vilket Markus svarar med ett svagt °ja°, och läkaren ett °°ja°°.  På läka-
rens initiativ (ska vi se hur de ser ut då?) förflyttar de sig sedan till datorn i 
andra änden av rummet för att titta på de faktiska, nedladdade värdena. 

Under den monologiska turen på två och en halv minut, där läkaren för-
söker motivera patienten att ta sitt ansvar för mätningarna, förhåller sig 
alltså Markus mycket passiv, och hela motivationsfasen avslutas med var sitt 
svagt ja från Markus och läkaren, vilket inte signalerar någon som helst 
entusiasm eller något åtagande från Markus sida. Även i samtalet med Pat-
rik finns en längre monologsekvens som utspelar sig på liknande sätt, med 
minimala bidrag från Patrik. 

Läkaren dominerar alltså inte samtalet här genom att avbryta patienten 
(West 1984), utan genom att ta hela samtalsutrymmet under monologen, 
medan Markus respektive Patrik inte ges, eller tar sig, något samtalsutrym-
me. Tystnad och brist på bidrag i samtal kan ofta på olika sätt kopplas till 
problem i samtal. Markus och Patriks avsaknad av samtalsdelaktighet här, 
kan tyda på ett bristande engagemang för innehållet i det läkaren förmedlar, 
och det är tveksamt om en monolog av den här formen alls lyckas motivera 
de tonåriga patienterna. 

De två monologerna kan ses som bristande i personcentrering (Munthe 
m.fl. 2011). För det första kommer enbart läkarens perspektiv på patientens 
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situation fram i monologen, och patientens eget perspektiv saknas. För det 
andra får, eller tar, patienten här inget utrymme för med- eller självbe-
stämmande. Ansatser till större personcentrering syns i den dialogiska in-
teraktionsformen nedan. 

Dialog 
Precis före motivationsfasen i samtalet med Patrik, framställer läkaren ho-
nom som en som har den kunskap som krävs för att sköta sin diabetes, men 
att han har svårt att gå från ord till handling, från att kunna till att göra. 
Patriks pappa kommenterar detta med tonårsfenomenet nummer ett … 
finns allti nåt annat som e viktigare (.) eller så e ja trött, vilket leder till leen-
den och skratt. Direkt därefter kommer följande sekvens, som kan ses som 
inledning av motivationsfasen: 

Exempel 4. Patrik (P = Patrik, L = läkare) 
 
352   L: känns de så 
353 ((PP skrattar, P ler)) 
354   L: eller 
355   P: ☺lite☺ 
356   L: e de f’att va hu- hu känns de fö dej då va e de som få dej att  
357 (.) inte göra 
358   P: (de e) exakt (.) de (.) [pappa sa 
360   L:                         [(de) sa 
361   L: a 

Den här sekvensen utvecklas dialogiskt. Turerna är betydligt kortare än i 
monologen ovan, och både läkaren och Patrik deltar. De frågor läkaren 
ställer (rad 352–354 och 356–357) besvaras av Patrik i de efterföljande tu-
rerna. Läkarens fråga (rad 356–357) har ett tydligt du-tilltal riktat till Patrik, 
vilket står i kontrast mot man och en själv i den monologiska turen ovan. 

Genom att fråga Patrik vad det är som hindrar honom att göra mätning-
ar (rad 356–357), orienterar sig läkaren tydligt mot Patriks perspektiv. 
Denna fråga och den tidigare frågan (rad 352–354) uppmuntrar båda pati-
enten att berätta om sin situation, och Patrik får därefter möjlighet att svara, 
medan läkaren lyssnar och ger återkoppling (rad 358–361). Patriks specifika 
livssituation som just tonåring, med trötthet och en rad aktiviteter som 
konkurrerar om tiden, framkommer också precis före och under denna 
sekvens. Allt detta, dvs. att uppmuntra patienten att berätta om sin situa-
tion, att lyssna och svara, att låta olika delar av patientens situation komma 
fram, är alla aspekter av personcentrering. Vi ser därmed hur den dialogiska 
interaktionsformen möjliggör personcentrering på ett helt annat sätt än den 
monologiska interaktionen. 



 
 
S T I N A  E R I C S S O N  &  C A J S A  O T T E S J Ö  

 86 

Läkaren släpper frågan om vad det är som hindrar Patrik från att ta sitt 
ansvar för mätandet, efter den korta sekvensen ovan, och går vidare med en 
annan fråga. Att utreda, och att låta patienten själv få sätta ord på, vad det är 
som hindrar mätandet, borde vara centralt i personcentrerad diabetesvård, 
genom att det ökar vårdens kunskap om patientens livssituation och genom 
att det möjliggör patientens aktiva deltagande. I utdraget ovan verkar Pat-
riks lite (rad 355) ge utrymme åt andra hinder än de pappan har nämnt. 
Läkaren skulle också kunna gräva djupare i vad som hindrar mätandet. 
Heritage och Sefi (1992) undersöker rådgivning till förstagångsmödrar i 
samband med hembesök. De visar där en rad olika alternativa sätt för råd-
givarna att ge råd som mödrarna inte direkt frågat efter. Även om vårt ma-
terial är betydligt mer begränsat finns i de båda samtalen flera exempel på 
en alternativ teknik som läkaren använder sig av och även skulle kunna 
använda sig av i sekvensen ovan: läkaren ställer först en generell fråga och 
därefter flera mer specifika. Detta beskrevs ovan under inledningen till ex-
empel 4, där läkaren frågade Markus om mätandet och Markus svar på den 
generella frågan var att inga problem fanns, medan de mer specifika frågor-
na visade flera problem. Följdfrågor till patientens svar (rad 358) kunde 
fokusera på vad viktigare och trött innebär, vad som ligger bakom dem och 
precis hur de är ett hinder. Personcentreringen i sekvensen skulle därmed 
kunna stärkas ytterligare. 

Frågan om vad som hindrar mätandet används inte i samtal Markus men 
skulle även där, tillsammans med följdfrågor, kunna användas för att identi-
fiera vad det är som hindrar Markus att göra vissa mätningar. 

Motsatsfrågan till den om hinder är förstås vad som tvärtom främjar mä-
tandet. Markus lägger en stor del av sin fritid på idrott, vilket har en inver-
kan på hur han hanterar sin diabetes. Under upptakten till motivationsfasen 
säger mamman de(om) enda gången du mäter två timmar efter för å se var 
du landar de e ju om du ska gå in å trä:na elle göra nånting. Läkaren använ-
der sig av Markus idrottsintresse, och ställer frågan: 

Exempel 5. Markus (MA = Markus, MAM = Markus mamma, L = 
läkare) 
 
592 L: va ä det som gör att du vill mäta när du  
593 [just ska träna då °tror du° 
594 MAM: [°hrm° 
595 MA: nä de e ju för å kolla så ja klara:r av (0.2) hela (0.4)  
595 (thhhhhhh) träningen 
596 L: ja (0.6) så träningen är vikti 
597 MA: m:mh 
598 L: °m° 
599 MA: °(de) klart° 
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Den här sekvensen utvecklas också dialogiskt, med korta turer och turbyten. 
Läkarens första fråga (rad 592) innehåller ett du-tilltal riktat till Markus. 
Även här framträder personcentrering, genom att läkaren orienterar sig 
mot patientens perspektiv och låter dennes egen berättelse få utrymme. Den 
dialogiska strategin står också i tydlig kontrast mot monologen ovan, och 
Markus intar här en mer aktiv roll. 

I nästa utdrag ställer läkaren en hypotetisk fråga (jfr Peräkylä 1995): 

Exempel 6. Patrik (P = Patrik, PP = Patriks pappa, L = läkare) 
 
362 L: va va e de som få dej (.) att göra då finns de nånting som  
363  skulle få dej att mäta: 
364 P: att mäta. 
365   (1.3) 
366 L: eller [att bli mer intresserad eller 
367 P:       [nä ja ka- 
368 P: nä ja kan'te komma på nåt [☺hehe☺ 
369 L:                           [hä 
370 PP: de skulle no va om den hä maskinen började rita grafer å andra: 
371  (.) tuffa saker å ting [så man kunde se saker å ting= 
372 L:                        [mm 
373 PP: = interaktivt å (internet) ( ) datan (sku) bara ha e sån som 
374 P: ☺en miniräknare☺ [☺hehe☺ 
375 L:                  [a 
376 PP:                  [a typ 

Efter en lång paus (rad 365) och ytterligare påstötning från läkaren (rad 
366) säger Patrik att han inte kan komma på något. Pappan knyter därefter 
an till sonens datorintresse, och ger vad som verkar vara ett skämtsamt 
förslag om mätapparatens tekniska möjligheter. Personcentrering fram-
kommer här på en rad olika sätt, som vi också sett ovan, bland annat genom 
att läkaren uppmuntrar patienten att berätta om sin situation (rad 362–363) 
och genom att patienten (och pappan) ges utrymme och tillfälle att bli lyss-
nad till (rad 364–376). 

Frågan om vad som främjar, eller skulle kunna främja, mätandet, an-
vänds alltså i båda samtalen, som vi ser i exempel 5 och 6. Liksom frågan 
om vad som hindrar mätandet, i exempel 4, skulle även den här frågan 
kunna utvecklas vidare med hjälp av följdfrågor. Sekvensen från samtalet 
med Markus (exempel 5) följs i samtalet av läkarens långa motivationsmo-
nolog, men där skulle följdfrågor kunna ersätta monologen. I samtalet med 
Patrik (exempel 6) skulle läkaren kunna bolla pappans förslag tillbaka till 
Patrik och även ta upp de möjligheter som finns att faktiskt se mätresultat 
och doser med hjälp av datorprogram. 
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Avslutning  
Hanteringen av diabetes ställer stora krav på individens eget ansvar, och en 
tonåring med diabetes hamnar här på en spelplan där ansvar spelas ut på 
olika sätt. Vi har sett exempel på hur tilldelningen av ansvar mellan tonår-
ing med diabetes, föräldrar och läkare går till i två samtal. I det ena samtalet 
tydliggörs familjens gemensamma ansvar, men också hur patienten axlar en 
del av ansvaret själv. I det andra samtalet förefaller föräldrarna att ha olika 
förhållningssätt. Pappan menar att han lämnar över ansvar till sonen men 
att mamman inte gör detta. Han säger också att sonen brister i ansvarsta-
gande, medan tonåringen säger sig acceptera det ansvar läkaren ålägger 
honom. I en personcentrerad vård måste en uppgift vara att hitta en balans 
mellan föräldrarnas totala ansvar för barnet å ena sidan och å den andra att 
allt mer överlämna ansvaret till tonåringen. Målet är att hen så småningom 
ska ta det fulla ansvaret för att följa vårdens normer för hur ett gott liv med 
sjukdomen ska levas. Läkaren måste därför hitta sätt att motivera patienten 
till att göra normen till sin egen. 

Vi har även sett exempel på hur interaktionsformerna monolog och dia-
log manifesteras i de faser av samtalen som rör patientens motivation till att 
ta ansvar. Den detaljerade analys av samtal som samtalsforskning erbjuder, 
visar hur de dialogiska utdragen möjliggör en rad olika aspekter av person-
centrering, som att lyssna och svara, att ge patienten utrymme och att ta del 
av patientens hela livssituation. Monologen ger däremot inget utrymme åt 
patientens eget perspektiv och röst. Patientens aktiva hållning i de dialogis-
ka sekvenserna, och passiva hållning under monologerna, kan också tänkas 
höra samman med i hur hög grad patienten motiveras till ansvar i situatio-
ner där en aktiv roll är en förutsättning för patientens med- och självbe-
stämmande. I de dialogiska sekvenserna återfinns också två frågor som 
framstår som nyckelfrågor vad gäller motivering till ansvar: vad är det som 
får patienten att ta sitt ansvar i de situationer där hen faktiskt gör det och 
vad är det som hindrar patienten från att ta sitt ansvar i andra situationer? 
Båda dessa frågor leder till tydligt personcentrerade sekvenser, samtidigt 
som de även skulle kunna utvecklas ytterligare. 

Genom att fortsätta använda den samtalsanalytiska metoden i den större 
studien hoppas vi hitta fruktbara vägar att utveckla den personcentrerade 
pediatriska diabetesvården vad gäller både motivering av patienten och 
hens ansvarstagande. 
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Transkriptionsnyckel 
 
(0.8) paus i tiondels sekunder 
[ markering för var överlappande tal börjar 
] markering för var överlappande tal slutar  
[ makerar också händelse/handling parallell med talet 
° omger tystare tal  
= samma talares tur fortsätter på ny rad 
≈ latching (turövergång utan den lilla tystnaden) 
•h  inandning 
•jo ord sagt på inandning 
ord betoning/tryck 
>ord< snabbare tal än det omgivande 
< ord > långsammare tal   -"- 
# skrovlig röst 
 skrattande röst 
: förlängning av språkljud 
. fallande intonation 
¿ lätt stigning av intonationen 
? tydlig stigning i intonation 
,  jämn slutintonation 
(ord) osäker tolkning av det som sagts  
 ((nickar)) kommentar till det som sker eller säjs 
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Att få grepp om samtalskontexten 
Observationer och intervjuer på callcenter i  

Sverige och Moldavien 

Linda Kahlin & Ingela Tykesson 
 
I studier av institutionella samtal är det ibland nödvändigt att komplettera 
med andra typer av data för att få kunskap om kontexten där dessa samtal 
utspelas, vilket den här artikeln ska visa. Artikeln behandlar olika metoder 
för sådan datainsamling under fältarbete. Vi redogör för hur vi använt in-
tervjuer, fältanteckningar och insamlade dokument samt diskuterar utfallet 
av de olika metoderna. 

Materialet från fältarbetet kommer senare att ligga till grund för analyser 
av inspelade telefonsamtal, dvs. interaktion mellan operatörer i Sverige och 
Moldavien.1  

Fältarbetet bedrevs på två callcenter, det ena i Falköping (F), det andra i 
Chisinau (C). Båda tar emot beställningar av färdtjänst- och sjukresor, bl.a. 
från samma område i Västra Götaland. Vi befann oss på resp. ställe under 
fem dagar. Dessa callcenter drivs av samma företag, och på båda platserna 
är arbetsspråket svenska. I F har operatörerna med få undantag svenska 
som modersmål, medan operatörerna i C har lärt sig svenska som ett främ-
mande språk. En del har läst svenska på universitet, men de flesta har fått 
sex månaders intensivundervisning i svenska, i företagets regi. 

Vårt huvudmaterial, som inte behandlas här, består av totalt cirka 800 
inspelade telefonsamtal, lika många från resp. land. Samtalen ska analyseras 
på mikronivå, med metoder utarbetade inom konversationsanalys (CA). 
Sådana analyser av faktiska samtal gör det möjligt att få syn på fall där sam-
talen bryter mot de normer som förespråkas av institutionen (företaget) i 

                                                 
1 Undersökningen genomförs inom projektet Servicesamtal på distans, finansierat av 
Östersjöstiftelsen 2011–2013. Syftet med projektet är att identifiera hinder och möjlighe-
ter för intersubjektiv förståelse, särskilt i samtal där minst en person talar svenska som 
andraspråk eller främmande språk. Deltagare i projektet är artikelförfattarna. 
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fråga men följer normer för vardagliga samtal. Vi anser att denna typ av 
analys är givande, men för vår studie av interaktionen vid callcenter krävs 
även andra typer av data.  

Nödvändigheten av att inkludera kontextuella faktorer finner stöd hos 
Cameron (2008), som starkt ifrågasätter antagandet inom CA att samtal 
konstrueras och förhandlas lokalt. Inom delar av servicenäringen, framför 
allt inom callcenterföretag, har enligt Cameron (2008:144) lokalt framför-
handlade samtalsrutiner (bottom up) alltmer fått ge plats åt uppifrånstyrda 
samtal (top down), dvs. samtal vars struktur i hög grad är bestämd på för-
hand. Avsikten med styrningen är att kontrollera och standardisera – och 
därmed förment kvalitetssäkra – samtalens genomförande. Vilka komplika-
tioner uppifrånstyrda samtal kan leda till visar Cameron (2008:147ff) med 
ett exempel från ett försäkringsföretag som förbjuder sina telefonister att 
tala om vad de inte kan göra för kunden. I stället ska de svara positivt på 
kundens frågor genom att tala om vad de kan göra. Att telefonisten tvingas 
ge avkall på vardagliga samtalsregler (t.ex. genom att undvika negativa ord 
som unfortunately) skapar inte sällan frustration. 

Cameron (2008:145) hävdar att uppifrånstyrda samtal inte kan analyse-
ras fristående. Ett datastyrt angreppssätt är olämpligt när samtalen inte 
konstruerats lokalt av samtalsdeltagarna själva. Cameron misstror alltså en 
av grundsatserna inom CA, företrädd av bl.a. Schegloff (1997), nämligen att 
interaktionella data innehåller allt som är nödvändigt för att uppnå full-
ständig förståelse av samtal. Hennes resonemang gäller särskilt multinatio-
nella callcenter. Dessa utmärker sig genom föreskrifter som reglerar kund-
samtalen, ibland även på detaljnivå. För att kunna analysera hur internatio-
nella normer för kundbemötande realiseras lokalt i sådana samtal är det 
enligt Cameron (2008) och Hultgren (2011) nödvändigt att arbeta både med 
ett material av inspelade samtal och med preskriptiva data, dvs. föreskrifter 
för språkligt beteende.  

Tankegångar om den vidare kontextens betydelse i analyser av institu-
tionella samtal har sedan ett tjugotal år tillbaka haft en framträdande roll 
inom samtalsforskningen, t.ex. hos Drew & Heritage (1992), Linell (t.ex. 
2009) och inom tillämpad CA (ten Have 2001). Tillsammans med Came-
rons resonemang om uppifrånstyrda samtal, ger detta stöd för att inled-
ningsvis undersöka vilka institutionella samtalsnormer personalen förvän-
tas rätta sig efter inom den verksamhet vi ska studera. Med institutionella 
samtalsnormer menar vi konventioner inom verksamheten för vad som får 
sägas, hur och när. 
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Medlyssning 
Under fältarbetet bedrev vi vad Burawoy (1991:2) kallar för iakttagande 
observation. I vårt fall innebar det att vi satt var för sig bredvid olika opera-
törer och följde deras arbete, utan att göra intrång i processen. Vi kopplades 
upp mot systemet och kunde lyssna på samtalen i hörlurar. Det kallas med-
lyssning och är vanligt i samband med utbildning och kvalitetsutvärdering. 
Medlyssning är ett etablerat begrepp även inom andra telefoniverksamhe-
ter, t.ex. SOS Alarm (Persson Thunqvist m.fl. 2008). Under observationerna 
gjorde vi fältanteckningar och dokumenterade med kameror. Filma fick vi 
inte tillstånd till. 

Medlyssningen gav oss insyn i rutiner, terminologi och regler. Genom 
observationerna av operatörernas arbete vid datorskärmen kunde vi konsta-
tera att det simultana arbetet med sök- och logistikprogram är en faktor 
som i hög grad styr interaktionen med uppringaren. Datorn och dess pro-
gramvara, som operatören ska matcha beställningen mot, måste alltså ses 
som en integrerad, tredje part i interaktionen.2 Exempelvis kan processen i 
varierande grad stannas upp när datorsystemet letar efter en ledig bil. Om det 
uppstår pauser på grund av sökandet kan uppringarna, om de har god hörsel, 
uppfatta att arbetet pågår genom ljudet av knapptryckningar på tangentbor-
det. Rutinerade operatörer fortsätter ofta att samtala medan sökningsarbetet 
pågår. Flera operatörer uppger också detta som ett personligt ideal. 

Vi kunde observera vilka problemlösande strategier operatörerna an-
vänder, t.ex. för att söka efter en otydlig adress. Vi kunde också notera om 
de valde att söka information med hjälp av ett chattverktyg, en muntlig 
fråga till en kollega eller via intranätet, där regelverk och uppdateringar 
finns. Dessa rutiniserade, interaktiva praktiker misstänker vi kan vara pro-
cedurkunskap som operatörerna skulle ha svårt att sätta ord på i intervjuer 
och kanske inte heller uppfatta som information av värde för oss. Medlyss-
ningen bidrog således med information som underlättar vår förståelse av 
arbetsprocessen och hur olika arbetsuppgifter integreras. En självklar aspekt, 
viktig att hålla i minnet, är att arbetet som sker på skärmen är dolt för upp-
ringaren. Även om knapptryckningar hörs, är det omöjligt för den som bara 
lyssnar att fullt ut förstå hur mycket av logistiken som styrs av datorpro-
grammet och i vilken utsträckning operatören kan påverka sökresultatet.  

Att operatören har begränsat handlingsutrymme är viktigt att känna till 
om man ska förstå interaktionen i samtalen. Detsamma gäller tidspressen 
som operatören arbetar under; det genomsnittliga samtalet ska vara 90 se-
                                                 
2 Ett exempel på vad Linell (2009) kallar third party artifacts. 
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kunder långt. Antalet väntande samtal visas på operatörens display, och det 
finns riktlinjer för maxtiden som uppringaren ska behöva vänta på att 
kopplas fram. Varje operatör hanterar uppåt 200 samtal per dag. Operatö-
rens effektivitet kontrolleras genom statistik som förs kontinuerligt över 
kötider, samtalslängd, antalet mottagna samtal m.m. Att pausa har en ope-
ratör tillåtelse att göra högst 15 procent av arbetstiden. 

Kännedom om hur olika resurser i den fysiska miljön påverkar operatö-
rens möjligheter att utföra arbetet är en viktig förutsättning för det kompa-
rativa anslaget i undersökningen. Om vi bara hade haft inspelningar att utgå 
ifrån, hade vi kunnat dra slutsatsen att det är den språkliga kompetensen 
som är avgörande för om en operatör i F kan lösa ett problem som en ope-
ratör i C inte kan lösa. I själva verket kan det vara andra resurser, t.ex. när-
heten till trafikledning, som är avgörande. Vi kunde också notera att vissa 
operatörer i F även arbetade som trafikledare. Med sin dubbla kompetens 
kunde de ibland byta roll och lösa ett problem åt uppringaren. Det är såle-
des fler faktorer än språkkunskaper och geografisk placering som kan ha 
betydelse för hur beställningar genomförs. 

Våra fältanteckningar från medlyssningen består ofta av citat, kommen-
tarer och noteringar om hur operatören tar sig an olika problem. De tidiga 
anteckningarna rör rutiner och typiska samtalsstrukturer samt regler och 
facktermer som vi behöver känna till för att kunna följa med i samtalen. 
Varefter vi blev mer bekanta med verksamheten riktades anteckningarna 
mer och mer in på avvikande händelser och uttryckssätt. Med kameror 
dokumenterade vi den fysiska miljön, arbetsredskap och olika preskriptiva 
texter, i C t.ex. en anslagen lista över svenska språkformer (”en/nån adress”; 
”ett/nåt hjälpmedel” osv.). 

För att bli klar över hur normerna realiseras i verksamheten var det vär-
defullt att få operatörernas kommentarer, när det fanns tid mellan samtalen. 
Operatörerna kunde t.ex. kommentera om ett samtal var typiskt eller inte. 
Vi fick också vissa inblickar i operatörernas förhållningssätt, som när Sara3, 
en operatör i F, berättade om hur hon alltid måste behärska sin irritation i 
interaktionen med en viss uppringare: ”Hon kan va så jobbig. Hon är trevlig 
men jag blir så stressad av hennes röst.” Medlyssningen tillförde även kun-
skaper om arbetsreglerande faktorer i verksamheten. I vissa fall kunde ope-
ratörerna förklara varför de ansåg att ett samtal blivit mer eller mindre lyck-
at, vilket gav inblick i hur operatörerna uppfattar och förhåller sig till nor-
merna. Medlyssningen visade också hur de explicita normerna efterlevs. En 

                                                 
3 Alla namn i artikeln är fingerade. 
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av operatörerna i F fick t.ex. följande meddelande på chatten av en av sina 
chefer: ”Jag lyssnade på ett samtal som du hade häromdagen. Exemplariskt! 
Inget pris, dock.” Kritiken syftar på att operatören inte angett priset på en 
resa i ett samtal som chefen utvärderat. Exemplet visar att operatörernas 
hantering av samtalen utvärderas. Det görs fortlöpande men stickprovsvis, 
vilket framgick i intervjuerna senare. 

Att operatörerna är vana vid att ha medlyssnare var till fördel för oss. 
Det gjorde att vi kunde studera deras arbete vid skärmen utan att sticka ut 
alltför mycket. De flesta operatörer som tillfrågades gick med på att ha oss 
bredvid sig och sa att det inte spelade någon roll alls om vi satt med. I en 
intervju frågade vi Kim (operatör i F), om det verkligen är så att alla tycker 
att det är okej med medlyssning: 
 
Kim:         Ja, det är det, det hoppas jag. I början ville jag inte.  
             Det blir på ett annat sätt när det är en riktig person  
             som sitter med. Man är rädd för att bli utvärderad, blir  
             rädd för att göra fel och blir lite nervös. 
Intervjuare: Men det är inget uppseendeväckande? 
Kim:         Nej, nästan alla har väl haft någon. Och man blir ju  
             tillfrågad. 

Att det ändå upplevs som tröttande förstod vi av att tiden vi fick hos varje 
operatör var max en och en halv timme. Under medlyssningen kunde vi 
bl.a. notera att öppna frågor användes i hög grad, medan frågor i påstående-
form, som enligt normen bör undvikas, förekom endast undantagsvis. Kims 
svar pekar mot att en effekt av medlyssning är att operatörerna anstränger 
sig extra och försöker undvika att göra fel, vilket bör få till följd att de insti-
tutionella normerna framträder tydligare under medlyssning.  

Intervjuer 
Intervjusituationerna var likartade i F och C. Intervjuerna gjordes med en 
person i taget, i ett avskilt rum. Urvalet av intervjupersoner gjordes enligt 
våra önskemål om variation i fråga om anställningstid, uppdrag m.m. Totalt 
gjorde vi 12 intervjuer med operatörer och 6 med personer med arbetsle-
dar- eller utbildningsfunktion. En av oss hade huvudansvaret, men båda var 
med. Vi satt vid ett bord, vid var sin sida. Intervjuerna pågick under 45–60 
minuter och alla bandades. De gjordes på betald arbetstid, varför vi fick 
förlägga dem till lugnare perioder i telefontrafiken. Givetvis var medverkan 
frivillig, men bara två operatörer avböjde att vara med, en i F och en i C. 
Några operatörer i C sa att de gärna ville passa på att träna sin svenska, när 
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tillfälle gavs. Med några få undantag var de intervjuade operatörerna perso-
ner som vi varit medlyssnare hos. 

Intervjuerna var särskilt värdefulla för undersökningens komparativa an-
sats. En förmodligen inte oviktig faktor är operatörernas bakgrund, som 
skiljer sig mellan länderna inte bara vad gäller svenskan som modersmål 
resp. inlärt språk. Alla operatörer i C har akademiska studier bakom sig. 
Cirka 95 procent av dem har läst flera språk på universitetsnivå, och vissa 
har arbetat utomlands i perioder. Alla kan minst fyra språk (rumänska, 
ryska, engelska och svenska). Ingen av de intervjuade operatörerna i F hade 
studerat på eftergymnasial nivå. Köns- och åldersmässigt är fördelningen 
likartad i C och F. Det stora flertalet utgörs av kvinnor runt 25 år. Frågan 
om personalens syn på oss och vår roll aktualiserades inte i intervjuerna, 
men man kan förmoda att vi i F framstod som mest främmande i vår roll 
som forskare, medan personalen i C snarare såg oss i en expertroll som 
svensktalande. Kanske hade de också lättare för att identifiera sig med oss 
som akademiker. Asymmetrin i rollerna intervjuare – intervjuad (t.ex. Kvale 
1997) kan därför ha förstärkts, av olika skäl, i båda länderna. 

 

 
Vid så kallad medlyssning sitter forskaren uppkopplad mot samma system som 
operatören, med ett headset utan mikrofon. Foto: Ingela Tykesson. 
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Intervjufrågorna syftade till att få de intervjuades personliga tolkning av 

arbetet, däribland de rådande samtalsnormerna. Intervjuerna var semi-
strukturerade; samma frågor ställdes till samtliga intervjuade och frågorna 
gav öppna svarsmöjligheter. För att komma åt operatörernas föreställningar 
om vilken samtalskompetens arbetet kräver frågade vi vad som utmärker en 
god operatör. Likheterna i intervjusvaren är slående. Flertalet svarade att en 
god operatör är trevlig mot uppringarna, lugn och stresstålig. För att locka 
fram operatörernas bild av vad som är centrala arbetsuppgifter frågade vi 
om vad de tycker är det bästa med jobbet, och även på den frågan svarade 
operatörerna påfallande lika. De flesta nämnde att det är roligt att prata 
med människor. En operatör i C uttryckte uppskattning av kulturella olik-
heter: ”Det bästa är att prata med folk från ett annat land med annat bete-
ende än man är van vid.” Vissa framhöll det positiva i att kunna vara till 
hjälp: ”Man gör en insats så folk kan leva någorlunda normala liv”, som en 
operatör i F uttryckte det. En norm som flera operatörer i C berörde finns 
explicit i en samtalsmall på callcentret (se avsnittet Analys av samtalsmallar 
nedan), nämligen att man ska ha roligt på jobbet, vilket man enligt operatö-
rerna kan ha av komiska situationer i telefon – som när en operatör talade 
om för en uppringare att man hade ”datastopp” och denne svarade: ”Vad 
har ni, katastrof?” 

Vi frågade också vad operatörerna tycker är det sämsta med jobbet. Arga 
kunder, stress och uttråkning var vanliga svar. Hur arga kunder beter sig 
beskrev en operatör i F så här: 

Man blir utskälld varje dag. Det finns inte en dag utan att nån säger nån-
ting till en. I går fick jag höra att jag är en dålig människa. Bara för att 
hon inte fick en bil inom tjugo minuter. Då är jag en dålig människa. 

Att bli negativt bemött av kunder är, som en rad studier visat (Abiala 
2000:116ff), vad många serviceanställda uppger som slitsamt med arbetet. 
Enligt våra operatörer finns det också kunder som öppet uttrycker misstro. 
Under intervjuerna fick vi inblick i att operatörer ibland uppfattar uppring-
are som öppet främlingsfientliga. Valerie, en operatör i C, exemplifierade 
med en uppringare som ringde för att kontrollera om hon visste var Sverige 
och Lilla Edet ligger, och vad hon kände till om en viss, lokal busslinje. 
Samma uppringare tog sig rätten att kommentera Valeries språkkunskaper 
genom att påpeka att hon pratade bra svenska. Flera av operatörerna berät-
tade också om mindre kontroversiella interaktionsproblem, t.ex. om hur 
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besvärande obligatoriet att meddela resans pris kan vara med uppringare 
som reser ofta och mycket väl vet vad det kostar. I sådana fall kan prisupp-
giften väcka negativa reaktioner – helt i onödan, enligt operatörerna. 

En norm som flertalet berörde är att man absolut inte får bli arg på kun-
derna, som ofta är sjuka och svaga. Man måste visa förståelse för att det kan 
vara svårt att tvingas vänta, t.ex. på en hemresa från ett sjukhus, även om 
man som operatör har små eller inga möjligheter att förkorta väntetiden. 
Att uppringarna kan uttrycka sig provokativt är något operatörerna måste 
hantera utanför samtalet, genom att logga ut och gå ifrån en stund. 

Om man vill komma åt arbetspraktiken ger intervjuerna inte lika mycket 
som observation och medlyssning. De är ett komplement som ger operatö-
ren tillfälle att reflektera kring sina upplevelser. Intervjuerna ger framför allt 
tillgång till den normativa bilden av hur samtalen bör hanteras, och det 
behöver inte avspegla vad de intervjuade egentligen tycker och tänker (jfr 
Baker 1997). Intervjusituationen – på arbetsplatsen – innebar också att de 
intervjuade deltog inom ramen för sin yrkesroll, vilket skapade speciella 
förväntningar om att ge relevant information till oss som utomstående. Vi 
kan också ta i beaktande att de intervjuade inte var helt på det klara med på 
vilket sätt, och till vem, informationen kan komma att spridas vidare. 

Genom intervjuerna kunde vi också få syn på attityder till arbetet i ett 
vidare, samhälleligt perspektiv. Pjotr, i C, beskrev i intervjun sin belåtenhet 
med att telefonsamtalskulturen håller på att förändras mot internationella, 
kapitalistiska normer: ”Till exempel, jag har ringt till Orange, till kund-
tjänst. De svarar jättetrevligt.” Till det som var positivt med detta multina-
tionella telefonbolag räknade Pjotr att han inbjudits att utvärdera ett samtal 
i en kundundersökning. En effekt av globaliseringen är enligt Hultgren 
(2011) att en samtalsstil snarare än ett språk exporteras för t.ex. affärsmässi-
ga syften. Hultgren visar att operatörer i olika länder uppfattar de samtals-
drag de får lära sig som en del av en global callcenter-stil snarare än en kul-
turell påverkan från ett specifikt (amerikanskt) kultur- och språkområde. 
Tidigare har Cameron granskat teleföretagens försök att styra de anställdas 
språkbruk i boken Good to talk? (2000a), och där driver hon tesen att den 
globaliserade ekonomin har lett till att anställda inom servicesektorn pro-
grammeras till att simulera naturlighet inför kunderna. Vad dessa båda 
forskare ser som uttryck för falsk intimitet signalerar modernitet för Pjotr. I 
intervjun med honom framgick att han i ett postkommunistiskt samman-
hang ser förändringen mot en serviceinriktad samtalsstil som ett led i större 
politiska förändringar: ”Tidigare under kommunismen var det skit, inte så 
trevligt, då var det communist mind. Nu är det annorlunda.” Pjotr, som är 
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en av de operatörer som också arbetat utomlands, tolkar alltså sin egen 
inskolning i servicetänkande som ett led i en större samhällsförändring. 

Analys av samtalsmallar 
Det finns ett tydligt preskriptivt dokument som visar hur samtalen ska 
genomföras. Dokumentet finns i en version i F och en i C, med olika rubri-
ker: ”Mall att följa när Du lyssnar på dina samtal” (F) och ”Aktivt kundbe-
mötande” (C). Texterna har skrivits av en utbildare, tillsammans med en 
s.k. koncerncoach som regelbundet besöker företagets olika callcenter. Des-
sa mallar är intressanta att analysera, särskilt som vittnesbörd om vilken 
samtalsstruktur institutionen betraktar som mest funktionell – och därmed 
eftersträvansvärd. 

Samtalsmallarna togs fram under en utbildningskampanj kallad ”Le i lu-
ren”. Detta motto finns överst på mallen, under en glad, gul gubbe – i C-
mallen med tillägget ”Ha roligt på jobbet!!” Om (den i brittiska telefoniföre-
tag vanligt förekommande) instruktionen att operatörer ska le skriver Ca-
meron (2000b:334) att det är en fråga om röstkvalitet: operatörer ska an-
vända en expressiv intonation, dvs. låta känslosamma snarare än monotona 
och oengagerade. 

Dessutom finns ett moment kallat ”Det Lilla Extra” med i båda doku-
menten, med frasförslag som ”Välkommen åter!” och ”Ha en bra dag!” 
Denna betoning på ett positivt förhållningssätt följer i stort internationella 
normer för kundbemötande (jfr Hultgren 2011). Mallarnas huvudsakliga 
innehåll visas i figur 1. De delar som utelämnats i figuren består av exempel, 
motiveringar och förklaringar. 

 

 
Projektet ”Le i luren” startades för att företaget ville öka kundnöjdheten.  
Foto: Ingela Tykesson. 
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Ur samtalsmallen i Falköping: Ur samtalsmallen i Chisinau: 

Mall att följa när Du lyssnar på dina 
samtal  

Aktivt kundbemötande  

Hälsningsfras: Välkommen till … + 
namnet 

Välkommen till … det var/är, du pratar 
med…  

Positiva ordet: HJÄLPA 
Vad kan jag HJÄLPA dig med? Jag kan 
få ditt personnummer /kundnummer så 
ska jag HJÄLPA dig. 
 

Kontaktord: ex Ja, Mmm, Precis, Okej 
 

Öppna frågor: ex Var reser du ifrån? 
Har du något hjälpmedel med dig? Hur 
många är ni som åker? 

Hjälpa: Kan jag få ditt personnum-
mer/kundnummer så ska jag hjälpa dig? 
Vad kan jag hjälpa dig med? 
 

Öppna frågor: Vart åker du ifrån? Till 
vilken adress ska du? […] Hur många är 
det som åker? Har du något hjälpmedel 
med dig? Vilken tid vill du åka? 

Repetition: Vi repeterar för att säker-
ställa så bokningen blivit korrekt och att 
kunden är nöjd. Viktigt är att säga 
ADRESSERNA, att man säger PRISET 
på resan […] Allt för att VI SKA 
MINSKA ANTALET FELBOKNING-
AR  

Repetition av bokningen 

Det Lilla Extra (DLE): ex Välkommen 
åter; Ha en bra dag 

Det Lilla Extra: Trevlig resa; Ha en bra 
dag; Trevlig helg 

Avslutning: Vi tackar kunden och 
avslutar samtalet 

Avslut 

Figur 1. Citat ur samtalsmallarna i (F) och (C).  

Mallarna ger en anvisning om lämpliga samtalssekvenser och ordningen 
mellan dem. Den grafiska utformningen är likartad, liksom den övergri-
pande strukturen. Sekvenser som kan urskiljas är inledning, frågor om bok-
ningen, repetition och avslutning. Innehållsligt har mallarna stora likheter, 
men en skillnad är att mallen från C innehåller fler exempel på öppna frå-
gor. Där finns även förslag på fraser att ta till om operatören stöter på pro-
blem: ”Ett ögonblick så ska jag ta fram adressen” och ”Går det bra att dröja 
lite?” En annan skillnad är att mallen från F är mer utbyggd med förklaring-
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ar och motiveringar. Vad öppna frågor är förklaras: ”Vi ska ställa frågorna 
så att kunden själv får svara med adresser och hjälpmedel m.m. Vi ska EJ 
ställa frågor med påståenden i t.ex. Åker du från Slingvägen eller?” Motiver-
ingarna synliggör institutionella värderingar: ”Det Lilla Extra” motiveras med 
att ”[n]ågon fras ska finnas med i slutet av samtalet för att ge kunden en posi-
tiv känsla och glädje. Fraserna måste varieras utefter samtalet och kunden!!” 

I vilken utsträckning normerna som stipuleras i mallarna verkligen följs 
är en fråga vi inte ska gå in på här. Det vi kan konstatera efter medlyssning 
hos ett tiotal operatörer på resp. callcenter är att operatörerna inte har mal-
len framför sig i samtal med uppringarna. På våra frågor i intervjuerna om 
mallen fick vi först intrycket att den inte har så stor praktisk betydelse, i 
synnerhet inte för de operatörer som gått utbildning innan mallen infördes, 
2009. Dock sa sig de flesta operatörer känna till innehållet väl: ”jag har den i 
bakhuvudet”, som flera uttryckte det. 

I F används mallen bl.a. som checklista, vilket kan förklara rubriken 
”Mall att följa när du lyssnar på dina samtal” (vår kurs.). Av intervjuerna 
framgick att operatörerna har tillgång till mallen vid en specialdator, dit de 
kan gå för att lyssna på sina samtal för att kontrollera en uppgift eller för att 
lyssna av samtal på uppmaning av en chef. I C fanns mallen uppsatt vid 
några arbetsplatser. Mallen ligger också till grund för utvärdering av samtal. 
Att operatören får med alla viktiga aspekter påverkar i C även lönesättning-
en, enligt ett bonussystem som används där. Fem samtal per operatör ut-
värderas varje månad. Man ska repetera alla uppgifter, vara trevlig, meddela 
priset och prata bra svenska. Samtalet ska vara bra i sin helhet; man får t.ex. 
inte höja rösten mot kunden. De normer som blottläggs av bonussystemet i 
C är av två slag: dels normer enligt internationell telecenterkultur om trev-
ligt bemötande, dels lokala normer som att uppgifter ska repeteras och pri-
set meddelas. Prisangivelsen är ett kvalitetskrav som dikteras i avtalet med 
en av uppdragsgivarna. 

Ett ifrågasatt frasförslag 
Att frasförslag i mallar ibland kan leda användarna fel framgår av följande 
exempel. I mallen från C finns förslaget att operatören kan inleda med att 
säga ”Välkommen till … [samtalsbeställningen] det var … [förnamn]”. 
Under sina studiebesök på callcentret i F kunde den moldaviska personalen 
också höra svenskarna uttrycka sig så: ”… det var Anna”.  Tillbaka i C bör-
jade man kopiera frasen, tills bruket uppmärksammades av deras svensklä-
rare. ”Det låter konstigt och onaturligt i mina öron”, skrev han i ett mejl 
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som var uppsatt på en väl synlig plats. I mejlet avråder han operatörerna 
från att använda preteritumformen var när de säger sitt namn, med följande 
två motiveringar: 

1. Det är ett talspråksuttryck och används oftare mellan folk som känner 
varandra. Jag kan t.ex. ringa Maria [en svensktalande kollega] och säga 
Tjena, de va Klas här, hur e läget? (observera att jag inte säger det var, 
utan de va). Det är ganska familjärt eller slangbetonat. Även svenskar 
som inte känner varandra kan använda de va för att indikera när-
het/vänlighet, men det är ganska subtilt. Jag har förstått att de säger det 
mycket i Falköping, men de är västgötar och har sin speciella kultur.  
Alltså, ni kan jämföra med om jag skulle gå till Piata centrala [ett torg i 
C] och försöka prata som de gör där [exempel på rumänska] – det skulle 
mest låta löjligt. Då är det bättre om jag försöker prata standardrumäns-
ka ”från kursboken”. 
2. Intonationen är mycket viktig, och om den blir fel så låter frasen extra 
konstig. Orden de va måste vara svagare betonade än namnet. 

Bruket av frasen lär av allt att döma ha minskat efter mejlet från svensklära-
ren – callcentrets mest inflytelserika normkälla i fråga om lämpliga svenska 
uttrycksformer. Denna svensklektor är engagerad i svenskutbildningen 
inom företaget, och det har han varit sedan 2007, året innan callcentret 
startade. När vi intervjuade honom sa han att han finner fenomenet med 
frasen det var … intressant, eftersom det aktualiserar frågan om det är 
önskvärt att de moldaviska operatörerna försöker låta så ”svenska” de bara 
kan. Själv tycker han inte det. Hans råd till dem brukar snarare vara att de 
ska lära sig att ”lyssna och uppfatta allsköns varianter, men svara på neutralt 
standardspråk”.  

Diskussionen i Chisinau om det var-frasen är ett exempel på hur språket 
i kontext krockar med institutionella samtalsnormer. I detta specifika fall 
visade sig uppifrån styrda samtalsnormer kunna omförhandlas. Med andra 
ord är inte alla föreskrivna normer styrande i Camerons mening (2008). En 
tänkvärd, pedagogiskt kontroversiell slutsats man kan dra av exemplet det 
var … är att det i vissa fall kan vara problematiskt för andraspråkstalare att 
lära sig språket i kontext med förstaspråkstalare som förebilder, eftersom 
dessa kan använda lokalt förankrade uttryck som inte självklart kan expor-
teras till andra sammanhang. 
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Sammanfattande slutsatser 
Våra resultat hittills visar att verksamheten lägger stor vikt vid formandet av 
operatörernas samtal, genom utbildning, mallar och utvärdering. Samtals-
normerna rör ofta ett positivt förhållningssätt mot kunderna och motiveras 
mestadels med funktionella argument, vilket ligger i linje med Hultgrens 
studie (2011). Parallellt med de internationella normerna för kundbemö-
tande gäller normeringen i Chisinau även språkbehandling, något man 
också lägger vikt vid i företagets utvärderingar av samtalen. Vi kan konsta-
tera att vissa normer är väl förankrade i de kommunikativa praktikerna. 
Därmed blir tillämpningen – t.ex. användningen av öppna frågor – till synes 
okomplicerad för operatörerna. Andra normer, som det lilla extra-frasen 
”Ha en bra dag!” eller den obligatoriska prisuppgiften, kan enligt operatö-
rernas utsago leda till interaktiva problem. Trevlighetsnormen riskerar 
dessutom ständigt att hamna i konflikt med effektivitetskraven. Resultatet 
tyder på att det finns motsättningar i verksamheten mellan språkets komplex-
itet i kontext, där vardagliga samtalsregler ibland krockar med de föreskrivna 
normerna, och hur språket kan detaljregleras på ord- och uttrycksnivå.  

Beträffande utfallet av de metoder vi använt vid fältarbetet, kan vi dra 
följande slutsatser av värde för de fortsatta analyserna av telefonsamtalen. 
Intervjuerna, där operatörerna kunde reflektera kring sina arbetsuppgifter, 
gav inblick i hur interaktionen kan påverkas av en rad faktorer, på olika 
plan. En del av detta hade vi inte kunnat få tillgång till enbart genom att 
lyssna på de strikt uppgiftsorienterade telefonsamtalen. Nyttan vi har av 
analysen av de preskriptiva dokumenten, samtalsmallarna, är att de ger en 
tydlig bild av vilken samtalsstruktur som anses vara mest funktionell ur ett 
institutionsperspektiv. De förekommande motiveringarna – och anvisning-
en om att ”le i luren”, inte minst – visar vilka institutionella värderingar 
operatören förväntas dela, eller i alla fall ge uttryck för i interaktionen med 
uppringarna. Fältanteckningarna har gett ökad kunskap om hur normerna 
realiseras, och motiven bakom olika realiseringar har framgått av operatö-
rernas kommentarer till sina egna kommunikativa val. Medlyssningen, 
slutligen, gav en uppfattning om i hur hög grad operatörernas handlingsut-
rymme bestäms av olika slags arbetsreglerande faktorer. Framför allt gav 
den förståelse för operatörernas arbete med sök- och logistikprogram, vilket 
styr telefonsamtalen på ett påtagligt vis. Det står klart att datorn och dess 
programvara måste ses som en tredje, integrerad part i samtalen. Känne-
dom om denna specifika kontext är, vill vi påstå, en nödvändig förutsätt-
ning för att kunna tolka interaktionen i samtalen på ett rättvisande sätt. 
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Att uppfatta komplexiteten i  
konfliktfyllda situationer 

En etnografisk metodansats i samtalsstudier i 
äldreomsorgen 

Gunilla Jansson 
 
Den här artikeln lyfter fram en metodansats som kombinerar etnografi 
(deltagande observation och intervjuer) med mikroanalys av omsorgssamtal 
på ett äldreboende. En etnografisk ansats innebär i detta fall att forskaren 
strävar efter att komma nära praktikernas egna upplevelser av verksamhe-
ten, där forskaren både är deltagare och observatör. De exempel jag kom-
mer att presentera är hämtade från ett projekt om kommunikationsprakti-
ker i äldreomsorgen.1 I projektet undersöks hur institutionella rutiner och 
regelverk möter och kommer i konflikt med andra perspektiv och identite-
ter i omsorgsarbetet. Frågor som ställs här är vilka diskursiva uttryck denna 
konflikt får i omsorgssamtalet, och vad den betyder för de rollrelationer 
som skapas mellan omsorgsarbetare och brukare. Denna typ av forsknings-
frågor kräver en metodansats där mikroanalyser av situerad interaktion 
tolkas genom forskarens etnografiska kunskap om kontexten (Tusting & 
Maybin 2007). Artikeln syftar till att visa exempel på hur en sådan metod-
ansats kan tillämpas. Frågor som ställs är: Vad kan jag visa med hjälp av 
mikroanalyser? Vilken förståelse av de språkliga praktiker jag studerar kan 
ett etnografiskt förhållningssätt tillföra?  

Material 
De exempel som presenteras i den här artikeln baseras på fältanteckningar 
och audio-/videoinspelningar gjorda under deltagande observation av om-
                                                 
1 Artikeln bygger på data från projektet Omsorg som språkarbete. Hinder och möjligheter 
med svenska som andraspråk i den nya arbetsordningen. Projektet finansieras av FAS och 
består av två delstudier: en med fokus på skriftpraktiker och en på omsorgssamtal.  
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sorgsarbetet på en demensavdelning på ett äldreboende (ca 2 dagar i veckan 
under tre månader). Fokus i artikeln ligger på omsorgssituationer då bruka-
ren2 ska duscha och tvätta håret. På avdelningen fanns åtta boende och sex 
anställda omsorgsarbetare (vårdbiträden och undersköterskor). De boen-
de är svenskfödda, medan de anställda har utländsk härkomst (från Afrika 
och Mellanöstern) och är andraspråkstalare av svenska.3 Den omsorgsar-
betare som förekommer i exemplen i artikeln, en kvinna från Irak i tjugo-
femårsåldern (ca åtta år i Sverige), är undersköterska och har fått sin ut-
bildning i Sverige.  

Brukaren som är med i inspelningen (en kvinna i åttioårsåldern) lider av 
en demenssjukdom, som bland annat yttrar sig i stressymptom. Hon var 
van vid min närvaro på avdelningen, och accepterade att jag var med i 
rummet under skötseln. Att jag var med i rummet under alla faser av om-
sorgssituationen har givit mig kunskap om kontexten. Min egen närvaro 
har gjort att jag kunnat uppleva stämningar och känslor, som är svåra att 
fånga i en transkription av en inspelning.  

Projektets design är godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden. In-
spelningarna är gjorda efter inhämtande av informerat samtycke från om-
sorgsarbetarna och de boendes anhöriga. Under observationer och inspel-
ningar har jag varit lyhörd för deltagarnas signaler. Om det funnits tecken 
på att en deltagare inte känt sig bekväm med inspelningssituationen, har jag 
avbrutit inspelningen. Av anonymitetsskäl har fingerade namn använts på 
den boende och den omsorgsarbetare som nämns i artikeln.  

Att kombinera etnografi med inspelningar 
Genom att kombinera inspelningar (audio/video) med deltagande observa-
tion, som är den centrala metoden i etnografi, kan forskaren få kunskap om 
det sociala sammanhang som de inspelade aktiviteterna ingår i. Fältarbete i 
kombination med detaljanalyser av inspelningar är en ganska vanlig metod 
i pedagogiska sammanhang, t.ex. i studier av klassrumsinteraktion, och den 
används även i viss mån inom vårdkommunikationsforskningen. Det är 
dock fortfarande få forskare som använt denna metodansats i studier inom 

                                                 
2 Det förekommer olika ord för att referera till de äldre i verksamheten, bland annat 
brukare och boende. Brukare är det ord som användes på den studerade arbetsplatsen. 
3 Svenska som andraspråk är ett av projektets fokuserade teman och det kommer att 
behandlas i en kommande artikel. För att inte låsa mig vid att språket ”är problemet” har 
jag valt att i denna artikel närma mig verksamheten mer förutsättningslöst och se fler-
språkigheten som en del av kontexten. 
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äldreomsorgen. En anledning kan vara den känsliga kontext som äldrebo-
endet utgör (jfr Higgins 1998, Lee-Treweek 2000). Det finns en hel del et-
nografiska studier av det sociala livet på äldreboendet, men då utan ett 
språkligt eller interaktionellt fokus (t.ex. Reed-Danahay 2001). Omvänt 
finns det ett antal samtalsanalytiska studier av brukar-vårdar-möten i äldre-
omsorgen, men utan en etnografisk ansats (t.ex. Grainger 1995, som har 
använt självinspelningar som metod, samt Ridell 2008, Lindström 2005, 
Heinemann 2009, 2011). Att äldreboendet på många sätt är en svår forsk-
ningsmiljö kom givetvis även att påverka mitt fältarbete. I en studie av sam-
talspraktiker utgör inspelningar centrala data, men för att få tillgång till 
dessa data använde jag mig av etnografiska metoder.  

En förutsättning för att kunna dokumentera aktiviteter genom inspel-
ningar är att få tillträde till verksamheten. I början deltog jag mest i sociala 
sammanhang i de gemensamma utrymmena, t.ex. då personalen drack kaffe 
med brukarna på eftermiddagen. Flera etnografer (t.ex. Hammersley & 
Atkinson 2007) betonar vikten av att finna en passande fältroll för att bli 
accepterad som en ”insider” i gruppen. Jag tog på mig, och blev tilldelad, en 
roll som kommunikatör med brukarna. Mitt intresse för de äldre uppskat-
tades av personalen, som ofta deltog i dessa samtal. Efterhand som jag eta-
blerade fältrelationer med omsorgsarbetarna fick jag tillträde till fler och fler 
aktiviteter på avdelningen. Jag blev gradvis insläppt i personalens samtal 
”bakom kulisserna” (”backstage talk”, se Goffman 1959) på kafferaster och 
luncher, och jag fick också vara med på rapportmöten. Dessa kollegiala 
samtal, då omsorgsarbetarna delade med sig av sina berättelser och upple-
velser, visade sig vara ett tillfälle för mig att komma närmare de anställdas 
perspektiv på centrala problem och dilemman i omsorgsarbetet. Det var 
också under ett av dessa samtal som en av omsorgsarbetarna föreslog att jag 
skulle vara med på ett morgonpass för att, såsom hon uttryckte det, ”jobba 
med oss och se hur det är”. Så småningom, efter inhämtat samtycke, fick jag 
även tillstånd att göra inspelningar under omsorgsarbetet i brukarnas rum.  

Kommunikativa dilemman på äldreboendet  
Under min vistelse på avdelningen kom jag att förstå att den personliga 
kroppsvården, och särskilt duschning och hårtvätt, rymmer konflikter på 
olika nivåer, som ibland kan ta sig extrema uttryck, t.ex. att brukaren blir 
utåtagerande och måste påtvingas en omsorgsinsats eller att duschningen 
helt enkelt inte kan genomföras. I intervjuer med omsorgsarbetarna fram-
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kommer hur de försöker undvika sådana extrema lösningar genom att vara 
mjuka och försiktiga och ”vårda med hjärtat”.  

Kontexten på ett demensboende är unik i den bemärkelsen att den insti-
tutionaliserar hjälp med intim kroppsvård. Den omsorgsinsats som det rör 
sig om i det här fallet, duschning, är en känslig och integritetshotande verk-
samhet. Att sköta sin personliga hygien är något som en person med beva-
rad värdighet har rätt att få göra själv. Till skillnad från en vårdkontext, t.ex. 
en gynekologisk undersökning, där den medicinska insatsen legitimerar den 
kroppsliga beröringen, saknar omsorgssituationen en expertroll som bygger 
på medicinsk kunskap. Brukaren, som helst kan vilja slippa eller undvika 
situationen, har inte samma mål som institutionsföreträdaren. Omsorgsar-
betaren måste därför konstruera en institutionell ram som legitimerar den 
fysiska handlingen.  

Spänningar och konflikter mellan olika syften och mål, som dem vi mö-
ter i brukar-vårdar-mötena på äldreboendet, har i tidigare samtalsforskning 
förklarats i termer av kommunikativa dilemman (Adelswärd 1988, Linell 
2011). Ett kommunikativt dilemma karaktäriseras av att parterna är inveck-
lade i en verksamhet som man kan ställa motstridiga krav på. I vårdpedago-
gikforskningen har Hellström Muhli (2010) uppmärksammat sådana di-
lemman mellan profession och institution i behovsbedömningssamtal i 
äldreomsorgen. För att kunna lösa de kommunikativa uppgifterna och den 
överordnade praktiska uppgiften, som i det här fallet att hjälpa till med den 
äldres personliga hygien, krävs någon form av kompromiss, som åtminsto-
ne tillgodoser några av kraven, och inte bara en sidas behov. Detta är nöd-
vändigt för att inte kommunikationen ska bryta ihop. Det är i det här fallet 
den professionella parten, omsorgsarbetaren, som har det övergripande 
ansvaret för att uppgiften genomförs på ett acceptabelt sätt. Det går att finna 
flera olika dilemman på olika abstraktionsnivåer i den känsliga verksamhet 
det är fråga om här. Ytterst handlar det om en konflikt mellan samhällets 
skyldighet att ta hand om äldreomsorgen och den enskildes rätt till medbe-
stämmande och inflytande. På en annan nivå handlar det om en konflikt 
som uppstår då en utomstående person och hennes bakomliggande institu-
tion intervenerar i en privatpersons livsvärld. Behovet av att de äldre blir 
duschade ställs mot deras krav på integritet. Man kan också tala om en kon-
flikt mellan äldreboendet som samhällsinstitution och den hemliknande 
miljö som man eftersträvar att efterlikna. Att den fysiska miljön påminner 
om hem och vardag accentuerar brukarens rätt att bestämma själv över sina 
duschrutiner. Ett annat dilemma föreligger mellan att ha att göra med en 
person med demens och att bemöta henne med krav på respekt. Då bruka-
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ren, som i det här fallet, är fixerad vid sin uppfattning att duschning är en 
obehaglig rutin måste omsorgsarbetaren hantera konflikten att utföra en 
omsorgsinsats mot brukarens vilja och ändå försöka få denne att medverka.  

Hur dessa kommunikativa dilemman hanteras i brukar-vårdar-mötet vi-
sar jag två exempel på nedan. Efter analysen av samtalsutdragen diskuterar 
jag vad mikroanalysen av transkriptionen har givit och vad en utvidgad 
interaktionsanalys genom etnografiska metoder har tillfört. Exemplen kom-
mer från olika faser av duschverksamheten och dess ackompanjerande 
kroppsliga och verbala kommunikation. Dessa faser har olika kännetecken 
och illustrerar olika interaktionssätt mellan parterna. Båda exemplen (ut-
drag 1 och 2) är hämtade från en videoinspelning under deltagande obser-
vation, då jag följde undersköterskan Amina i morgonarbetet. Amina har 
redan dagen innan gjort upp med sina kolleger att hon ska duscha Frida 
denna morgon. Det har varit problem med att hitta ett lämpligt tillfälle att 
duscha Frida, eftersom personalen haft svårt att få upp henne ur sängen på 
morgonen. När Amina kommer till avdelningen på morgonen och ser att 
Frida är vaken (dörren till brukarens rum står öppen) går hon direkt in till 
hennes rum och hjälper henne upp ur sängen under småpratande.  

Utgångspunkter för transkriptionerna 
Den fysiska handlingen utgör en viktig del av den verksamhet som studeras 
här. De kommunikativa uppgifterna ses här som inbäddade i den överord-
nade praktiska uppgiften, duschningen. För att kunna följa det fysiska för-
loppet i duschverksamheten har jag markerat omsorgsarbetarens fysiska 
handlingar, t.ex. manövrering av duschslangen, till höger om återgivningen 
av talet. Brukarens fysiska åtgärder med armar och händer har jag angivit 
inne i transkriptionen på ny rad eller efter yttrandet. I linje med vad som 
framhålls inom den etnometodologiskt inriktade gren inom samtalsanaly-
sen som benämns Conversation Analysis, (se t.ex. Sacks, Schegloff & Jeffer-
son 1974, Heritage 1984), tolkar jag såväl vokala som fysiska och kroppsliga 
modaliteter som betydelsefulla resurser i fullbordandet av sociala handling-
ar (Stivers & Sidnell 2005).  

Eskalerande konflikt  
Det första exemplet illustrerar en fas i duschverksamheten, då konflikten 
mellan parterna eskalerar och når sin kulmen. Under denna fas driver om-
sorgsarbetaren igenom duschningen genom successiv nedvätning av bruka-
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rens kropp med duschslangen, först fötter och ben, sedan ryggen och fram-
delen. Slutligen sker nedvätningen av håret, som är det känsligaste momen-
tet. I utdraget nedan sitter brukaren på en duschstol i badrummet. Amina 
har precis börjat med att väta kroppen med duschen. Utdraget exemplifie-
rar hur omsorgsarbetaren närmast påtvingar brukaren en obehaglig verk-
samhet.  

 
Utdrag 1. (A = Amina, F = Frida) 
 
1. A: vi tar lite grand på ryggen A spolar vatten på ryggen  
2.    [också gumman 
3. F: [ja tack nu  [vill jag ha   
4. A:              [så::   
5. F: jag vill inte ha nedvätning på de  
6.  här sättet de har      A spolar på framkroppen 
7.  jag varken t[id eller kraft med     
8. F:         [((fäktar med armarna))     
9. A:         [li- (.) li::te grand  A tar undan duschslangen 
10.  Frida 
11. F: nej jag vill inte ha (.) tid å   
12.  kraft med de   
13. A: [jag tänkte du ska va ren å fin  A spolar vatten i F:s hår 
14.  idag  
15. F: [((värjer sig med händerna mot  
16.  duschslangen)) 
17. F: nej å å (.) å så inte hela huvet  
18.  (xx)((fäktar med armarna))                         
19. A: lite på håret vi ska rulla håret  A tar undan duschslangen 
20.  (.) vi ska rulla håret     
21. sen Fr[ida                   
22. F:     [nej [du    
23. A:         [lugna ner dej A stryker F över håret 
24. F. ja gör inte då                    
25. A: ja     
26. F: då behöv-    
27. A: vi rullar håret sen                                      
28. F: nej jag vill inte ha nå mer (.)  A spolar vatten i F:s hår 
29.  du får inte GÖRA sånt med           
30. den här förstår du (.) [ta bort   
31. den ((F fäktar med armarna))            
32. A:                   [de går bra::               
33. F: ta [BORT den  
34. F:    [((slår med handen mot  
35.  duschslangen))                  
  
  

Att duschningen i detta fall är en insats som brukaren inte vill vara med om, 
framgår tydligt av hennes verbala och fysiska protester. Kvinnan värjer sig 
mot nedvätningen, först genom avböjande modalitetsuttryck, jag vill inte ha 
(rad 5 och 11). Därefter uppgraderar kvinnan sina protester genom förbju-
dande modalitetsuttryck, du får inte (rad 29) och förbjudande imperativer 
utan förmildringar, t.ex. gör inte då (rad 24) och ta bort den (rad 30–31). 
Det senare yttrandet ta bort den, uppgraderas på rad 33 genom upprepning 
och förhöjd röststyrka och betoning på adverbet bort, samtidigt som kvin-
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nan slår mot duschslangen med höger hand. Kvinnan protesterar även med 
fysiska åtgärder, t.ex. genom att fäkta med armarna. Amina responderar 
delvis på kvinnans åtgärder genom att ta undan duschslangen, t.ex. vid 
hårvätningen. När Amina väter håret värjer Frida sig mot duschen genom 
att fäkta och slå med händerna. Amina lutar sig då fram och stryker Frida 
över det blöta håret. Samtidigt intalar hon henne med len röst att lugna ner 
sig (rad 23). Det gör hon även på rad 9–10, då hon överlappande med Fri-
das yttrande, intalar brukaren att det inte är så farligt, li::te grand Frida. 
Ibland ignorerar hon Fridas protester, t.ex. när Frida värjer sig mot hårtvät-
ten, som Amina återupptagit igen (rad 28–35). Här fortsätter hon med ned-
vätningen, samtidigt som hon konstruerar den som problemfri (rad 32, de 
går bra). Om hon inte hade gjort det, skulle den nödvändiga hårtvätten inte 
blivit av. Det finns också exempel på hur Amina hanterar brukarens protes-
ter genom en övertalande interaktionsform, som kan associeras med inter-
aktionen med barn. Hon avslutar exempelvis vissa repliker med brukarens 
förnamn (rad 9–10 och 19–21), och det diminutiva tilltalsordet gumman 
(rad 1–2). Även yttranden som jag tänkte du ska va ren å fin idag och vi ska 
rulla håret sen, hör till denna infantiliserande interaktionsform. Brukaren 
konstrueras härigenom som någon som inte har full bestämmanderätt över 
sina hygienrutiner. 

Analysen av det här samtalsutdraget ger en tydlig bild av en konfliktfylld 
situation. Vi kan se hur vårdaren tar till en infantiliserande ton, som får 
sägas vara mindre gynnsam för brukarens autonomi. Genom min vistelse 
på avdelningen en längre tid vet jag att det har gått mer än en vecka sen 
Frida duschade sist, och att brukaren enligt vårdplanen ska duschas minst 
en gång i veckan. Sett ur det institutionella perspektivet har Amina inte så 
mycket val, och hon är fast besluten att genomföra duschningen när hon 
går in till brukaren. I ett samtal dagen innan med sina kolleger erbjuder hon 
sig att ta på sig uppgiften och hon uttrycker full tilltro till att hon klarar 
situationen. Kunskapen om den institutionella ramen, liksom om kedjor av 
händelser och arbetsuppgifter, gör det möjligt att förstå de interaktionella 
strategierna i ett vidare sammanhang. Även sett ur brukarens perspektiv är 
händelsen del av en större helhet bestående av en serie av situationer och en 
relation till personalen som byggts upp successivt. Dessa faktorer och tolk-
ningsramar syns inte i transkriptionen.  
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Navigering mellan motstridiga krav 
I utdrag 2 nedan, där verksamheten närmar sig sitt slut, är parterna inne i ett 
lugnare skede. Omsorgsarbetaren är just i färd med att skölja ur schampot.  

 
Utdrag 2. (A = Amina, F = Frida) 
 
1.   F: jag [vill inte ha mer av de här   A spolar vatten i F:s hår 
2.   A:     [så 
3.   F: nu [för jag kan inte gå  
4. ((fäktar med armarna))  
5.   A:    [jag e klar snart                 
6.   F: jag kan inte gå hem nu    
7.  (3) ((A sträcker sig efter balsam))    
8.   A: tar lite balsa↑m   A masserar balsam i F:s hår 
9.  (1) ((A ställer ifrån sig balsamflaskan))   
10.  A: så blir du mju:kare i  
11. håret((moderligt))     
12.  F: nej jag måste (.) jag frys=    
13.  A: =så blir du lite mjuk å go:    
14.  F: nä men jag fryser så fruktansvärt 
15. [för närvarande          
16.  A:   [ja jag ska ge dej klä:::der     A smeker F på kinden  
17. (.) de ska jag ge dej ((moderligt))       
18.  F: °ja°       
19.  A: jag ska tor:ka↑ dej också      
20.  F: jag har varit sjuk så länge  A spolar vatten i F:s hår 
21. hittills förstår du ((fäktar  
22. med armarna))  
23.(1,5) ((A håller duschslangen  
24. över F: s huvud))     
25.  F: stäng den här för mej
     
 

Att verksamheten är inne i ett lugnare skede märks framför allt på Fridas 
bidrag, som inte utgörs av förbjudande instruktioner i lika hög grad som i 
förra utdraget (se dock rad 1 och 20–22, då Amina spolar vatten i Fridas 
hår). Brukaren ger i stället motiveringar och förklaringar till varför hon vill 
slippa duschningen (rad 3, 6, 12, 14–15, 20–21). Omsorgsarbetaren å sin 
sida besvarar brukarens motiveringar med att ge hopp om att det hela snart 
är över (rad 5), att det ska bli skönt för henne (rad 16–17), och att hon ska 
bli mjuk i håret (rad 10–11, 13). När brukaren uppgraderar sitt klagande 
(rad 14–15), böjer sig Amina fram och smeker henne på kinden och över 
det blöta håret. Med moderlig röst försäkrar hon för Frida att hon ska hjäl-
pa henne, ja jag ska ge dej klä::der / de ska jag ge dej (rad 16–17), jag ska torka 
dej också (rad 19), varpå hon återupptar hårtvätten. På detta sätt utnyttjas röst 
och kropp som resurser i konstruktionen av en hjälpande och empatisk vård-
givare som har omsorg om de äldre. Lägg märke till hur omsorgsarbetaren 
dröjer kvar på den betonade stavelsen /klä:/ med len stämma.  

Det här utdraget illustrerar hur omsorgsarbetaren navigerar mellan mot-
stridiga krav. Genom att trösta och ge hopp om att det ska bli skönt för 
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Frida, visar Amina sin lyhördhet för brukarens välbefinnande. På så sätt 
hanterar hon konflikten att genomföra hårtvätten trots brukarens motiver-
ingar för att slippa.  

Efter duschningen vidtar en fas i verksamheten med en helt annan ka-
raktär. Så fort som duschslangen stängs av och Amina försäkrat Frida om 
att det är klart, lugnar hon ner sig. Amina smeker henne i ansiktet och lin-
dar in henne i en handduk. Under påklädningen intygar brukaren sin tack-
samhet, och säger spontant att det känns bra. Amina piffar till håret på 
henne och betygar flera gånger att Frida är fin. Slutligen går vi ut alla tre i 
köket, där jag sitter ner en stund och dricker kaffe med Frida. I en efterin-
tervju med Amina säger hon att Frida avskyr att duscha och att det alltid 
brukar vara så här. Hon tycker ändå att det fungerat bra, och att hon känner 
sig trygg med de metoder hon utvecklat för att hantera situationen. Enligt 
Amina är Frida lätt att sköta, eftersom hon vanligtvis är tacksam och varm-
hjärtad. Det är bara duschningen och hårtvätten som hon inte tycker om. 

Genom att vara med och fika med Frida och samtala med Amina efter 
duschningen får jag se Amina tillsammans med Frida i en omsorgssituation, 
då vårdaren inte är pressad av institutionens krav att utföra en uppgift mot 
brukarens vilja. Jag får också erfara kontrasten gentemot omsorgsarbetet på 
avdelningen en helt vanlig morgon. Efter att ha ägnat drygt trettio minuter 
åt att försöka duscha Frida måste Amina skynda in till nästa brukare, där 
nya – ännu större – utmaningar väntar. Av de samtal jag hade med Amina 
under fältarbetet framgår att det för henne är viktigt att möta motstånd och 
tvärhet med värme och ömhet. Detta gör hon bland annat genom att an-
vända kroppsnärhet, ett förhållningssätt som hon tycker fungerar bra med 
Frida. Att vara tålmodig och varmhjärtad framhåller hon som en viktig 
egenskap i omsorgsarbetet. Aminas resonemang skulle kunna tolkas som ett 
sätt att hantera en situation, då vårdarens professionella identitet kommer i 
konflikt med de institutionella ramarna (jfr Karlsson & Nikolaidou 2012). 
Genom att se Amina och Frida i andra situationer kan jag uppfatta ett 
mönster i Aminas strategier. Utifrån samtalsdata kan jag visa hur ett kom-
munikativt dilemma hanteras interaktionellt i situationen, men för att få en 
djupare förståelse för samtalsstrategiernas övergripande ramar och sam-
manhang behövs fältarbetet och den helhetsförståelse det ger. 

Metoddiskussion 
För att återvända till mina inledande metodfrågor kan man diskutera hur 
nära jag har kommit deltagarnas perspektiv i analysen av samtalen. Dyna-
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miken mellan deltagarnas och forskarens perspektiv är en spänning som 
finns i all praxisorienterad forskning. Hammersley (2006) menar att detta 
spänningsförhållande är stötestenen i etnografisk forskning. Tusting & 
Maybin (2007:579) pekar på att användningen av språkstrukturella och 
mikro-orienterade verktyg oundvikligen fjärmar sociolingvisten från forsk-
ningsdeltagarnas förståelse och situerade kunskap. Fjärmandet börjar redan 
i transkriptionsarbetet. Detaljerade transkriptioner av naturligt förekom-
mande tal är ändå ett oumbärligt verktyg i samtalsanalysen. Med hjälp av 
dem har jag i mikroanalyserna av omsorgssamtalen i denna artikel kunnat 
visa vilken betydelse subtiliteter i språket har för upprätthållande av sociala 
relationer och strukturer i institutionen. Samtidigt är transkriptioner en 
artefakt och en reduktionistisk abstraktion av verkligheten. Hur mycket 
detaljer jag än försökt få med i analysen, som t.ex. ickeverbal information, 
finns det alltid känslor, perspektiv och stämningar, som deltagarna kanske 
tillmäter vikt, och som jag själv upplevde under observationen, som inte går 
att fånga i en transkription. Hur ska man t.ex. återge den värme och känslo-
samhet som förmedlas av omsorgsarbetarens ömsinta kroppsberöring, både 
under och efter duschproceduren, och av hennes smekande och ömma röst? 
Om jag skulle ha visat transkriptionerna i den här artikeln för omsorgsarbe-
taren skulle hon troligen inte känna igen sig. Sarangi (2004:7) pekar på ett 
liknande dilemma, då en av hans forskningspersoner, en medicinare, ifråga-
satte trovärdigheten i en transkription av en inspelning av ett rådgivnings-
samtal. Det finns ingen enkel universallösning på detta dilemma. Vad man 
kan göra är att vara öppen för olika forskningspraktiker, t.ex. att inta ett 
reflexivt förhållningssätt under fältarbetet. 

Vad har då det etnografiska förhållningssättet tillfört som jag inte kunnat 
få på annat sätt? Vilken förståelse av de språkliga praktiker jag studerar har 
etnografin tillfört? För det första hade jag aldrig blivit insläppt i gruppen 
och än mindre fått tillstånd att göra inspelningar, om jag inte hade bemödat 
mig om att finna en nisch i gruppen. Under observationerna var det natur-
ligt att personalen bad mig om småtjänster, t.ex. hämta kläder i garderoben, 
ge en stöttande hand vid förflyttning etc., i stället för att springa efter en 
kollega. Det gäller inte minst under observationerna med den brukare som 
förekommer i denna artikel. För det andra har den fältroll jag utvecklade, 
hjälpt mig att komma närmare forskningspersonerna på ett sätt som jag inte 
gör i analyserna av samtalen. Under de deltagande observationerna upplev-
de jag aldrig omsorgsarbetarna som elaka mot de boende, vilket transkrip-
tionerna, och i viss mån analyserna, kan ge ett intryck av. Hade jag inte 
strävat efter att förstå verksamheten ur deltagarnas perspektiv genom in-
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formella samtal och efterintervjuer, skulle jag förmodligen ha fått en helt 
annan bild av den institutionella verkligheten på äldreboendet. Genom en 
längre tids vistelse på avdelningen, då jag kunnat vara tillsammans med 
omsorgsarbetarna och uppleva miljön i omsorgsarbetet i flera olika situa-
tioner, har jag fått ett insiderperspektiv, om än begränsat, på verksamheten. 
Givetvis har det funnits tydliga gränser för mitt deltagande i verksamheten 
på avdelningen, som att jag t.ex. inte kunde hjälpa till med kroppsvården. 
Observationerna har ändå givit mig en förståelse för de dilemman som 
omsorgsarbetarna dagligen måste hantera på ett demensboende. Den etno-
grafiska kunskapen om äldreboendet som institution och om det dagliga 
omsorgsarbetet på avdelningen, har gjort att jag kunnat analysera dusch-
verksamheten som del av en större helhet och inte se den som en isolerad 
händelse. Detta sätt att analysera framhäver betydelsen av kontexten såväl 
som interaktionen mellan deltagarna. 

Under fältarbetet fick jag ofta höra hur personalen upplevde hur de kom 
i kläm mellan institutionens regelverk, t.ex. brukarens genomförandeplan, 
och brukarens individuella behov. Om en brukare vägrar att ta emot dusch-
ning ska det rapporteras skriftligt. Sker det upprepade gånger så att det gått 
mer än en vecka mellan duschningarna, skall det rapporteras till sjukskö-
terskan. Genom institutionens rutiner och regelverk tvingas omsorgsarbe-
tarna till fysiskt handlande, som strider mot den boendes vilja. I interaktio-
nen kan de visa att de inte menar att vara elaka eller okänsliga. Det är också 
dessa aspekter som de själva lyfter fram i efterintervjuer och i kollegiala 
samtal, då de lägger stor vikt vid att vårda med hjärtat och visa känslighet 
för den boendes integritet. Denna etnografiska kunskap har även berikat 
analysen av inspelningarna. Analyserna börjar i strikt mening redan i det 
reflexiva förhållningssättet under fältarbetet och fortsätter under hela forsk-
ningsprocessen. I de informella samtalen med omsorgsarbetarna ger de 
själva uttryck för diskrepansen mellan den professionella uppgiften, att 
tillfredsställa de äldres behov, och de institutionella ramarna. Som forskare 
har jag givit ny förståelse åt deras berättelser genom att rama in dem på ett 
nytt sätt i analysen. Utan den etnografiska kunskapen om äldreboendet 
skulle analysen förmodligen ha stannat vid att visa eskalering av konflikt 
mellan parterna under påtvingande av en obehaglig verksamhet, medan 
fortsättningen, navigeringen mellan motstridiga krav, skulle ha varit svårare 
att mejsla fram.  
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Transkriptionsnyckel 
 
(1,4)  pauslängd i sekunder  
(.) mikropaus 
[  överlappande tal, endast början markeras  
nej  stavelsen är betonad  
°åkej° uttalat med låg volym 
↑ markerar stigande ton 
(( )) kommentar eller tolkning av ljud  
= sammanlänkande talturer utan hörbart uppehåll 
BORT uttalat med hög volym 
e:: förlängt ljud, ju fler kolon desto längre ljud 
(xx) markerar ohörbart tal 
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Att vårda sin vetenskap 
Om forskningsmöten och potentiella  

intressekonflikter 

Anna W. Gustafsson & Henrik Rahm 
 
I denna artikel är mötet mellan olika forskningstraditioner i mångveten-
skapliga sammanhang i vården i fokus: professionsforskning, omvårdnads-
forskning, medicinsk, samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning. Vi 
som skrivit denna artikel är språkvetare och verksamma som forskare inom 
vårdfältet med diskursanalytisk inriktning. Vårt perspektiv är alltså huma-
nistens, men vår föresats har varit att så förutsättningslöst som möjligt 
närma oss ämnet. 

Syftet med denna artikel är att undersöka vilka uppfattningar forskare 
från olika discipliner verksamma inom vård- och omsorgsfältet har om 
forskningens roller, funktioner och mål. Vi inleder med att ge en kort bak-
grund om professionsforskning och mångvetenskaplig forskning, där vi tar 
upp tidigare uppmärksammade problem i dessa forskningsmöten. Därefter 
redovisar och diskuterar vi en enkät som vi låtit forskare och doktorander 
inom forskningsområdet svara på. Vi avslutar artikeln med att diskutera 
resultaten i relief mot olika former av vetenskapligt arbete. 

Begreppsfloran för olika varianter av tvärvetenskap är ofta förvirrande. I 
denna artikel talar vi om mångvetenskap1 för samarbeten där forskningen 
sker parallellt och belyser ett forskningsproblem från olika discipliner. Vi 
använder också begreppet tvärvetenskap, men åsyftar då ett interdisciplinärt 
mer utvecklat och integrerat samarbete. Detta kan jämföras med Veten-
skapsrådets analys, där tvärvetenskap används som överordnat begrepp 
(Sandström 2005).  

                                                 
1 I andra sammanhang förekommer flervetenskap i samma betydelse. 
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Forskningsmöten och forskningskonflikter 
Vård och omsorg är ett stort och heterogent fält med vitt skilda verksamhe-
ter. Kring de medicinska, kliniska och omvårdande aspekterna av dessa 
olika verksamheter finns en mängd olika forskningsinriktningar. En av 
dessa är professionsforskning, som de senaste decennierna har vuxit sig 
starkare inom detta fält och utförs av forskare som inte bara kommer från 
vården utan också från andra discipliner.2 Samhällsvetare och ekonomer 
intresserar sig t.ex. för verksamheternas organisation eller gränssnitten 
mellan dem, men också för deras relation till det omgivande samhället. 
Humanisters intressen rör ofta kultur(er) och kommunikation, men kan 
kanske inte alltid betraktas som professionsforskning.3 

Ett viktigt steg för humanistisk vårdforskning med ett mångvetenskapligt 
perspektiv togs när tidskriften Communication & Medicine lanserades 
2004. I inledningen till det första numret (som också inleder denna volym) 
tar initiativtagaren Srikant Sarangi upp kommunikationens betydelse för 
hälsa, vård och omsorg. En sådan aspekt är betoningen av en patientcentre-
rad hälsovård där ömsesidighet betonas, ett möte där både patienter och de 
professionella ses som experter. Sarangi betonar det mångvetenskapliga 
mötet präglat av ömsesidig respekt och nyfikenhet som ett medel för att nå 
fram till intressanta resultat inom fältet vård och omsorg. 

Roberts & Sarangi (2003) diskuterar i en artikel i Applied Linguistics sina 
erfarenheter som diskursanalytiker i samarbete med Royal College of Gene-
ral Practitioners, en professionell yrkesförening som bl.a. specialistutbildar 
och licensierar allmänläkare. De gjorde analyser av muntliga examinationer 
för att se varför de som kom från etniska minoriteter fått lägre betyg vid 
tidigare examinationer. I artikeln diskuterar Roberts & Sarangi sin discipli-
nära auktoritet och visar att deras materialhantering (dvs. ljud- och videoin-
spelningar som transkriberades) bemöttes med respekt, men att de bemöt-
tes med misstro i sin förståelse av vad som var resultat: 

There was a large gap between the notion of the writing itself being the 
outcome – the understanding, which is the goal of qualitative research, 
being in the text itself – and the assumptions of medical research that the 

                                                 
2 En profession skulle kunna definieras som ett yrke som har minst tre års akademisk 
utbildning, som kräver livslång yrkesträning och som har ett yrkesförbund (se Nolin 
2008). Man kan notera att professionsforskningen startade inom det samhällsvetenskap-
liga fältet och sedan har spritt sig också till andra forskningsfält.  
3 Aktuella exempel på humanistisk forskning inom fältet presenteras i temanumret 
Etnologin och medicinen av Socialmedicinsk tidskrift (Socialmedicinsk tidskrift 2011).  
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writing is merely writing up some pre-existiing findings. (Roberts & Sa-
rangi 2003:344) 

Mångvetenskapligt arbete kan medföra svårigheter och risker för missför-
stånd när det gäller de (o)uttalade rollerna för de forskare som ingår i pro-
jektet. För ett drygt decennium sedan uppmärksammade Läkartidningen en 
konflikt om skillnader i forskningsmetodik, hantering av etiska frågor och 
skilda forskningstraditioner (Läkartidningen 1999:1, 1999:2). Projektet 
handlade om hur friska kvinnor tolkar och reagerar på information från 
läkare om risker för allvarlig sjukdom. Konflikten gällde en fältstudie med 
inspelade samtal som utförts av antropologen Lisbeth Sachs. I den etiska 
ansökan stod den läkare med som stod för rådgivningen och som förmedlat 
kontakt med patienterna. Enligt Lisbeth Sachs nämndes läkaren som en 
garant för att hon fått tillstånd att genomföra studien på mottagningen. När 
Lisbeth Sachs publicerade resultaten i en bok utan att låta läkaren läsa ma-
nus och stå som medförfattare visade det sig att läkaren uppfattat sig som 
medförfattare, medan hon i publikationen betraktas som ett studieobjekt. 
Läkaren vände sig då mot den negativa bild av verksamheten som förmed-
lades och krävde att få tillbaka de inspelade banden och att fortsatta publi-
kationer av studien skulle förbjudas.  

Konflikten utreddes av Karolinska Institutets etiska råd och mynnade ut 
i tre viktiga slutsatser. För det första bör deltagarnas roller vara helt klara 
vid projektstart. För det andra är det viktigt att låta informanterna läsa ma-
nus i förväg, eftersom fullständig anonymitet är svårt vid en fältstudie med 
ett begränsat antal deltagare. Slutligen avvisade Karolinska Institutets etiska 
råd kraven på att materialet skulle överlämnas till läkaren vid kliniken lik-
som på att kommande publikationer skulle förbjudas. Konflikten kom ock-
så att uppmärksammas internationellt, och i en artikel i Social Science & 
Medicine betonas bland annat vikten av att läkare och sjukvårdspersonal 
förstår att de är studieobjekt och att läkare i beslutande position bör vara 
skyldiga att öppna sina mottagningar för forskning så länge de får veta när 
och hur forskningen sker (Hoeyer m.fl. 2005). Detta skulle alltså kunna 
innebära att man inte kan kräva att stå som medförfattare för att man bistått 
med ”patientmaterial”.   

För humanistiska eller samhällsvetenskapliga forskare som släpps in i 
vården regleras den vetenskapliga friheten av den etiska prövning som 
gjorts. Men den begränsas också av det faktum att man släpps in i en miljö 
som inte är offentlig och att man därmed får ett ansvar att förvalta detta 
förtroende. Också detta för med sig vissa restriktioner. Detta diskuterar t.ex. 
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Scollon, som i sin variant av kritisk diskursanalys, Public Consultative Di-
scourse Analysis, väljer bort etnografiska fältstudier, som skulle varit det 
mest lämpade i en fullständig MDA (mediated discourse analysis) och be-
gränsar analysen till offentliga dokument. Han förklarar detta med att lojali-
tet, ömsesidigt utbyte och konfidentialitet är begränsande faktorer vid en 
fältstudie som hindrar forskarens handlingsfrihet. En etnografisk studie 
skulle visserligen ge en mer fullständig bild, men: ”Good ethnography is 
never, in my mind, a kind of whistleblowing” (Scollon 2008:x).  

Forskare i vården – resultat av enkät 
För att belysa mångvetenskaplig forskning inom vård och omsorg har vi 
låtit forskare som verkar inom området svara på en enkät med frågor som 
kan belysa de olika forskningstraditioner man skolats in i, hur man ser på 
den individuella och den kollektiva arbetsinsatsen, hur man ser på kun-
skapssökande och forskningsmål och vilka erfarenheter man har av mång-
vetenskaplig forskning.  
Enkäten och deltagarna 
Sammanlagt 45 doktorander och forskare har svarat på enkäten. Av dessa är 
de flesta hemmahörande inom medicinsk fakultet och har inriktningen 
omvårdnad (medfakomv). Detta kan förklaras med att enkäten skickats ut 
till forskare verksamma inom Vårdalinstitutet, en viktig finansiär för om-
vårdnadsforskning. Enkäten har också skickats ut till forskare som deltagit i 
en workshop för språkvetare som verkar inom vården. Respondenterna 
fördelar sig på forskarutbildningsämnen enligt följande:  

 
• Medfakomv (27 st.): folkhälsovetenskap, gerontologi4, arbetsterapi, om-

vårdnad, vårdvetenskap, vårdpedagogik  
• Medfakmed (3 st.): socialmedicin, njurmedicin, pediatrik  
• Samfak (7 st.): psykologi, handikappvetenskap, socialt arbete, socialan-

tropologi, företagsekonomi  
• Humfak (8 st.): nordiska språk, svenska, lingvistik, kommunikation, hi-

storia  

                                                 
4 Gerontologi är ett ämne som ofta hör hemma i medicinsk fakultet och det står därför 
här. Men ämnet är till sin karaktär tvärvetenskapligt, och i de frågor det tydligt framgår 
att respondenten refererar till sig själv som samhällsvetare förs svaren in i samfak-
kategorin (gäller framför allt frågorna om samarbete över fakultetsgränserna). 
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Det kan noteras att den första disputationen i omvårdnad skedde 1978 och 
att sjuksköterskeutbildningen så sent som 1994 överfördes från landstingen 
till universitet och högskolor (Rinell Hermansson 2010). I vissa fall bildade 
ämnena inom medfakomv en egen fakultet, men numera tillhör de medi-
cinsk fakultet. Eftersom de delvis står för olika forskningstraditioner kom-
mer vi i vissa fall att hålla isär deras svar. Samtidigt är det viktigt att se att 
vårdvetenskap i vid bemärkelse hämtar delar av sina vetenskapliga förebil-
der från medicinsk forskning. Att vårdvetenskap blivit en del av medicinsk 
fakultet kan ses som en naturlig utveckling där sambandet mellan alla vård-
utbildningar (läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster etc.) betonas.  

Disciplinär skolning 
För att få en överblick över de olika forskningstraditioner respondenterna 
har skolats in i har vi ställt ett antal frågor som har att göra med avhand-
lingsarbete och forskarutbildning. Vår förförståelse av de olika vetenskapli-
ga traditionerna säger oss att humanister och samhällsvetare i större ut-
sträckning skolas till att bli individualister, där ett unikt avhandlingsämne 
och en egen specialitet värderas högt, liksom förmågan att självständigt 
utarbeta både forskningsfrågor och metodik.  

Svaren på enkäten bekräftar detta.5 Mer än hälften av respondenterna 
från samfak/humfak anger att de har bestämt sitt avhandlingsämne själva, 
medan bara en fjärdedel av respondenterna från medfak hävdar detta. Inom 
medfak tycks det relativt sett vanligare att huvudhandledaren eller projektet 
definierar avhandlingsämnet än det är inom samfak/humfak. Figur 1 och 2 
illustrerar att samhällsvetare och humanister skolas in i ett mer individualis-
tiskt förhållningssätt. Dock bör man göra förbehållet att svaren kanske ock-
så präglas av vad som uppskattas i respektive forskningstradition.  

 
 
 
 
 

                                                 
5 Svar som indikerar att frågan missförståtts eller utelämnade svar räknas som bortfall 
och redovisas inte. 
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Figur 1. Illustration av vem som bestämmer över avhandlingsämnet, medfak7 

 

 
Figur 2. Illustration av vem som bestämmer över avhandlingsämnet, humfak/samfak 

Också avhandlingarnas utformning speglar ett mer individualistiskt för-
hållningssätt. Vårdvetare och medicinare skriver nästan undantagslöst sam-
manläggningsavhandlingar där varje artikel har en eller flera medförfattare. 

                                                 
7 Gemprojekt = gemensamt beslut i projektet; Färdigt projekt = färdigdefinierad uppgift i 
projekt; Gemhandlfostud = gemensamt beslut handledare och forskarstudenterande 



 
 

A T T  V Å R D A  S I N  V E T E N S K A P  

 125 

Bara en person har skrivit en monografi. Men drygt hälften av humanister-
na och samhällsvetarna i enkäten har skrivit monografier.  

Det visar sig också att humanister och samhällsvetare oftast skriver flera 
artiklar själva också i de fall de skriver en sammanläggningsavhandling, 
medan bara 4 av 27 vårdvetare skrivit någon artikel själv (se tabell 1).  

 
 Medfakmed Medfakomv Humfak/Samfak 

Alla med handl. + ev. fler 2 23 2 

Flera med medf. + en art. själv 1 2  

Flera med medf. + två art. själv  1  

Flera själv + en art. med medf.   3 

Flera själv + två art. med medf.   1 

Tabell 1. Medförfattare respektive individuellt skrivande i avhandlingen 

I de fall det underlättar eller rentav är ett krav för publicering att ha seniora 
medförfattare kan man konstatera att samfak/humfak-forskare som skriver 
sammanläggningsavhandling har en svårare väg att gå. Skälet kan vara att 
handledarna (dvs. de seniora forskarna) i första hand är inskolade i indivi-
duellt skrivande och i mindre mån har erfarenhet av att skriva artiklar till-
sammans med doktorander. 

Oavsett fakultetstillhörighet svarar de flesta att de valt avhandlingsform 
för att det är tradition eller för att det är det mest lämpliga.  

Skillnader i synen på författare och medförfattare har visat sig kunna 
vara ett problem i mötet mellan olika forskningstraditioner (se fallbeskriv-
ningen i inledningen). Med tanke på att humanistiska och samhällsveten-
skapliga forskare ofta fostrats till ett individualistiskt sätt att arbeta, var vi 
särskilt intresserade av hur man inom de discipliner som skriver samman-
läggningsavhandlingar ser på arbetsfördelningen mellan förstaförfattare och 
medförfattare. 

Här uppger forskarna från medfak att förstaförfattaren driver skrivpro-
cessen och stämmer av med medförfattarna. Handledarens/medförfattares 
roll är oftast att ge stöd och granska och ge kommentarer på manus, och det 
är med tanke på handledningsinsatsen eller för att allt arbete kring en arti-
kel ska synliggöras som man blir medförfattare. Stor betydelse har förstås 
att meritsystemet är uppbyggt kring en hög produktivitet av artiklar med 
skiftande skribentroller och skribentansvar. Från vårt perspektiv som hu-
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manister kan detta å ena sidan ses som en ordning där alla insatser synlig-
görs. Detta är sällsynt inom humaniora, där handledare och seminariedelta-
gare kommenterar manus eller är klart aktiva i skrivprocessen utan att in-
satserna nämns mer än i förord, inledning eller acknowledgements. Å andra 
sidan kan det förgivettagna medförfattarskapet ifrågasättas eftersom det kan 
anta karaktären av ett slags belöning för handledarskapet eller andra insat-
ser snarare än ett reellt medförfattande. 

Ett av svaren tar också upp diskussionen om vad som ska krävas för att 
få kalla sig medförfattare.8 Här noteras att det för doktorander är svårt att 
hålla ifrån sig krav från olika aktörer på att få stå som medförfattare, efter-
som de då gör sig till ovänner med de personer de är mest beroende av för 
sin forskning.  

I svaren på en senare fråga framkom också att utvecklingsvägen inom 
medfak oftast innebär att man som doktorand skriver som förstaförfattare 
med sina handledare och med andra medförfattare som på olika sätt har 
bidragit, men att man som senior forskare istället går in i medförfattarrollen 
och blir den som bidrar, granskar eller kommer med synpunkter på andras 
artiklar.      

Hos humfak-forskarna fastslås av en respondent att vars och ens insats i 
artikeln bestämts i förväg och av en annan att de båda ville utforska det de 
skrev om, vilket skulle kunna tolkas som en mer jämbördig relation mellan 
skribenterna. Humanisterna betonar också att gemensamt skrivande sker 
med medskribenter som de arbetar bra tillsammans med. 

Samhällsvetarna ger istället uttryck för ett mer instrumentellt förhåll-
ningssätt till individuellt respektive kollektivt skrivande: de varierar sitt 
skrivande efter det sammanhang de verkar i men kopplar också skrivform 
till vad som är mest meriterande.  

Forskningsprocessen: etisk prövning, planering och publicering 
För de flesta projekt inom vårdområdet hör det till planeringen av studien 
att söka etiskt tillstånd. För samfak-/humfak-forskare är detta något som 
normalt inte ingår i deras verksamhet, såvida de inte specialiserat sig på 

                                                 
8 Om detta finns en internationell (och nationell) diskussion och nya riktlinjer har utar-
betats i de s.k. Uniform Requirements: ”Authorship credit should be based on 1) sub-
stantial contributions to conception and design, acquisition of data, or analysis and 
interpretation of data; 2) drafting the article or revising it critically for important intel-
lectual content; and 3) final approval of the version to be published. Authors should 
meet conditions 1, 2, and 3.” Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Bio-
medical Journals http://www.icmje.org/ethical_1author.html  
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forskning som kräver det. I figur 3 nedan syns svaren på frågan om det varit 
svårt att få etiskt tillstånd.  

 

 
Figur 3. Svar på frågan om det varit svårt att få etiskt tillstånd (antal personer) 

Svaren visar att de allra flesta inte upplevt några svårigheter. För medfa-
komv-forskare är det en klar majoritet som svarar nekande. I några fall har 
ansökan skötts av andra i projektet. Humfak- och samfak-forskare uppvisar 
ett mer disparat mönster. En av samfak-forskarna påpekar att det svåra är 
ovanan vid regelverket, men tillägger att reglerna verkar vara utformade för 
annan typ av forskning än den samhällsvetenskapliga vilket gör att ansökan 
ibland framstår som en tom ritual.  

En viktig notering är dock att man redan vid ansökan om etiskt tillstånd 
redovisar hur den planerade studien ska utföras och hur den ska publiceras. 
Forskning som kräver etiskt tillstånd kräver alltså också att planeringen av 
forsknings- och publiceringsprocessen är ”färdig” när forskningen startar. 
Detta återspeglas i svaren på frågan om i vilket stadium av forskningspro-
cessen publikationssätt normalt planeras: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
A N N A  W  G U S T A F S S O N  &  H E N R I K  R A H M  

 128 

 
Figur 4. Svar på frågan om när publikationssätt normalt planeras (antal personer) 

I figur 4 ser man en tydlig tendens att medfak-forskare behöver skissa på 
sina artiklar redan vid projektstart, vid ansökan om pengar eller i forsk-
ningsplanen medan humanister och samhällsvetare framför allt planerar sin 
publicering efter hand som studien framskrider. Detta är på ett sätt an-
märkningsvärt: också humanister och samhällsvetare som gör studier som 
kräver etisk prövning har åtminstone fått ge en ungefärlig beskrivning av 
publikationer i etikansökan. Men konkretionen i beskrivningen är sannolikt 
inte alls lika stor som den konkretion som krävs i de fall medförfattarskap 
och samarbeten ska etableras och skrivas in.  

Medfak-forskare har redan under forskarutbildningen skolats in i att 
publicera sig på engelska i internationella tidskrifter. För en humfak-/sam-
fak-forskare är detta inte alls självklart. I figur 5 illustreras att medfak-
forskare i princip enbart publicerar sig i artikelform på engelska i interna-
tionella tidskrifter. Humfak och samfak-forskare publicerar sig däremot i 
mer varierande former (se figur 5). Detta är inte oväntat, men det är också 
något som är under förändring. 
 
 
 
 

 



 
 

A T T  V Å R D A  S I N  V E T E N S K A P  

 129 

 
Figur 5. Svar på frågan om hur man brukar publicera sina forskningsresultat (antal 
personer; flera svar möjliga) 

Samverkan med det omgivande samhället 
I vår enkät frågade vi hur de olika forskarna ser på tredje uppgiften. Mest 
intressant i svaren var kanske de olikartade tolkningarna av tredje uppgiften. 

En medfakomv-forskare förstår inte vad vi menar med tredje uppgiften 
och undrar om det är kunskapsspridning vi syftar på. Medfakom-forskarna 
listar utbildningsinsatser för professionen, lärobokskapitel, föreläsningar för 
patientföreningar, deltagande i nätverk för forskare och praktiker, delta-
gande i kompetensförsörjningsprogram – förutom populärvetenskapliga 
artiklar, intervjuer i dagspress etc. De medfakmed-forskare som svarat 
nämner undervisning, lärobokskapitel och pressreleaser.  

 Samhällsvetarna räknar upp föreläsningar för allmänhet, inom vård och 
skolor, och undervisning. Humanisterna tar upp populärvetenskapliga före-
läsningar och artiklar.  

Här kan man reflektera över att en hel del av medfak-forskningen, kan-
ske särskilt medfakomv kan betraktas som ett slags professionsforskning. 
Denna innebär i sig att det är professionens roller, funktioner och relationer 
till det omgivande samhället som ska utforskas, men också t.ex. den ”tysta 
kunskapen”. Inom medfakom får professionsforskningen möjligen en något 
snävare innebörd: det handlar i första hand om att förbättra yrkesgruppens 
arbete och på så vis verksamheten, dvs. vården och omsorgen. Alltså är 
kunskapsspridning till vården och verksamheterna helt central. Tredje upp-
giften enligt högskolelagen är att högskolorna ska ”samverka med det omgi-
vande samhället och informera om sin verksamhet”. (De två första uppgif-
terna är forskning och undervisning.) För medfakomv glider uppgifterna 
ihop: man forskar om professionen, undervisar om professionen samt sam-
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verkar med och informerar professionen, om man ska hårdra det. (Men 
som svaren visar sysslar många vårdforskare förstås också med att föra ut 
resultat i vidare sammanhang.) Här tycks humfak- och samfak-forskare se 
på högskolans tre uppgifter på annat sätt: Forskning är en sak, undervisning 
en annan, och samverkan med det omgivande samhället en tredje. I mötet 
med vårdforskningen slås också många forskare från andra discipliner av 
nyttoperspektivet (se nedan): nyttan i vårdforskningen är inbyggd i forsk-
ningsuppgiften, liksom tredje uppgiften. Om man hårdrar det kan man säga 
att kunskapssökande här inte är något som genererar nytta: nytta är något 
som genererar (och styr) kunskapssökande. 

Frågorna om och hur man kommer att återföra resultaten i studien till 
vården/verksamheten anknyter och speglar detta. Alla respondenter avser 
att på olika sätt återföra resultaten till verksamheten, vilket är det förvänta-
de inom forskningsområdet (se figur 6). Endast en humanistisk forskare 
svarar nej på frågan. Ett antal medfak-forskare konstaterar att de för tillbaka 
resultat till verksamheten kontinuerligt, eller ”i den dagliga gärningen”.  

 

 
Figur 6. Svaren på frågan om man kommer att återföra resultaten till verksamhe-
ten (antal personer) 

Resultaten förs tillbaka på olika sätt, och man kan konstatera att medfa-
komv (som nämnts den överlägset största gruppen respondenter) har en 
stor repertoar av olika sätt att föra tillbaka forskningsresultat (se figur 7).  
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Figur 7. Preciseringar av på vilket sätt man tänker sig att återföra resultaten  
(antal personer) 

Undervisning (föreläsningar för olika målgrupper) tonar fram som det 
absolut viktigaste sättet att föra tillbaka sina resultat. En intressant detalj är 
att humfak/samfak-forskare är de enda som ser återförande av resultat till 
de andra forskarna i projektgruppen som ett sådant återförande av resultat 
till verksamheten. Detta tyder på att man uppfattar forskarna i projektgrup-
pen som en del av den verksamhet man undersöker (vilket de ju också oftast 
är, även om de just i forskningssammanhanget uppträder som forskare och 
inte som praktiker).  

Problem i samarbetet över disciplin- och fakultetsgränser 
Efter att således ha fått en bild av de olika forskningstraditionerna ville vi 
veta vilka erfarenheter de olika forskarna har av samarbete över disciplin- 
och fakultetsgränserna.  

Det kan vara förhållandevis lätt att skapa samarbete mellan discipliner 
inom samma fakultet med liknande kunskapsintressen och traditioner. Men 
likheterna och närheten kan också vara till hinder p.g.a. gränsdragningar 
och intressekonflikter. Samarbeten inom mer olikartade ämnen inom en 
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fakultet är också intressanta. Det är inte förvånande att det finns en spän-
ning mellan å ena sidan den flerhundraåriga, väl etablerade forskningen 
inom medicin med sin höga status och å andra sidan den bara några decen-
nier gamla forskningen inom unga forskningsämnen som omvårdnad och 
sjukgymnastik. Konflikten tillspetsas också av professionernas skiftande 
status och roller där den medicinska forskningen och läkarprofessionen 
länge haft den självklart högsta statusen. Vår enkät gällde forskning inom 
vårdfältet – därför blir det en viss obalans i svaren. Medan medfak-forskare 
kommenterar samarbeten också inom fakulteten diskuterar humfak- och 
samfak-forskare i första hand samarbeten med vårdforskare.  

Olika språkbruk och traditioner uppmärksammas av flera medfak-
forskare som potentiella problem. Andra pekar på problemen med att smäl-
ta ihop de olika perspektiven teoretiskt. Inte förvånande pekar flera på bris-
tande ödmjukhet för våra olika perspektiv. Några talar också om olika kultu-
rer för design och forskningsupplägg, någon om krocken mellan kvalitativa 
och kvantitativa metoder. De skilda traditionerna i publicering tas också upp 
av flera som ett problem i mötet mellan disciplinerna.  

För forskarna från samfak och humfak ser svaren ut på liknande sätt, 
men är något mer utförliga. Tidsbrist, toppstyrning och misstro mot huma-
nistisk forskning framhålls som hinder i samarbetet. Ett annat problem som 
noteras är att vårdforskarens starka lojalitet med vårdpersonalen sätter käp-
par i hjulet för min frihet som forskare. Ytterligare ett problem som identifi-
eras av samfak/humfakforskare är kravet att all forskning måste förvandlas 
till vårdforskning. Här preciseras inte vad som avses med detta, men sanno-
likt handlar detta om kraven på den omedelbara nyttan av forskningen inom 
professionen, arbetsplatsen eller fältet. Det finns med andra ord lite utrymme 
för grundforskning. Andra forskare påpekar att det kan vara ett problem att 
vårdforskare har en annan syn på vad som är intressanta resultat:  

Många forskare från det vårdvetenskapliga/medicinska fältet vill att re-
sultat ska vara till nytta. NU. BUMS. Gärna som en modell att imple-
mentera. Detta är något samhällsvetare kan lära sig av till viss del, men 
det finns också problem med detta synsätt då mycket forskning uppfat-
tas som onyttig. Samtidigt som den nyttiga forskningen ofta kan vara av 
karaktären av utvecklingsprojekt. 

Olika kunskapssyn och olika syn på vetenskaplig metod framhålls av flera 
forskare. Någon konstaterar att man inom vårdvetenskaplig/medicinsk 
forskning helst inte vill prata om teorier – något som är centralt för en sam-
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hällsvetare. En annan samfak-forskare menar att det finns olika syn på vali-
diteten i kvalitativa studier, vilket kan vara ett problem.  

Avslutande diskussion 
Av enkäten blir det tydligt att disciplinerna fostrar två olika slags forskare. 
Inom medicinsk fakultet är forskningsplanering, kunskapsbyggande och 
publicering kollektiva angelägenheter, både mellan olika forskare och mel-
lan forskarna och den beforskade verksamheten. Inom samhällsvetenskap 
och humaniora är traditionen mer individualistisk, oftare med monografier 
som mål. Men här har skett och pågår en förändring mot fler sammanlägg-
ningsavhandlingar och publiceringar tillsammans med kollegor i tidskrifter. 
De olika disciplinerna närmar sig alltså varandra. En viktig skillnad i förut-
sättningar gäller etisk prövning. Inom medicinsk fakultet är etikprövning 
självklart och nödvändigt till skillnad från mycken forskning inom sam-
hällsvetenskap och humaniora – av det enkla skälet att det i det senare fallet 
inte alltid rör sig om forskning som omfattas av Etikprövningslagen. Forsk-
ning som kräver etiskt tillstånd måste planeras och beskrivas noga, och 
processen medför att forskningen inte kan ändra riktning under projektets 
gång. Etikprövningen låser alltså fast material, metod och genomförande till 
det som dels är etiskt möjligt, dels är beskrivet i ansökan om etikprövning 
(jfr svaren i avsnittet Forskningsprocessen: etisk prövning, planering och 
publicering). Det säger sig självt att forskning som sker utan behov av etisk 
prövning har en mycket större frihet vad gäller material, metod och genom-
förande, inte minst genom att kunna staka ut nya riktningar för projektet 
under resans gång. 

En viktig aspekt av den etiska prövningens krav på konfidentialitet och 
anonymisering, som sällan uppmärksammas, är att man som humanistisk 
forskare (i vårt fall diskursanalytiska forskare) som gör kvalitativa närstudi-
er kan ställas inför etiska problem om man möter krav från vården på med-
författarskap (jfr avsnittet Forskningsmöten och forskningskonflikter). Hur 
mycket man än anonymiserar sitt material eller sina transkriptioner, med 
omskrivningar som ska göra det omöjligt att förstå vid vilken vårdenhet 
studien har gjorts, så ger medförfattare som är klinikchefer eller verksamma 
läkare vid en viss enhet en tydlig fingervisning om var studien har skett. Här 
krockar forsknings- och publiceringstraditioner som fungerat vid studier av 
stora kvantitativa material med den kvalitativa närstudiens strategier för 
anonymisering och etisk hänsyn.  
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En humanistisk forskare som släpps in i vården är sålunda bakbunden av 
kraven som följer av den etiska prövningen, men också av den lojalitet vår-
den kan förvänta sig i utbyte mot att öppna sina dörrar (se avsnittet Forsk-
ningsmöten och forskningskonflikter). Men detta kan vara ett problem, 
vilket Scollon (2008:x) berör: Om bara de som finns på insidan har tillräck-
lig insyn för att helt förstå situationen, men måste behålla denna förståelse 
konfidentiell, hur kan man då beforska området och behålla sin vetenskap-
liga frihet?  

Enkätsvaren visar också på att tredje uppgiften tolkas på ett traditionellt 
sätt av humanister och samhällsvetare. Vårdforskarnas definition är betyd-
ligt vidare och kan ses som en utvidgning av vad som ligger i tredje uppgif-
ten, och alltså tyda på att de har en öppnare och friare syn på vad som är 
tredje uppgiften och ser den som något centralt för sin forskning. Samtidigt 
kan denna utvidgade syn tolkas på andra sätt. Det är möjligt att se den som 
ett problem i det att tredje uppgiften urvattnas till att innefatta alla slags 
kontakter med avnämarna och/eller uppdragsgivarna. Det är också ett pro-
blem om den är ett tecken på att forskarna och det beforskade bildar en 
ohelig allians eller ingår i ett symbiotiskt förhållande där den enes (kun-
skaps)intressen inte kan skiljas från den andres. Forskare som undersöker 
en profession (en profession som forskaren i många fall varit verksam i och 
känner stark lojalitet till) kan alltså få svårigheter att skilja mellan forsk-
ningens förutsättningslösa kunskapsintresse, professionens och/eller orga-
nisationens intresse av kvalitetsförbättring eller utdelning på investerad tid 
och pengar och allmänhetens kunskapsintressen. 

Uppfattningarna om tredje uppgiften är intressanta att koppla till olika 
former av vetenskapligt arbete. De illustrerar hur forskare ser på sin disci-
plins uppgift och funktion, både inomvetenskapligt, mångvetenskapligt och 
tvärvetenskapligt. Ju mer olikartade disciplinernas uppgifter och funktioner 
är (eller snarare uppfattningarna om uppgifterna och funktionerna), desto 
större blir utmaningen i samarbetet med andra discipliner. När ett forsk-
ningsprojekt är utformat enligt en hårt styrd praxis med starka krav på 
omedelbar nytta för verksamheten bör möjligen humanisten och samhälls-
vetaren överväga att avstå från att delta i projektet och istället undersöka 
området förutsättningslöst utifrån de teoretiska och metodologiska ut-
gångspunkter som lämpar sig bäst för den egna disciplinen. I regel är det 
givetvis möjligt att forma mångvetenskapliga samarbeten präglade av ömse-
sidig respekt för varandras kunskapsintressen och forskningstraditioner. 
Som så ofta är det enkla det svåra – nämligen att i planeringen av det mång-
vetenskapliga (eller rentav tvärvetenskapliga) projektet avsätta tid för att 



 
 

A T T  V Å R D A  S I N  V E T E N S K A P  

 135 

noggrant sätta sig in disciplinernas traditioner, kunskapsintressen samt 
teoretiska och metodologiska utgångspunkter. Till detta hör att vara så tyd-
lig redan under forskningsplaneringen att sådana konflikter som den som 
beskrivs inledningsvis i denna artikel kan undvikas.  

Forskningens frihet är oerhört viktig som ledstjärna. Därför menar vi att 
det är viktigt att skilja mellan grundforskning, tillämpad forskning och im-
plementering. Forskningen kan vara förutsättningslös och i högsta grad 
oförutsägbar grundforskning, likaväl som den kan vara tillämpad forskning. 
Kravet på omedelbar nytta (som till viss del finns redan i den etiska pröv-
ningen) riskerar att stoppa projekt inom grundforskning eller tillämpad 
forskning som kan generera ny kunskap och bli till tillämpade projekt som 
är möjliga att implementera på sikt.  
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Aims and Purposes  
 

The COMET (Communication, Medicine and Ethics) Society has been officially 
launched at the 5th COMET conference at Lugano (Switzerland), 28th – 30th 
June 2007. The Society is aimed at strengthening and sustaining a multidiscipli-
nary network of researchers, educators, healthcare professionals and research 
students. Its objective is to facilitate the exchange of ideas and the promotion of 
the study of communication-oriented research and development within the 
broad fields of healthcare.  
The successful launch in 2003 of a series of annual international COMET con-
ferences, together with the publication of the journal Communication & Medi-
cine since 2004, provide two important grounds for the establishment of such a 
Society.  
The COMET Society will increase visibility of this unique community of inter-
disciplinary scholars and their shared ‘passions’ through a carefully tailored 
free-access website that maximizes dialogue between research, education and 
healthcare sectors and the wider public.  
It will be initially co-ordinated by Srikant Sarangi (Health Communication 
Research Centre, Cardiff University, UK), Peter Schulz (Institute of Communi-
cation and Health, University of Lugano, Switzerland), Christopher N Candlin 
(Centre for Language in Social Life, Macquarie University, Australia), and Paul 
Crawford (Health Language Research Group, The University of Nottingham). 
The Society plans an Advisory Executive Board, which will include a represen-
tative from the publishers of Communication & Medicine. Initially, the Health 
Communication Research Centre, Cardiff University, will act as the host insti-
tution for the Society.  
 



 
 

  

Activities  
 
To include:  
• Support for the organisation and promotion of COMET conferences.  
• Support for the organisation and promotion of workshops, summer 

schools, special sessions on key themes (e.g., project planning; getting pub-
lished; curriculum development; public engagement; bibliographical re-
sources etc.)  

• Support for the further development of the journal Communication & 
Medicine.  

• Support for research students to participate in COMET conferences, and 
related events, for example, through the provision of bursaries.  

• Support for the development of online linkage and information/ideas ex-
change among members, through its website.  

• Support for the establishment of collaborative projects with existing net-
works and associations in the field.  

 
Membership Categories  
Several categories of membership are proposed:  

 
• Individual (standard): for individual academics and researchers, healthcare 

professionals, and practitioners.  
• Individual (student): for registered research students who need to present 

certification of their current status.  
• Institutional: for recognised research centres and university/college depart-

ments; departments of medicine and healthcare; and professional associations.  
• Institutional: for publishers and other commercial organisations in the 

fields of the Society.  
 
Membership Benefits  
Benefits proposed relative to membership category will include:  
 
• Provision of discounted subscription to the journal Communication & 

Medicine.  
• Provision of discounted participation rates at the annual COMET confer-

ence and other associated events.  
• Advance notification of the Call for Papers and other information about  
• the annual international COMET conference and related regional/national 

events.  
• Enabling of access to the COMET society listserv.  



 
 

  

• Provision of regular email messages about special events and opportunities, 
as well as updates and additions to the Society website.  

• Circulating of current listings of relevant employment/research opportunities.  
• Opportunities for the promotion of relevant publications/programs at 

Society-related events and conferences.  
 
Membership fee  
This will be variable to reflect the different membership categories and associ-
ated benefits.  
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Cardiff University  University of Lugano  Macquarie University   University of Nottingham  
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Please visit www.cometsociety.com for more information and for registering 
your comments. 
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