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Inledning

Linda Kahlin, Mats Landqvist & Ingela Tykesson
Temat för ASLA:s symposium 2014 var språk och identitet, särskilt språkets roll i och för identitetsskapande processer i arbetsliv, utbildning och
medier. Symposiet samlade en betydande del av den kompetens som
finns inom språk- och lingvistikämnena vid olika lärosäten. Under symposiet kunde vi ta del av ett fyrtiotal bidrag som behandlade skilda
aspekter av språkets roll i identitetsprocesser, inom ett antal språkforskningsparadigm, som sociolingvistik, flerspråkighet, samtalsanalys, språklig konstruktivism, kommunikationsetnografi och kritisk diskursanalys,
för att bara nämna några. Gemensamt för dessa bidrag var att de visade
att språkanalys kan tillföra ytterligare dimensioner till undersökningar i
och om sociala situationer av olika slag. Språkanalys kan också skapa
ökad förståelse för hur identiteter konstrueras och förhandlas fram i
olika kontexter. Bidragen visar att det språkvetenskapliga fältet erbjuder
en rad olika metoder för att analysera språkets roll i förhandlingen av
identitet.
Praxisbaserad forskning är ett relativt stort forskningsfält som i dag
riktar intresset mot delar av yrkeslivet, inte minst vårdområdet, där
roller och relationer mellan personal, patienter och anhöriga studerats
ur flera synvinklar. Ett liknande fält med stor utvecklingspotential är
identitetsaspekter av språkanvändning och språklärande såväl lokalt på
svenskt område som i internationell samverkan. Två- och flerspråkighet
är forskningsområden som alltmer kommit att inriktas på såväl skolans
som yrkeslivets villkor. Språklärande och språkutveckling har därför fått
ökad betydelse som områden för forskning i tillämpad lingvistik, vilket
bidragit till teoriutvecklingen.
Inbjudna plenartalare under symposiet var Ben Rampton, King’s
College, London, Nóra Schleicher, Handelshögskolan i Budapest, och Per
Ledin, gästforskare vid Södertörns högskola. Rampton behandlade mångspråkighet, migration och arbetsliv i sitt föredrag, med empiri hämtad
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från en migrantrik stadsdel i London. Schleicher bidrog med en aktuell
undersökning om genuskonstruktion och ledarskap i ett mellaneuropeiskt företag och Ledin talade om webbsidan Avpixlat och dess roll för
konstruerandet av nationell identitet.
Symposieföredragen rapporterade från forskning om identitetsskapande processer inom ett stort antal områden, t.ex. studenter inom
högre utbildning, personal på arbetsplatser och skriftlig kommunikation
i institutionella miljöer. Tretton av symposiebidragen presenteras i den
här volymen. De representerar de nyss beskrivna områdena och några
därutöver. Bidragen presenteras i alfabetisk ordning. En kortfattad
beskrivning av varje bidrag följer här:
Maria Eklund Heinonen skriver om andraspråkstalares samtal i
högskolemiljö. Med utgångspunkt i begreppet Academic literacy undersöker hon hur andraspråksstudenterna på en behörighetsgivande kurs i
svenska positioneras som framtida studenter i svensk högskolemiljö och
som blivande akademiska skribenter.
Ksenia Gnevsheva undersöker variation i andraspråkstalares språkanvändning i olika kommunikativa situationer, med utgångspunkt i att
inomindividuell variation kan ses som en resurs för sociolingvistisk
positionering. Gnevsheva presenterar en experimentell studie där hon
mätt realiseringar av den så kallade GOOSE-vokalen. Deltagarna i studien är förstaspråkstalande koreaner som beskrivs behärska avancerad
engelska på en nivå nära infödda engelsktalares.
Inga-Lill Grahn undersöker ett samtal mellan en läkare och en patient
i syfte att få reda på hur patientens problem framstår som vårdbart och
värt en läkares uppmärksamhet och omsorg. I centrum står patientens
behov av att övertyga läkaren om detta, vilket visar sig bland annat i
upprepade initiativ från patientens sida.
Karin Helgesson skriver om vilka identiteter som erbjuds potentiella
invånare i kommuner som försöker få människor att flytta dit. Analysen
är gjord tillsammans med studenter och grundar sig i kritisk diskursanalys. Helgesson diskuterar hur vissa grupper och identiteter föredras
framför andra mer eller mindre implicit i de tryckta broschyrer och
informationstexter från hemsidor som analyserats.
Gunilla Jansson och Cecilia Wadensjö undersöker med samtalsanalys
expertidentiteter i översättningar inom äldreomsorgen. De diskuterar
hur vårdgivare tränas i att hantera de kommunikativa utmaningar som
en mångspråkig arbetsplats kan erbjuda. I fokus finns de språkliga prak-
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tiker och medel som deltagarna i studien använder för att skapa en
ömsesidig förståelse och för att genomföra sina arbetsuppgifter.
Anna-Malin Karlsson undersöker svenska webbsidor med information om tidigt diagnosticerat hjärtfel. Analysen fokuserar positioner, dvs.
innehållsliga teman och trovärdighet, och perspektiv, dvs. vilken bild av
hjärtfelet, behandlingen etc. som framställs. Såväl bild som skrift på
sidorna undersöks.
Jenny Magnusson har undersökt uppfattningar om begreppet självständighet i högskolemiljö i relation till det självständiga arbetet. Analysen grundar sig dels i lärarnas uppfattningar om begreppet som de kommer fram i ett fokusgruppssamtal, dels i en korpusundersökning av styrdokument som berör det självständiga arbetet.
Zoe Nikolaidou undersöker de nya krav på litteracitet hos industriarbetare som så kallad lean production medfört inom svensk bilindustri.
Ett uttryck för detta är att arbetarna förväntas dokumentera varje enskild handling under arbetsdagen och ta ansvar för problem och avvikelser som uppstår i produktionen. Kopplingen till identitet är det
identitetsarbete dessa arbetare ställs inför när nya arbetsuppgifter driver
dem att omdefiniera sig själva, sina roller och sina inrotade relationer.
Andreas Nord analyserar skriftlig kommunikation mellan en kommun
och dess invånare. I centrum står de roller och sociala kontrakt som
texterna skapar, dvs. roller som blir representerade i texten. Han visar
några exempel på hur dessa roller kan skifta och ställer frågan i vilken utsträckning som medborgarnas anspråk på legitimitet uppfylls i texterna.
Karin Ridell visar hur språkliga identiteter görs relevanta i samtal på
två skandinaviska språk, dels i svenska/norska/danska mediesamtal, dels
i arbetsplatssamtal mellan danska och svenska vårdbiträden och pensionärer. Det hon undersöker är hur deltagarna i dessa olika samtalssituationer skapar en gemensam skandinavisk samhörighet, på tvärs mot sina
olika språkliga och nationella tillhörigheter.
Boglárka Straszers bidrag handlar om finlandsungrares relation till
sina båda språk och uppfattning om sig själva när de använder sitt förstarespektive andraspråk i möten med andra finsk- eller ungersktalande.
Undersökningen visar att dessa finlandsungrare definerar sig själva som
legitima talare av finska respektive ungerska med viss försiktighet.
Sofia Svensson presenterar en samtalsstudie av ett arrangerat gruppsamtal med femteklasselever på en svenska skola där flertalet elever har
annat modersmål än svenska. Studien är en del av Svenssons avhandlingsarbete, där hon med hjälp av CA analyserar vilka verbala och extra9
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lingvistiska resurser eleverna använder för att skapa identiteter och
ikläda sig roller under samtalandet.
Åsa Wengelin och Carin Roos analyserar språklig rörelse och identitet
i samband med dövas användning av texttelefon. Med inspiration från
begreppet translanguaging analyseras texttelefonsamtal och döva användares reflektioner över sin texttelefonianvändning.

Tack
Vi vill rikta ett varmt tack till de personer som åtagit sig att granska och
kommentera de inskickade bidragen till denna ASLA-volym: Barbro
Allardt Ljunggren, Kristy Beers Fägersten, Mona Blåsjö, Maria Dahlin,
Stina Ericsson, Anna-Lena Göransson, Lennart Hellspong, Niklas
Norén, Catrin Norrby, Kajsa Ottesjö och Henrik Rahm. Tack också till
Södertörns högskola, Östersjöstiftelsen och Forte för bidrag till symposiearrrangemanget!
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Fokus på identitet i andraspråkssamtal
i högskolemiljö

Maria Eklund Heinonen
De senaste decenniernas breddade rekrytering har medfört en större
andel studenter med s.k. icke traditionell bakgrund i högre utbildning.
Här brukar även studenter med annat modersmål än svenska räknas
med. I högskolepedagogiska sammanhang framhålls ofta vikten av en
mångfaldsmedveten, inkluderande undervisning för dessa alltmer heterogena studentgrupper, där studenters olika bakgrunder och erfarenheter bejakas och lyfts fram. Alltför mycket fokus på studenters bakgrund riskerar dock istället att verka exkluderande, om studenten
ständigt får vara representant för ”sin” bakgrund och kanske pådyvlas en
identitet man kanske inte helt och håller känner sig hemma i. Stereotypa
föreställningar kan därmed reproduceras och befästas, varigenom studenters möjligheter till utveckling försämras (Wickström 2011). Ett
alternativt förhållningssätt kan istället vara att fokusera på studenters
blivande identiteter, exempelvis deras framtida yrkesroller eller en tydlig
studentroll (jfr Frykman 2014). I denna artikel kommer jag, med hjälp
av samtalsexempel från en behörighetsgivande kurs i svenska, att diskutera hur kursdeltagarnas framtida identiteter som studenter i svensk
högskolemiljö och blivande akademiska skribenter fokuseras.

Akademisk litteracitet och identitet
I postdoktorsprojektet Andraspråkssamtal i högskolemiljö vid Södertörns
högskola har jag undersökt uppsatsventileringar i grupp på en behörighetsgivande kurs. Projektets övergripande syfte är att studera strategier
och resurser som bidrar till välfungerande samtal i högre utbildning. I
denna artikel diskuterar jag hur lärares och andra kursdeltagares fokus
på kursdeltagarnas identitet som akademiska skribenter kan fungera
som en viktig resurs för studenters litteracitetsutveckling.
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En utgångspunkt för projektet är begreppet academic literacies (Lea &
Street 1998; Lillis 2001; Lillis & Scott 2008), där litteracitet omfattar mer
än läs- och skrivutveckling, nämligen ett mer generellt akademiskt
meningsskapande, i vilket all akademisk kommunikation, såväl muntlig
som skriftlig diskurs, ingår. Dessa socialt situerade praktiker kan kopplas
till värderingar, maktförhållanden och identitet. Studenter behöver lära
sig att hantera de sociala koder och identiteter som kan knytas till de
olika praktikerna för att skapa sig en plats och en röst inom akademin
(Lillis 2003). Det krävs då att man känner sig delaktig i och identifierar
sig med den gemenskap där praktikerna utövas, och uppfattar att man
har agency, dvs. handlingsutrymme (Ivanič 1998; Burgess & Ivanič
2010). Det krävs också att man bereds rika tillfällen att utöva de nya
praktikerna i meningsfulla, funktionella och autentiska sammanhang
(Gee 2012). För studenter som inte tidigare haft tillgång till de akademiska muntliga och skriftliga diskurserna kan de nya praktikerna
innebära en stor utmaning (Northedge 2003) och även upplevas som
hotfulla av studenter, som kan ha en ambivalent inställning till dem
(Burgess & Ivanič 2010).
Hittills har forskningen inom akademisk litteracitet i huvudsak
fokuserat på skriven text, medan muntlig akademisk diskurs inte har
studerats i samma utsträckning (Lillis & Scott 2007). Gee menar dock att
det istället är bättre att fokusera på sociala praktiker som inkluderar
såväl muntlig som skriftliga praktiker (2012), såsom i föreliggande
studie, där fokus är muntliga praktiker på seminarier om skrivna texter.

Material och metod
Materialet till föreliggande studie har samlats in vid ett uppsatsseminarium bestående av en s.k. gruppventilering på en behörighetsgivande
kurs. I kursfordringarna ingår att studenterna i grupper om 2–3 studenter skriver en mindre uppsats, som sedan ventileras. Syftet är att
bereda kursdeltagarna tillfälle att tillägna sig såväl den skriftliga
diskursen som den muntliga som kan kopplas till uppsatsskrivandet.
Materialet består av två inspelade gruppventileringar à ca tre timmar,
med tolv studenter i vardera gruppen. Inspelningarna har transkriberats
och varit föremål för induktiv analys enligt följande: vid upprepade
genomlyssningar har olika återkommande resurser identifierats och
analyserats. På så sätt har lärarens och andra samtalsdeltagares fokus på
identitet som akademisk skribent framträtt som en återkommande
12
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viktig resurs (Eklund Heinonen & Lennartson-Hokkanen 2015), vilken
kan kopplas till identitet som en viktig del av akademisk litteracitet. De
sekvenser där fokus på identitet framträder har sedan ytterligare
analyserats. I denna artikel får läsaren följa en topikutveckling (Linell
1998), dvs. hur ett visst ämne introduceras, utvecklas och avslutas, där
de resurser som undersökningen har identifierat belyses.
Studien har en sociokulturell och interaktionell utgångspunkt (Firth
& Wagner 2007), vilket innebär att analysen utgår från ett deltagarperspektiv. Det innebär att den baseras på det som yttras och görs relevant i
interaktionen samt hur yttranden tas emot av övriga samtalsdeltagare.
Fokus ligger därmed på vad som faktiskt sägs och sker i interaktionen,
snarare än att forskaren försöker tolka vad samtalsdeltagarna egentligen
avsett eller menat. Trots detta finns givetvis alltid en risk för
övertolkningar. Inom socialt inriktad skrivforskning använder man sig
därför ofta av deltagarkontroll (Blåsjö 2010), vilket här sker i form av en
retrospektiv intervju, där läraren får diskutera och reflektera över inspelningen tillsammans med forskaren. Intervjun har strukturerats enligt
följande: Först har läraren fått titta på de inspelade sekvenserna och
kommenterat dessa förutsättningslöst, för att undvika att läraren styrs i
sina reflektioner. I ett andra steg har studiens utgångspunkt och fokus
presenterats, varpå läraren fått titta på inspelningarna igen, denna gång
med uppmaning att särskilt fokusera på akademisk identitet. I ett tredje
steg har läraren fått kommentera de tolkningar som gjorts. Redan i det
första steget har lärarens spontana kommentarer i vissa fall bekräftat
dessa. Under intervjuns alla steg har tolkningarna i de flesta fall lärarens
stöd, utom vid ett par tillfällen då läraren föreslagit en alternativ tolkning, vilket kommenteras i nästa avsnitt.

Ett samtal om prognos
Här återges exempel från en diskussion om begreppet prognos, som en
av grupperna använt som rubrik över ett avsnitt. Exemplen kommenteras fortlöpande med utgångspunkt i studiens fokus samt lärarens
kommentarer i den retrospektiva intervjun. Uppsatsventileringarna kan
karaktäriseras som ett slags institutionellt samtal (Linell 1998), strikt
modererat av läraren, som innehar en ordföranderoll och fördelar ordet
bland kursdeltagarna. Samtalen återges här med grov transkription för
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läsbarhetens skull,1 eftersom fokus i första hand ligger på innehållet, dvs.
vilka frågor och teman som kommer upp som kan kopplas till
skribenternas identiteter som akademiska skribenter. Uppsatsen som
diskuteras är författad av Ramtin, Aiko och Sofia, och handlar om
invandring i Sverige. Den första frågan som ställs handlar om skribenternas användning av ordet prognos. I uppsatsen finns ett avsnitt som
bär denna rubrik, i vilket studenterna skriver att de inte tror att
invandringen kommer att öka i framtiden.
Exempel 1: Vems prognos?
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

1

Adnan: å andra fråga de gäller / eh / den här prognosen
är ni som kommer till / den här prognosen /
eller / de är från andra källor eller nånting
Aiko:
de eAdnan: ni själva alltså
Aiko:
de e våra egna prognos
//
Aiko:
[eller-] (vänder sig mot Ramtin)
Adnan: [hur]
Ramtin: mm / de e [persAdnan:
[hur man kan- /
[hur] man kan- /
Sofia:
[eh-]
Adnan: de- de e åsikt inte prognos kanske
Ramtin: eeeeh
Lärare: spekulationer
Ramtin: ja de e [spekulation
Adnan:
[åsikt / inte prognos
Ramtin: prognos / eh även på den högsta nivå kan inte
vara / eh faktabaserad / de e prognos som man/ eeh ja / de e / spekulera / man spekulerar om
framtiden / då / man kan inte säga att prognos /
de e personlig åsikt / eller faktabaserat
för att / hh dee / de e lite komplicerat / de e
lite blandning och vi har kommit överens
tillsammans att eh / källorna / som vi har
använt / säger att de kommer att hända i
framtiden ja menar att / våra resurser har visat
att de kommer att [hända såna saker i >>
Adnan:
[så de finns källor
Ramtin: >>framtiden / men /
Ramtin: de- de va bara vi som bestämde ja menar
att vi använde inte några böcker eller- för att/ för att märka eller- ja eh referera till dom /
resurserna // eller / till våra källor vi
använde våra å- egna åsikter / baserat på / våra
studier

Transkriptionsnyckel: / = kort paus; // = längre paus; *men* = sägs med skrattande
röst; men = sägs med emfas; me- = avbrott; [men] = överlappning; (skratt) = metakommentar; --- = utelämnade delar.
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När vi kommer in i samtalet, i exempel 1, har Adnan precis frågat vad en
prognos är, och fortsätter sedan omedelbart med att fråga hur de kommit fram till prognosen: är ni som kommer till / den här prognosen / eller
/ de är från andra källor (2–3). Aiko svarar att det är deras egen prognos
(6), vänder sig efter en lång paus mot Ramtin och frågar eller- (8), vilken
kan tyda på att hon inte är helt säker. Ramtin verkar dock hålla med
henne, eftersom han säger mm / de e pers- (10), men Adnan kommer
genast med en ifrågasättande följdfråga: hur man kan- / de- de e åsikt
inte prognos kanske (11, 14) Möjligen är också läraren inne på samma
spår, eftersom hon föreslår det alternativa uttrycket spekulationer (16).
Ramtin försvarar dock deras användning av ordet prognos i ett långt
yttrande, (19–30). Han argumenterar alltså för deras rätt att själva ställa
en prognos, vilket skulle kunna tolkas så att han tillerkänner sig själv och
sina medskribenter ett visst handlingsutrymme. Adnan förefaller dock
fortfarande tveksam eftersom han efterfrågar källor: så de finns källor
(30), varpå Ramtin förtydligar att de inte använt några särskilda källor
utan det är de själva som ställt prognosen utifrån deras studier. Det är
värt att notera att han denna gång använder ordet åsikter (36), precis
som Adnan tidigare gjorde (14). Diskussionen rör identitet på så vis att
den handlar om röst och auktoritet, och hur detta förmedlas till och
uppfattas av läsaren. Men det handlar också hur man som skribent själv
uppfattar sin roll och vilket handlingsutrymme man har. Adnan verkar
anse att eftersom det är skribenternas egen prognos så är det ingen riktig
prognos, utan snarare en åsikt, eller, som läraren uttrycker det,
spekulationer (16).
I den retrospektiva intervjun kommenterar läraren spontant att hon
”aldrig använder prognos i uppsatser överhuvudtaget. Det var ett eget
påhitt från gruppen”. Att hon själv istället föreslår spekulationer menar
hon främst har att göra med vilken funktion begreppet har i texten,
snarare än begreppet i sig. Samtidigt anser hon att Ramtin argumenterar
väl för deras sak: ”Alltså jag tycker att han uttrycker sig hur bra som
helst! Jag är helt övertygad!”
I själva samtalet får vi dock inte veta om någon av studenterna får
gehör för sin ståndpunkt, eftersom läraren går vidare genom att ge ordet
till en annan student som ställer en helt annan fråga. I den retrospektiva
intervjun uppger hon att hon gick vidare eftersom hon ansåg att frågan
var tillräckligt utredd: ”Det hördes ju att alla var nöjda när Ramtin kom
med sitt svar”. Något som antyder att frågan om prognos trots allt inte
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riktigt utretts ordentligt är att ämnet återkommer i exempel 2, 8 minuter
längre fram i samtalet:
Exempel 2: Prognos en gång till
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Joe:

?:
Joe:

Sofia:
Aiko:
Joe:
Aiko:
Jo:

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Lärare:
Joe:
Sofia:

28
29
30
31
32
33
34
35
36

Joe:
Sofia:

Joe:
Sofia:

ja min fråga handlar om / prognos också och /
kanske de e en lite / detalj / och / eh ja /
märkte att eh / eh / ni sa /eh progn- prognos är
från / en- eh statistiken antyder nånting / så ja
är lite intresserad av / eh den stas- / eh
statistiken
mhm
är det från en myndighet eller från / nåra / mm
/ annan / association eller / kan ni förklaförklara lite om statistiken / det här / tack /
okej
du menar vår prognos är baserad på statistiken
eller inte
ja
okej
ja
[---]
ni skriver / statistiken antyder
antyder ja
/ j- ja kan / besvara din fråga / eftersom vi /
eh / vi analyserade egentligen / inte så exakt
om statistiken eller vi gjorde inte
matematikräkning för att visa att- / men vi har
märkte att / antalet personer har sjunkit
dom senaste tiden / [och] när vi kombinerar med
[jaha]
invandringspolitik / eeh /nu för sve- / nu
Sverige har en relativ restriktiv- /
[---]
mhm
så när vi an- eh / kombinerar / eh statistiken
/ som är lite på generellt sätt / och sen
invandringspolitik så / vi kan spekulera att /
de ska inte ha så dramatisk ökning på invandring
/ men förlåt vi / gjorde inte så exakt /
matematikräkning eftersom vi tyck- vi tror att
vi inte har sådana / eh avancerad kunskaper på
statistik /analysering

Joe ställer också en fråga som gäller vad prognosen grundar sig på (1–6)
och hänvisar till att de skrivit i texten att statistiken antyder nånting (4)
och undrar varifrån denna statistisk kommer. Sofia förklarar att deras
prognos inte är baserad på någon statistisk analys (17–19), utan istället
en slutsats de själva dragit utifrån hur invandringen minskat i
kombination med en restriktiv invandringspolitik (22–34). Här använder hon uttrycket spekulera, precis som läraren tidigare (se exempel 1),
som ju inte har samma auktoritativa tyngd som prognos: så / vi kan
spekulera (31). Sofia fortsätter sedan med att ursäkta sig med att de inte
16
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har tillräckliga kunskaper för att genomföra någon statistisk analys: men
förlåt vi / gjorde inte så exakt / matematikräkning (33–34). Att Sofia ursäktar sig på detta vis skulle kunna tolkas som att hon fråntar sig själv
och sin grupp auktoritet. I den retrospektiva intervjun gör dock läraren
spontant en annan tolkning, och menar att Sofia kanske snarare
uttrycker sig ironiskt: ”Jag vet inte om hon egentligen ville be om ursäkt.
Hon var tuff och hade mycket kapacitet”. Denna tolkning stöds av den
emfatiska betoningen på kan: så / vi kan spekulera (31), liksom det
faktum att Sofia fortsätter att försvara deras användning av prognos
längre fram i samtalet, i exempel 3, som omedelbart följer efter exempel
2:
Exempel 3: Kan man använda prognos?
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Adnan: men eh / ursäkta / prognosen tror ja att- /
när man gör forskning till exempel / å man
kommer till / prognosen // å den här så- /
Lärare: som ja har sagt förut prognos e aldrig nånting
som ja aldrig har sett i utom *den här*
Adnan: ja [okej
Sofia:
[så de e rätt för att få *kritik eller*
Lärare: ja å de e- / varsågod de e jättebra / tycker ja
(skratt)
Aiko:
alltså ni kan också *kalla fantisering*
(skratt)
Lärare: nej men de som sades va de / som ja också har
sagt de här me att man spekulerar / men man- /
de e baserat på / de man hittills har
presenterat / men de e möjligt att prognos e
nånting som dyker upp- / känner du igen det
Adnan
Adnan: ja
Lärare: mm
Adnan: mm
Sofia: jaja
Lärare: så de e- ja menar inte att de e *unikt /
men alltså inom humanistiskt å språk
[så* känner ja inteAdnan: [nä de e bara fråga att dom också tänker på den
här / sak [prognosen
Lärare:
[mhm
Ramtin: mm
Adnan: å de e bra att man / tänker också å läser om
X
[prognosen] om hur man kanLärare: [mm]
Sofia: ja / målet med att ha prognos är ju att vi
tycker / att de finns så många uppsatser som
handlar om invandringspolitik / som [är de-]
Adnan:
[mm ja]
Sofia: deras åsikter / när vi skriver de här uppsats så
vill vi /tillägga våra egna åsikter som gör de
lite speciell
Adnan: jättebra uppsats
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Ramtin: de kanske är / själva ordet prognos va inte så
tydlig att använda / [här]
Sofia:
[jaa]
Adnan: ja
Ramtin: de borde ändras / [till nåt bättre
Adnan:
[jamen ehLärare:
[mm till nåt
Adnan: förklaring
Sofia: ja
Lärare:tala om va- / va man- va man egentligen gör
[så att de blir tydligt för läsaren
Ramtin [ja precis
Sofia: [ja just de
Lärare: så får man inte såna frågor

I exempel 3 kommer Adnan, som var den första att ifrågasätta
användningen av prognos, in i samtalet igen. Återigen ifrågasätter han
deras sätt att använda ordet, och även om han garderar sig i viss mån
genom formuleringen tror ja (1), tycks han ändå positionera sig som
någon som vet hur en prognos ska göras. Läraren berättar också, i den
retrospektiva intervjun, att Adnan har en hög akademisk examen från
sitt hemland.
I samtalet tar läraren tydligt avstånd från användningen av prognos
genom att säga: som ja har sagt förut prognos e aldrig nånting som ja
aldrig har sett i utom *den här* (4–5). Under intervjun framkommer det
också flera gånger att frågan har varit uppe till diskussion tidigare under
kursens gång: ”Alla var väldigt nyfikna på den där texttypen. Jag var
tvungen att avråda dom andra: Skriv inga prognoser!” Vid lärarens avvisande av användningen av prognos backar Sofia och Aiko genom att
säga: så de e rätt för att få *kritik eller* (7) och: alltså ni kan också *kalla
fantisering* (10), men detta protesterar läraren emot (nej, 12), vilket hon
också kommenterar under intervjun: ”Som tur är så säger jag nej. För
det är klart att det inte är fantasier.”
Yttrandena skulle kunna tolkas som att Sofia och Aiko kritiserar och
förminskar sin egen insats. Samtidigt kan det faktum att de sägs med
skattande röst tolkas som att de gör detta på ett avslappnat och
skämtsamt sätt. Under intervjun påpekar jag att det förekommer mycket
skratt i denna sekvens, på ett sätt som tyder på att det råder god
stämning i gruppen. Läraren instämmer i detta men menar att skrattet
också kan kopplas till samtalets metafunktion, som ofta berörs: ”Mm,
men det känns också som en metagrej. Där var vi också tillsammans på
ett slags metanivå. Här pratar vi om nånting och alla var överens om
det.” Här kan man anknyta till Gees resonemang om att tillägna sig de
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nya praktikerna i meningsfulla sammanhang genom att anlägga ett
metaperspektiv på dem (2012). Om diskussionen förs på en gemensam
metanivå behöver kritiken inte heller uppfattas som så ansiktshotande.
I exempel 3 fortsätter läraren med att förklara vari kritiken bestod
och vad det innebär att spekulera (13–15), vilket får en extra tyngd i och
med att hon själv bekräftar och underbygger den: de som sades va de- /
som ja också har sagt (12), vilket ger ett auktoritetsargument. Samtidigt
lämnar hon en öppning för att prognos kanske kan förekomma inom
andra ämnesområden: men de e möjligt att prognos e nånting som dyker
upp (14–15) och ja menar inte att de e *unikt men alltså inom humanistiskt å språk så* känner ja inte- (21–23).
Adnans tidigare erfarenheter av högre studier inom andra ämnesområden görs också relevanta här: känner du igen de Adnan (16), vilket
tillskriver honom auktoritet och positionerar honom som någon har
kunskap om detta och därigenom en identitet som akademisk skribent.
Under intervjun återkommer hon ofta till Adnans tidigare erfarenheter
och hur dessa fungerar som resurser i undervisningen, både för honom
själv och för de andra studenterna. ”Jag vet ju att han var med på det här
pedagogiska tänket kring svensk akademisk text, men jag vet också att
han har en erfarenhet av nånting och eftersom han var så på nu igen så
frågade jag honom.” Hon påpekar också att Adnan använt sina erfarenheter på ett för gruppen stöttande sätt: ”Adnan säger allt i all välmening för gruppen, inte för att vara bäst”, något som i exempel 3
bekräftas av att han förklarar att skälet till att han tagit upp frågan om
hur man kan använda prognos, är att uppsatsskribenterna ska tänka på
och läsa om hur prognos kan användas (24–25, 28–29).
Sofia ger en förklaring till varför de använt ordet prognos: när vi
skriver de här uppsats så vill vi / tillägga våra egna åsikter som gör de lite
speciell (37–38). Hon tillskriver alltså dem själva såväl röst som handlingsutrymme genom att hävda att deras egna åsikter har ett värde,
något som talar för lärarens uppfattning att tidigare i samtalet egentligen
inte ursäktar eller förminskar sig (exempel 2, rad 30). Sofias förklaring
tycks också accepteras av Adnan som säger: jättebra uppsats (39), varigenom han kan sägas positionera sig som en auktoritet som kan
bedöma det.
Ramtin, som suttit tyst hela tiden sedan frågan om prognos återupptogs, tycks delvis ha ändrat uppfattning under diskussionen: själva
ordet prognos va inte så tydlig att använda här (40–41). I intervjun tolkar
läraren detta som att Ramtin här i första hand försöker tillmötesgå
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henne genom att byta rubrik, men också att han på detta sätt lyckas
anlägga ett metaperspektiv genom att förhålla sig kritisk till sin egen
text: ”Jag tror att han vill mötas på metanivån och ta ett steg tillbaka från
sin text för att kunna ifrågasätta den också.”
En mycket vanligt förekommande resurs hos läraren är att fokusera
på läsaren: tala om va man egentligen gör så att de blir tydligt för läsaren
(49–50). Genom att betona hur läsaren uppfattar texten fokuseras studenternas identiteter som akademiska skribenter. Under intervjun framgår
det att läraren mycket medvetet använder läsarfokus som en resurs i
undervisningen. Läraren betonar också gång på gång vikten av att
framhålla vilken funktion textens olika delar fyller, med utgångspunkt i
läsaren:
Det är också att förklara syftet. Varför har vi innehållsförteckning?
Varför har vi referenser? Delvis så är det också läsarservice. Det är ju
en inskolning och det ger också ett redskap eller verktyg till dem att
ibland tänka på varför man skriver nånting. Ifall man fokuserar på
mottagaren så lossnar ju en del saker. Om man tänker på läsaren så
blir vissa saker lättare och man förstår varför man gör dem.
(intervju)

Att fokusera på hur man som akademisk skribent uppfattas av läsaren
kan alltså också fungera som en pedagogisk resurs: så får man inte såna
frågor (53). Läraren kan här sägas fokusera på studenternas framtida
identitet som akademiska skribenter, genom att peka på hur man som
skribent kan förbygga att bli ifrågasatt av läsaren, exempelvis i uppsatsseminariets kontext.

Identitet som pedagogisk resurs
I analysen av uppsatsventileringarna framkommer att det finns många
tillfällen då studenternas framtida identiteter som akademiska skribenter
fokuseras. Ett återkommande tema är just röst och handlingsutrymme –
vem som har rätt att hävda något och vilket värde det tillmäts. Som
läraren påpekar gäller detta både själva texten och samtalet om densamma: ”Det var intressant att det gäller både i skrift och i tal, alltså både i
det här mötet och vad de har gjort med sina texter.”
Genom ett återkommande läsarfokus gör läraren tydligt vilka
funktioner textens olika delar fyller och hur skribenten uppfattas av
läsaren. Att skriva i en ny praktik innebär en omstrukturering av de
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resurser studenten tidigare haft tillgång till (Burgess & Ivanic 2010).
Läraren kommenterar särskilt att hon i första hand fokuserar på det
gemensamma mål studenterna strävar mot, men att tidigare erfarenheter
av skrivande fungerar som ett medel för att nå detta mål. Lärarens
förhoppning är att studenterna känner att ”den här världen vill jag vara
en del av”. I intervjun återkommer hon ofta till hur seminarierna
fungerar som ”inskolning” och vikten av att anlägga ett metaperspektiv
på såväl den muntliga som den skriftliga diskursen. Att bedriva undervisning som syftar till att studenterna identifierar sig med och känner sig
delaktiga i den akademiska diskursgemenskapen kan alltså fungera som
en pedagogisk resurs som främjar studenternas akademiska litteracitetsutveckling.
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Intra-speaker variation and ‘accentedness’
in non-native English speakers
1

Ksenia Gnevsheva
Variationist research on second language (L2) speakers has largely been
of two types, either focusing on the acquisition of native-speaker (NS)
forms or the acquisition of NS patterns of variability (Drummond 2011).
In each type, L2 speakers are compared to first language (L1) speaker
'norms'. However, L2 variants can also be seen as a resource for sociolinguistic positioning. In this paper, I focus on the use of more or less
‘native-like’ variants for style-shifting in L2 speakers of English and
discuss it in relation to audience design (Bell 1984) and identity
construction frameworks (Eckert & Rickford 2001).

Literature review
Sociolinguistic style has been in focus for much of the history of variationist sociolinguistics, beginning with Labov (1972, 1984) who argued
that style is best modeled as attention paid to speech. Other work has
considered style as a function of ‘audience design’ (Bell 1984). According to this account, speakers style-shift in accordance with the changes
in their real or imagined audience in order to express solidarity with
them. On the other hand, we currently understand identity as fluid: “we
recognize it now as non-fixed, non-rigid and always being (co-)
constructed by individuals of themselves (or ascribed by others) …”
(Omoniyi & White 2006: 1). Thus style-shifting may be representative of
subtle changes in identity, as it is being actively reconstructed and
renegotiated, and act as an identity projection device (Eckert & Rickford
2001). Additionally, usage-based models offer a way to explain how
social information might have an effect on linguistic production.
1
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Exemplar theory (Pierrehumbert 2003), for example, suggests that our
brain stores a cloud of representations, exemplars, for a given phoneme.
Sociolinguistic information, such as different speaker characteristics and
contextual information, can be stored together with these exemplars and
activate certain exemplars when it is accessed. Style-shifting then can be
a result of activation of certain social categories associated with
particular exemplars. Importantly, usage-based models predict more
advanced production of higher frequency words in language variation
and change. These accounts of L1 variation are not mutually exclusive
and can be applied to variation in L2 speakers.
Existing work with L2 speakers has tended to focus on the effect of a
single variable on style-shifting (e.g., audience in Beebe & Zuengler
1983; topic (among other things) in Dolgova Jacobsen 2008); however,
situational style-shifting is clearly multidimensional, involving parallel
changes in more than one variable from situation to situation, including
setting, topic, and audience. Some studies look at a set of several variables. For example, Piller (2002) discusses L2 speakers’ ability to bring
nativelike features to light in order to “pass” for a native speaker in short
service encounters (post-office, etc.) and in communication with friends.
But she only uses speaker self-reports, which means the extent of the
variation, or quantitative differences in production, is unclear, as is
exactly how NNSs use style-shifting as a form of sociolinguistic
positioning.
Other studies which have investigated different variables from a
quantitative perspective examine only 1 speaker (e.g., Rampton 2011), so
it is unclear how these patterns manifest across speaker groups. Rampton (2011) describes instances of style-shifting in one L2 speaker of L1
Punjabi, ‘Mandeep’. Mandeep’s realizations of [t], dark [l] and diphthongs [ei] and [ou] in several communicative situations: with an Indian
interlocutor, in an interview, and at work – were analyzed. Mandeep was
doing style-shifting as in regards with these 4 elements: his speech was
most Anglo at work and most Punjabi when talking to a Punjabi friend
at home. Such style-shifting can potentially be explained by both
audience design and identity construction accounts.
Although discussed in great detail, there was only one participant in
the study which makes it unclear whether this is individual variation or
whether other NNSs would exhibit a similar trend. Another question is
whether the found pattern is L1-/ L2- community specific and whether
speakers of a different sex and/or proficiency, operationalized as age of
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acquisition (AoA), would follow the same pattern. Most of the studies
discussed above do not explore such factors, though from previous
research we might expect differences between males and females in
style-shifting (Labov 1984) and speakers of different proficiencies as L2
speakers have been shown to need a certain level of proficiency before
they begin to vary on the sociolinguistic dimension (Drummond 2011).
While there are studies which have looked at style shifting in L2,
differences in methodological design and theoretical approach can make
comparison across studies difficult. In this study, I quantitatively
examine production data of multiple L2 speakers of English in New
Zealand, which varies by situation: topic, setting, and/or interlocutor. I
choose to perform acoustic analysis which allows me to view the
difference between L1 and L2 variants as a continuum as opposed to two
extremes of L1 and L2 phonological forms recorded auditorily (as in e.g.
Rampton 2011). I examine the effect of sex and proficiency and apply
audience design, identity construction, and usage-based accounts in an
attempt to explain the observed variation.

Research questions
The aim of this study is to investigate the patterns of style-shifting in
NNSs. Related to the aim are the following research questions:
1.
2.
3.

Do NNSs use a different proportion of L1 phonetic variants in
different situations?
Do speakers of different sexes and proficiencies style-shift
differently?
Is there an effect of word frequency on their use of phonetic
variants?

Method
The data reported in this paper is part of a larger study in which 18
NNSs of English (9 Korean L1 and 9 German L1) and 6 native speakers
participated. The main goal of Gnevsheva (in progress) is to investigate
variation in accentedness in different settings from the perspectives of
production and perception. In this paper I focus on production data
from the Korean L1 speakers.
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Participants
All 9 L1 Korean L2 New Zealand English speakers were studying or were
a very recent graduate of a Bachelor’s degree or higher, and all had an
English proficiency high enough to have been accepted into an Englishmedium university. They were also informally assessed for proficiency
in spoken English, and 6 speakers were classified as higher proficiency
while 3 speakers were classified as lower proficiency speakers. The mean
AoA for the higher proficiency group in the study was 11.3 (range 1013), and for the lower group it was 18.3 (15-24). The participants,
arguably, were slightly past the critical period for pronunciation for this
language group. For Korean L1 speakers of English the study by Johnson
and Newport (1989) set the critical period at 7-8 years for age of onset
and Flege, Yeni-Komshian, and Liu (1999) set it at 12 for syntax and 9
for pronunciation. The participants did not know in advance that their
personal linguistic characteristics (e.g. native language) were of interest
for the study.

Procedure and analysis
The participants were recorded with a head-mounted Opus 55.18 MKII
beyerdynamic microphone and an H4n Zoom audio-recorder. During
the time of their involvement in the study, the participants produced
recordings in 4 different setting of about 15 minutes each: family,
friends, services, and university. The participants were interviewed by the
investigator (NNS of New Zealand English) about their family and
childhood at their home (the family setting) and about their research
and studying at university (the university setting). In the time between
the two interviews (about 1 week) the participants were asked to selfrecord their natural communication with friends (the friends setting)
and in a service encounter in a public space (a post office, a restaurant,
etc; the services setting). These recordings were followed by an interview
that intended to uncover the participants’ perception and attitudes
towards their accent. A total of about 1 hour of recording per participant
was collected.
The recordings were orthographically transcribed and uploaded into
the new Accents of Non-Native English corpus (ANNE), housed at the
University of Canterbury, New Zealand (Gnevsheva accepted). Automatic segmentation and time-alignment at the word and phoneme level
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was done in LaBB-CAT (Fromont & Hay 2012). Vowel formant
measurements for F1, F2, and F3 for all monophthongal vowels were
extracted, and measured, using Praat (Boersma 2001). Vowels whose F1
was measured at 1000 Hz or over were considered a measurement error
and were excluded from the analysis as well as vowels with formant
values over 2 standard deviations from the mean for each vowel in each
setting for each participant. The vowels of all the speakers were
normalized using the Lobanov normalization method to allow for interspeaker comparison (Thomas & Kendall 2007).
In this paper I focus on participants’ production of the GOOSE
vowel2. Table 1 shows the number of tokens of the GOOSE vowel for
each speaker in each of the four settings. The Korean language has a
counterpart of the English GOOSE vowel which is denoted by the same
IPA symbol, but GOOSE in many varieties of English is produced
considerably further forward in the vowel space. GOOSE is also fronted
in New Zealand English (Maclagan, Watson, Harlow, King, & Keegan
2009). Tsukada et al. (2005) report that in American English (AE)
GOOSE was perceptually classified 62% of the time as most similar to
Korean [u] and 38% of the time as most similar to [ɨ], which is more
fronted than the Korean /u/, and in Yang (1996) the largest perceptual
distance was found between AE and Korean /u/.
Table 1. Number of /u/ tokens for each speaker across the 4 settings (all names are
pseudonyms)
Family
Friends
Services
University
Total

Em
76
73
10
48
207

Ga
107
239
33
108
487

Gr
113
146
11
106
376

Ha
66
42
8
84
200

Je
52
16
21
67
156

Pa
135
48
6
174
363

Sa
82
156
8
126
372

Se
155
152
19
114
440

Vi
99
109
35
69
312

Results
In figure 1, we can see the non-normalized mean GOOSE vowel of 1
female higher proficiency speaker Gr in the family, friends, services, and
university settings surrounded by the vowel space. Visually, we can
notice that the mean GOOSE vowel produced in the family setting is the
2

I use Wells’ (1982) lexical set to refer to the intended vowels. For example, GOOSE
stands for the vowel found in goose, loop, and mood; and FLEECE stands for the
vowel in fleece, need, and cheese.
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most backed (hence, more Korean-like) than the rest, followed by the
services and friends settings, with the university one being the most
fronted (therefore, more English-like / least Korean-like). The style of
talk in the family setting is likely to be ‘more Korean’ because it is
associated with her L1 language and culture more so than the university
setting, so her ‘Korean-ness’ may be foregrounded in such interactions
(see below). Examining individual speakers allows us to see patterns
which can later be tested with statistical models.

Figure 1. Mean GOOSE vowel identified by setting, and surrounding vowel space.

A linear mixed effects model with the normalized F2 of the GOOSE
vowel as the dependent variable was fit in R to all speaker data (R Core
Team 2012). Sex and proficiency of participant, setting of recording,
following phonological environment, word frequency in CELEX
(Baayen 1995) as well as an interaction of sex, proficiency, and setting
were included in the analysis as fixed effects. Speaker and word were
included in the model as random effects. Significant main effects of the
university setting, word frequency, liquids, nasals, and voiceless
fricatives were found. A significant positive word frequency effect means
that the more frequent the word the more native-like the production of
the GOOSE vowel is in that word. The following interactions were
found significant as well: sex by setting, proficiency by setting, and sex
by proficiency by setting.
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Separate mixed effects models were fit to each of the 4 groups of
participants with the family setting as the reference level (see Figure 2
for model prediction). For higher proficiency females, the services and
university settings were significantly more fronted (hence, more nativelike) than the family setting. For lower proficiency females, the services
setting was significantly more backed than the family setting (caution is
required here, however, as there is only one speaker in the group and the
number of GOOSE tokens is lowest in the services setting). For males of
both proficiencies, GOOSE in the friends setting was significantly more
backed than in the family setting. Such differences in production
between the settings suggest a certain degree of style-shifting from more
to less native-like on the part of NNSs.

Figure 2: Predicted normalized GOOSE F2 across the four settings for male and
female participants of higher and lower proficiency (3 speakers in each of the higher
proficiency groups, 2 lower proficiency males, 1 lower proficiency female).

Discussion
The results of this study suggest that there might be a third type of NNS
variation – within-speaker variation in nativeness of L2 forms, and NNS
may be using the distance between L1 and L2 phonetic variants as a
continuum for sociolinguistic positioning. With acknowledgement of a
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small number of participants, my results also suggest some degree of
difference in the patterns of variation for higher and lower proficiency
speakers and for males and females. Korean higher proficiency females
showed more variation and more Korean-like variants in the family
setting than higher proficiency males. Similar to my results, Sharma
(2011) found that younger 2nd generation females used more Punjabi
variants in the family setting compared to younger males.
So, what is the reason for such variation between settings? Why
would university-related talk, for example, be more native-like than
family-related talk? I offer three potential explanations. Firstly, there
may be elements of audience design present (Bell 1984). Immediate
audience in the university and family settings was the same – the interviewer. However, the discovered differences between the settings may be
explained by different settings implying/purporting different audiences
in that some audiences are more common in certain settings: at home
people talk to their family more often than to their university lecturers.
Secondly, variation found between settings may be explained by
identity fluctuations. More L1-like and more L2-like sociolinguistic
variants produced by the speakers become reflections of “acts of
identity” (Le Page & Tabouret-Keller 1985): talking about family triggers
the “Korean-ness” while the university – New Zealander-ness or nonKorean-ness.
Finally, this kind of variation is compatible with usage-based models
(e.g. Pierrehumbert 2003), supported by the positive word frequency
effect. If speakers associate family with speaking their L1 and university
– their L2, representations for the respective languages are activated and
influence the production. The GOOSE exemplars for the family topic are
more Korean-like as they speak Korean at home, which results in a more
Korean-like production of the vowel; for university and services – more
native–like as there is more English-medium interaction at the university and in service encounters.
Future research will help to determine whether the attested variation
is a purely NNS pattern or part of the ethnolinguistic repertoire (Benor
2010) of the established Korean-New Zealand community. Also, more
research on GOOSE variation in New Zealand English would help to
isolate the effects of L1 and L2. If within-speaker variation in frontness
of GOOSE was attested in L1 speakers of New Zealand English, it would
mean that the discovered variation in L2 speakers could be a case of
acquisition of NS patterns of variability and not variation on an L1-L2
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continuum. GOOSE-fronting is an attested phenomenon in many
varieties of English (e.g. Hawkins and Midgley 2005), but it is mostly
addressed as sound-change or between-speaker variation (age / sex,
socio-economic class), not within-speaker variation. So presently, I
consider this variation as on an L1-L2 continuum.
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Personer eller patienter i möte
med vården

Inga-Lill Grahn
Utmärkande för institutionella samtal är att samtalarna mer eller mindre
medvetet förhåller sig till specifika roller, vilka ömsesidigt bär upp det
institutionella. Patient respektive läkare är exempel på sådana roller.
Samtidigt är varje samtalare också en person, vilket inte är en roll utan
en permanent identitet (Kristensson Uggla 2014:39). Samtalare i en
institutionell kontext bär således med sig sin identitet men ikläder sig
också en institutionell roll.
I fokus för forskning, och i utveckling av kliniskt arbete, märks under
senare år en strävan mot så kallad personcentrerad vård (se t.ex. Ekman
et al. 2011, Munthe et al. 2012, Ekman 2014). Enligt Kristensson Uggla
(2014) har den medicinska vetenskapens exceptionella framgångar
främjats av och främjat en objektifierande syn på människan som kropp,
och mätbarhet och fysiskt observerbara tecken har fått den avgörande
rollen för diagnos och behandling:
[…] därmed klipper den medicinska kunskapskulturen också av
relationen till personen och ’sätter parentes’ kring människans
livsvärld liksom vidare samhälleliga och historiska sammanhang.
Därigenom har man kunnat bli otroligt framgångsrik inom en rad
specialiserade områden – men man har inte utvecklat någon betydande kapacitet för att förstå och tala om patienten som person.
(Kristensson Uggla 2014:24)

Att ”förstå och tala om patienten som person” är kärnan inom personcentrerad vård. Det innebär att ”uppmärksamheten bör flytta från att
förklara till att hantera symtomen, och att återbörda kontrollen av
hälsoläget från vården till patienten” (Lidén & Svensson 2014:141).
Grunden för ett sådant återbördande är att patientens berättelse framförs till vården. Om patienten inte ger en övertygande sjukdomsberättelse kan det få konsekvenser både för diagnostisering och för vilka
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vårdmässiga resurser som tillhandhålls (Bülow 2008). Bevisbördan hamnar i hög grad på patienten, som förväntas formulera en berättelse om
sin person. Detta reser frågor om hur en sjukdomsberättelse förväntas se
ut i samtal mellan läkare och patient, och om växlingen mellan att vara
patient och att vara person.
Att patienten lägger fram och beskriver sina problem är centralt i
samtal mellan läkare och patient. Problemen är ju själva orsaken till att
samtalet äger rum, till att patienten har sökt vård. Flera studier har
betraktat problempresentationen som en fas i samtalet mellan läkare och
patient, och då som en fas som företrädesvis ligger i början av samtalen
och som i huvudsak styrs av patienten (Robinson & Heritage 2003,
Heritage & Robinson 2006a, 2006b). Centralt för problempresentationsfasen i sin tur är beskrivning av symtom, och då i synnerhet av aktuella
symtom. Robinson & Heritage (2005) visar hur beskrivning av aktuella
symtom relevantgörs av samtalarna som övergångsplatser mellan problempresentationen och nästa fas, den så kallade anamnesupptagningen
(se Heritage 2009, Robinson & Heritage 2005).
Den centrala plats som beskrivning av aktuella symtom har i samtalen förklaras av att dessa, i kraft av den institutionella kontexten, kan
legitimera och rättfärdiga patientens beslut att söka vård. Symtom som
visar sig ha medicinska orsaker kan diagnostiseras, behandlas och
därmed rättfärdiga patientens beslut. Heritage & Robinson använder
termen doctorable (2006:58) för att beskriva ett symtom som av vården
bedöms utgöra ett rimligt skäl för att söka vård. I det följande använder
jag ordet vårdbar som översättning av doctorable. För patientens del
gäller därmed att framställa sitt symtom som ”worthy of medical
attention, worthy of evaluation as a potentially significant medical condition, and worthy of advice and, where necessary, medical treatment”
(ibid). Ett symtom är således vårdbart genom att det uppmärksammas
som potentiellt relevant för ett medicinskt tillstånd och därmed, vid
behov, för behandling. En viktig distinktion i sammanhanget är att ett
symtom kan vara vårdbart, utan att för den skull vara behandlingsbart
(jfr treatable, Heritage 2009).
En konsekvens av ovanstående är att patientens beslut att söka vård
kan bli ifrågasatt om vården inte kan koppla problemen till medicinska
orsaker, och bedöma dem som vårdbara. Här står också roller på spel.
Vårdbara symtom ger tillgång till rollen patient, genom att vården tar
ansvar för att hjälpa. Icke vårdbara symtom kan istället leda till att
patientstatusen ifrågasätts och därmed till att ansvarsfrågan blir oklar.
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Studier av hur problempresentationer organiseras interaktionellt är därför angeläget, med syfte att konkretisera vad kommunikativ och interaktionell kompetens kan innebära för specifika kontexter (Sarangi 2012).
Tidigare svenska studier med språkvetenskapligt fokus och med anknytning till personcentrerad vård har bland annat studerat hur ansvar
tilldelas och motiveras i diabetesvård av unga (Ericsson & Ottesjö 2012),
stärkande samtal inom barndiabetesvård (Gustafsson 2014) samt samtal
med personer med kommunikationsproblem (Saldert 2014).

Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka hur det går till när patienten i
samtal med en läkare tar upprepade initiativ till att föra fram ett problem som vårdbart, i detta fall övervikt, utan att läkaren bekräftar att det
är vårdbart. I analysen undersöks interaktionen i tre utvalda sekvenser,
med fokus på i vilken mån samtalarna följer dels varandras samtalshandlingar, som t.ex. att ställa och svara på frågor, dels varandras samtalsämnen. I studien används termerna handlings- respektive topikagenda för att belysa dessa fenomen. Studiens syfte är vidare att med
hjälp av begreppet vårdbar, problematisera förhållandet mellan patient
och person i relation till personcentrerad vård.

Material och metod
Materialet till föreliggande studie är ett samtal mellan en läkare och en
patient inom primärvården. Samtalet är inspelat inom ramen för
forskningsmiljön Centrum för Personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, och specifikt inom det delprojekt som rör tolkning och förståelse av funktionella symtom i primärvården (Lidén & Svensson 2014).
Patienterna i projektet tillhör gruppen mångsökare, det vill säga en
grupp som ofta söker vård och som i många fall, men inte alltid, har
symtom som inte kan förklaras medicinskt (s.k. medicinskt oförklarade
symtom, se t.ex. Lidén & Svensson 2014).
Materialet utgörs av ett inspelat (audio) samtal på 28 minuter som
grovtranskriberats i sin helhet. Sekvenser som fokuserats i analysarbetet
har fintranskriberats. Patienten i samtalet är en medelålders sjukpensionerad kvinna, som vid tillfället sökt vård för hosta. Hon har inte
träffat just den här läkaren förut men att döma av samtalet är det tänkt
att hon ska göra det i fortsättningen. Samtalet kommer inte bara att
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handla om hostan utan också om flera andra besvär. Läkaren beställer
ett antal prover och skriver ut recept åt patienten, och de kommer
överens om att läkaren ska ringa några veckor senare för att höra ”hur
det går”. Samtalet är anonymiserat avseende personer, platser och tider.
I studien används samtalsanalytisk metod (se t.ex. Atkinson &
Heritage 1984), vilken också i tidigare studier använts inom medicinsk
kontext (se t.ex. Heritage & Maynard 2006). Studien utgör ett så kallat
single case (jfr t.ex. Boyd & Heritage 2006), vilket i det här fallet innebär
att analysen följer endast ett samtal.
I de sekvenser som valts ut för analys tar patienten initiativ till att
prata om sin övervikt med hjälp av orden vikt eller övervikt. Självfallet
kan ett problem omtalas med en mängd olika ord, men återkommande
val av samma lexikala enheter, och därmed bortval av andra, har betydelse för hur patientens berättelse framstår (jfr t.ex. Kitzinger & Mandelbaum 2013 om koppling mellan lexikala val och identitet, och Grahn
2012 om problemhantering genom variation mellan nominal- respektive
verbform (tanke/tänka)).
Sekvenserna analyseras med fokus på vilka agendor för topik
respektive för handling som samtalarna initierar (Boyd & Heritage
2006:155). Med termen topikagenda avses det samtalsämne som ett samtalsbidrag etablerar, t.ex. ämnet ”aktuella symtom”. Många topiker kan
vara svåra att fastställa utifrån ett enstaka yttrande eller en kortare
sekvens, eftersom de snarare framkommer i hur samtalarna responderar
på varandras yttranden över ett helt samtal. I det aktuella samtalet förefaller läkaren och patienten i vissa mindre sekvenser ibland ha en
gemensam topik, men mot bakgrund av samtalet som helhet framstår
det som delvis olika topiker. Valet av single case-analys ger möjlighet att
belysa hur patienten under hela samtalet tar initiativ till att lyfta sina
problem och därmed bygga upp en topik, det vill säga inte bara under
den första så kallade problempresentationsfasen.
Termen handlingsagenda avser den interaktionella handling som ett
samtalsbidrag öppnar för, t.ex. att svara på en fråga, att informera etc.
Samtalare kan välja att följa eller att frångå varandras agendor. Exempelvis kan patienten svara på en fråga (följa handlingsagendan), men låta
svaret innehålla något som läkaren inte egentligen frågat efter (frångå
topikagendan).
Läkarens frågor till patienten innehåller därtill alltid presuppositioner, vilka till stor del bestäms av den institutionella kontexten. Exempelvis frågan ”vad äter du till frukost?” innehåller presuppositionen att
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frukostvanor är relevanta för bedömning av ett sjukdomstillstånd. Presuppositioner rör ofta aspekter av patientens livssituation, allmänna
hälsotillstånd eller medvetenhet om den egna kroppen, och kan förmedlas mer eller mindre explicit (Boyd & Heritage 2006:159). Dessa är
av intresse för att belysa förväntningar på en sjukdomsberättelse.

Resultat
Undersökningen visar hur samtalarna i princip följs åt i gemensamma
handlingsagendor, och därmed upprätthåller samtalet, men samtidigt
delvis frångår varandras topikagendor genom att prata om olika saker.
Båda samtalarnas topik rör matvanor, men i patientens initiativ är de
kopplade till en överordnad topik om övervikt, medan läkarens överordnade topik rör halsbränna. I det följande presenteras tre samtalsutdrag som särskilt väl belyser den sekventiella organiseringen kring
patientens initiativ till att frångå läkarens topik. Samtliga utdrag inleds
med samtalsbidrag från läkaren vilka mot bakgrund av den institutionella kontexten bör betraktas som särskilt tongivande. (I utdragen
står L för läkare och P för patient, exempel från utdragen återgivna i
brödtexten är skriftspråksanpassade och transkriptionsnyckel återfinns i
slutet av artikeln.)
Utdrag nr 1 nedan återfinns cirka sju minuter in i samtalet. Läkaren
och patienten har tangerat flera olika problem, såsom besvär med
lungorna, huvudvärk, inkontinens, ångest och halsbränna och läkaren
har sedan frågat om patienten tar några mediciner dagligen. Hon
berättar att hon står på blodtrycksmedicin och lugnande medicin och
sammanfattar, precis före utdraget nedan, med ”dom här problemen har
jag”.
1)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

*L:
*P:
*L:
*P:

*L:
*P:

va äter du: för nåt, va äter du fö- för frukost¿
(.) °ja du° (.) ja äter allting som mante ska: ja
har ju- ja har ju gått upp för mycket i vikt
oke↑:j
dom- dom vägde mej- ja skulle- för min längd ja
skulle ja väga mellan- sku ligga på sjuttisextisju sjutti kilo .h men ja skulle behöva gå
ner tjufem kilo↑ de känns i ryggen också: jante
kan orka bära
just de
å de syns ju runt här också
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Läkarens fråga på r. 10 öppnar för en topik som rör matvanor. Den är
till formen öppet formulerad (till skillnad från slutna frågor som kan
besvaras med ja eller nej), men samtidigt avgränsad till ”frukostmatvanor”. Patienten inleder sin respons på r. 11 med pauser och med svag
röst i turkonstruktionsenheten (hädanefter tke) ”ja du” som uttrycker
tvekan. Pauser och tvekljud eller -uttryck är fenomen som typiskt
föregår ett disprefererat svar (Pomerantz 1984, Boyd & Heritage
2006:161). Därefter följer en tke som är typkonform med läkarens fråga:
”Vad äter du för frukost?” > ”Jag äter allting som man inte ska”.
Patientens svar innehåller dock inte information om matvaror, vilket
vore förväntat, utan istället om en tydlig moralisk värdering genom
antydan om att det finns mat som man inte ska äta.
Patientens nästa tke på r. 12 inleds med en reparation och mynnar ut
i explicit information om hennes viktuppgång; ”jag har ju gått upp för
mycket i vikt”. Adverbialet ju har enligt Svenska Akademiens grammatik
grundbetydelsen att talaren förutsätter att lyssnaren redan har kunskap
om det som sägs (SAG 4:115). Kunskapen som förmedlas av patienten i
det aktuella fallet är att hon är överviktig, och det är visserligen möjligt
att läkaren känner till det, men hon kan inte ta det för givet. Heinemann
et al. (2011:128) argumenterar för att adverbialet ju (danska jo) kan
användas för att peka på en potentiell epistemisk inkongruens, vilket
kan vara en del i att förklara varför man inte svarar direkt på frågan. Det
kan då tolkas som relevantgörande av kunskap och läkarens respons på
r. 13 är ett ”okej” med lätt frågeintonation. Därefter legitimerar
patienten på tre olika sätt det faktum att hon påtalat sin övervikt. För det
första genom att hänvisa till auktoriteter (”de vägde mig”, r. 14), för det
andra genom att peka på fysiska symtom och konsekvenser (”det känns i
ryggen”, ”jag kan inte orka bära”, r. 16–17) och för det tredje genom att
hänvisa till synliga tecken (”det syns ju runt här också”, r. 19).
När läkaren återtar turen återknyter han dock explicit till den topik
han själv introducerat och som handlar om halsbränna: ”jag tänkte på
din halsbränna då” på r. 20–21 nedan i utdrag 2 (r. 19 är återupprepad
från utdrag 1).
2)
19
20
21
22
23
24
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*P:
*L:
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å de syns ju [runt här [också
[ja
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

*P:

*L:
*P:
*L:
*P:

*L:

=va e de för skit du äter till frukost¿
frukost¿ (.) te frukost ja ja äter ma↑cke:r å de kan
va youghurt å en bananer å: (.) ägg å ibland kan ja
steka bacon du vet å korv å:- ja
mm,
ja äter mycke de e ju de som har gjort att ja gått
så mycke upp i vikt
mm¿ å: har du nåt mellanmål på förmiddan¿
ja tar ett par macker å så sen e de middag men- å
småäter hela tiden (.) ja g- (.) tröstäter å ja kante:
sluta me de ja vetnte hur man gö↑r. .h [(ohörbart)
[va tar du:va tar du för tröstätning då?

Läkaren återknyter här till den fråga om patientens frukostmatvanor han
ställt redan i inledningen av sekvens 1, nämligen ”vad äter du för
frukost?” (r. 10 i 1) och patientens respons ”jag äter all skit”, på r. 22,
ansluter till formen till hans fråga. Hon följer därmed läkarens handlingsagenda (svarar genom att ge information), men innehållet i svaret
ändras från efterfrågade specifika matvaror till den generella benämningen ”all skit”, som är kraftigt värderande.
Läkaren ställer ännu en fråga i vilken han återanvänder ordet ”skit”
och efterfrågar en precisering: ”vad är det för skit du äter till frukost?” (r.
25). Återanvändning har en samtalsstrukturerande funktion genom att
visa hur en ny tur förhåller sig till en tidigare, och är därmed en socialt
organiserande handling (se Nilsson 2011, även t.ex. Coates 1996,
Anward 2005, Tannen 1989). I det aktuella fallet får läkarens återanvändning två delvis motsägande funktioner, dels att visa för patienten att
de deltar i samma samtal, dels att återinföra sin egen topik som inte
berör det moraliska dilemma patienten är explicit med.
Patientens nästa respons följer till en början både läkarens handlingsoch topikagenda, då hon svarar med information om just matvaror. Hon
inleder på r. 26 med presekvenser som återanvänder ordet ”frukost”, och
därefter räknar hon upp ett antal matvaror. Detta sker med listintonation, och turen avslutas i en oavslutad lista: ”korv å- ja” (r. 26–28). Den
oavslutade uppräkningen understryker mängdaspekten i patientens
matintag, vilken hon också explicitgör i nästa tur inledd med ”jag äter
mycket” (r. 30).
I hennes nästa tke i samma tur (r. 30–31) kopplas matmängden till
viktproblematiken: ”det är ju det som har gjort att jag gått upp så mycket
i vikt”. Adverbialet ju återknyter inte till något hon tidigare sagt, utan
troligare till en förväntat allmän kunskap om att man går upp i vikt om
man äter för mycket. Det epistemiska arbete som görs med ju har dubbla
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funktioner: patienten påtalar dels att något är allmän kunskap, dels att
hon själv besitter den (jfr Heinemann et al. 2011).
Utan att ge respons på patientens viktuppgång ställer läkaren därefter
ännu en fråga, på r. 32: ”och har du något mellanmål på förmiddagen?”.
Därefter följer patienten till en början både hans handlings- och hans
topikagenda genom att informera om vad hon äter till mellanmål, r. 33:
”jag tar ett par mackor och så sedan är det middag men-”. Ett men- initierar en motsättning och följs här av fyra på varandra följande tke:er vilka
alla antyder brist på kontroll i ätandet: ”och småäter hela tiden”, ”jag
tröstäter”, ”jag kan inte sluta” och ”jag vet inte hur man gör” (r. 33–35).
För tredje gången i detta utdrag återgår läkaren till att fråga om
specifika matvaror: ”vad tar du för tröstätning då?” (r. 36–37). Han återanvänder den lexikala enheten tröstätning från patientens tur (modifierat från grundutförandet tröstäter), vilket får samma funktion som
återanvändningen av ”skit” tidigare i utdraget: läkaren följer patientens
samtalshandlingar men frångår hennes topik som rör aspekten att
behöva tröst och inte ha kontroll över ätandet.
Som respons på läkarens fråga om vad hon tar för ”tröstätning”
nämner patienten bl. a. ”chips”, vilket föranleder läkarens fråga på r. 46 i
utdrag 3:
3)
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
57
58

*L:
*P:
*L:
*P:
*L:
*P:
*L:
*P:

*L:
*P:

°ja° .h e: hur my↑cke chips äter du per dag¿
de kan gå upp i en hel påse du.
en sån här fyrahundragra↑m elle:r tvåhundragra↑m
[elle:r?
[fyra- fyrahundra dom här ostbågarna å: [du kan köpa
[ah
dom å billigt [nu på *Rusta*
[ja ja de e väldi billigt
(småskratt) farligt farligt .h men ja behöver ju
hjälp för å f- komma ner i vikte↑n för att ja känner
ju de, ja kommer junte upp för trappan↑ ja klarar
inte kassarna,
[°ja°
[så att- ja klarar ingenting längre.

Patienten svarar prefererat på frågan genom att informera om mängden
chips hon äter (r. 47). Läkaren efterfrågar direkt ett förtydligande (r. 48–
49), vilket han också får (r. 50–52). Så långt följer de samma handlingsagenda, men läkarens förhållandevis instrumentella frågor om precis
chipsmängd möter fortfarande inte patientens explicita oro över att hon
tappat kontrollen över sitt ätande. Det blir också tydligt genom att hon
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på r. 50–52 motiverar sitt chipsätande med att chipsen är så billiga,
avslutat med skratt i rösten.
Skrattet följs inte upp av läkaren, varpå patienten inleder även nästa
tur med ett skratt (r. 54) (jfr Jefferson 1979). Hennes första tke utgörs av
orden ”farligt farligt” som sannolikt refererar till en schlagertext om ett
moraliskt dilemma: ”härligt härligt men farligt farligt”. Hon talar därmed om att hon är medveten om den moraliska aspekten i att (som
överviktig) äta mycket chips. Därmed avviker hon än en gång från läkarens topik: hon svarar visserligen på hans fråga om chipspåsarna men
betonar det moraliskt problematiska i att äta för mycket.
Patientens nästa tke i samma tur inleds med adversativt ”men”: ”men jag
behöver ju hjälp för å f- komma ner i vikten” (r. 54–55). Användningen av
ju markerar en förväntning på att läkaren nu vet om att hon inte själv klarar
av att gå ner i vikt. Att patienten på detta sätt lyfter fram en upplevd
epistemisk inkongruens kan tolkas som att hon relevantgör kunskapen
på nytt, för att legitimera det faktum att hon återkommer till den.
Därefter följer ytterligare tre tke:er i vilka patienten redogör för sina
fysiska upplevelser av övervikt, vilka även de legitimerar att hon ber om
hjälp: ”för att jag känner ju de”, ”jag kommer ju inte upp för trappan”
och ”jag klarar inte kassarna” (r. 55-56). Två av dessa referenser till
fysiska upplevelser är formulerade som extremfall, så kallade extreme
case formulations (Pomerantz 1986): ”kommer inte upp för trappan” och
”klarar inte kassarna”. Försekvensen ”så att-” på r. 58 annonserar en
slutsats och turen avslutas också med fallande intonation, vilket markerar detsamma: ”så att- jag klarar ingenting längre”. Även denna tke är
formulerad som ett extremfall och förstärkt genom att oförmågan
kopplas till mer än bara fysiska situationer, och genom tidsadverbialet
”längre” som markerar att situationen har försämrats. Även detta kan
ses som ett sätt för patienten att legitimera att hon tar upp sitt överviktsproblem hos läkaren (jfr Heritage & Robinson 2006a).

Slutsatser
I de undersökta initiativen pekar analysen på hur patienten både explicit
och implicit dels informerar om sin övervikt, dels talar om att hon behöver hjälp med den. Presuppositioner i en läkares frågor kan ofta
utläsas i patientens svar. I de undersökta sekvenserna visar patientens
samtalsbidrag en orientering mot moraliska aspekter av kopplingen mellan matvanor och övervikt. Hon framhåller att hon är medveten om
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kopplingen, och understryker att hon också behöver hjälp. Läkaren
följer dock inte upp dessa moraliska aspekter i de aktuella sekvenserna,
men senare i samtalet, efter den fysiska undersökningen, säger han till
patienten att hon missköter sin kropp. Den presupposition som patienten redan svarat på görs därmed explicit av läkaren själv.
Målet för patienten i de undersökta initiativen kan sägas vara att
framställa övervikten som vårdbar och därmed få hjälp. Hennes topik är
en berättelse om att hon tappat kontrollen över sin vikt. När läkaren inte
plockar upp topiken, återvänder patienten till den upprepade gånger
vilket får berättelsen att framstå som fragmenterad. Det är dock viktigt
att understryka att den upplevda fragmenteringen kan vara en konsekvens av att en sjukdomsberättelse förväntas vara konsekvent kopplad
till mätbara symtom för att framstå som ”hel”.
Många fenomen som förekommer i samtal kan uppfattas intuitivt av
varje samtalare, vilket allmänspråkliga uttryck vittnar om. De flesta har
någon gång upplevt att man ”talar förbi varandra”, men man vet oftast
inte hur det egentligen går till. Undersökningen visar ett fall där en
läkare och en patient kan sägas tala förbi varandra. I de undersökta sekvenserna följer samtalarna en gemensam handlingsagenda, det vill säga
att interaktionen utgörs av sociala handlingar som gör att samtalet kan
fortgå. Samtidigt visar analysen att samtalarna har olika topikagendor,
då läkaren talar om halsbränna och patienten om övervikt. Att i
läkarrollen inte följa upp patientens initiativ att tala om sin övervikt och
sedan tala om för henne att hon missköter sin kropp, signalerar att
övervikten inte är att betrakta som vårdbar. Därmed har personen
misslyckats med att få rollen som patient, och blir istället som person
ansvarig för sitt tillstånd.
Att ”förstå och tala om patienten som person” (Kristensson Uggla
2014:24) är en strävan inom personcentrerad vård, och mot bakgrund av
föreliggande studie finns anledning att fråga sig vad detta innebär.
Patienten röjer i sin berättelse aspekter ur sin personliga livssituation
vilka påverkar hennes fysiska tillstånd övervikten. I och med att problemet inte bemöts som vårdbart nekas hon rollen som patient och blir
som person fortsatt ansvarig för sitt tillstånd. Frågan är vilka förväntningar som ställs på den person som den personcentrerade vården
ska värna om, och vilka förväntningar som ställs på vården som ska
förena patienten med personen i en kontext som traditionellt sett är
patientcentrerad.

42

PERSONER ELLER PATIENTER I MÖTE MED VÅRDEN

Det är viktigt att förstå både hur interaktionen mellan läkare och
patient ser ut och vilka förväntningar som finns på densamma. Personen
som är i fokus i den personcentrerade vården kanske kommer till uttryck på icke förväntade sätt, vilka i den institutionella kontexten därför
inte hörsammas. Om så är fallet och hur detta i så fall åtgärdas är dock
en vidare diskussion, till vilken språkvetenskaplig samtalsanalys förhoppningsvis kan bidra med reflektion.

Transkriptionsnyckel
Ord
°ord°
(ord)
.h
[
=

:
(.)
.
,
?
¿
↑
↓

emfas (vanligen märkt på vokal i betonad stavelse)
tystare tal än i omgivande tal
metakommentar
inandning
överlappning inleds
turen fortsätter på annan rad/turer hakas på varandra
utan hörbar paus
avbrott i sats eller ord
förlängt ljud
mikropaus
fallande ton
fortsättningston
stigande ton
svagt stigande ton
tydligt stigande ton i ett ord
tydligt fallande ton i ett ord
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”Flytta hit!”
Ett studentintegrerat forskningsprojekt om
identitetserbjudanden i kommuners informationstexter
för potentiella inflyttare

Karin Helgesson
”Flytta hit!” Den uppmaningen riktar många svenska kommuner, både i
glesbygden och i storstadsområdena, till potentiella invånare. I särskilda
flikar på hemsidan eller i fyrfärgsbroschyrer presenteras de fördelar
kommuner erbjuder. Tonen i texterna är säljande och det står klart att
kommuner konkurrerar med varandra om invånare och skatteintäkter.
Texterna kan ses som ett tecken på att en marknadsdiskurs under de
senaste decennierna har tagit sig in på allt fler områden – att det har
skett en marketization, en ”extension of market models to new spheres”
(Fairclough 2009:99). Detta visar sig bland annat i det styrsätt som kallas
New Public Management, och som kort kan beskrivas som ett försök att
överföra styrmodeller som visat sig framgångsrika i den privata sektorn
till den offentliga. Det visar sig också genom att ett språkbruk som förr
främst förekom i det privata näringslivet sprids till fler sektorer, till
exempel kommunal förvaltning, där patienten blir brukare och en lärare
kan uppmanas att vara serviceminded.
Denna marknadsanpassning har dock kommit att ifrågasättas, varför
det inte är självklart framgångsrikt att använda ett direkt kundtilltal i
den kommunikation offentliga institutioner har med medborgarna.
Warner (2010:30 ff.) beskriver forskning som visar att effektiv förvaltning av till exempel kommuner uppnås om medborgarna får göra sina
röster hörda och tas med i beslutsfattandet. Enligt Warner handlar medborgarskap om något mer än att vara aktör på en marknad. Det handlar
om att lösa gemensamma problem och om att få göra sin röst hörd, och
detta är en viktig grund för ett demokratiskt samhälle (Warner 2010:34).
I denna artikel diskuteras vilken identitet som erbjuds mottagarna av
ett antal kommunala informationstexter riktade till potentiella invånare.
Är det en direkt kundidentitet, där kommunens service lyfts fram, eller
väljer man andra strategier? Vilken typ av ideala inflyttare tycks olika
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kommuner ha? Finns det skillnader mellan till exempel storstädernas
kranskommuner och kommuner i avfolkningsbygder?
Svensk myndighetskommunikation är relativt väl utforskad, se t.ex.
Nyström Höög et al. 2012. Det är dock främst större, statliga myndigheters kommunikation som varit i fokus i tidigare forskning. Kommuners kommunikation är relativt lite utforskad. Rahm & Ohlsson (2009)
undersöker en broschyr om äldreomsorg från Malmö stad. Syftet med
deras undersökning är främst att problematisera klarspråksbegreppet
och hur texter mottagaranpassas. Sandberg (2013) beskriver med hjälp
av legitimeringsanalys hur äldre konstrueras i ett kommunalt informationsmaterial om äldreomsorg.
Projektet ”Flytta hit” ingår i ett större ramprojekt, Kommunal kommunikation för alla? Ramprojektet syftar till att studera några utsnitt ur
svenska kommuners kommunikation ur ett språkvetenskapligt och
semiotiskt perspektiv för att kartlägga och värdera den, särskilt utifrån
hur kommunikationen mellan medborgare och kommun fungerar. Att
kommunikationen fungerar är viktigt ur ett demokratiskt perspektiv.
Ska individen kunna vara delaktig inom lokalsamhället måste den kunna
ta del av kommunens information och beslut. En myndighets texter bör
dessutom spegla jämställda och demokratiska ideal och inte vara t.ex.
diskriminerande eller uteslutande (jfr. Lind Palicki 2010). Det senare är
särskilt intressant att undersöka i ett material som vänder sig till
potentiella inflyttare. Riktar sig ett sådant material till en bred del av
befolkningen i Sverige, eller är det bara en liten del som är välkommen?
I detta projekt bedrivs studentintegrerad forskning, vilket innebär att
studenter på olika nivåer i utbildningen är medforskare. I de mest styrda
uppgifterna samlar studenterna in materialet och analyserar det efter en
mall forskaren har gjort, så att resultaten blir relativt förutsägbara.
Studenterna kan också samla in material som forskaren sedan analyserar. I de friare uppgifterna sätter projektet endast ramarna för val av
teori och forskningsområde, och studenterna väljer metod och genomför analyserna självständigt med handledning. Analyserna som ligger till
grund för denna artikel har genomförts dels i specialarbeten på fortsättningskursen i svenska vid Göteborgs universitet, dels i en mindre
omfattande och mer styrd analysuppgift på fördjupningskursen i svenska vid samma lärosäte. De analyser som refereras i denna undersökning
har studenterna utfört självständigt, och som ledare för delprojektet har
jag endast sammanställt, jämfört och diskuterat resultaten.
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Syftet med denna artikel är tvådelat. Det första syftet är att undersöka, beskriva och diskutera vilka identiteter som erbjuds i några kommuners informationstexter till potentiella invånare. Eftersom detta
projekt genomförts tillsammans med studenter är det andra syftet att
beskriva och diskutera hur studentintegrerad forskning kan gå till.

Teoretiska utgångspunkter
Den teoretiska ram delprojektet utgår från är normkritisk forskning och
främst då kritisk diskursanalys, som beskrivs till exempel av Fairclough
2001. Inom denna analyseras texter i kontext, det vill säga, texter analyseras i sitt sammanhang. En utgångspunkt är att texter alltid påverkas
av sin kontext, men också att de påverkar kontexten.
Ett diskursanalytiskt sätt att se på språk är enligt Fairclough (2001:18)
att se på språk som en social praktik. Det sociala perspektivet innebär att
skapandet av sociala relationer och identiteter blir en viktig del av
språkandet. Tankarna om språk som social praktik och diskurser som en
form av maktutövning kombinerar Fairclough med lingvistisk textanalys
inspirerad av den systemiskfunktionella lingvistiken. Analysen av den
sociala praktiken fokuserar maktförhållanden mellan olika ideologier,
och hur det utkämpas en kamp om vilken ideologi som skall ha herraväldet. Fairclough konstaterar att mest effektiva är de ideologier som
uppfattas som självklara och som sunt förnuft (2009:87). Vårt sätt att
tala och skriva om saker kan alltså säga något om vilka ideologier som
för närvarande innehar makten. Det säger också något om vilka
relationer som råder mellan människor och något om de sociala identiteter vi skapar åt oss själva och varandra.
Sociala identiteter skapas inte bara i en samtalssituation, utan också i
texter där de erbjuds till läsaren. Fairclough (2001:41) beskriver till
exempel hur det skapas en inbyggd subjektsposition i massmediatexter,
det vill säga ett slags ideal läsare som den verkliga läsaren får förhålla sig
till. Denna ideala läsare skapas till exempel genom att värderingar i
texten framställs som självklara och naturliga. Den ideala läsaren är då
den som instämmer i detta. I Sverige har till exempel Anna-Malin
Karlsson (2004) visat hur sociala identiteter kan konstrueras i texter och
användas som ett styrmedel när företagsledningen vill uppmuntra till ett
visst beteende hos de anställda. Lena Lind Palicki (2010) visar i en analys
av Försäkringskassans broschyrer till föräldrar hur vissa föräldraidentiteter framställs som mer normala och andra som mer avvikande. Anders
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Björkvall (2003) analyserar med utgångspunkt i Ecos modelläsarbegrepp
reklamannonser och visar hur där konstrueras identiteter av den ideala
konsumenten som erbjuds läsarna.

Metod
Analyserna har genomförts tillsammans med studenter på fortsättningskursen och fördjupningskursen i svenska. Studenterna på fördjupningskursen, som gjorde en mindre inlämningsuppgift inom en så kallad
problemlösningskurs, fick en relativt styrd uppgift där de skulle analysera modelläsaren i ett informationsmaterial från en kommun de själva
valt. Metoderna för att analysera modelläsaren hämtade de ur kurslitteraturen, vilket innebär att de framförallt arbetade med textanalys
som den framställs i Hellspong och Ledin (1997), samt med multimodala analyser enligt den metod Björkvall (2009) presenterar. De hade
även hjälp av Björkvall (2003), som bland annat beskriver hur värdeord
och kontakttyper kan bidra till att skapa identifikation med läsaren, och
Helgesson (2011), som bland annat beskriver hur tilltal kan skapa närhet
och distans.
De studenter som skrev specialarbete på fortsättningskursen hade
mer tid och utrymme och också en större frihet att välja frågeställning
och metod, men även de utgick framförallt från metoder de läst om i
kurslitteraturen. Utöver ovan nämnda tillkom Korpus (2008) som beskriver röstväxling, och Karlsson (2004) som bland annat beskriver hur
bruket av pronomen i interna texter i en butikskedja bidrar till en ideal
identitet för de anställda att förhålla sig till.
Uppsatsskribenterna träffade handledaren för grupphandledning tre
gånger under terminen. Det första mötet ägnades åt att ringa in
frågeställningar och diskutera teorier och metoder. De andra mötena var
materialsessioner där studenter och handledare tillsammans diskuterade
problem och möjliga analyser i de material som studenterna samlat in.
Materialet beskrivs kort nedan.

Material
Materialet för analyserna består av tryckta broschyrer och informationstexter från kommunala hemsidor från följande kommuner: Jönköping, Ulricehamn, Strängnäs, Nyköping, Tjörn och Lycksele. I denna
artikel har jag av utrymmesskäl inte kunnat presentera resultaten från
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samtliga uppgifter i fördjupningskursen, utan bara tre. Jag valde då ut
tre som gav bredd åt materialet totalt vad gäller broschyrernas innehåll
och utformning. Samtliga specialarbeten från fortsättningskursen refereras i artikeln. Studenterna har själva fått välja och leta upp materialet
och därför har ingen systematisk insamling gjorts för att skapa bredd.
Det har ändå blivit en spridning i materialet. Strängnäs och Nyköping är
båda kommuner på pendlingsavstånd från Stockholm och där arbetstillfällena i synnerhet i Strängnäs finns utanför kommunen. I Jönköping
däremot finns det gott om arbetstillfällen inom kommunen. Ulricehamn
är en mindre kommun som ligger mellan de större orterna Jönköping
och Borås, men inte riktigt inom bekvämt pendlingsavstånd från någon
av dem. Tjörn är en kommun som tidigare inte setts som en pendlarkommun till Göteborg men som nu börjar marknadsföra sig som sådan.
Lycksele är en Norrlandskommun i avfolkningsbygd. Materialet från
Jönköping består av en 16-sidig fyrfärgsbroschyr som gick att ladda ner
som PDF från Jönköpings hemsida. Materialet från Ulricehamn bestod
av en 9-sidig fyrfärgsbroschyr som gick att ladda ner som PDF från
Ulricehamns kommuns hemsida. Materialet från Strängnäs kommun
består av ”Flytta-hit”-sida på kommunens webbplats. Även materialet
från Nyköping består av sidor från kommunens webbplats. Materialet
från Lycksele kommer också från kommunens webbplats. Materialet
från Tjörns kommun består dels av ett webbtest, dels av en tryckt
broschyr.

Den ideala inflyttaren i sex svenska kommuner
Nordin (2014) analyserar bilder, propositioner, värdeord och tilltal i sin
analys av Jönköpings kommun. Hon konstaterar att bilderna visar själva
staden, bilar i rörelse och aktiva människor i olika åldrar. De fördelar
som framhålls med Jönköping är naturskönt läge, arbetsmöjligheter,
högskolan och kulturen. Du-tilltalet riktar sig till föräldrar med barn i
förskola och skola, studenter, och en sportintresserad allmänhet. När
äldreomsorgen beskrivs är språket mer distanserat, vilket tyder på att
den ideala inflyttaren inte själv är äldre eller i behov av annan omsorg.
En rik fritid är något som framställs som viktigt, men den beskrivs också
explicit som ett komplement till arbete och skola, vilket dels visar att
arbete och skola är det som Jönköpingsbon främst förväntas ägna sig åt,
dels att arbetslösa eller pensionärer inte riktigt räknas med. Samman-
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taget ger en analys av bilder och text en modelläsare som är förälder med
arbete eller student med aktiv fritid och intresse för sport och kultur.
Björlings (2014) analys av Ulricehamns broschyr Motsatsen till stor
visar en delvis annorlunda bild. Ulricehamn är en liten kommun och i
broschyren framhålls detta som en fördel. I texten poängteras också
vikten av våga gå mot strömmen och leva på det sätt man själv önskar.
Fördelarna som framhålls i texten är möjlighet till villaboende med sjöutsikt, cykelvägar, att det är lugnt lokalsamhälle och det finns möjligheter till rik fritid. Mångfald betonas i texterna men bilderna visar att
modelläsaren är en heteronormativ kärnfamiljsmedlem. När kvinnor
avbildas är de alltid tillsammans med barn, en manlig partner eller andra
kvinnor. Män kan däremot avbildas ensamma, sysselsatta med fiskespö
eller tidning. Om modelläsaren av broschyren är en person som går
emot strömmen gör den det inom givna ramar.
Johansson (2014) har analyserat Flytta-hit-materialet på Strängnäs
kommuns hemsida. Bilderna visar en barnfamilj som flanerar i småstaden, ungdomar som badar, vitklädda, leende kvinnor i bageri och
jäktande människor på perrong. Fördelar som framhålls är att staden är
liten men ändå är på bekvämt pendlaravstånd till storstaden Stockholm,
att kommunen har närhet till en dynamisk arbetsmarknad, erbjuder
unika boendemiljöer, kulturella mötesplatser, och är fylld av entreprenörer och småföretagare. Läsaren tilltalas direkt med du. I texterna används också sloganen ”En dynamisk idyll”. Denna idyll är tydligen till
för arbetande familjemänniskor som uppskattar livets goda.
En annan kommun på pendlingsavstånd från Stockholm är Nyköping, vars Flytta-hit-material analyseras i ett specialarbete av Andreasson (2014). De analyserade hemsidorna ingår i en stor och påkostad
kampanj för att locka inflyttare till Nyköping och materialet skiljer ut sig
från övriga särskilt genom att bilderna ser ut att ha konstnärliga
ambitioner. Texterna består av intervjuer med Nyköpingsbor, till exempel ett ungt par där kvinnan är uppvuxen i Nyköping medan mannen
kommer från Nepal, en barnfamilj där mamman är invandrad från
England och en kvinna som avbildas tillsammans med liten flicka på en
häst, men där flickan inte nämns i texten. Utöver intervjuerna analyserar
Andreasson webbplatsen Bo i Nyköping. Andreasson visar hur bilder och
texter tillsammans skapar en värdegemenskap som läsaren inbjuds att
dela. Familjebildandet har en central plats i denna värdegemenskap och
utöver det förmedlas, enligt Andreason (2014:18) ”en bild av att den
ideala inflyttaren ska vara aktiv och social, miljömedveten, familjekär, kul52
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turell, trendig, högutbildad, tjänsteman, resvan, köpstark, intresserad av
natur och historia, sportig samt någon som gärna tar del av nöjeslivet.”
Liksom Nyköping ligger på pendlingsavstånd från Stockholm ligger
ö-kommunen Tjörn på pendlingsavstånd från Göteborg. Så riktar sig
också Tjörns kommuns ”Flytta-hit”-kampanj tydligt till göteborgare
som vill flytta till ett eget hus utanför staden. Tjörns kampanj skiljer sig
från övriga genom att dess främsta komponent är ett webb-test med
temat ”Är du Tjörns-mogen” där hugade inflyttare får fylla i frågor om
alltifrån havstrutars läten till uppgifter om pendlingstider från öns orter.
Frågorna är kulturspecifika och den som till exempel inte vet vilken del
av ett hus som kallas spröjs eller hur bergarten granit ser ut är inte
mogen att bo på Tjörn. En annan viktig komponent är en tryckt kampanjbroschyr som bland annat innehåller intervjuer med Tjörnbor.
Om Nyköpings material i viss mån verkade sträva för att visa olika
typer av familjebildningar och kulturell bakgrund i intervjuerna med
invånare visar Anderssons analyser att bilden av den ideala inflyttaren
till Tjörn är ensidig. Bilderna visar hav, svensk natur, nybyggda hus och
aktiva människor med skandinaviskt utseende. Fördelar som framhålls i
texten är till exempel bra skolor, att det finns många aktiva småföretagare och att arbetslösheten är liten. Att kampanjen riktar sig till barnfamiljer märks på att närheten till skolor och förskolor framhålls, och att
dessa ska lockas av en aktiv fritid märks av att det rika utbudet av fritidsaktiviteter poängteras. Anderssons slutsats blir att den som kampanjen
riktar sig till är en person är mitt i livet med avslutade studier, i början
av sin karriär och sitt familjeliv eller mitt i detta. Andersson diskuterar
också hur det faktum att kampanjen bygger på en ordvits kan tänkas
påverka vilka läsare som tilltalas av kampanjen. Den som inte har
svenska som modersmål eller är uppvuxen i den svenska kulturen har
svårt att hänga med. Modelläsaren verkar snarast vara en utflyttad
Tjörnbo som nu ska lockas hem.
Lycksele kommun ligger långt från större städer och kan inte framhålla pendlingsavstånd till storstaden som förmån, utan får framhålla
andra fördelar. Klöv Piager (2013) koncentrerar sig i sitt specialarbete på
en analys av verbalspråket och analyserar värdeord, kontakttyper och
tilltal. Analysen av värdeorden visar bland annat att Lyckseles goda
kommunikationer framhålls, något som kan vara ett svar på ett tänkt
motargument om att Lycksele ligger i en del av landet där avstånden
mellan orterna är stora. Näringslivet beskrivs också med positivt laddade
ord. Kommunen sägs vara företagstät och näringslivet präglas av framåt53
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anda. Billiga bostäder är ett argument som används, men idealinflyttaren
till Lycksele förväntas också lockas av det positivt beskrivna utbudet av
kultur och idrott, liksom av närheten till naturen. När det gäller
kontakttyper konstaterar Klöv Piager att frågor och utrop, som i högre
grad än påståenden kan antas skapa engagemang hos läsaren, främst
används under flikarna Boende, Fritid och kultur och Kontakt. När
kommunen beskriver till exempel arbetsmarknad och sjukvård är texten
mer informativ och mindre kontaktsökande. Bruket av du-tilltal följer
ett liknande mönster. Klöv Piagers slutsats är att du-tilltal används flitigt
på de sidor läsaren förväntas attraheras av innehållet. Sammanfattningsvis kommer hon fram till att det inte finns en modelläsare utan
flera. Broschyren riktar sig dock främst till en naturälskare som vill ha
ett lugnare tempo.

Sammanfattning och diskussion
I detta avsnitt sammanfattar och diskuterar jag först de analyser som
studenterna har gjort. Därefter diskuterar jag för- och nackdelar med
studentintegrerad forskning utifrån erfarenheterna i detta projekt.
Analyserna visar både likheter och skillnader i de sex undersökta kommunernas material till potentiella invånare. De valda kommunerna har
olika förutsättningar. Några är pendlarkommuner i storstadsområden,
några är mindre kommuner med längre avstånd till en större stad och
viss utflyttarproblematik, någon har en mellanstor stad med ett rikt
näringsliv som centralort. Trots olika förutsättningar är de material som
undersökts till stora delar lika. Samtliga vänder sig i hög grad till
barnfamiljer med tillräckligt stora inkomster för att vara intresserade av
att bo i eget hus. Familjerna som beskrivs i materialet är med få undantag kärnfamiljer med svenskt ursprung. Dessa familjer ska attraheras av
vacker natur, ett rikt kulturliv och möjligheter till en aktiv fritid med
sport. De vill också ha närhet till god service och möjlighet att ta sig ifrån
kommunen vid behov, eftersom goda kommunikationer är något som
framhävs i materialet. Några skillnader finns dock. Lycksele och Ulricehamn vänder det som kan ses som nackdelar till fördelar och visar fram
möjligheten till en lugn och stressfri tillvaro. Jönköping och Strängnäs
framhåller arbetstillfällen något mer än de övriga. Nyköping gör ett försök att bryta mot svenskhetsnormen genom att presentera ett par
invånare som fötts i andra länder, men det handlar fortfarande om personer i en framgångsrik medelklass.
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Den ideala inflyttaren till alla de undersökta kommunerna verkar
vara den som delar den svenska drömmen om Volvo, villa och vovve, en
köpstark barnfamilj i medelklassen med goda inkomster och svenskt
ursprung som vill ha god service. Den identitet som erbjuds inflyttaren
är främst en kundidentitet. Materialet beskriver vad kommunen kan
erbjuda invånaren i form av service men inte om korta beslutsvägar och
medborgarinflytande. Att kommunerna vänder sig till ekonomiskt
starka grupper i produktiv ålder är kanske inte så underligt. Goda inkomster är en förutsättning för att kunna ge medborgarna god service
och klara det uppdrag kommunerna har till exempel vad gäller äldreomsorg och infrastruktur, och kommunerna behöver då medborgare
som kan betala skatt och inte orsakar kommunen stora kostnader.
Samtidigt är det ur demokratisk synvinkel problematiskt att en stor del
av befolkningen utestängs när kommunerna ska locka nya invånare. Det
kan också ses som en tveksam strategi från kommunernas sida att
ensidigt skapa en kundidentitet åt invånarna. Om medborgarna blir
kunder hos kommunen som kräver service men inte är beredda att ge
något i gengäld, vem ska då ta aktivt ansvar för att lokalsamhället utvecklas? Om det är som Warner påstår att en effektiv styrning av lokalsamhället uppnås om medborgarna tar aktiv del i besluten och engagerar
sig, behöver kommunerna snarare nya medborgare än nya kunder.
Det andra syftet med artikeln var att beskriva och diskutera studentintegrerad forskning med utgångspunkt i hur den realiserats i detta
projekt. Studentintegrerad forskning har flera fördelar. Universitetet ska
bedriva forskningsförankrad undervisning, och ett tydligt sätt att göra
detta är att låta studenterna vara medforskare. Genom att de får prova
en mindre forskningsuppgift kan de få en förståelse för hur forskningsprocessen går till och utveckla sitt kritiska tänkande. En fördel med en
hårt styrda uppgift av det slag jag gav studenterna på fördjupningskursen är att studenterna får hjälp att se hur forskningsfrågorna hänger
ihop med teori och metod. Studenterna som deltog i detta projekt
uttryckte också att det var motiverande och engagerande att få delta i ett
projekt. I synnerhet studenterna på fortsättningskursen fördjupade sig i
litteratur som de annars inte skulle ha gjort på den nivån. Genom att
studenterna redan på fortsättningsnivån får vara delaktiga i forskningsprojektet kan deras intresse för forskning väckas. På sikt kan detta vara
ett sätt att ge underlag för rekrytering till forskarutbildningen.
Det finns också fördelar för den forskare som driver projektet att göra
det tillsammans med studenter. Dels är det ett sätt att förankra forsk55
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ningen i den egna undervisningen, dels ger det möjligheter att finna och
analysera ett större material på kortare tid om studenter är med och
utför analyserna. Det är också givande att diskutera materialet tillsammans med studenter som kan bidra med nya infallsvinklar. Diskussionerna under grupphandledningen på fortsättningskursen gav mig nya
tankar för hur jag kan gå vidare med egna analyser inom projektet.
Studentintegrerad forskning kräver dock mycket av den forskare som
leder projektet. Ska det ge något av värde till forskningen måste forskningen själv noga förbereda projektet och tänka igenom de instruktioner
som ges till studenterna, så att studentanalyserna faktiskt ger svar på de
frågor projektet som helhet ska ge svar på. Det går heller inte att
förutsätta att samtliga analyser blir värdefulla för projektet, eftersom det
beror på de olika studenternas förutsättningar, förkunskaper och
motivation. Inte minst studenternas förkunskaper är en begränsning.
Studenter på grundnivån har sällan hunnit ta till sig avancerade teorier
och de redskap de använder måste främst hämtas från kurslitteraturen.
Dessa redskap ger inte alltid den precision som krävs. Studenterna på
fördjupningskursen hade så kort tid på sig att genomföra uppgiften att
jag inte kunde begära att de fördjupade sig i annan litteratur än
kurslitteraturen. Det påverkade resultaten, så att deras analyser snarare
fick mig att ana vad som går att få ut av materialet än gav mig färdiga
analyser. Det är också en svår balansgång mellan att å ena sidan styra
uppgifterna så hårt att analyserna blir jämförbara och därmed enkla att
sammanställa och dra nytta av i projektet, och att å andra sidan ge
studenterna frihet att själva välja metoder vilket kan vara positivt för
deras utveckling till självständiga forskare.
Studentintegrerad forskning har ett stort värde som pedagogiskt
redskap och som ett sätt att väcka studenters intresse för forskning. Ett
genomtänkt projekt kan också bidra till forskningen, förutsatt att
projektledaren är medveten om de begränsningar som till exempel
studenternas kunskapsnivå ger och att projektet designas noga.
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Care identity and interpreting practices

Gunilla Jansson & Cecilia Wadensjö
Cultural diversity among older citizens raises new demands on many
national care and health care systems.1 In Sweden, the proportion of
older people with a linguistic background other than Swedish is
growing. This implies that the linguistic and cultural diversity of older
people in need of long-term care also is expected to increase during the
coming years. The care facilities’ cultural and linguistic adaptations have
not improved correspondingly, however. The Swedish National Board of
Health and Welfare, recommends that older persons with a first
language other than Swedish be given access to staff, who speak their
language (Socialstyrelsen 2010:20-22). Despite these recommendations,
older care recipients often live in residential homes where, due to
practical and economical reasons, the linguistic and cultural background
of the staff is not matched against that of the residents. Occasionally, this
leads to communicative problems that have to be solved on the spot, if it
is even possible to do so.
Using ethnographic fieldwork and recordings of staff-resident
interaction in residential care homes for older people in Sweden, the
present study explores how the practice of improvised interpreting
emerges in multilingual care encounters. The theoretical framework
applied for this purpose is informed by Wadensjö’s (1998) work on
‘interpreting as interaction’, which emphasizes the double function of
interpreting, that is, as both translation and coordination. Previous
studies on healthcare in multi- or bilingual settings point to the negative
effects of using non-professional interpreters, such as misunderstandings and distortions of information (see Flores 2005 for a review).

1

The study reported here is part of the project Multilingual practices and pedagogical challenges in elderly care. (Funding from the Swedish Research Council,
2014-2017).
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The present study shows that, what we in this article refer to as ad hocinterpreting does not automatically imply negative effects in these terms.
In the institutional setting of caregiving, translation is associated with
power and professional care identity. As discussed by Nikolaidou and
Karlsson (2012), a caregiver’s professional identity is constructed together with colleagues and based on belonging and participation in a
common practice. In addition, it is largely based upon personal experience. Showing empathy is part of the core values of care and health care
work (Pounds 2010). In this paper we will demonstrate how selective
translation is used as a resource to navigate potentially serious threats to
rapport and professional care identity.
Using the framework of Conversation Analysis (CA), we analyse local
interpreting events in relation to the sequential organization and to
individuals’ participation. In line with recent research (Traverso 2012),
we argue that ad hoc-interpreting is a practice with its own premises and
characteristics that is not always comparable with situations where
professional interpreters’ are performing, that is, where one participant
performs, in institutional encounters, exclusively as interpreter.
Before presenting our analysis, we give a brief account of the
characteristic features of ad hoc-interpreting as demonstrated in prior
research. In the analysis we demonstrate how such interpreting occurs
selectively and emerges in encounters between participants who don’t
share a common language. It is an activity transpiring when someone
identifies a need for it, and not an activity, which is dealt with by a
person who is assigned to assist exclusively as interpreter. Finally, we
discuss the implications of this study for the availability and contents of
training in multilingual communication for bilingual caregivers.

What is ad hoc-interpreting?
The concept of ad hoc-interpreting has not figured much in the
literature. Nevertheless, it has been used to denote two somewhat
different phenomena: interpreting activities performed by individuals
who are appointed to perform (exclusively) as interpreters, and interpreting activities volunteered ad hoc in multilingual situations. This
article will focus on ad hoc-interpreting in the latter sense, as an
empirical phenomenon that is commonplace in many situations in
multilingual societies but has received scarce attention in research.
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For instance Bührig and Meyer (2004) have used ad hoc-interpreting
in the first sense, exploring doctor-patient encounters. They examined
whether the institutional purpose – that of informing about an upcoming medical procedure in order to gain the patients’ consent – was
achieved or not. They found that this was often not the case, because of
the poor quality of interpreting performed by staff members and
relatives, that is, people with no training in interpreting. In this study,
Bührig and Meyer use ‘ad hoc-interpreting’ as a synonym for interpreting performed by non-professionals appointed as interpreters (see
also Meyer et al. 2010; Meyer 2012).
In the 1970s, Harris and Sherwood (1978), discussing bilingualism
and what this can imply for individuals and societies, assumed that all
bilinguals have at least some translational ability. They coined the
concept of natural translation for “the translation done in everyday
circumstances by people who have had no special training for it”
(ibid.:155), a definition that comes close to how ad hoc-interpreting is
used in the present text. Yet, Harris and Sherwood’s ‘translation’ covers
activities involving written texts as well as spontaneous talk in interaction, while ‘ad hoc-interpreting’ generally implies only oral activities.
Nevertheless, in our paper the primary focus is on the potentials of
bilingualism in elderly care, rather than on the quality of interpreting. In
the setting of interest, bilingualism is often regarded more as a problem
than a resource. The same focus can be seen in some recent explorations
of institutional encounters, for example Baraldi and Gavioli’s (2010)
study of doctor-patient interaction, involving Italian doctors and nurses,
foreign patients and bilingual ‘cultural mediators’ (an established
professional category in the Italian context) who work as interpreters.
Traverso (2012) has a similar focus on bi- and multilingualism as a
resource, but is working with data where interpreting occurs ad hoc in
the sense that “it is a sporadic activity, the necessity of which is each
time assessed on the spot” (Traverso 2012:150). Traverso refers to
Müller (1989) and his early study of ad hoc-interpreting (between Italian
and German) in everyday conversations, both thus using the term ‘ad
hoc-interpreting’ in the same sense. Traverso deals with institutional
talk-in-interaction, however. Her study draws on social interaction in
encounters where people gathered in working groups for a large
building and renovation project. The languages they used were English,
French, Arabic and German, but in all sessions English served as the
lingua franca. Traverso demonstrates how participants occasionally use
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translation to manage mutual understanding and achieve local tasks. In
the following, we will in a similar vein explore how participants apply
interpreting practices ad hoc, as communicative resources in multilingual institutional settings.

Data, participants and methods
The study described here is part of a larger project about multilingual
practices in elderly care. The overall aim of the project is to explore how
caregivers and trainees in the elderly care are prepared in vocational
education to meet the communicative challenges and complex demands
of a multilingual workplace. Our main interest lies in identifying the
practices and the means that participants resort to in multilingual
healthcare encounters to manage mutual understanding and accomplish
work tasks. The data have been collected during fieldwork in two
residential homes in Sweden. Data collection methods include participant observation, audio/video recordings and interviews with staff,
educators and trainees.
The study at hand involves two female eighty plus residents and their
caregivers. Both residents were born in a country outside Sweden and
immigrated to Sweden in their old age. One of the residents is Farsispeaking while the other is a speaker of Kurdish. They live in ordinary
residential homes, located in suburban areas in Sweden. The Kurdish
woman, who was diagnosed as suffering from dementia, does not speak
Swedish at all except for a few words like hej /‘hello’, tack /‘thank you’
and ja /‘yes’. As to the Farsi-speaking woman, Farsi was her dominant
and preferred language and she had never achieved a high level of
proficiency in Swedish, a language that she had learned during old age.
She often complained of having pain in her left arm and shoulder that
were impaired by a stroke. Agitated behavior, disorientation, and
language loss had gradually begun to develop after the stroke. During
care, she mainly speaks Farsi. According to the caregivers she used to be
proficient in English in her professional life. Only rarely (and seemingly
at random) does she respond to her carers in Swedish, a language she
however seems to understand to some extent. The caregivers are all
females and speak Swedish as their second or third language. Only one
of the caregivers at the particular unit in question is proficient in
Kurdish. Occasionally, there is a Kurdish-speaking assistant nurse
trainee, but the rest of the staff in the unit have no or very limited com62
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petence in the resident’s language. The same goes for the unit that hosts
the Farsi-speaking woman. Here, one of the caregivers has learnt Farsi in
her youth as a second language. The others have no competence in this
language. Whereas the caregivers of the Kurdish-speaking resident did
not at all seem to expect her to speak Swedish, the Farsi-speaking
resident was often asked to speak Swedish by her caregivers, when she
responded in Farsi.
The current study draws particularly on roughly two and a half hours
of audio and video recordings made during different care activities in
the two wards during work shifts, when the caregivers who spoke the
resident’s language were in charge, and ethnographic field notes from
repeated visits at the units. The recordings of interaction between caregivers and residents constitute the main data, in which twenty interpreting events have been identified and transcribed. In one of these
cases, a non-Swedish-speaking care recipient (CR) initiates the interpreting. In four of the cases, a caregiver (CG) who does not know the
language of the CR in question initiates it. In the remainder of cases (15
out of 20), a caregiver who knows both Swedish and CR’s language
volunteers as interpreter. Interpreting is performed in both language
directions. Three of the events will be analysed below.
The analysis of the recorded data is informed by Conversation
Analysis, a method that has been applied to analyse the patterns of
interaction between practitioners and clients in a variety of health-care
settings (see for example Drew et al. 2001). CA focuses on communicative practices, which are employed by participants to produce
meaningful action and to interpret the meaning of the other’s action.
From a CA-perspective, any utterances are considered to be performing
social actions that are connected in sequences. What one participant
says is generated by what the other has said. We rely on this approach
for studying the moment-by-moment organization of participation and
the detailed processes of interaction in an interpreting sequence. Here, a
CA-approach is used in combination with politeness theory (Brown and
Levinson 1987). Goffman’s (1967:5) notion of face, “the positive social
value a person effectively claims for himself”, as developed by Brown
and Levinson (1987) is applied for describing the management of face
concerns through translational, or interpreting actions. Caregivers of
nursing home residents are faced with tasks and events on a daily basis,
many of which are potentially threatening and violating to the care
recipient’s dignity. Tasks dealing with intimate issues, such as personal
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hygiene and dressing and undressing are perhaps especially sensitive in
this respect. In this context of mutual vulnerability of face, the
participants will seek to avoid embarrassment. The caregivers are in the
ward to accomplish certain work tasks and, in the process of performing
these tasks some of the caregivers also take on the task of ad hoc-interpreting. We also take account of the partially non-transparent character
of an encounter between participants who do not share a language in
common. In encounters between competent conversational partners
sharing the same language, participants in principle have equal and
immediate access to the sequential organization of social actions. In
encounters where co-interlocutors do not share a language in common
however, the communicative resources applied and the social actions by
which the encounter is kept going or halted, are not equally accessible.
Subsequent analyses present the sequential organization and social
functions of the participants’ interpreting practices. We examine how
the opening of an interpreting event is achieved and what interactional
job it accomplishes. Transcription conventions follow CA standards,
and are adapted from Ochs et al. (1996).
Discourse data have been transcribed and then translated into
Swedish from Kurdish and into English from Farsi by proficient
speakers of the respective language. Translations from Swedish into
English have been made by one of the researchers and proofread by a
Swedish-speaking English native.
The study has been approved by the Regional Committee for
Research Ethics. The staff, the residents and their relatives were informed by means of a letter and also in personal encounters with the
respective people involved about the aims of the study and about their
rights as participants. During all observations and recordings, the
researcher was on the alert for any signs of the residents’ unwillingness
to be observed or recorded. In order to protect the participants’ identity,
all names in the transcriptions are pseudonyms.

Managing face work
In this paragraph, we will look at sequences, where interpreting practices
primarily seem to be part of ongoing face work. The function of ad hocinterpreting under scrutiny is that of managing potential threats to
rapport and professional care identity. Brown and Levinson (1987:65)
discuss face-threatening acts as those verbal and non-verbal acts that
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intrinsically threaten face, “those acts that by their nature run contrary
to the face wants of the addressee and/or the speaker”. Three illustrating
examples based on two excerpts are given below.
The first two examples (Excerpt 1) illustrate how selective translation
is used to enable the continuation of an easy-to-follow conversation. In
this situation of caregiving, it seems shared talk primarily fills the
function of normalizing the caregivers’ presence in the resident’s
intimate sphere. The excerpt is drawn from an audio recording made
during morning care in the Farsi-speaking resident’s apartment. The
care recipient (CR) is assisted in the bathroom with her personal hygiene
by a caregiver who does not speak her language, but who speaks Swedish
(Sw) and whose first language is Tigrinya (T) (CG-SwT), while the
caregiver, who speaks Swedish and Farsi (F) (CG-SwF) is in an adjacent
room cleaning the resident’s bed. The door to the bathroom is open,
which enables communication between the participants. In a sequence,
preceding Excerpt 1, the resident has mentioned in Farsi that she has
been to Canada and has travelled all over the world. This is not
translated by CG-SwF and thus not picked up by CG-SwT, who pursues
a discussion about food and traditional celebrations in Iran and Sweden
(a topic that has been initiated somewhat earlier in the same encounter).
In line 01, the resident recycles American Kanada and the following
exchange about travelling to different parts of the world develops.
Excerpt 1.“I have travelled all over the world.” CR = Farsi-speaking care
recipient; CG-SwT = Swedish-and Tigrynia-speaking caregiver; CG-SwF =
Swedish- and Farsi-speaking caregiver.
01

CR:

02

CG-SwT:

03
04

CR:

05

CG-SwT:

06
07

CR:

American, (0.3) Kanada,
American Canada
aha::. ˂har du v¿arit i Kanada˃
aha:: have you been in Canada
(0.3)
jo::,
yea::
Am¿erika också
America as well
(0.6)
Amerika också.
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08

CG-SwT:

09

CR:

10

CG-SwT:

11
12

CR:

13

CG-SwT:

14
15

CR:

16

CG-SwT:

17
18

CR:

19
20

CG-SwF:

21

CG-SwT:

22
23

CR:

24

CR-SwT:

25

CR:

2

America as well.
aha↑:: va roligt [(x-)
aha↑:: how fun
[Australia:.2
[Australia
Austr↑alia också.
Austr↑alia as well.
(0.3)
jo:.
yea:
va ku::l.
how fun
(0.8)
hame ˂jaye donia ro˃ raftam
gashtam.
all place-of world-OBJ went-1SG sought-1SG
I have travelled all over the world
i Teher↑an också
in Teher↑an as well
(0.7)
Tehran ke jaye
daemin
bodesh.
Teheran ADV place-of permanent-POS1 was-it
yes of course Teheran was my hometown
(1.2)
de e hennes hemstad.
it’s her hometown
◦de e hennes hemstad◦ (.) har du varit i Paris? (.)
Frankrike?
◦it’s her hometown◦ (.) have you been in Paris? (.)
France?
(0.4)
å ˂hå hå hå˃
a ha ha ha
å ˂ha ha ha˃
a ha ha ha
Paris. (.) Paris.

Both CR and CG-SwT say the name of the country in English. In Swedish it would
be Australien.
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26

CG-SwT:

27
28

CR:

29

49

CG-SwT:

50
51

CG-SwT:

52
53

CR:

54
55

CG-SwF:

56
57

CG-SwT:

58

CG-SwF:

59

CG-SwT:

60
61

CR:

Paris e fint va?
Paris is beautiful isn’t it?
(0.8)
bale.
Yes
(0.8)
((42 sec. of recording is excluded; interaction about
the resident’s travelling all over the world with her
family))
de e rolit (.) alla har bra minne.
it’s fun (.) everybody has good memory
(2.8)
ja::↑a
ye:↑:s
(3.6)
modati mesr raftim.
time-ART Egypt went-1PL
we went to Egypt for a while
(0.6)
Egypten hon har varit också.
Egypt she has been as well
(0.3)
Eg↑ypten.
Egypt
ja:a
yes
Kairo.
Cairo
(0.6)
Kairo.
Cairo
((Interaction about travelling and places to visit
continues))

In this excerpt, the resident is sitting in her wheelchair and CG-SwT is
helping her to wash her face and comb her hair. From line 01 and
onwards, CG-SwT moves the conversation forward through the method
of format tying (Goodwin & Goodwin 1987), that is by means of
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scaffolding questions that recycle elements in the prior speaker’s turn
(e.g. lines 01-02 and 05-07). The resident’s contributions are for the
most part built up by one- or two-word phrases, mainly names of places
in different parts of the world where the woman has travelled. These are
taken up by CG-SwT and reformulated to yes/no questions or elliptic
interrogatives, questions that the resident only has to confirm with
other-repetitions (Svennevig 2004) or with an affirmative. Note that the
resident’s initiative in Farsi in line 15 is passed untranslated. In line 16,
CG-SwT responds with an elliptic interrogative, i Teheran också? (‘in
Teheran as well?’), a contribution which is in line with the question
design in the precedent context. At this point, the resident provides a
more elaborate answer in Farsi (line 18). Then, after a 1.2-second pause,
CG-SwF intervenes (line 20) with de e hennes hemstad (‘it’s her home
town’), re-stating in Swedish what the resident just mentioned about
Teheran. CG-SwT rephrases this segment in a low voice, whereupon she
initiates another question about places visited on line 21, har du varit i
Paris? (.) Frankrike? (‘have you been in Paris? (.) France?’). The care
recipient responds with å ˂hå hå hå˃. CG-SwT takes up this token (line
24), the meaning of which is not totally transparent. In the subsequent
exchange, the participants mutually orient to Paris as a nice place (lines
25-28). Thereafter, the interaction about different places in the world
continues. At line 53, the resident self-nominates and delivers a contribution in Farsi, modati mesr raftim. (‘we went to Egypt for a while’).
This prompts CG-SwF to intervene with a reformulation in Swedish,
Egypten hon har varit också, thereby initiating another interpreting
practice.
Excerpt 1 twice illustrates how transition to an interpreting practice is
achieved smoothly without a preceding clarification request or call for
translation. Likewise, there is no clear boundary between the respective
interpreting event and the continuation of the ongoing discussion. CGSwF’s contributions (lines 20 and 55) enables her colleague to continue
her easy-to-follow conversation about places visited, addressing the
resident. The sequence also illustrates recurrent characteristics of the
interpreting practice, namely that CG-SwF performs ad hoc-interpreting
only in cases when there is an imminent risk of a longer silence in the
ongoing conversation. Her contributions contain just about enough to
make the conversation proceed in a way that seems logical for the
participants involved. It should be noted that CG-SwF intervenes in the
conversation first after the gap on line 54, when there is a lack of
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response from CG-SwT to CR’s contribution in Farsi. This illustrates
how the caregivers by means of interpreting practices collaborate in
keeping the shared small talk alive. In so doing, the interpreting
practices help to establish social solidarity by redressing possible face
threats incurred by the institutional task. At the same time, the caregivers team up with each other in order to promote an emphatic
definition of their care identities. For instance, CG-SwF’s translation of
the resident’s contribution about her travel to Egypt enables CG-SwT to
move the conversation forward by taking up the Swedish translation
Egypten of the Farsi segment mesr (‘Egypt’), the only non-transparent
geographical name in the current exchange about places to visit.
Also in the Swedish-Kurdish data, selective translation volunteered
by a caregiver seems to emerge to manage potential threats to rapport as
exemplified in Excerpt 2 which is drawn from a video-recording. The
Kurdish-speaking CR is having coffee together with two regular caregivers, one who speaks Arabic and Swedish (CG-SwA) and one native
speaker of Kurdish (CG-SwK), and a fourth person, an assistant nurse
trainee, also Kurdish-speaking (T-SwK), who is currently doing practice
at the ward. CG-SwA and T-SwK are sitting at the same table as CR
together with two other residents, while CG-SwK is moving around the
table assisting the residents with the coffee. Prior to this sequence, CGSwK has served the resident coffee and a piece of cake. At line 03, CR
launches a complaint about her piece of cake being small, xela. The word
‘xela’ in Kurdish is used for crisis, shortage of food and famine in times
of crisis. This example illustrates how a shared focus on a given topic is
promoted by means of interpreting practices, which in turn help to
manage threats to social rapport.
Excerpt 2. “Is it food rationing?”. CR = Kurdish-speaking care recipient; CGSwK = Swedish- and Kurdish-speaking caregiver; T-SwK = Swedish- and
Kurdish-speaking trainee; CG-SwA = Swedish- and Arabic-speaking
caregiver.
((background noise from residents and staff speaking with each other))
01
CG-SwK: va?
02
(1.5) ((background noise from residents and staff
speaking
with each other))
03
CR:
xela.
shortage of food/famine
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04
05

T-SwK:

06

CR:

07
08

CG-SwK:

09

10
11

CR:

12
13
14
15

CG-SwK:
T-SwK:
T-SwK:

16
17

CG-SwK:

18
19

CG-SwK:

20
21

CG-SwK:

22
23

70

CG-SwA:

(0.7) ((non verbal sound from another resident))
(bes ’a:↑)
enough not
isn’t it enough
na x↑ela::
e.
no shortage of food/famine is
no it is shortage of food/famine
(0.6)
e (.) lyssna va Asra- (.)
e (.) listen to what Asra- (.)
çe Zara?
what Zara
what did you say Zara
(1.1)
(xx) X↑ELAYA.
(xx) shortage of food/famine everywhere
(xx) shortage of food/famine everywhere
(0.3)
[HHHHHH
[HHHHHH
hon (pillar) på maten (.)
she (picks) at the food (.)
˂hon sa˃ (.) va
[e deshe said (.) what
[is that((gesticulates)) [varför de e så en (.) en (.) liten (.) e
de
[why it is such a (.) a (.) small one (.) is
it
(0.3) ((CG-SwK looks at CG-SwA))
hon säjer e de xela (.) xela vet du va e de?
she says is it xela (.) xela do you know what is that?
(0.3) ((CG-SwK looks at CG-SwA))
när de blir, (.)
när de blir
kris överallt
when it becomes (.) when it becomes crisis everywhere
när
[de (h) finns (h) inte HHHHHH
when
[there is not HHHHH
[ah↑a:::::::.
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24
25
26
27
28

T-SwK:
CG-SwA:
CG-SwK:
CG-SwA:
CG-SwK:

[HHHHHH
[HHHHHH
[HHHHHH
aha::[::.
[gud
va rolit
oh my god how fun

In line 01, CG-SwK claims problem with hearing or understanding. Due
to background noise (staff speaking with each other) it is impossible to
identify the trouble source of CG-SwK’s repair initiation on line 01. On
line 03, CR issues the expression xela (‘shortage of food’/’famine’) in a
markedly irritated voice. That this expression is initiating a complaint
about her piece of cake being too small is supported by the fact that the
trainee, who is sitting in front of CR at the other side of the table,
responds by asking her in Kurdish if it is not enough (line 05). The
resident claims that it is not and rephrases the complaint, na x↑ela:: e.
(‘no it is shortage of food/famine’). After a 0.6-second pause, CG-SwK
calls for the others’ attention, whereupon she addresses the resident and
initiates a repair, çe Zara? (‘what did you say Zara ?’). After a 1.1-second
pause, CR responds (xx) X↑ELAYA. (‘(xx) shortage of food/famine
everywhere’), claiming that it is crisis everywhere, thereby upgrading the
complaint. The strong rising-falling pitch and the loud volume in this
utterance is indicative of affect. This prompts CG-SwK and T-SwK to
burst into shared laughter. Possibly, the caregivers note the resident’s
irritation but treat it as a joke, in order to tone down the resident’s affect
and save people’s faces. Subsequently, in order to make their laughter
understandable, and also shared among the people involved, a translation is volunteered and achieved collaboratively between the two of
them. The Kurdish-speaking trainee (T-SwK), commenting on the
resident’s picking at her piece of cake, has initiated interpreting (line
15), when CG-SwK self-selects and provides an elaborate interpretation
of the resident’s use of the Kurdish word ‘xela’ (lines 17, 19, 21, 22), also
repeating this word. That CG-SwK and T-SwK manage to make the
resident’s complaint turn understandable to CG-SwA as a laughable is
supported by the fact that CG-SwA at line 25 bursts into shared laughter
with her colleagues. Notably, the shared laughter seems to have turned
the complaint into something laughable also for the CR, who at this
point smiles and looks relieved.
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Concluding discussion
In this article we have demonstrated how caregivers apply interpreting
practices as communicative resources in the institutional setting of caregiving. These practices have several features in common with ad hocinterpreting in other settings as demonstrated in previous studies (e.g.
Traverso 2012). The most characteristic feature of this type of
interpreting highlighted in the analysis is the fact that it is selective.
Caregivers occasionally summarize the overall content of a care recipient’s contribution in a language other than Swedish in order to involve
or explain a local event to a third person present with no access to the
language in question. Nevertheless, the social functions of these practices seem to be specific for the professional setting under investigation
in the present study.
The analysed examples illustrate the potentials of multilingualism in
elderly care. As demonstrated, ad hoc-interpreting in a workplace setting fill various functions. It is an occasional activity that is locally
negotiated in order to allow the work to proceed in a certain direction,
basically to make the participants, not least the care recipient, feel comfortable and at ease with ongoing care procedures. Volunteering translation in these caregiving settings primarily seems to serve face-saving
goals (Goffman 1967; Brown & Levinson 1987). In situations of small
talk between a caregiver and a care recipient, for example when talk
seems designed primarily to make the care recipient feel comfortable
with the caregiver’s intrusion into her intimate sphere, interpreting is
provided only when a need is identified, and only just as much as to
make the conversation continue on a given topic (Excerpt 1). Also, in
situations when a care recipient indicates problems with – and thus
indirectly complains about – the care s/he is receiving, interpreting serves the function of consolidating a professional care identity through
promoting a shared focus and reinforcing social solidarity (Excerpt 2).
Care recipients’ complaints about the care they are receiving are
potentially vulnerable to the caregivers’ professional care identity.
No doubt, ad hoc-interpreting instances are shaped not only by the
individual caregiver’s willingness to translate, but also by their ability to
perform interpreting, that is, their associative competence and ability to
concentrate, memorize talk (quickly, in another language), provide the
gist of that talk, and do this with a sense of timing during an ongoing
conversation. Obviously, and not least, the interpreting instances are
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also shaped by these caregivers’ proficiency in the two languages involved and their knowledge of the necessary vocabulary. Finally, ad hocinterpreting instances are also shaped by the non-interpreting participants’ expectations and willingness to lend their ears to their colleagues’
interpreting efforts.
Considering the growth of multilingual older people in society, this
study has implications for the availability and contents of training in
multilingual communication for bilingual caregivers. At issue here is
how society can meet the challenges and needs of a linguistically diverse
older population, for example through the development of policies that
recognize and utilize existing skills and functions of multilingual careworkers. Language skills can constitute an important link between the
care recipient and the care institution, however how, more precisely,
they can be utilized to satisfy the specific communicative demands in the
institutional setting of caregiving needs to be further explored. Just as
caregivers who lack competence in the care recipient’s language need to
learn to understand the importance of (ad hoc-) interpreting practices
for the care recipient’s wellbeing, caregivers who have such competence
need to understand how best to utilize this so as to facilitate the shared
care work. Even if the risk of misunderstandings obviously is present, ad
hoc-interpreting can be a resource to solve some communication
problems during the everyday care work at the ward.
Generally, care institutions need to realize the complexity and difficulties of interpreting as a linguistic, communicative and social practice, complexities the projects reported on here aims at exploring
further.

Appendix 1: Morphological gloss abbreviations
ART
ADV
OBJ
POS
SG
PL
1

article
adverb
object particle
possessive suffix
singular
plural
first person
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När ska man söka vård?
Positioner och perspektiv i webbinformation
om hjärtfel hos barn

Anna-Malin Karlsson
De kommunikativa praktikerna kring sjukdom och hälsa har förändrats
kraftigt de senaste decennierna. Att läkare och annan vårdpersonal inte
är de enda som tillhandahåller vägledning är inget nytt, men antalet
olika aktörer ökar och man behöver inte längre ha personliga kontakter
för att enkelt kunna ta del av många olika perspektiv. Internet har här
varit revolutionerande. Att söka information på nätet om den diagnos
man fått, eller de symptom man har, har för många blivit ett självklart
sätt att skaffa sig kunskap (t.ex. Kummervold m.fl. 2008). Vi vet dock
fortfarande ganska lite om hur människor söker hälsorelaterad information, vad de hittar och vad det gör av detta. Hur kunskap kan utvecklas i
ett komplext kommunikativt landskap är en av huvudfrågorna för
projektet Hälsolitteracitet i informationssamhället.1 Den studie som presenteras här ska ses som en förstudie till detta projekt.

Forskningssammanhang och syfte
Det fall som projektet och denna förstudie utgår ifrån gäller tidig diagnos om hjärtfel hos foster, vilket möjliggjorts genom att en hjärtundersökning inkluderats i rutinultraljudet i graviditetsvecka 18–20. En tidig
diagnos innebär att man har möjlighet att besluta sig för att avbryta
graviditeten. Ungefär hälften av alla som får diagnos om allvarligt
hjärtfel gör det. Den information som söks och hanteras under tiden
efter diagnosen kan alltså förväntas användas som grund för beslutsfattande.
Ytterligare ett forskningsprojekt är relevant för denna studie, nämligen Heartlink, som syftar till att hjälpa patienter i denna pressade
situation genom att erbjuda relevant och trovärdig information på en
1

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet 2015–2017.
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särskild webbportal.2 Som en förstudie till Heartlink genomfördes en
intervjuundersökning av blivande föräldrar till sju barn med konstaterat
hjärtfel (Karlsson, Melander Marttala & Mattsson 2014). Studien visade
att patienterna, särskilt i den första fasen mellan rutinultraljudet och
mötet med en specialistläkare, ägnade mycket tid åt att söka information
på internet. Eftersom de i denna fas hade väldigt lite konkret att utgå
ifrån upplevde de stora svårigheter i att bedöma vad som var relevant
och trovärdigt. De hade också problem med att navigera mellan de
väldigt olika typer av källor och perspektiv som finns representerade
bland sidorna. Detta ledde till att några av intervjupersonerna helt
slutade att söka på internet om ämnet.
I en annan studie inom ramen för Heartlink undersöktes 67 engelskspråkiga webbsidor med information om tidigt diagnostiserat medfött
hjärtfel (Carlsson, Bergman, Karlsson & Mattsson 2015). Dessa analyserades med avseende på innehållets relevans samt kvalitet (dvs. trovärdighet, tillgänglighet och användbarhet). Studien, som genomfördes
med hjälp av de kvalitativa bedömningsverktygen LIDA och DISCERN3
visade att det prenatala perspektivet, som alltså inkluderar såväl den
gravida kvinnans hälsa samt frågor om avbrytande av graviditeten, var
nästan helt frånvarande. Därtill tonades risker med de behandlingar som
presenterades ner, liksom konsekvenser av utebliven behandling. Sammanfattningsvis bedömdes sidornas förmåga att fungera som stöd vid
beslutsfattande som dålig. De var också generellt otydliga med sina
syften och utgångspunkter, vilket påverkar trovärdigheten och läsarens
möjlighet till källkritik.
Syftet med den begränsade studie som presenteras här är att undersöka svenska webbsidor som innehåller information om tidigt diagnostiserat medfött hjärtfel, med fokus på de positioner som intas och de
perspektiv som anläggs. Analysen av positioner inbegriper vilka innehållsliga teman sidorna fokuserar på, hur de markerar trovärdighet, samt
hur de realiserar ansvar för bedömningar, val och beslut. Analysen av
perspektiv skiftar fokus något och undersöker vilken bild av hjärtfelet,
2

Heartlink är en planerad interventionsstudie. Projektledare är Elisabet Mattsson,
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.
3
LIDA (http://www.minervation.com/wpcontent/uploads/2011/04/Minervation-LIDA-instrument-v1-2.pdf, tillgänglig 201505-02 ) är utvecklat för att bedöma tillgänglighet, trovärdighet och användbarhet hos
vårdrelaterade webbsidor genom att ett antal frågor besvaras. DISCERN
(http://www.discern.org.uk/discern.pdf, tillgänglig 2015-05-02) undersöker snarare
webbsidornas kvalitet med avseende på innehåll och relevans.
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behandlingen, barnet och de vuxna aktörerna kring barnet som skapas i
texterna. Ur vems eller vilkas perspektiv tecknas bilden? Vilka uttryck
finns för vad som är normalt och vad som är avvikande? Till perspektivundersökningen hör också en analys av bilderna på sidorna, och i vilken
mån de anknyter till ett avgränsat, anatomiskt och medicinskt perspektiv
eller snarare relaterar till en mer mångfacetterad livsvärld.

Material
En sökning på Google genomfördes i maj 2014 med hjälp av sökordparen hjärtfel barn, hjärtfel foster, medfött hjärtfel, ultraljud hjärtfel
samt graviditet hjärtfel. Bland träffarna fanns nyhetstexter, bloggar,
foruminlägg och reportage. Dessa valdes bort och studien koncentrerades på de fem faktaorienterade webbsidor4 som i flera sökningar
placerade sig högt upp.
Webbplats
1177
Vårdguiden

Hjärtlungfonden

Riksförbundet
HjärtLung
Ultragyn

Tabell 1. Materialet för studien
Sida
Aktör
Webbsamarbete
Medfödda hjärtfel hos barn
mellan Sveriges
http://www.1177.se/Ostergotlan
Landsting och
d/Fakta-ochregioner
rad/Sjukdomar/Medfoddahjartfel-hos-barn/
Ideell förening som
Barns hjärtfel
http://www.hjart-lungfonden.se/ samlar in pengar och
Sjukdomar/Hjartsjukdomar/Bar finansierar forskning
om hjärt- och
ns-hjartfel/#
lungsjukdom
Patientorganisation
Barn med hjärtfel
för hjärt- och
http://www.hjart-lung.se/
lungsjuka
subpageA.asp?nodeid=97876
Privat vårdföretag
Missbildningar
http://dev.ultragyn.se/?page_id= inom ultraljud och
gynekologi
1020
5

4

Webbsida, eller bara sida, används här om den specifika sida som sökmotorn
länkar till. Webbplats används om den grupp webbsidor som den enskilda sidan hör
till.
5
Samtliga sidor var tillgängliga 2015-05-02. Jämfört med de versioner som ursprungligen samlades in i maj 2014 hade endast en sida uppdaterat sitt innehåll. (Se
not 8.)
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En av dessa sidor, Hjärtebarnsförbundets informationssida,6 visade sig
endast innehålla länkar till andra sidor (när det gäller fakta om
medfödda hjärtfel till 1177 Vårdguidens faktasida) och lyfts därför bort
ur den fortsatta analysen. De fyra återstående sidorna, som sammanställs
i tabell 1, kan på grund av sin placering i sökningarna antas vara
representativa för de sidor som personer hittar på nätet efter besked om
att deras foster har hjärtfel. En av sidorna, 1177 Vårdguiden, finns (tillsammans med Hjärtebarnsförbundets länksida) bland dem som
nämndes i intervjuerna i den genomförda förstudien (Karlsson, Melander Marttala & Mattsson 2014).7 Urvalet kan också motiveras av att det
rymmer olika aktörer som kan förväntas representera något av den
bredd som finns bland hälsorelaterade faktasidor: vi har både offentliga
vårdgivare (1177 Vårdguiden), privata och mer specialiserade vårdgivare
(Ultragyn) och patientföreningar.

Teori och metoder
En teoretisk utgångspunkt är att de olika webbsidorna erbjuder olika
förståelseramar, genom att de med hjälp av språket (och i viss mån
bilder) intar olika positioner och etablerar olika relationer till läsaren
samt genom att de framställer fenomen och händelser på olika sätt. Det
övergripande perspektivet på hur texter skapar mening hämtas från
sociosemiotiken (t.ex. Halliday 1978, van Leeuwen 2005), där språkliga
(och semiotiska) val ses som motiverade av de intressen deltagarna i
kommunikationen har. Vidare bidrar dessa val till den betydelse som
skapas och de diskurser om ämnet som kommer till uttryck. Det innebär
att den kunskap som en patient kan utveckla genom att läsa en viss
webbsida är beroende av den textuella konstruktion av fenomenet och
av läsarens egen roll som erbjuds.
Sidornas trovärdighet undersöks, liksom hos Carlsson, Bergman,
Karlsson & Mattsson (2015) genom att formuleringar om sidans (eller
webbplatsens) syfte eftersöks, liksom uppgifter om avsändare och källor.
Det handlar alltså om hur texterna identifierar sig och explicit placerar
sig i informationslandskapet. I samband med detta görs en översiktlig
jämförelse av sidornas huvudsakliga innehåll. Ansvar analyseras utifrån
6

Hjärtebarnsförbundet är en patientorganisation för föräldrar till barn med hjärtfel.
Den förvaltar Hjärtebarnsfonden som stöder barn och familjer. Informationssidan
om hjärtfel: http://www.hjartebarn.org/om-hjartfel.php, tillgänglig 2015-05-02.
7
Dessutom nämns i intervjustudien webbplatsen Familjeliv.
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hur sidorna framställer behandlingsalternativ, eventuella skäl för behandlingen liksom motiv för val och beslut. Här blir angreppssättet mer
språkligt än i den tidigare studien. Dels görs en interpersonell diskursanalys med fokus på modalitet (sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och
möjlighet, se Holmberg & Karlsson 2006:58–70, Holmberg 2011:105–
107). Dels analyseras satsernas subjekt, eftersom dessa säger något om i
vilken instans (oftast en person) som satsernas interpersonella betydelse
förankras. Satserna barnet behöver opereras och läkaren vill operera barnet placerar exempelvis modaliteten på olika ställen (i barnets behov
respektive i läkarens vilja), även om det egentligen kan vara samma
faktiska situation som beskrivs. Analysen av hur bedömningar görs och
hur beslut fattas blir dock även ideationell, i det att olika realiseringar av
processbetydelser som ’analysera’, ’bedöma’, ’avgöra’ och ’överväga’
undersöks. Intressant är om dessa kopplas till explicita förstadeltagare,
eller packas in som så kallade grammatiska metaforer. Hur detta görs
visar i vilken mån texten är tydlig med vilka aktörer som avgör och
bestämmer, eller om dessa skeenden packas in som förgivettagna och
oåtkomliga för diskussion.
Vidare undersöks vilka perspektiv på sjukdom, symptom och
problem som realiseras språkligt i texten. Vanligen beskrivs smärta och
besvär genom en specifik textpersons (exempelvis barnets) upplevelser
av dessa, eller genom en annan textperson (exempelvis förälderns) iakttagelser (jfr Hellberg 1996, Rehnberg 2014). Föreställningar om normalitet undersöks genom att språkliga realiseringar av förgivettagenhet studeras, exempelvis nominala uttryck och negationer. Perspektiven i
sidornas bilder analyseras i termer av kodningsorientering, dvs. den
norm för ”sannhet” som de anknyter till. Kress & van Leewuen (2006)
skiljer mellan teknologiska, sensoriska, abstrakta och naturalistiska kodningsorienteringar (s. 165–166). Valet av kodningsorientering säger
något om vilket perspektiv på verkligheten som anläggs genom bilden,
och vilken typ av tolkningsgemenskap läsaren förväntas förhålla sig till.
Intressant i sammanhanget är hur det perspektiv och den kontext som
bilderna realiserar förhåller sig till den bild av sjukdomen, behandlingen
och aktörer som den språkliga texten skapar.

Innehåll och trovärdighet
Det finns starka intertextuella relationer mellan flera av sidorna. Riksförbundet Hjärt-Lungs och Hjärt-Lungfondens sidor innehåller textav81
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snitt som antingen är identiska eller snarlika. Riksförbundet Hjärt-Lungs
sida har dock delar som inte återfinns hos Hjärt-Lungfonden. 1177
Vårdguiden är den sida som innehåller störst mängd och mest detaljerad
information om hjärtfel, behandlingar och hälsomässiga konsekvenser.
Ultragyn skiljer ut sig genom att ha ett större fokus på själva diagnosställandet, dvs. ultraljudet och tolkningen av det. Ultragyn skriver också
om hjärtats normala funktioner, snarare än om hjärtfel.
Tabell 2. Markörer för trovärdighet
Sida
Markörer för trovärdighet
1177 Vårdguiden
uppgift om faktagranskare och illustratör,
datum för uppdatering, sorterade länkar
Hjärt-lungfonden
uppgift om källa (Hjärt-Lungfondens skrift om
barnhjärtan) och faktagranskare,8 uppgift om
fondens mål (”Hjärt-Lungfondens mål är att
ingen ska behöva leva med oupptäckt hjärtfel”),
datum för uppdatering
Riksförbundet HjärtLung referens till Socialstyrelsen (för uppgift om att
fysisk aktivitet och psykosocialt stöd är viktigt)
Ultragyn
–

Trovärdighet kan markeras på olika sätt. I studien av de engelskspråkiga
sidorna bedömdes bland annat, om sidornas mål var tydligt uttryckt, om
det fanns källangivelser, om uppgifterna daterades explicit och om det
fanns länkar till ytterligare källor. I tabell 2 sammanställs förekomsten av
dessa markörer på de svenska sidorna. Endast Ultragyn saknar helt
explicita trovärdighetsmarkörer av detta slag. Endast Hjärt-lungfonden
har en explicit angivelse av sidans (eller snarare fondens) syfte. 1177
Vårdguiden och Hjärt-Lungfonden har namngivna faktagranskare.
Denna mer övergripande granskning visar att Ultragyn tydligt
avviker från de andra. Ultragyn är också en annan typ av aktör, med ett
annat fokus på frågan om hjärtfel. Medan de andra sidorna koncentrerar
sig på de medicinska aspekterna på och konsekvenserna av hjärtfel, tar
Ultragyn framförallt upp frågor som har med graviditet, undersökning
och diagnos att göra. Dessa teman är å andra sidan helt frånvarande på
de andra sidorna – liksom på i stort sett alla de engelskspråkiga sidorna i
8

I en tidigare version saknades uppgift om källa och faktagranskare. Vid en uppdatering 2 april 2015 lades denna information till. Texten är annars oförändrad.
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den tidigare studien. Jämfört med de engelskspråkiga har dock de
svenska fler explicita trovärdighetsmarkeringar.

Ansvar för bedömning, val och beslut
På 1177 Vårdguidens faktasida finns två huvudsakliga typer av subjekt:
hjärtfelet (som i De flesta hjärtfel ger inga eller lindriga besvär) resp.
barnet (som i De flesta barn som opererats för hjärtfel kan leva ett aktivt
liv som andra barn). Hjärtfelet är subjekt framförallt i satser som beskriver hjärtat och de olika missbildningar som kan uppstå, medan barnet
framförallt är subjekt i satser där symptom och behandling beskrivs,
som i exempel (1). I exemplet har uttryck för modalitet markerats med
fetstil. I den första delen uttrycks framförallt vanlighet, men även sannolikhet. I den senare delen finns markörer för förpliktelsemodalitet. I
båda fallen bidrar detta till en argumentation för den beskrivna
behandlingen, i den första delen utan att detta framställs som resultat av
en bedömning utan snarare som en statistisk sanning. I den senare delen
finns en implicit bedömare som avgör lämplighet och behov, men själva
bedömandet framställs som okomplicerat.
(1)

Ett barn som har hjärtsvikt behandlas ofta med vätskedrivande
medicin (…). Ofta får barnet också ett annat läkemedel, digitalis,
som ökar hjärtats pumpkraft. Barnet kan ofta behöva extra syrgas.
(…)
När det är lämpligt att barnet opereras beror på vilka symptom
och vilket hjärtfel barnet har. (…) En del operationer behöver ske
i flera steg. (…) En del barn behöver opereras senare i livet.
[1177 Vårdguiden]

Att hjärtfelet resp. barnet är subjekt bidrar till att vårdpersonalen inte
ges någon explicit roll som handlande, behandlande eller bedömande.
Det faktum att något kan göras åt hjärtfelet uttrycks exempelvis i
exempel (2) från Riksförbundet Hjärt-Lung med hjälp av nominaliseringen behandlingsmöjligheter. Vanligt är också att själva behandlingsprocesserna uttrycks i passiv form, som här korrigeras och behandlas.
Detta är genomgående för materialet även om undantag finns, som när
det i samma exempel står: läkarna vill helst operera barnet så tidigt som
möjligt, vilket är en ovanlig kongruent (dvs. icke-grammatiskt metaforisk) realisering av såväl process som modalitet.
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(2) Vilka behandlingsmöjligheter finns? [rubrik]
(…)
Svårt missbildade hjärtklaffar (…) kan också korrigeras med
kirurgiska metoder. (…) Läkarna vill helst operera barnet så tidigt
som möjligt.
(…)
Medfödda hjärtsjukdomar som upptäcks tidigt kan behandlas med
hjärtmediciner.
[Riksförbundet Hjärt-Lung]

På samma sida finns exempel på hur komplicerade kedjor av handlingar
och händelser, orsaker och samband länkas ihop genom nominaliseringar och passiv på ett sätt som är typiskt för vetenskapligt språk
(exempel 3).
(3) Genetiska analyser används också för att visa på ärftlighetens
betydelse för medfött hjärtfel. Utvecklingen av diagnosmetoder har
väsentligt förbättrat omhändertagandet av barn med medfödda
hjärtfel.
[Riksförbundet Hjärt-Lung]

Ultragyns sida skiljer här ut sig genom att realisera fler konkreta subjekt,
även om de som i exempel (4) utgörs av vagt syftande man. Här finns
dock kongruent realiserade processer som hittar, be och diskuterar.
(4) Om man vid ultraljud hittar ett misstänkt hjärtfel kommer man ofta
be barnhjärtläkare om en bedömning och rådgivning också. Vissa
hjärtfel är också vanligare hos foster med kromosomavvikelser. Om
man hittar ett misstänkt hjärtfel är det därför vanligt att man
diskuterar om fostervattenprov.
[Ultragyn]

Perspektiv och normalitet
Pronomenet man används annars ofta för att realisera föräldrarnas
perspektiv, som i 1177 Vårdguidens avsnitt När ska man söka vård? i
exempel (5). På andra ställen i materialet förekommer inslag av barnperspektiv i formuleringar som barnet får svårt att andas och barnet är
för trött för att äta tillräckligt (båda från 1177 Vårdguiden). I exempel
(5) markeras dock att det är ur betraktarens perspektiv som barnet ser ut
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att ha det jobbigt att andas, vilket ackompanjeras av andra uttryck för
syn- och hörselförnimmelser.
(5) När ska man söka vård? [rubrik]
(...)
Man ska söka vård direkt på en barnmottagning eller akutmottagning om
• barnets hud och läppar har en blåaktig ton utan att vara avkylt
• barnet verkar ha det jobbigt att andas, till exempel har snabb
och ytlig eller djup och suckande andning
(…)
[1177 Vårdguiden]

Särskilt 1177 Vårdguiden ägnar relativt mycket utrymme åt att behandla
tiden efter operationerna, då barnet växer och så småningom blir vuxet.
I exempel (6) finns en del uttryck för vad som är ett normalt liv, ibland
genom att inskränkningar i detta beskrivs. Exempelvis framställs det
som normalt för barn att vara aktiva och ägna sig åt tävlingsidrott.
Vuxna förväntas kunna ta körkort. Att barnen opereras markeras i de
två första meningarna i exempel (6) som självklart.
(6) Efter operationen kan barnet ofta levat ett vanligt liv
(...)
De flesta barn som opererats för hjärtfel kan leva ett aktivt liv som
andra barn.
(…)
För en del barn kan det vara nödvändigt att anpassa livet efter
hjärtfelet, till exempel inte ägna sig åt tävlingsidrott.
(…)
De flesta med medfött hjärtfel kan ta körkort.

Normalitet kan också handla om hur man förhåller sig till sjukdom och
erbjudanden om behandlingar, och anknyter därmed till analysen av
ansvar för bedömning, val och beslut. I undersökningen av de engelskspråkiga webbsidorna påvisades en frånvaro av information om konsekvenser av utebliven behandling, eller över huvud taget om möjligheten
att avstå från behandling – eller rentav avbryta graviditeten efter en
ultraljudsdiagnos. Detta får förstås inga konkreta språkliga uttryck,
eftersom det handlar om frånvarande innehåll. I det svenska materialet
kan dock uttryck som behöver opereras sägas uttrycka en förpliktelsemodalitet som inte är förhandlingsbar, och som dessutom förankrar
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behovet hos barnet och barnets möjlighet till överlevnad. Uttryck som
kan opereras eller kan behandlas har sällan med patientens val att göra,
utan med vad som är tekniskt och medicinskt möjligt. Detta fokus på
vad som är opererbart känns igen från pilotstudiens intervjuer.

Bildernas perspektiv: kodningsorientering
På samtliga sidor finns bilder, som dock inte är särskilt integrerade i
texterna utan snarare fungerar som illustrationer. Bilderna representerar
vitt skilda perspektiv på ämnet. På 1177 Vårdguidens sida finns anatomiska teckningar av hjärtan i genomskärning, där två typer av behandlingar illustreras. Detta är närmast urtypen för den tekniska kodningsorienteringen, där naturalistisk likhet inte står i fokus utan där det
centrala är att renodla och tydliggöra vissa fokuserade aspekter. Bildtypen stämmer väl överens med det språkbruk som med nominaliseringar och passiv sätter behandlingar och kedjor mellan dessa i
centrum. I jämförelse är ultraljudsbilden från Ultragyn (figur 1) snarare
avbildande, men inte på ett typiskt naturalistiskt sätt. Att tolka en ultraljudsbild kräver specialistkunskap och särskild utbildning, vilket hör till
det som Kress & van Leeuwen (2006) framhåller som typiskt för en
abstrakt kodningsorientering. Bilden är saklig och vetenskaplig, men
inte teknisk och ”förenklad” på samma sätt som skissen av hjärtat.
Ultragyns val av bild kan sättas i samband med den skrivna texten, där
man realiserar ett professionsperspektiv (exempel 4): undersökningsprocessen beskrivs såväl språkligt som visuellt ur vårdpersonalens
synvinkel.

Figur 1. Ultraljudsbild på Ultragyns sida
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Hjärt-lungfonden och Riksförbundet HjärtLung använder båda fotografiska bilder på barn som istället drar mot en sensorisk kodningsorientering. Det som gör att de inte är rent naturalistiska är framförallt
beskärningen och fokuseringen på aspekter av barnet som kan tänkas
väcka känslor. Riksförbundet HjärtLungs bild visar en barnhand som
greppar runt ett vuxet finger. Hjärt-lungfonden (figur 2) visar istället ett
barns leende ansikte. Bilderna är snarare estetiska än dokumentära –
exempelvis anges det inte att de föreställer något specifikt barn, som har
hjärtfel. Intressant nog finns ingen parallell till denna sensoriska
orientering i de två webbsidornas skrivna texter. Möjligen kan det mer
känslomässiga anslaget i bilderna kopplas till föreningens respektive
fondens syfte att engagera och samla in medel för att hjälpa patienter.

Figur 2. Barnporträtt på Hjärt-lungfondens sida

Sammanfattning och diskussion
Vissa jämförelser kan göras mellan de engelskspråkiga och de svenskspråkiga sidorna, även om både materialens storlek och analysmetoderna skiljer sig åt. Det faktum att antalet olika sidor om detta
ämne på svenska är klart mindre är dock ett resultat i sig. I det svenska
materialet finns en stark aktör, 1177 Vårdguiden, vars sidor innehåller
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den största mängden information och vars intertextuella påverkan på
andra aktörers texter därmed kan antas vara stor. På samtliga sidor finns
ett tydligt fokus på olika typer av hjärtfel och på operationer och
behandlingar. Liksom när det gäller de engelskspråkiga sidorna handlar
det – med undantag från hos Ultraljud – om födda barn. De olika operationerna presenteras inte heller på de svenska sidorna som möjliga val,
utan som givna steg i en behandlingsprocess. Få bedömande, rekommenderande och beslutsfattande subjekt förekommer, återigen med
undantag för Ultragyns sida. Inte heller på de svenska sidorna skriver
man om risker och möjliga negativa konsekvenser av behandlingar.
Bilderna – som inte undersöktes i det engelskspråkiga materialet – kompletterar den skrivna texten på relativt olika sätt och visar att det trots
den relativa likheten mellan de språkliga texterna finns olika perspektiv i
diskussionen om barns och fosters hjärtfel: det anatomiska och kirurgiska perspektivet, det närliggande abstrakta perspektivet som dominerar vid diagnosställandet och det känslomässiga perspektivet som
alltid aktualiseras när det är fråga om barn. Det är genom bilderna
snarare än genom de skrivna texterna som aktörerna visar sina olika
utgångspunkter och syften.
Det ska slutligen sägas att frånvaron av vad som kunde kallas negativ
information och komplexitet inte nödvändigtvis måste ses som en brist.
Syftet har inte varit att värdera webbsidorna, utan att karakterisera dem.
Sannolikt måste olika informationskällor fylla olika funktioner i
förhållande till en patient med ett mångfacetterat informationsbehov.
Hur helheten, och relationen mellan de olika perspektiv och budskap
som möts där, ser ut återstår att undersöka.
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Självständighetens praktik
Uppfattning och användning av begreppet självständighet
i relation till det självständiga arbetet

Jenny Magnusson
Inom Bolognasamarbetet, där ett stort antal länder samarbetar och
skapar samsyn inom högre utbildning, har begreppet självständighet
blivit centralt. Det används där för att differentiera olika progressionsnivåer inom den högre utbildningen, och utifrån detta har det börjat tas
upp av de olika medlemsländerna på olika sätt och på olika nivåer. I
Sverige är högskoleförordningen den centrala utgångspunkten för verksamheten inom den högre utbildningen och det som står där bryts sedan
ner i kursplaner och andra styrdokument för att sedan i sin tur brytas
ner i kollegiernas eller den enskilda lärarens undervisningspraktik.
När det gäller självständighetsbegreppet står det i högskoleförordningen att en övergripande målsättning med högre utbildning är ”att
den grundläggande utbildningen skall, utöver kunskaper och färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning,
förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen avser” (§ 9).
Utöver detta omnämnande finns få tydliga definitioner av vad självständighet konkret innebär för någonting och mycket tyder på att olika
lärare uppfattar självständighet på olika sätt.
Syftet med den här artikeln är därför att studera hur självständighetsbegreppet förstås och tillämpas i relation till det självständiga arbetet i
såväl styrdokument av olika slag som i undervisningspraktiken hos kollegiet eller hos den enskilda undervisande läraren. Med undervisningspraktik avses här såväl lokala styrdokument och studiemanualer som
seminarierums- och handledningsinteraktion och bedömning av studentprestationer.
Detta genomförs i två mindre delstudier, en delstudie där lärares
uppfattningar och beskrivningar av självständighet analyseras och en
delstudie där styrdokumentens skrivningar och beskrivningar analyseras. Att arbetet med och runt det självständiga arbetet här har valts
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som utgångspunkt beror på att det är i detta som studenterna ska visa att
de nått lärandemålen för kandidatexamen.

Självständighetsbegreppet
Varken inom Bolognasamarbetet eller i Högskoleförordningen definieras tydligt vad som avses med självständighet. Söker man inom den
tidigare forskningen eller i uppsatshandböcker finns också få definitioner av självständighet. Två huvudsakliga definitioner har jag dock
kunnat identifiera. I det första fallet definieras självständighet i relation
till källorna:






söka, hitta och sammanställa relevant material
disponera materialet inom ramen för ett tema
relatera litteraturgenomgången till den egna problemformuleringen
sätta det egna arbetet i relation till tradition och förnyelse,
andras arbeten, existerande uppfattningar och teorier
föra sin egen talan i förhållande till källorna – förhålla sig till,
uttala sig om, utvärdera (Delamont, Atkinson, Parry, 1997, s 59,
Rienecker 2008, s. 247)

Den andra definitionen kommer från forskningsområdet Independent
Learning (Meyer et al, 2008) där en central aspekt som lyfts fram har
med metakognitiva förmågor att göra:






Att förstå hur man lär och att diagnostisera egna lärandebehov
Att ta ansvar för sitt eget lärande
Att planera, reflektera över och utvärdera det egna lärandet –
sätta upp mål och identifiera resurser
Att göra medvetna val och att kunna omvärdera dessa
Att ta initiativ och styra det egna lärandet

I Gerrevalls avhandling (1992) definieras det som han kallar självständigt lärande och även där tas initiativtagande upp, initiativtagande
när det gäller att välja och värdera källor etc.
Sammantaget definieras självständighet i dessa källor först och främst
som ett förhållningssätt gentemot någonting i relation till eller i förhållande till någonting annat. Detta kan utifrån exemplen i definitionen
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vara källor, tradition/förnyelse, andras arbete och uppfattningar/teorier.
Därutöver tas initiativtagande, planering och reflektion över det egna
lärandet upp som ett ytterligare perspektiv på självständighet. Detta
innebär att förhållningssätt och initiativtagande är de två centrala aspekter som framkommit i de vetenskapliga definitionerna.
Utifrån detta är det relevant att undersöka om det är dessa perspektiv
på självständighet som också lyfts fram som centrala för undervisningspraktiken enligt enskilda lärare.

Delstudie 1: Uppfattningar hos undervisande lärare
I denna delstudie har det centrala varit att undersöka hur olika lärare ser
på och resonerar kring självständighet i relation till det självständiga
arbetet. För att komma åt detta har en fokusgruppsstudie genomförts,
där sex lärare från olika humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnesdiscipliner under en timme diskuterade just självständighet under en
intern fortbildningskonferens. Det är naturligtvis skillnad på vad som
tas upp i en diskussion och vad som konkret händer i en undervisningskontext, men genom att be lärarna att exemplifiera och beskriva situationer där självständighet varit relevant är det möjligt att komma åt
medvetenhet kring detta begrepp och föreställningar runt den egna
undervisningspraktiken. Genom att det också är en gruppdiskussion får
lärarna möjlighet att reflektera över egna, möjligen implicita föreställningar, i relation till andra lärares beskrivningar och reflektioner.
Diskussionen spelades in och har sedan grovtranskriberats. Utifrån transkriptionen har en tematisering gjorts där olika perspektiv på självständighet har lyfts fram.
De olika perspektiv på självständighet som framkommit i fokusgruppsdiskussionen är följande:








Självständighet i relation till vad andra har sagt
Självständighet i relation till handledare/handledning
Självständighet som textrörlighet
Självständighet som något relativt
Självständighet som enskildhet eller självgående
Självständighet som originalitet
Självständighet i relation till tid
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Dessa olika perspektiv kommer nu att exemplifieras med citat från
fokusgruppsdiskussionen och därefter kommer resultaten att diskuteras.
Flera av de resonemang som fördes i fokusgruppsdiskussionen kan
sammanfattas som självständighet i relation till vad andra har sagt eller i
relation till andras kunskap. Uttryck som att kunna ta ställning och
argumentera (exempel 1), värdera (exempel 2, 4) och ha en frihet
gentemot att folk påstår saker (exempel 3) förekommer ofta.
(1) Man handleder ju ofta i nån typ av dialog och då är det ju självständighet från studenten att kunna ta ställning till och argumentera
för att den vill göra på det här sättet. Den behöver liksom, den
behöver inte ha hittat på det själv för att det ska vara självständigt
utan att den kan ta ställning till det bara
(2) …att de faktiskt klarar av att värdera ett teoretiskt stoff och säga att,
nej här har då x fel . Han underförstår det här antagandet och det
gäller inte eller nånting i den stilen men på en kandidatuppsats så ser
man ju inte det tyvärr.
(3) så att man liksom den här friheten, självständigheten gentemot att
folk påstår saker och ting om verkligheten är ju också en sak man
kan tycka.
(4) Opponenterna kommer också att säga en massa dumheter som man
inte kommer, som man inte bör ta hänsyn till så att man liksom man
försöker få dem att värdera det dom har framför näsan. Men jag
tycker inte att vi lyckas särskilt bra.

Som en del av detta mer allmänna perspektiv är de resonemang som förs
specifikt om handledarens roll och självständighet i relation till denna.
Här tas aspekter upp som att stå för egna idéer (exempel 5), att kunna
välja och värdera bland olika råd som handledaren ger (exempel 6, 9), att
kunna vidareutveckla och relatera till det som handledaren tar upp
(exempel 6, 7, 8) och slutligen också att lösa problem som handledaren
synliggör eller tillämpa generella råd konkret (exempel 8).
(5) Men det är lite intressant situation då när handledaren faktiskt
tycker att studenten har inte alls gjort som hon eller han har tänkt
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sig och studenten har faktiskt vågat stå på sig och göra det helt på
egen hand.
(6) …alltså man får förslag som man avvisar, förslag att vissa förslag tar
man in. Ja ja det är så, och så vidareutvecklar man själv och andra
förslag, nej jag tycker du har fel här. Men då förstår man ju ändå, att
ok jag fick en kommentar på det här, eller förhoppningsvis förstår
studenten att jag fick en kommentar på det här. Alltså gick inte min
poäng fram. Jag måste ändå göra någonting av det men jag vill inte
göra som handledaren säger.
(7) Men också då som det stod i kriterierna att man ska förhålla sig till
handledaren, att man inte bara ska göra kanske någonting helt på
egen hand utan att man kopplar till nånting utan man ska visa att
man kan koppla till traditioner och normer och handledarperspektiv
och att det är det som är självständighet inte att man skriver en text
ensam liksom.
(8) Man säger inte hur dom ska diskutera man säger att dom ska göra
det liksom. Men sen måste dom göra det själva ändå.
(9) Kan det inte vara så också att om handledaren kommer med säg 10
exempel så kan självständigheten ligga i att studenten analyserar det
handledaren säger och kanske väljer ut enbart 5.

Ett perspektiv som togs upp mer indirekt var perspektivet på självständighet som självgående eller enskildhet, alltså att självständighet
innebär att man gör saker på egen hand utan påverkan av handledning
och annat. Det framkommer dels ett avvisande av ett sådant synsätt som
man menar att en del andra har (exempel 10) och dels en gränsdragningsproblematik – hur mycket en handledare har behövt styra (exempel 11,
12).
(10) en del verkar tycka att det fortfarande handlar om att ju mindre
handledning man får desto mer självständig är man.
(11) Egentligen bara göra någon slags självständighetsbedömning, hur
mycket som dom har varit självgående och hur mycket som
handledaren har fått nu måste du nog göra så här.
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(12) det handlar just om hur mycket handledaren har gått in, har behövt
gå in och säga du ska kanske gå in och titta på den här referensen
eller så här kan du inte skriva du kanske skulle skriva någonting i
den här stilen i stället.

Ett perspektiv som endast togs upp en enstaka gång (exempel 13) var
perspektivet på självständighet som textrörlighet (jfr Folkeryd, af Geijerstam & Edling, 2006:170), alltså som förmågan att kunna förhålla sig till
sin egen text och med distans kunna beskriva den och resonera kring val
man har gjort etc.
(13) Men jag tycker att självständigheten ligger mycket i just att kunna
diskutera sin text, att man ska vara liksom chef över sin text veta vad
som står där, veta vad man har tänkt så att, att kunna föra en dialog
om sin text är en sorts självständighet också.

Ett perspektiv som delvis påminner om det där självständighet sågs som
ensamarbete och där det fanns en gränsdragningsproblematik är perspektivet på självständighet som något relativt. Här tas balansen upp
mellan att välja egna vägar och lösningar och att förhålla sig till akademiska normer (exempel 14, 15).
(14) – Vi vill ju att dom ska disciplineras in i det akademiska (…) Dom
här totalt egensinniga studenterna, det uppskattas ju inte som regel.
Utan det är ju ändå självständighet på nåt väldigt
– inom fasta ramar
– Ja precis alltså. Det är en väldigt speciell sorts självständighet som vi ändå är ute efter.
(15) –…man försöker ofta hitta den där balansen, att ja men det här,
dom här delarna (…) brukar finnas med, dom här delarna bör du ha
med till och med kanske, men du måste faktiskt inte ha dom i den
här ordningen. Du behöver inte ha just dom här rubrikerna, men i
vart fall... Om man blir för öppen med det där då kan man ju lura
studenterna lite att dom tror att dom kan vara hur självständiga som
helst. Och sen så men nej det är klart du blir underkänd för du har ju
inte med någon teori och så vidare.
– Det är återigen (…) socialiseringen av rätt sorts självständighet.
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Självständighet som originalitet är ett ytterligare perspektiv som tas upp
av flera och där det handlar om att studenten förväntas hitta en egen
ingång i sitt ämne och inte bara upprepa exakt vad någon annan redan
har gjort (exempel 16).
(16) Men sen handlar det ju också om alltså självständighet kan ju också
ligga i att dom hittar ett originellt uppsatsämne t ex. Att dom inte
upprepar samma undersökning som redan har gjorts, alltså att dom
inte ligger för nära tidigare forskning eller en massa andra Cuppsatser tidigare som har skrivits på samma sätt … att man liksom
lyckas identifiera ett eget forskningsproblem.

Slutligen togs även perspektivet självständighet som tid upp av en
ämnesföreträdare, där det centrala var förmågan att strukturera sin tid
och hantera en arbetsprocess (exempel 17).
(17) det självständiga handlar ju om så väldigt olika saker, det handlar ju
om att kunna strukturera sin tid, att liksom faktiskt bli färdig i tid,
att man liksom på nåt sätt klarar av den biten som inte är helt enkel,
att ta till sig handledning och att det syns liksom i texten att man
faktiskt har omvandlat det man tar in till nånting eget.

Sammantaget framkommer här många olika perspektiv på självständighet. De perspektiv som diskuteras först och oftast är de perspektiv som
också återfanns i de inledande, vetenskapliga definitionerna – självständighet som förhållningssätt gentemot någonting annat. En skillnad
här var att ämnesföreträdarna i fokusgruppsdiskussionen fokuserade
mer på handledare medan de vetenskapliga definitionerna fokuserade på
källor. Nu kan handledare förvisso ses som en form av källa och att detta
perspektiv blev mer synligt kan också bero på att specifika frågor ställdes
just runt deras roll som handledare när det gäller självständighet.
Flera av de andra perspektiven som togs upp saknas dock i de vetenskapliga definitionerna och tyder på en bredare användning, förståelse
och/eller betydelse av begreppet självständighet hos dessa lärare. Perspektiv där självständighet ses som något relativt, som textrörlighet, som
enskildhet/självgående, som originalitet och som någonting relaterat till
tid saknas i de vetenskapliga definitionerna och det saknas också i de
explicita instruktioner och underlag som studenter får tillgång till.
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Utifrån detta begränsade underlag är det ändå rimligt att tänka sig att
ett sådant begrepp som självständighet inom en akademisk diskurs
förstås på flera olika sätt och ges olika innebörd i olika kontexter. Ur ett
pedagogiskt eller didaktiskt perspektiv är det relevant att synliggöra den
här typen av variationer och skillnader, för att kunna stödja studenter
bättre och för att öka deras rättssäkerhet. Detta synliggörande eller
explicitgörande gäller naturligtvis alla begrepp som används inom högskolan och som får betydelse i bedömningar och praktisk tillämpning,
och självständighet är enbart ett exempel.
Jag har inte kunnat uppfatta några systematiska skillnader utifrån
beskrivningarna mellan företrädarna från olika ämnen, men det är något
som man skulle kunna gå vidare med och undersöka mer systematiskt i
ämnesgrupper. Det som har framkommit är vissa skillnader i vilka delar
av det självständiga arbetet som beskrivs som relevanta i relation till
självständighet, där en ämnesföreträdare till exempel menade att metodval inte är relevant ur ett självständighetsperspektiv inom dennes ämne,
då alla väljer och ska välja samma metoder.

Delstudie 2: Begreppet självständighet i styrdokument
Fokus i den andra delstudien är att undersöka de beskrivningar av självständighet som förekommer i styrdokument och som på olika sätt är
relaterade till självständiga arbeten. Här har kursplaner för samtliga C-kurser höstterminen 2013 vid ett svensk lärosäte valts, samt de studiemanualer, betygskriterier och andra riktlinjetexter som legat upplagda
på kurswebbarna under den perioden. Det är bara svenskt material som
har tagits med och sammantaget handlar det om material från 24 olika
ämnen.
Alla dessa texter har sammanställts i en korpus som sedan har undersökts i form av en mindre korpusanalys. Utgångspunkten för en korpusanalys är att man genom att studera frekvensskillnader och frekvensförändringar kan dra slutsatser om vedertagenhet och användning. I den
här studien är frekvenser en utgångspunkt för de mönster som beskrivs,
men på en mer allmän nivå utan exakta siffror. En annan utgångspunkt
är att begreppslig betydelse framkommer genom analys av begrepp som
förekommer i nära anslutning till varandra (Stubbs, 2002). Utifrån detta
synsätt definieras alltså begreppet självständighet utifrån sin språkliga
kontext, till exempel bestämningar och samordningar. Självständighet
kan både förekomma som substantiv (självständighet) eller som bestäm98
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ning (självständig). Som substantiv är samordningar relevanta att studera i denna kontext (”självständighet och kritiskt tänkande” till exempel). Som bestämning är substantiven till vilka självständig i detta fall
knyts relevanta att undersöka (”självständig metod” till exempel).
I hela korpusen finns 168 förekomster av begreppet självständighet i
olika varianter, självständig och självständighet med olika böjningar. Alla
förekomster av självständigt arbete har sorterats bort då det ingår i en
fast benämning. Av de 168 förekomsterna har jag skapat en konkordans
där varje sökträff lagts in tillsammans med sin närmaste språkliga kontext, bestående av 120 tecken före ordet ifråga och 120 tecken efter. De
olika 168 förekomsterna har i konkordansen taggats utifrån olika kriterier – vilka samordningar självständighet förekommer i relation till och
vilka substantiv eller verb självständighet som bestämning knyter an till.
Exempelvis har följande lärandemål taggats utifrån granska och
bedöma, verb som benämner det som ska göras självständigt.
(18) – färdigställa, presentera och försvara ett vetenskapligt arbete i form
av en uppsats samt på ett självständigt sätt granska och bedöma ett
vetenskapligt arbete

I exempel 19 nedan från korpusen är det samordningarna komplexitet
och reflektion som har taggats, samordningar som förekommer i relation
till självständighet.
(19) Det ställs större krav på självständighet, komplexitet och reflektion,
samtidigt som…..

De substantiv som självständig som bestämning knyts till är många och
varierande.
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Dessa förekomster kan sammantaget ge en generell bild av variation och
bredd i användning. Det handlar förvisso om delvis olika texter från
olika ämnesområden där betygskriterier, instruktioner och lärandemål
samsas, men de rör ändå en och samma aspekt, självständighet, i en och
samma aktivitet, skrivandet av ett självständigt arbete.
Den sammantagna bilden utifrån dessa olika förekomster är att
självständighet är något som ska genomsyra hela det självständiga
arbetet – i allt från problemformulering, syfte och frågeställningar till resultat, analys och bedömning. Hade en systematisk undersökning gjorts
utifrån ämnesdiscipliner hade man möjligen kunnat se att olika fokus
lagts på olika delar som ska vara självständiga, men detta går inte att
utläsa ur detta relativt lilla underlag.
De faktorer som togs upp i den inledande vetenskapliga definitionen
var material, teman, problemformuleringen, andras arbeten, existerande
uppfattningar och teorier – alltså färre aspekter än vad som här framkommit.
När det gäller vilka verb som knyts till självständighet, alltså vilka
aktiviteter som ska göras självständigt, framkommer också ett varierat
mönster.
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Dessa verb visar, förutom på variation, på en bredd när det gäller
processen med att färdigställa ett självständigt arbete. Att söka, planera,
välja, försvara och genomföra tolkar jag som aktiviteter under processen
med att skriva ett självständigt arbete, mer än som något som framkommer i den färdiga uppsatsen/produkten. Även bedöma och diskutera
är sådant som kan framkomma i arbetsprocessen likaväl som i det
färdiga arbetet. Att bedöma och diskutera är först och främst textaktiviteter som en uppsats, en produkt, kan bli bedömd utifrån. Att bedöma
och diskutera är också någonting som görs i interaktionen och kan
handla om att studenten bedömer relevansen hos olika aspekter som
handledaren tar upp och i de källor som har lästs, att studenten diskuterar de val och ställningstaganden som görs i uppsatsarbetet etc. Detta
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visar på ett perspektiv där det inte är självklart att det bara är en färdig
produkt som ska bedömas utan en hel lärandeprocess. I korpusförekomsterna finns öppenhet för flera tolkningar och tillämpningar. I
samtliga av nedanstående fem korpusexempel, som alla kommer från
lärandemål och bedömningskriterier, är såväl studentens förmåga att
bedöma som att diskutera något som både en handledare, en ordförande
vid en ventilering eller en examinator som enbart läser slutprodukten
kan ta ställning till.
(20) självständigt bedöma religionsvetenskapliga perspektiv och metoder
(21) på ett självständigt sätt kunna granska och bedöma ett vetenskapligt
arbete
(22) självständigt bedöma vetenskapliga rön och ta ställning till deras
värde
(23) viss självständighet i teorival, metod och diskussion
(24) självständigt diskutera problem samt kritiskt bearbeta källmaterial

När det slutligen handlar om vilka samordningar som självständighet
förekommer i relation till framkommer ett begreppsligt eller semantiskt
fält, ”an aggregate of words, all sharing a core meaning, related to a
specific topic” (Bonvillain 2013:51-52) som tillsammans ringar in en
tänkbar betydelse av självständighet.
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Summering
Trots vissa olikheter i fråga om variation och bredd är det ändå många
likheter mellan de vetenskapliga definitionerna, läraruppfattningarna
och styrdokumentsanvändningen – att förhålla sig till något är den gemensamma kärnan. Både utifrån vad som framkommit genom lärarnas
uppfattningar och utifrån vad som står i styrdokumenten verkar självständighet generellt ses som ett förhållningssätt, att ta ställning gentemot
och förhålla sig till.
Utifrån de olika vetenskapliga definitionerna handlar det å ena sidan
om förhållningssätt i relation till ett innehåll eller stoff, där ämnes- och
sakkunskap står i centrum, oavsett om det kommer från teoretiska källor
eller från handledarens resonemang. Å andra sidan handlar det om
förhållningssätt i relation till det egna lärandet och kognitiva aspekter
såsom planering, strukturering etc. I exemplet från bedömningsmatrisen
från lärarutbildningen och i flera av informanternas resonemang framkommer också att förhållningssätt till handledning både kan handla om
förhållningssätt gentemot ett stoff, ett ämnesinnehåll, men också om hur
studenten kommer med initiativ, positionerar sig etc i själva handledningsinteraktionen – närmast förhållningssätt i förhållande till handledning. Handledaren har alltså flera funktioner, och det handlar då om
flera olika typer av förhållningssätt inom ramen för handledning och
uppsatsskrivande. Något som slutligen kan relateras till förhållningssätt,
men som inte explicit uttrycks på detta sätt, är termer som rör reflektion,
kritiskt tänkande och problematisering.
Vid ett tillfälle förekommer självständig i relation till enskilt vilket
kan relateras till det som jag utifrån lärarnas fokusgruppsdiskussion benämnde som enskildhet eller självgående. En förekomst i korpusen och
ett resonemang i fokusgruppen, där deltagarna tog avstånd från den
innebörden genom att tillskriva andra ett möjligen mer förlegat synsätt,
tyder på att detta synsätt inte är det allmänt vedertagna: ”en del verkar
tycka att det fortfarande handlar om att ju mindre handledning man får
desto mer självständig är man”. Detta kan relateras till att ett vedertaget
synsätt på lärande idag där lärande se som någonting som skapas i dialog och som är socialt till sin karaktär (jfr Vygotskij 2001, Dysthe 1999).
En följd av ett sådant synsätt är att handledning ges en stor betydelse och
att det skulle vara kontraproduktivt att se handledning som icke-önskvärt eller som någonting som bara svaga studenter är i behov av. Ems-

102

SJÄLVSTÄNDIGHETENS PRAKTIK

heimer menar till exempel i linje med detta att en självständig student är
den som behöver mindre handledning (Emsheimer 2008).
Flera perspektiv som har tagits upp angående självständighet kan
dessutom direkt relateras till handledning och arbetsprocess när det
gäller självständighet i självständiga arbeten. I fokusgruppssamtalen togs
förhållningssätt gentemot handledaren upp, liksom strukturering av tid
och textrörlighet. Detta tyder på att handledning och handledare tillmäts
en stor betydelse (jfr Zuber-Skerritt & Ryan 1994). Utifrån detta får
handledaren flera funktioner – en som ska stötta och komma med råd
och rekommendationer, en diskussionspartner där värdering och val ska
göras och argumenteras för och en kontrollant, som sedan inför examinatorns bedömning och betygssättning ska beskriva studentens självständighet i handledningsprocessen (jfr Bergenheim 2001, Handal 2007,
Holmberg 2006 för handledarens olika roller). I en sådan bedömningsmatris som används på ett av lärarutbildningsprogrammen på Södertörns högskola för att betygssätta det självständiga arbetet skrivs också
detta ut explicit. Där finns rubriken ”Självständighet” och under kraven
för G står det bland annat att studenten ska ha ”förmåga att tillgodogöra
sig respons och handledning” och under kraven för VG står det att
studenten ska ha ” förmåga att vidareutveckla handledning och respons i
relation till skrivande av självständiga arbeten” (bedömningsmatris från
Lärarutbildningen, hämtad 2013).
Däremot är det flera av informanterna i fokusgruppen som menar att
det finns eller bör finnas en gräns mellan vad handledning ska och inte
ska innebära. I fokusgrupperna diskuterade man att det inte får handla
om att handledaren säger åt studenten exakt vad denna ska skriva och
göra. Någon annan menade att studenten måste göra val och värdera det
som handledaren säger, vilket kräver någon form av självständighet. I
diskussionen var det en lärare som formulerade sig runt skillnaden
mellan att och hur som kanske sammanfattar en del av dessa synpunkter: ”Man säger inte hur dom ska diskutera, man säger att dom ska göra
det liksom. Men sen måste dom göra det själva ändå”.
Även om detta sammanfattar mycket av det som togs upp i fokusgruppsdiskussionen finns det ytterligare ett perspektiv på självständighet
och handledning som komplicerar hur-aspekten något. Under fokusgruppssamtalet ställde jag frågan om inte handledningen också skulle ses
som ett lärtillfälle där handledaren också har som ansvar att lära studenterna vad självständighet är och hur de ska arbeta självständigt. Jag gav
exempel från ett inspelat handledningssamtal där handledaren gav
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explicit stöttning på olika sätt, till exempel genom att illustrera och
exemplifiera strategier vilket studenten sedan hade möjlighet att använda även i andra sammanhang. Detta höll flera av informanterna med
om och detta indikerar att handledaren även kan behöva ta upp hurperspektivet med studenten, vilket också kan innebära exempel på hur
denna kan argumentera, ta ställning, välja material etc. I en och samma
handledningsprocess kan alltså studenten lära sig att agera och arbeta
självständigt, alltså uppvisa mer osjälvständiga drag inledningsvis och
mer självständiga drag senare i processen.
Sammanfattningsvis kan det ses som positivt att självständighet
utifrån vad som framkommer i dessa två mindre undersökningar verkar
vara ett dynamiskt begrepp som innehåller olika aspekter – förhållningssätt i olika avseenden, kritiskt tänkande, reflektion, planering, strukturering – och enskildhet. Det kan dock vara problematiskt att ett enda
begrepp omfattar så många olika aspekter på både process- och
produktnivå. Om alltför mycket ingår i ett begrepp förlorar det sitt innehåll och blir svårare att använda som redskap för att kunna beskriva progressionen hos studenter, kunna bedöma prestationer och tala om
kvalitet och mål inom ramen för till exempel arbetet med ett självständigt arbete.
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Lean-generated documentation in the
Swedish manufacturing industry

Zoe Nikolaidou
The textualisation of the modern workplace is a subject that concerns
researchers within the field of communication and literacy starting
twenty years ago and continuing today (inter alia: Hull 1997, Belfiore et
al, 2004, Kleifgen 2013). Ethnographies have shown the amount and
variety of texts that workers in small and large scale organizations deal
with and discuss the new emerging discourses underpinning work
structures and work roles. The modern workplace that is characterised
by flat hierarchies, shared responsibilities, quality control practices and
self-surveillance is discussed under many names, some of those being:
new work order, new capitalism and knowledge economy. Literacy
researchers have discussed the impact of new literacy demands on
workers and have shown how workers’ identities are constantly being
reshaped through discursive practices (e.g. Karlsson & Nikolaidou
2013). Workplace literacy studies paint a vivid picture of workers who
are placed in strategic posts and work within the framework of quality
control systems and standardization practices (Jackson 2000). Ethnographies paint a picture of workers who are asked to produce and
demonstrate quality in work under high time pressure and demanding
circumstances and are asked to deal with extended paperwork alongside
their main work tasks (e.g. Tusting 2010).
The scope of this paper is to focus on a large scale manufacturing
company in Sweden and examine the effects that textualisation as a
result of lean production has had on the Swedish workplace landscape.
More specifically, I will show how lean production is translated into
what Scheeres (2007) calls a “textualised workplace” and discuss examples of texts that serve the purposes of quality control and standardization
practices. Additionally, I want to discuss the textualised workplace
through the lens of ‘surveillance theory’ (Brockerhurst 2001) and show
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how lean manufacture practices place workers under a constant state of
observation and how texts serve as an ideal tool for involving workers in
the surveillance process.

Lean manufacture and the textualisation of
the Swedish workplace
Lean manufacture can be described as time and cost efficient production, a highly rationalised and complex system that aims for quality
in production and customer value. Lean manufacture originated in the
automotive industry of Japan in the beginning of the 1990s and versions
of it appeared very early in the automotive industry of Sweden. Today,
the concept of lean production in Sweden has undergone many changes
and is considered the dominant approach for rationalization work in the
manufacturing industry (e.g. Oudhuis & Tengblad 2013).
Lean production places standardization and documentation of work
practices at the heart of the workplace organization. As a result, a large
number of texts are introduced at the workplace. In Sweden, despite the
prominent role of such quality control systems, the vast increase of texts
and its implications have not been substantially researched and
documented. What is of special interest is to examine the way these new
texts change the established work landscape and the way this influences
the workers’ attitudes to their work roles, relations to one another and
possibilities of participating in central work practices. One study that set
out to research the role of reading and writing in the Swedish industry is
Eriksson Gustavsson’s doctoral thesis (2005). Using interviews with
industry workers, Eriksson Gustavsson shows that reading and writing
play an important role in their working lives, despite the fact that workers are often unaware of this. In a different study, Karlsson (2006)
adopts an ethnographic perspective and examines the literacy practices
of workers within professions that are not typically seen as literacy
related, such as drivers, construction workers and carers. Nikolaidou &
Karlsson (2012) report on an ethnographic study that took place in elder
care facilities in Stockholm and discuss the impact of the highly
textualised nature of the elderly care sector on the care workers and
especially on those workers who have Swedish as a second language.
These and other similar studies show that texts play a dominant role
in the rationalisation of the Swedish workplace. What is new with the
present study discussed here is the focus on lean manufacturing in heavy
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industry and the documentation practices that this system generates. My
aim is to show that the application of lean systems and the production of
high quality products is achieved by the use of a large number of texts
that do not always serve as meaningful work tools for the workers. On
the contrary, they often function as a means of surveying workers and
urging them to identify with the company’s targets and values.

The study
In order to understand the way lean production is applied in the
Swedish heavy industry, I have conducted a nine-month ethnographic
study in a factory that manufactures construction equipment. The aim
of the study has been to understand the communicative demands placed
on production workers as a result of the introduction of a lean production system. A special focus was placed on the literacy practices
(Street 1993) that were frequent and dominant in the factory, meaning
all occasions where reading and writing played a central role in the completion of a task and the workers’ strategies and attitudes towards them.
Ethnographic methods of data collection offer research tools for
studying literacy as a situated practice. Entering a workplace as a participant observer allowed me to collect data by being present in the workers’
life in the factory and participate in the social activities that shaped it.
Additionally, by discussing with the workers about the literacy events in
which they participated, the problems they encountered, the solutions
they found and their attitudes towards the work they did, I was able to
understand in depth the role of literacy in their daily tasks and the needs
that arise as part of the highly textualised work demands. Finally, by
collecting key texts found at the workplace, I was able to use them as a
starting point in my interviews with the workers and use their insights in
order to later continue with more detailed text analyses, in line with the
methods described in the methodological field of linguistic ethnography
(Rampton, 2007).
More specifically, data for this project was collected in three different
departments at the production floor of the construction equipment
factory, including 30 workers and two middle managers. I conducted
planned qualitative interviews with 10 participants and I had unplanned
informal discussions with all the participants, including temporary staff
and staff that was made redundant during the study. The majority of the
workers were men and had Swedish as a second language. The factory
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had adopted a total quality system in the last four years and most
workers were at the stage where they had become familiarised with all
the practices that formed part of it.

Lean manufacture-generated documentation practices
in the construction equipment factory
Lean manufacture-generated documentation will be examined in the
frame of what today is called ‘surveillance theory’ (Brocklerhurst 2001).
This term describes a number of studies that use Foucault’s ideas on the
exertion of power, as he described them in his work ‘Discipline and
Punish” (1977), and they show how the concept of surveillance, in the
form of an all seeing-eye, is applied in organizations (e.g. McKinley &
Starkey 1998). In his description of Bentham’s panopticon, Foucault
discusses surveillance as an open and transparent way of observing and
being observed and shows how visibility can become a trap (p. 200). The
certainty of being observed at any given moment results in that the
observed person assumes power by actually becoming “the principle of
his own subjection” (p. 203). Forms of panoptic surveillance that have
been discussed with a focus on the workplace are self-surveillance (Deetz
1998) and peer surveillance (Ezzamel & Willmott 1998). Iedema et al
(2006) discuss practices of surveillance that take place by means of
workplace interaction and examine the new roles workers are called to
take in problem solving meetings. Similarly, Jackson (2000) shows how
ISO quality certification processes encourage workers to exercise both
self and peer surveillance through their documentation practices. These
studies set out to theorise identity formation as a result of power and
discipline in organizational settings and tell tales of conformity but more
often they tell tales of resistance.
Lean manufacturing in the construction equipment factory has
resulted in what can be described as a rich inventory of surveillance
practices that take place by means of documentation and interactional
practices. In the remaining of this paper, I will present examples of key
texts from the production floor of this study and I will show how these
texts are sometimes used in order to scrutinise workers’ practices and
how they subsequently form their work identities. The four functions of
documentation in the production floor of the equipment construction
factory are: documentation of work activity, documentation of quality
assurance, documentation of time wasters and documentation of errors.
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In this article, I focus on the first three functions and I am dealing with
documentation of errors in a separate forthcoming paper.

Documentation of work activity
A worker’s shift at the production floor of the equipment construction
factory always starts in front of the whiteboard. This is where the floor
staff is informed by the team leader on the daily, weekly and sometimes
even monthly productivity targets. The whiteboard also provides information on discrepancies in the department and the measures that have
been taken and, more importantly, it pictures performance charts in
relation to various standards. The productivity targets in one of the
departments in this study had been schematically pictured in many
different ways, but recently they had agreed on a chart that, according to
the management, was easy to read and effective (see Figure 1).

Figure 1. Productivity targets.

What is presented in Figure 1 is the daily productivity targets for a whole
week and the system includes colour-coded numbers in order for the
workers to be able to read them: the top number written in black colour
represents the article number, whereas the blue number is the daily
target of articles. If the target has been reached by the end of the day, the
workers rewrite the target number in green colour, whereas the number
remains blue if the target has not been reached, indicating in this way
that they need to continue working with it.
The production workers used this table consequently and they never
missed to change the colour of a number once they had completed a job.
At the same time, they found the productivity targets to be unreasona-
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ble. The following extract comes from my fieldnotes after having discussed the function of this table with two workers:
Nestor and Kali explained that the targets don’t represent the
department’s reality. Nestor said that the management doesn’t take
into consideration all the extra time they need before and after
production. For example, they need extra time to prepare a machine,
measure, correct mistakes, reprogram and even go to the toilet and
take a coffee break. The management has only calculated how much
time the machine needs to produce the items and this is what creates
their standard. The human factor doesn’t count.

Similar opinions are expressed in interviews with most of the people in
this study. Workers feel that time pressure is always a stressful factor
and the fact that they need to document their performance in a table
makes the process even more stressful, as they know in advance that the
targets will be met with great difficulty. When I pointed to the fact that
according to the table they usually reach most of their targets, the
enigmatic answer I got was that this is achieved with great sacrifices.
An additional way of reporting work activity is through digital
documentation. Each worker has to log in to the intranet system at the
beginning of a shift and register the article number he/she is going to be
working with. It is only by completing the digital documentation that a
machine will start working. At the end of each shift, the workers need to
log in to the intranet again and report the individual daily production
outcome. A lot of the workers felt that this is a repetitive task, as they
need to report the target outcome both in the intranet and on the
whiteboard table.

Documentation of time wasters
Wasting time is considered to be a major problem in the construction
factory and this is made evident by the many different reports that are
filled in when wasting time and by the many charts that illustrate the
total amount of time waste. Time wasters are reported in the form of
units and each unit is counted as six minutes. Figure 2 shows a table that
is found on the whiteboard and workers are asked to register time
wasters each time they do not manage to reach their productivity targets.
In the horizontal axe of the matrix there are possible reasons for time
waste, for example: meeting, training and cleaning. The workers need to
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fill in how many time units they wasted and for what reason. The
following extract is from my fieldnotes, and describes a day when I
followed Malik, a floor worker who had been at the same department in
seven years:
Malik seems stressed and he explains to me that he hasn’t been able
to produce as many articles today due to many different problems.
He has only made seven pieces and he was on his way to document
this. First he fills in the productivity target table and then goes on to
fill in the “time wasters” matrix. He says it is very difficult to count
the time units, as today he had many reasons for not reaching his
target and he can only roughly calculate how much time he spent on
each one of these. Malik seems annoyed and jokes by saying that
what he is doing now (filling in the table) is also a time waster but the
management doesn’t seem to care about that one.

Figure 2. Table for reporting time wasters.

Additionally, the workers need to fill in matrixes showing time wasters
that relate to each specific machine. If one machine stops working
during someone’s shift this has to be documented using a similar system
of time units. The following extract from my fieldnotes comes from a
day when the department had a blackout. I was then shadowing Wali,
one of the department’s team leaders:
I am going back to Wali’s machine and see that he is still trying to
repair it. He says that he’s tried all possible ways without results. At
the end, he decides to reset all the settings and he manages to get the
machine working properly. He says he has lost at least two hours and
he needs to report them. He shows me the form that he has to fill in,
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it is a form specifically referring to the machine he was working with.
He needs to choose between 13 different reasons for “time waste”
and he chooses the word “breakdown”. He shows graphically how
much time he lost and in the comments he writes the word
“blackout”.

Wali was one of those workers who had a positive attitude to documentation and contributed with ideas that he discussed with the production leader. In the interview I had with him the same day as the
blackout event described above, I asked him if it irritated him having to
report each single action and I used the blackout as an example. His
answer was that this kind of reporting is necessary if they want to find a
solution for the machines not to break down every time there is a blackout in the future.
The information on time wasters reported by the workers is later
recontextualised in a summarising bar chart that shows the total time
waste and the reasons that caused it. A similar report summarises the
weekly production numbers and time wasters in form of statistics. Both
reports can be found on the department’s whiteboard and are discussed
in the departmental meeting that takes place in front of the whiteboard
twice a day, at the beginning of each shift. Statistics on performance,
including time wasters, are also presented in a screen placed in the
entrance of the production floor that is aimed to inform guests on the
activity in the factory.

Documentation of quality assurance
Quality assurance is understood as the lifeblood of lean manufacture
(see Jackson 2000). Every single action and every object in the
production floor has to repeatedly undergo a process of control in order
to secure a high quality standard in the manufacturing process. Quality
assurance requires strict standardization of all actions in each department, in order to eliminate the risk of discrepancies. For example, even
though the machines are digitally programmed to manufacture parts
with specific dimensions, the workers need to perform manual measurements of dimensions for every third item produced by each machine. In
this way, there are double and sometimes triple controls for most items
discharged from the department.
Documentation is an inherent part of quality assurance by means of
written reports and archives. An example of the scrutinised processes of
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control is the checklist for every cell in a department. All tools and all
machines need to undergo a process of maintenance and in the checklist
that is centrally posted in each cell the workers can find an inventory of
all the maintenance activities, divided in week days and in shifts. Some
examples of these activities are: ‘clean and control the electricity cabin’,
‘control the pump’ and ‘clean the filters’. Each completed action should
be crossed out in the list and the idea is that the cross replaces the
worker’s name, in line with the factory’s ‘no blame culture’. The idea is
that the responsibility for maintenance is not individual but collective,
but in an interview a worker pointed out that the management knows
which worker works in each shift and it is therefore not difficult to find
out who neglected the maintenance process or did not follow the
standard procedure.
The whiteboard is a space where quality assurance takes a new form,
that of a performance appraisal system. The use of performance appraisals is an increasingly dominant aspect of lean manufacture organizations with the aim to rationalise and justify decision-making, by
making workers active in evaluating their own and often their
colleagues’ productivity (Townley et al 2003). In the case of the construction equipment factory, one form of performance appraisal that is
always visible is the departmental appraisal system on the whiteboard.
As it can be seen in Figure 3, the system takes the form of two monthly
calendars designed on a large capital Q (that stands for ‘Quality’). Again
we have to do with a colour-code system where the workers of each
department cross out with green colour every day without a discrepancy
or disposal respectively and with black colour (or red in the second Q)
each day that a discrepancy or a disposal has occurred. In the centre of
the two Qs there is space for two digits, the maximum was record of
days without any discrepancies or disposals in the department and the
number of days without any discrepancies or disposals at the time being.
The appraisal system is to be filled in daily and it is the workers’
responsibility to do so.
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Figure 3. The performance appraisal system.

During my time in the factory, I was often there when the workers were
dealing with discrepancies and disposals. Despite the strict quality
assurance measures, mistakes did take place and in some cases large
amounts of items had to be disposed. In these cases, I experienced an
overarching feeling of disappointment and agony in the department and
all the workers talked about was how much energy and time they had
spent in vain. In one of these cases, I was present when the team leader
crossed with red pen the calendar date in the Q chart. He told me that
they had reached eight days without disposals and he was hoping to
break their previous record, which was nine days, and therefore he was
now disappointed to mark the calendar with red pen. Later at the same
day, I had an interview with Mika, a production worker at the same
department and asked him if he was also disappointed for not breaking
the Q chart record. This is what Mika answered:
I try not to get stressed when I think of the Q chart (laughs). In the
department we often joke about it but in reality it is a means of
pressure for us. Wali (the team leader) wants us to see this as a
competition but who are we competing against? When there are
disposals there are usually some underlying reasons but this is not
evident in the Q chart. It just shows that we made a mistake, but it
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doesn’t say whether we are tired from working overtime, if we are
understaffed, if the machine is broken and things like that. The only
thing that it shows is that we made a mistake.

Performance appraisal systems are often used as a means of motivating
workers, stressing them ‘in a positive way’, by forcing them to engage
with the organization’s aims and having a constant focus on quality
(Bicknell & Liefooghe 2010). The two examples above show that the performance appraisal system generates mixed feelings amongst the
workers. The team leader seems to be more loyal to the institutional
discourse inherent in the lean manufacture practices and embraces the
spirit of challenge and competition in the Q chart. On the other hand,
Mika’s comments (similar to the comments of many other workers in
the department) show that some of the workers do not embark upon the
idea of ‘positive stress’ and believe instead that appraisal is another
strategy to keep them motivated and eventually to place the responsebility and the blame on them if things go wrong.

Discussion
The documentation practices in the construction equipment factory
discussed here are typical examples of literacy events with which floor
workers engage on a daily basis in order to document all their work
activity. The documentation practices described here are not considered
particularly difficult or demanding writing tasks. A lot of it comes down
to crossing boxes and filling in charts. However, most of these practices
generate difficult issues and dilemmas that workers have to deal with on
a daily basis. Working with easy written tasks under difficult circumstances seems to be a pattern in textualised workplaces (e.g. Tusting
2010). The factory workers experience time pressure not only in the
sense that they do not have the time to document but, more importantly,
in that they have to reach productivity targets in very strict time limits
and they have to account for time wasters. The dilemmas they
experience are not related to their language or their writing skills. They
are dilemmas related to the social landscape of their workplace with a
direct connection to the literacy practices generated by lean production.
They are also dilemmas that concern all production workers, irrespective of first language and knowledge background.

117

ZOE NIKOLAIDOU

The data shows that there are conflicting attitudes amongst the
workers regarding documentation practices such as the appraisal system
and the time waster reports. Whereas most workers were doubting the
management’s intentions with documentation, the team manager (also a
production worker with a higher responsibility role) engaged in the
managerial discourse of appraisal and productivity targets without
protest and tried to convince everybody else for the value of documenttation. In reality, all production workers abided with the rules even if
these irritated or frustrated them most of the times. Foucault (1977)
shows that surveillance systems succeed in generating discipline and
conformity and it seems therefore inevitable that also in this workplace
staff members accept and follow the rules, securing in this way their jobs
and their established roles in them. The team manager’s case is a typical
example of a ‘conformist self’ as his position of responsibility in the
department leads him to embrace and encourage the implementation of
surveillance techniques, such as continuous reporting of all activities. It
has been argued that individuals tend to be satisfied with their
positioning as observed and therefore valued objects and therefore give
consent to the subordination of their own subjectivities (Collinson
2003). This could be the case with the team manager who seems to be
preoccupied with his prestigious position in the department. He is
probably identifying himself with the management and therefore promotes techniques that in reality place under surveillance himself and his
nearest colleagues.
Power and discipline do not generate only conformist identities but
also identities of resistance. I have discussed elsewhere (Nikolaidou
2014) examples of resistance in the production floor of the construction
equipment factory, but admittedly these were not many. The very facts,
however, that most of the workers talked about lean manufacture
practices as repetitive and meaningless processes and that they were not
loyal to the discourse of lean manufacture and the values it promotes
shows that they were doing resistance, even if it was not directly communicated to the management. Iedema et al (2006: 1112) argue that
nowadays workers are in a state of continuous doubt of the previously
stable positions and roles to be found at the workplace and that they feel
the need to refashion themselves in every single encounter in order to
adjust to what they think the other person wants from them (they refer
to this phenomenon as “observance”). The workplace in this study has
adopted lean manufacture in the last four years and for many staff
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members this means that during this time their workplace roles and
routines have been completely transformed. It is now hard to know what
the new roles mean and what the relationships between these roles
should be. Under these new circumstances, doing resistance becomes
increasingly difficult, as workers do not seem to know who they can
trust and what the repercussions of their resistance could be.
The floor staff was not convinced that documentation of all their
activities was a system designed to make their working lives easier and
this can be seen by how often they talked about how stressed they were
due to the documentation demands. I showed earlier how the workers
felt they had done an unsatisfactory job when they were reporting
unachieved productivity targets. When not reaching the targets this
should be explained by time wasters and everything that was not
included in the list of time wasters was not taken into consideration. I
was often present in discussions where workers questioned the productivity target for the week or the month and wondered if they should
work extra time in order to reach the targets. “I can work every other
weekend, but they can’t make me work every weekend” says to me a
floor worker and continues: “it is not my problem if they set unrealistic
targets, I need to meet my family now and then”. Unrealistic productivity targets and repetitive and meaningless documentation
demands were all a source of constant stress for the floor workers. They
had to work with producing high quality products in restricted amounts
of time and to document every step of this process. Studies of workplace
stress show that high workplace demands raise the risk of negative
psychological and physical outcomes and can result in poor work
functioning (Karasek & Theorell 1990). This could explain the fact that,
as I showed earlier, discrepancies and disposals were often phenomena
in the production floor despite the strict measures of quality control and
the standardised processes of the manufacture process.
To conclude, I have shown in this article that, similar to the narratives of workplace researchers in other industrialised places of the
world, the textualised workplace is also a reality in the Swedish work
landscape. Lean manufacture processes implemented at the level of large
industries come with a rich inventory of texts and place new literacy
demands on workers. These texts function often as a means of surveillance, as workers are asked to document every single action of their
working day and take increased responsibility for possible problems and
errors. Here as well we find cases of conformity, where workers have
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accepted that surveillance is directly linked to productivity and engage
therefore in literacy practices with a high degree of motivation. At the
same time, we find cases of resistance, where workers question the
literacy practices generated by lean manufacture and talk about unrealistic targets and texts that are there in order to ‘fool’ them into
conformity. The workplace in this study is organised by the means of a
highly complex communication system that connects people across
space and time and organises their working lives in a highly regularised
system; and all this is done by the mediation of texts and by the literacy
practices within which the production workers engage, some of them
voluntarily but most of them not.
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”Detta är helt galet i min värld”
Privatpersoner och kommunföreträdare på nätet

Andreas Nord
Många svenska kommuner inbjuder allmänheten till offentlig dialog på
nätet. Det görs genom särskilda forum på den egna hemsidan eller
genom närvaro på sociala medier som Facebook. Ett exempel på eget
forum är Karlskoga kommuns Tyck om Karlskoga. Här erbjuds den som
besöker kommunens hemsida att göra inlägg av typen klagomål, beröm
eller förslag. Inläggen publiceras sedan tillsammans med kommunens
svar på webbplatsen (ibland i något redigerat skick med känsliga personuppgifter borttagna). Syftet med funktionen presenteras så här på
startsidan:
För oss i kommunen är det viktigt att få reda på hur du som invånare
eller besökare i Karlskoga tycker att vår service fungerar. Beröm,
förslag eller klagomål ger oss värdefull information och möjlighet att
förbättra verksamheten. Därför vill vi gärna att du berättar vad du
tycker.

Det är svårt att avgöra i vilken grad kommuninvånarna ser forumet, som
har funnits sedan 2012, som ett ändamålsenligt forum för kontakt med
kommunen. Det finns dock i själva forumet positiva röster, t.ex. ett
inlägg som säger ”Hej / Vill bara säga att nu när jag upptäckt den här
tjänsten ’tyck om Kga’ att den är jätte bra / MVH [namn]”. Av kommunens årsredovisning framgår att det år 2013 kom in 180 synpunkter,
vilket innebär 22 synpunkter per 1 000 invånare.
Att enskilda tar kontakt med kommunen där de bor med synpunkter
på verksamheten är i sig naturligtvis inget nytt – men att kommunen på
detta sätt bjuder in synpunkter (och dessutom offentliggör dem) är det,
och det väcker frågor om hur enskilda och kommunföreträdare egentligen möts inom dessa forum där det dessutom oftast handlar om ärenden som berör privatpersonens vardag. Hur hanteras perspektivskillnader och maktskillnader mellan enskild och institutionsrepresentant?
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Vad händer om den enskildas vardagliga erfarenheter av samhället och
den egna situationen kanske ligger långt från kommunens regelstyrda
agerande? Och vad säger mötena i sådana forum om den relation mellan
enskild och kommun som gäller i dagens Sverige?
Dessa frågor är stora och komplexa, men en av de intressanta
aspekterna är hur dessa möten iscensätts rent språkligt, och syftet med
denna artikel är att belysa detta i ett par inlägg och svar från Tyck om
Karlskoga. Hur skapar (och omskapar) deltagarna genom sina språkliga
val den kommunikationssituation som de deltar i?
Inläggen och svaren har valts ut från ett större material från Tyck om
Karlskoga som samlats in av projektassistent Malin Sandberg inom projektet ”Medborgare och kommun i möte: Ett språkligt perspektiv”
(finansierat av Erik Wellanders fond och Svenska Akademien). Materialet samlades in 2 september 2013 och består av de 20 senaste inläggen för
respektive av de sju kommunförvaltningarna, eller samtliga inlägg för en
förvaltning om de var färre än 20. Totalt rör det sig om 111 inlägg med
svar – ca 15 000 ord.
De två inläggs- och svarssekvenser som har valts för denna artikel är
de där privatpersonen mest tydligt orienterar sig mot kommunens regelverk, och därmed ställer skillnaden mellan enskildas och kommunens
perspektiv på sin spets. Det ena, sekvens 1, är relativt typiskt för materialet i stort (även om detta är mycket heterogent), medan det andra,
sekvens 2, är ganska otypiskt.

Forskningssammanhang
Vi vet ganska lite om vad som händer i den typ av kommunikationssituationer där institutionsföreträdare och enskilda möts i denna typ av
offentlig arena. Det finns tidigare studier av elektroniskt medierade dialoger mellan enskilda på nätet inom olika typer av debattforum (t.ex.
Collin 2012), men studierna av datormedierad myndighetskommunikation mellan institutionsföreträdare och enskilda är färre (Sörlin &
Söderlundh 2014). Studier av muntliga samtal mellan institutionsföreträdare och enskilda visar dock att kommunikationssituationer med
denna rollfördelning ofta uppvisar ganska typiska mönster, bl.a. att
institutionsföreträdaren tydligt äger agendan och kan dominera, och att
den enskildas initiativ tenderar att omformuleras för att passa in i institutionella kategorier (t.ex. Linell 2011, Ekström m.fl. 2013). Liknande
mönster har visats i en av de fåtaliga studierna av datormedierad myn124
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dighetskommunikation, nämligen Sörlin & Söderlundhs (2014) studie
av interaktionen i en frågetråd på Försäkringskassans Facebooksida
Förälder. Även om denna studie främst rör hur deltagarna (frågeställaren, handläggarna som svarar och ett antal vänner till frågeställaren)
förhåller sig till varandra interaktionellt, blir en iakttagelse att handläggarna där snävt utgår från sin roll som institutionsrepresentant och
ignorerar privata inlägg (s. 468). Eftersom villkoren är likartade i de
nätdialoger som jag studerar är det väntat att liknande mönster ska
framträda, t.ex. att kommunföreträdaren ska orientera sig mot institutionella villkor snarare än privata förhållanden.

Teoretiska och metodiska utgångspunkter
Denna studie ansluter till forskning inom den kritiska diskursanalytiska
traditionen. Den utgår från ett synsätt på språket som innebär att
språket inte bara representerar utan även bidrar till att forma eller
omforma verkligheten. Ibland talar man om det som ett dialektiskt
förhållande mellan språk och samhälle (Fairclough 1992, jfr AjagánLester m.fl. 2003:207). En av grundtankarna är därför att språkliga val
kan omforma eller bekräfta sociala strukturer, och att varje språkligt val
är betydelseladdat. Väljer vi t.ex. att skriva jag i en text (och exkludera
alla andra) eller vi (och inkludera en eller flera andra)? Hänvisar vi till
att någon har visat något (varigenom vi ställer oss bakom det som någon
har sagt), eller säger vi att hen hävdar något (varigenom vi inte tar
ställning till om det stämmer)? Inom en text innebär denna typ av val att
en viss bild av världen manifesteras. Denna kan stämma bättre eller
sämre med hur andra uppfattar och beskriver världen, och sammantaget
kan sådana val rent av bli ett sätt att förändra samhället. T.ex. hävdas
ibland att samhällsinformation i dag har fått drag av reklam och att ett
kundtilltal börjar etableras i texter från offentlig verksamhet. Detta antas
då bidra till ett omförhandlat grundkontrakt mellan det offentliga och
den enskilda i samhället (jfr t.ex. Rehnberg 2014:26). I den konkreta
situationen kan olika sätt att positionera sig språkligt t.ex. bidra till att
skapa en informellare eller mer distanserad relation mellan de kommunicerande.
I denna studie är roller och relationer inom texter intressant på två
nivåer. Dels på mikronivån, i de enskilda inläggen och svaren, där de
språkliga valen kan visa hur inläggsskribenterna respektive myndighetsföreträdarna tar plats i sina texter för att nå sina kommunikativa mål,
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och därvid hanterar eventuella konflikter mellan enskild och kommun.
Dels på samhällsnivå, där de språkliga valen kan visa vilka generella
förhållanden mellan enskild och kommun som återskapas på mikronivån. Är det t.ex. så att kommunens uppgifter ifrågasätts – eller godtas
och bekräftas dess legitimitet?
Det jag undersöker kan sammanfattas som hur den kommunikationssituation som diskursivt skapas inom texten ser ut. I en studie av svenska
veckotidningar från 1900-talet berör Per Ledin (2000) hur detta kan
förstås: ”En del av en texts uttryckta eller underförstådda innehåll rör
vilka som kommunicerar med varandra och varför. Texter förutsätter att
vi tar på oss vissa roller och intar relationer till andra” (s. 77). Ledin
kallar sådana kommunikationssituationer som skapas inom texter för
ramar. En ram definieras då som ”en kommunikationssituation som
texten etablerar och som skapar förväntningar på ett visst beteende” (s.
77). Den kan då fungera som ett normativt erbjudande om att inta en
viss roll eller att solidarisera sig med en viss hållning eller norm genom
att framställa dessa som naturliga. För att belysa detta i inlägg och svar
kommer jag i Ledins efterföljd att analysera de ramar som skapas utifrån
följande aspekter:
1.

2.

3.

Vilka pronomen och andra omtal av avsändare och mottagare
används? Textens jag, du, vi m.m. säger något om vilka som ingår i den kommunikationssituation som skapas inom texten.
Vilka texter och röster bäddas in i texten genom att citeras,
refereras eller antydas på något annat sätt? Vilka kopplingar som
skapas säger något om vilket textsammanhang som skribenten
orienterar sig mot, t.ex. genom att citera texter från andra kontexter eller att alludera på sätt att uttrycka sig som snarare hör till
andra texter eller sammanhang. Det är dessutom ibland talande
vilken inramare (anföringsmarkör) som används för att bädda in
andras utsagor – används t.ex. har visat eller hävdar?
Vilka språkhandlingar utförs genom texten? Handlar det om
exempelvis frågor eller påståenden, krav eller erbjudanden?1
Detta säger något om vilken typ av kommunikationsutbyte som
texten tänks ingå i. Det är t.ex. bara i vissa situationer där det går
att ställa krav eller framföra klagomål.

1
Jag utgår inte från någon förutbestämd uppsättning språkhandlingar, utan väljer de
språkhandlingsetiketter som närmast beskriver det som ”händer” i texterna.
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Sekvens 1: ”Fyrverkeriraketer”
Inlägget i sekvens 1 är i flera avseenden ganska typiskt för hur inläggen
brukar se ut i Tyck om Karlskoga. Det är skrivet strax efter nyåret, och
innehåller ett klagomål om fyrverkeriskjutning, och kopplat till detta ett
förslag:2
(1) Fyrverkeriraketer
(2) Jag tycker att skjutandet av fyrverkeri-raketer över Karlskoga i
(3) nyår gått alldeles överstyr! Har verkligen allmänheten tillstånd
(4) att skjuta raketer var som helst? Inne bland villakvarter och hög(5) hus? Skjutandet pågår i flera timmar, jättestressande för
(6) både vilda och tama djur! Kunde inte kommunen ordna ett fint
(7) fyrverkeri vid ett tillfälle på nyårsnatten under ordnade former
(8) och i övrigt förbjuda raketerna?

Här finns ett tydligt jag och en personlig upplevelse som utgångspunkten, men det finns inget ni – kommunen tilltalas som just kommunen. I inlägget finns flera olika språkhandlingar: det inleds av ett
ställningstagande genom en negativ värdering av hur skjutandet har sett
ut (rad 2–3). Detta följs av en fråga om vad som egentligen gäller, där
inläggsskrivaren indirekt anknyter till ett förmodat regelverk genom
frågan om allmänheten ”verkligen har tillstånd” att skjuta var som helst.
Denna mening fungerar därmed också som ett klagomål på bristande
regelverk, alternativt – om regelverket finns – som ett klagomål på
bristande tillsyn. Inlägget avslutas med ett förslag om att kommunen
själv ska ordna ett fyrverkeri och i övrigt införa absolut förbud.
Svaret ser ut på följande sätt:
(1) Det är tillåtet att använda fyrverkerier, men det finns regelverk
(2) runt det i ordningslagen, bland annat står att man ska ”göra en
(3) bedömning om användning av fyrverkeri kan innebära risk för
(4) skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller
(5) egendom”. Vi tar till oss din synpunkt att fyrverkeriskjutandet
(6) gick överstyr i nyår. Det är ett trevligt förslag att ha ett gemen(7) samt fyrverkeri. Vi planerar däremot inte att anordna ett sådant.
(8) De gemensamma skattemedlen ska i första hand gå till kommu-

2
Rubrikerna på inläggen har sannolikt satts av kommunens handläggare i samband
med att de publicerades, varför jag kommer att bortse från dem i analysen.
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(9) nens kärnverksamheter.
(10) [namn]

Inläggsskribenten får här alltså ett ganska direkt svar och de kommunikationssituationer som avbildas i inlägg och svar blir ganska lika
varandra. I svaret speglas inläggsskribentens jag av ett du, och även
kommunen framträder här som ett vi (kanske för att det inte finns något
behov av att manifestera distans och objektivitet), utom i sista meningen
där den som har svarat talar om kommunens – inte våra – kärnverksamheter.
Frågan om tillstånd får här ett direkt svar (som visar att fyrverkeriskjutandet är tillåtet, vilket underbyggs genom ett direkt citat från ordningslagen), men klandret som ligger i att skjutande ”har gått överstyr”
blir också besvarat genom ett vagt löfte: ”Vi tar till oss din synpunkt”
(rad 5). Även det förslag om gemensamt kommunalt fyrverkeri som
framförs blir besvarat: det ges först en positiv erkänsla (”Det är ett trevligt förslag …”, rad 6), men avslås sedan.
Den kortfattade motiveringen i slutet är intressant – ”De gemensamma skattemedlen ska i första hand gå till kommunens kärnverksamheter” (rad 8–9) – eftersom den innebär att kommunikationssituationen plötsligt förändras något. Formuleringen skapar nämligen snarast
en förbindelse till hur diskussioner förs i politiska sammanhang, där
liknande ställningstaganden är frekventa och där normer som denna
ofta uttalas. Är adressaten här kanske i första hand de utomstående
läsare som kan se inlägg och svar på Tyck om Karlskoga? I alla fall visar
denna motivering kommunen som ekonomiskt ansvarstagande.

Sekvens 2: ”Barn på förskola under föräldrars semester?”
Den andra sekvensen som ska analyseras avviker ganska mycket från
den första, och är i många avseenden avvikande från det mesta andra i
forumet. Inlägget är ovanligt långt och utförligt, och det får också ett
långt och utförligt svar. Dessutom blir den som har skrivit in inte nöjd
med svaret, och därför finns ännu ett långt inlägg i forumet från samma
person, som får ytterligare ett långt svar. Här kommer jag att analysera
delar av första inlägget och svaret på det.
Inlägget går ut på att en mamma är missnöjd med att kommunens
regler inte tillåter att barnet lämnas på kommunens daghem när en av
föräldrarna arbetar och en av dem har semester för att resa bort. Mam128
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man uttrycker också missnöje med att avgiften för barnomsorgen tas ut
under alla årets månader och med hur fakturan är utformad. Inlägget
inleds så här:
(1) Barn på förskola under föräldrars semester?
(2) Hej,
(3) Jag har en synpunkt gällande när ena föräldern ska ha
(4) semester och ni då anser att barnet inte är berättigad till att
(5) vara på dagis då. Detta är helt galet i min värld. För en vecka
(6) sedan så var min sambo på semester och skulle åka till Irland
(7) utan sin familj. Jag tycker att det ska vara självklart att den
(8) ena föräldern ska få åka tex utomlands utan sin familj för att
(9) ha "egen tid". Jag var då tvungen till att begära föräldraledigt
(10) för ni anser att min son inte är berättigad till att vara på
(11) dagis då. Hur ska min sambo kunna ta med sig min son till
(12) Irland när han ska dit för att spela golf tex? Jag abonnerar
(13) på en plats och har rätt till att ha mitt barn på dagis 5 dagar
(14) i veckan. Om ni anser att mitt barn INTE FÅR vara på dagis
(15) under denna vecka så tycker jag att det inte är mer än rätt
(16) att jag inte ska få betala för denna vecka. Jag är helt med på
(17) att man abonnerar på en plats, men då tycker jag även att
(18) man får speca upp kostnaden på fakturan. En kostnad för
(19) att man abonnerar på platsen och en kostnad för mat och
(20) utbildning. Hur ser ni i denna fråga?

Inlägget inleds med ett Hej och en summering av ärendet: ”Jag har en
synpunkt …”. Inlägget är dock knappast en neutral synpunkt, utan
snarare ett ganska rättframt klagomål med krav på förändringar. Mamman tar redan från början själv tydlig plats i texten – notera att första
ordet är jag, och jag är sedan ett vanligt ord genom hela inlägget, ofta
som subjekt. Med detta skapar mamman i texten en situation där hennes
eget perspektiv blir utgångspunkten. Detta blir än tydligare i nästa
mening, ”Detta är helt galet i min värld” (rad 5), där uttrycket ”i min
värld” signalerar att mammans egen ”värld” blir referenspunkten och att
det är hennes uppfattning av vad som är rätt som ska gälla.
Även kommunen finns med i texten redan från början i form av ett ni
(rad 4), vilket personliggör kommunen och markerar att mamman vänder sig direkt till kollektivet av tjänstemän som arbetar på kommunen
snarare än till kommunen som institution. Kopplat till detta är också
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mammans sätt att perspektivera verklighetsbeskrivningen genom hur
hon (indirekt) refererar till kommunens regelverk. Hon skriver nämligen aldrig om kommunens regler och att de är fel. I stället refererar
hon upprepade gånger till kommunens agerande som att ”ni anser” att
barnet inte är berättigat till plats på daghem (rad 4, 10). Kommunens
handlande framställs därigenom inte som något fast, enhetligt och
regelstyrt, utan det reduceras med hjälp av inramaren anser till en utsaga
om en personlig uppfattning hos en viss grupp (alltså ni, det vill säga
kommuntjänstemännen), och därmed som något potentiellt godtyckligt
och subjektivt. Därmed undergräver hon förtroendet för kommunens
(de kommunanställdas) handlande.
Sina egna ställningstaganden ramar mamman flera gånger in med ett
liknande verb, nämligen tycker (jag tycker/tycker jag). Det markerar
ställningstagandena som hennes personliga. Men eftersom det som
anförs är starka, patosfyllda värdeutsagor och fastslående ställningstaganden om hur det borde vara (rad 7: ”Jag tycker att det ska vara
självklart att …”; rad 15: ”… så tycker jag att det inte är mer än rätt att
…”, rad 17: ”… men då tycker jag även att man får speca upp kostnaden
på fakturan”) kommer jag tycker här att fungera som ett understrykande
av hennes rätt att ställa krav, inte bara en markering av subjektivitet.
Genom att över huvud taget framföra egna åsikter om hur kommunen
ska göra i den här typen av inlägg skapar mamman en roll där hon kan
värdera och föreskriva vad som borde vara det rätta handlandet. Detta
framträder även i andra yttranden där mamman intar en position där
hon värderar utfallet av kommunens handlande negativt (jfr ”Detta är
helt galet i min värld.”, rad 5). Mamman manifesterar därigenom att hon
har rätten att värdera vad som är rimligt och inte rimligt, och hon
delegitimerar kommunens agerande genom att ställa det i kontrast mot
hur det borde vara. Positionen understryks av den sarkastiska frågan på
rad 11: ”Hur ska min sambo kunna ta med sig min son till Irland när
han ska dit för att spela golf tex?”. Detta är inte någon verklig fråga, utan
snarare ytterligare ett förklätt värdeomdöme. Det svar som frågan bjuder
in till är ju inte en utredning av hur sambon hade kunnat göra – utan ett
medgivande att det förstås är omöjligt att ta med sonen.
Aspirationen på tolkningsföreträde manifesterar mamman också
genom vissa ordval som skapar antydda förbindelser till texter och
uttryckssätt i andra kontexter. Ordvalet abonnerar – som förutsätter en
kundroll – återkommer flera gånger (rad 12, 17, 19) och det gäller även
speca (rad 18 och flera gånger längre fram i inlägget). Dessa ord antyder
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en förbindelse med situationer där en av parterna är kund, och genom
att låna in dem här skapar mamman åt sig en roll som missnöjd kund.
En underförstådd premiss tycks också vara att principen ”kunden har
alltid rätt” ska gälla. Detta syns i att många av de språkhandlingarna som
uttalas hör till dem som en missnöjd kund har rätt att uttala, men som
inte är lika naturliga från någon som utnyttjar en kommunal service. Hit
hör att mamman slår fast vad hon har rätt till (”… och har rätt till att ha
mitt barn på dagis 5 dagar i veckan”, rad 13–14) och ställer uttryckliga
krav på alternativa lösningar (”… så tycker jag att det inte är mer än rätt
att jag inte ska få betala för denna vecka.” på rad 15–16,”… men då
tycker jag även att man får speca upp kostnaden på fakturan” på rad 17–
18). Den fråga som avslutar avsnittet (”Hur ser ni i denna fråga?” på rad
20) fungerar också snarare som en uppfordran om svar än som en
verklig fråga.
Ett annat exempel på hur normer som inte är självklart relevanta i
offentlig förvaltning kommer in finns på rad 7–9, där mamman slår fast
följande: ”Jag tycker att det ska vara självklart att den ena föräldern ska
få åka tex utomlands utan sin familj för att ha ’egen tid’.” Mamman
solidariserar sig här med en norm som går ut på att det är nyttigt för föräldrar att ha ”egen tid” (eller ”egentid”), då föräldern är ledig från barn
(och ofta även partner) för att odla egna intressen. Denna norm har på
senare år återkommit i exempelvis i debattforum på nätet, där det ofta
framhålls att föräldrar måste tänka på sig själva och säkerställa ”egentid”.
Mamman i inlägget distanserar sig visserligen något från själva beteckningen ”egen tid” genom att sätta den inom citattecken, men hon
markerar inget avstånd till själva tanken utan lyfter in den som helt
relevant i sitt inlägg.
Hela inlägget kan här inte analyseras, men efter utdraget ovan fortsätter mamman med att framföra önskemål om hur betalningen för
barnomsorgen ska ske (rad 16–24). Inlägget avslutas på följande kravsummerande sätt:
(1) Vill gärna att det blir ändring på detta. Dels att ena föräldern
(2) ska få ha semester utan att vara med sin familj och att barnet
(3) då FÅR vara på dagis. Samt att ni specar upp kostnaden för
(4) att man abonnerar på platsen och att man betalar för när
(5) barnet ska/är på dagis.
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Sammanfattningsvis kan man beskriva inlägget som att vardagen
används som en resurs för att ifrågasätta kommunen och att en intagen
roll som kund gör det möjligt för mamman att ställa ganska direkta krav.
Både den accentuerade kundrollen och de direkta kraven hör till det
som gör inlägget unikt i materialet.
Hur bemöts då detta? Svaret från kommuntjänstemannen inleds så
här:
(1) Hej
(2) Du ställer många frågor kring förskolan i Karlskoga. Här kom(3) mer svar på dem. Dina åsikter och synpunkter vägs in i det fort(4) satta arbetet med att göra förskolan i Karlskoga ännu bättre. I
(5) Karlskoga kommuns erbjudande om förskola ingår inte någon
(6) rätt för föräldrar att ha semester och samtidigt ha sitt barn inom
(7) förskolan. Utgångspunkten för erbjudande är förskola när man
(8) ”arbetar eller studerar”. Du skriver att du ”abonnerar på en
(9) plats”. Även om du upplever att man ”abonnerar” på en plats
(10) finns vissa förutsättningar som man går med på när man
(11) använder sig av förskolan i Karlskoga. En av de förutsättning(12) arna är att barn inte erbjuds plats i förskolan när förälder har
(13) semester.

Till skillnad från sekvens 1 blir här den kommunikationssituation som
skapas inom svaret annorlunda mot den i inlägget. Hälsningen är visserligen densamma i både inlägg och svar, och mammans jag avspeglas här
i ett du, för den som svarar vänder sig även här direkt till mamman. Men
mammans ni (som syftar på kommuntjänstemännen) speglas däremot
inte: i svaret finns varken jag eller vi. I stället omtalar den som svarar
kommunen konsekvent som Karlskoga eller Karlskoga kommun. Kommunen framträder som en oberoende storhet, oberoende av enskilda
tjänstemän, även när den talar till ett enskild du.
Själva neutraliteten i svaret är något som stärker detta. Det finns
visserligen en irriterad underton i svaret, men detta ges inte något
explicit utlopp utan ligger under den neutrala ytan. På så sätt kan den
som skriver svaret framträda som synbarligt neutral och objektiv företrädare för kommunen, vilket också bidrar till att manifestera kommunen som en legitim och rättssäker aktör i samhället.
Även i detta svar är inledningen särskilt intressant. Efter Hej:et
sammanfattar myndighetsföreträdaren mammans inlägg som ”Du ställer
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många frågor” (rad 2). I någon mening är detta sant – det fanns i inlägget flera meningar i frågeform (och ytterligare några finns i de delar av
inlägget som jag inte har återgivit). Men syftet med inlägget var knappast att eftersöka information utan att framföra krav, något som ju blev
mycket tydligt i avslutningen av inlägget. Genom att i svaret ta fasta på
frågeformen och omkategorisera inläggets ärende till att handla om
frågor snarare än krav, kan dock inlägget göras till något hanterbart.
Indirekt ifrågasätter kommunen därmed hela mammans rätt att framföra krav.
Värd att uppmärksamma är också meningen som följer på inledningen: ”Dina åsikter och synpunkter vägs in i det fortsatta arbetet med
att göra förskolan i Karlskoga ännu bättre” (rad 3–4). Meningen är
formelartad. Detta är inte någon formulering som annars förekommer i
materialet, men vi känner ändå igen den: den utgör en variant av de
standardtack som kommer upp exempelvis när vi har fyllt i en utvärdering eller användarenkät på nätet. Det är som ett sådant ganska opersonligt ”tack för framförda synpunkter” som vi läser meningen, och den kan
läsas som en markering att kommunen förhåller sig professionellt till
framförd kritik. (Meningen kan samtidigt uppfattas som ironisk,
eftersom det framgår av svaret att kommunen inte på något sätt ämnar
anpassa sig till mammans krav.)
Värt att notera är också förstärkningsordet ännu i formuleringen ”det
fortsatta arbetet med att göra förskolan i Karlskoga ännu bättre”. Detta
förutsätter att förskolan redan är riktigt bra – något som mammans arga
inlägg egentligen inte säger något om. Kanske är det myndighetsföreträdarens irritation som här tar sig uttryck i en mycket dold men ändå
passivt aggressiv tillrättavisning av mamman som klagar? I alla fall
manifesterar det kommunens anspråk på att ha det yttersta mandatet att
värdera vad som är bra och mindre bra i den egna verksamheten.
Inte heller längre fram i svaret motsvarar språkhandlingarna i svaret
dem i mammans inlägg. Hon framförde krav och önskemål, men här
finns egentligen inga svar på krav och önskemål. I stället svarar kommunen med att redogöra för och förklara regler. Visserligen anpassar sig
kommunen i viss mån till mammans ekonomiska uttryckssätt genom att
skriva om kommunens erbjudande om förskola (rad 5). Detta ordval
markerar dock samtidigt att det är rör sig om något som en förälder kan
acceptera eller avstå ifrån, men inte förhandla om. Detta följs av en
redogörelse för vad som ingår och inte ingår i barnomsorgen enligt
kommunens regler. Kopplingen till reglerna är underförstådd men tät,
133

ANDREAS NORD

och det citat som finns i meningen efter (rad 7–8), ”Utgångspunkten för
erbjudande är förskola när man ’arbetar eller studerar’”, är sannolikt
hämtat direkt ur det regeldokument som gäller förskola och dagis. Här
får alltså den direkta regelformuleringen framträda, ungefär som när
lagtext i juridiska texter citeras.
Kommunföreträdaren gör i sitt svar också kopplingar till mammans
formuleringar genom att lyfta upp hennes ord abonnerar (på en plats)
(rad 8, 9). Det är dessutom markerat med inramare som tydligt knyter
det till mamman (”Du skriver att …”, ”Även om du upplever att …”,
båda på rad 8). Detta är ett sätt att markera att kommunen har läst och
förhåller sig till det som mamman har sagt, men också en önskan att
distansera sig från uppfattningen att någon skulle abonnera på en plats.
Valet av upplever som inramare understryker att mamman har missuppfattat sakförhållandena: abonnentskapet är hennes personliga, subjektiva upplevelse, inte hur det faktiskt förhåller sig.
Svaret fortsätter efter detta med ganska detaljerad information om
bl.a. hur månadsavgiften har beräknats och om kommunens kostnader
för att bedriva den (där det bl.a. framgår att barnomsorgen är kraftigt
subventionerad med skattemedel, vilket gör det svårt att ”speca”), och
med fler detaljer om villkoren.
Svaret innebär en tydlig motbild mot den som fanns i inlägget:
vardagliga erfarenheter försvinner, och i stället är det kommunens regelverk (och inre liv) som står i centrum och som refereras. Kommunen
manifesterar sig som en objektiv men också rationell aktör, och mammans försök att inta en kundroll avfärdas tillsammans med hennes krav.

Diskussion
Varje text innebär en viss representation av sociala relationer och roller
– och i de texter som har analyserats här rör det sig om ganska olika
representationer. Det är uppenbart att det pågår ett slags diskursiv kamp
i inlägg och svar i sekvens 2, där mamman använder en rad olika grepp
som för att inta en viss position i relation till kommunen, och därmed
subtilt underminerar kommunens auktoritet och (mindre subtilt) lyfter
fram sitt eget tolkningsföreträde, medan kommunföreträdaren som
svarar målar upp en motbild, vari mammans rätt att ställa krav och att
framföra kritik ifrågasätts och kommunen framställs som en professionell och neutral organisation som sköter sin verksamhet på ett
omdömesgillt sätt. Sekvens 1 innehåller inte någon direkt kamp, utan i
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stället får den som skriver inlägget ett mer direkt svar, trots bristande
gehör för det förslag som hen ger. Men även här manifesterar svaret
kommunen som professionell organisation som sköter sin verksamhet
på ett omdömesgillt sätt.
Sett i ett större sammanhang är det intressant att diskutera vilken
legitimitet som tillskrivs kommunen i inläggen. Visserligen sker kommunikationen i Tyck om Karlskoga i grunden på kommunens villkor,
genom att det är kommunen som äger forumet. Men eftersom möjligheten att skriva in anonymt finns är ändå möjligheterna för enskilda
invånare att uttrycka sig rättframt ganska stora. Det finns också en hel
del kritiska inlägg och skäll, men det handlar då generellt om hur
kommunen utför sitt uppdrag – inte att detta uppdrag är illegitimt. Det
inlägg i materialet som går längst i delegitimering är faktiskt den arga
mammans inlägg i sekvens 2, och även här är ju mamman synbarligen
till freds med att kommunen erbjuder familjen barnomsorg – hennes
invändningar handlar om villkoren och betalningen, och att hon vill att
barnomsorgen ska organiseras mer likt en tjänst man köper av en privat
utförare. Detta är förstås en typ av undergrävande av den valda
modellen, men ändå med rätt begränsad räckvidd.
Detta inlägg och svaret på det är också intressanta i ett större sammanhang just för att kundrollen som mamman spelar på inte på något
sätt leder till framgång. I stället markerar kommunföreträdaren som
svarar öppet avståndstagande mot den genom att poängtera att när
mamman beskriver att hon abonnerar på en plats i barnomsorgen så
utgör detta en (underförstått felaktig) upplevelse. Inlägget är unikt i
materialet, genom att det är det enda där inläggsskrivaren framställer sig
som kund, och det går därför inte att säga om kommunen konsekvent
tar avstånd från kundtänkande om invånarna. Men detta sätter ett frågetecken för det som populärt brukar hävdas om genomslaget för New
Public Management-tankar i modern svensk förvaltning, nämligen att
medborgaren generellt har förvandlats till kund. I just detta ärende var
det i alla fall ingen framgångsstrategi att presentera sig som kund. Det är
möjligt att det hade fungerat bättre i en kommun ledd av mer marknadsliberala politiker eller i andra kommunala sektorer, men inom barnomsorgen i det socialdemokratiskt dominerade Karlskoga går det tydligen
inte hem.
För att summera: vi har sett några olika sätt som mötet mellan privatperson och kommunföreträdare kan hanteras på språkligt. Vi har också
sett att det kan uppstå konflikt mellan perspektiven, där den enskildas
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erfarenheter och uppfattningar kan kollidera med kommunens regelstyrda agerande. Men vi har inte sett någon stor och genomgående
konflikt – och detta gäller generellt i Tyck om Karlskoga. Tvärtom kan vi
ana att de flesta kanske ändå accepterar den svenska modellen för
offentlig förvaltning, där vi alla lever i kommunens värld?
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Språkliga och nationella kategoriseringar
i skandinaviska samtal
En jämförelse mellan samtal i medier och på en arbetsplats

Karin Ridell
Eftersom de nordiska språken är så närbesläktade och lika varandra är
det som bekant möjligt för nordbor som talar danska, norska eller svenska att samtala med varandra på sina respektive nordiska språk. Det sker
både i nordbors dagliga liv och i medievärlden. I internordiska samtal
kan språkliga skillnader och likheter, liksom deltagarnas olika nationalitetstillhörighet komma upp i samtalen. Det är sådana sekvenser som
står i fokus i detta bidrag. På vilket sätt och i vilka situationer görs språkliga och nationella kategorier relevanta i samtalen? Går det till på samma
sätt i mediesamtal och i samtal från en arbetsplats i äldrevården?

Tidigare forskning om internordiska samtal
i vardagen och i media
Hur internordiska samtal kan gå till rent språkligt och socialt har tidigare studerats i arrangerade samtal (Börestam Uhlmann 1994) och på
olika arbetsplatser, till exempel svensktalande personal i dansk detaljhandel (Madsen 2008) och i dansk äldrevård (Ridell 2008) och internordiska arbetsmöten (Zeevaert 2005). Sammanfattningsvis visar dessa studier bland annat att man i verkliga kontaktsituationer, där man har saker
att säga varandra, problem att lösa och relationer att etablera eller underhålla, oftast brukar klara av att hantera och lösa språkliga svårigheter
genom olika interaktionella och språkliga metoder. Vidare tycks också
språkblandning av olika slag vara ett ofta förekommande fenomen.
När det gäller nordisk interaktion i etermedia har Ulla Börestam Uhlmann (1999) beskrivit hur man i internordiska radiointervjuer ger en
bild av hur ett välfungerande nordiskt samtal ska gå till, nämligen att var
och en talar sitt nordiska språk och att inga språkliga anpassningar är
nödvändiga för att man ska bli förstådd. Börestam Uhlmann kunde visa
att de sända intervjuerna var redigerade intervjuer där inslag av blandat
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språk redigerats bort och ersatts av enspråkiga yttranden. Resultatet blev
alltså att man verkar följa den gängse normen för internordisk kommunikation, nämligen att alla talar sitt nordiska förstaspråk och det
fungerar utmärkt. Men detta är alltså inte en norm som är särskilt verklighetstrogen – i de ovan nämnda studierna av nordiska samtal som sker
bland annat på arbetsplatser förekommer ofta stora mått av anpassningar och ibland också problem med förståelse.

Material
I denna artikel är det nordiska mediesamtal som står närmare ”vanliga”
samtal som ska studeras, det vill säga direktsända radiointervjuer och
samtal från den norsk-svenska talkshowen Skavlan. De senare är i och
för sig i viss mån redigerade innan sändning men de kan inte redigeras
på samma sätt som Börestams radiointervjuer utan att samtalsdynamiken, som ju är en del av en talkshows syfte, skulle förstöras.
Det sammanlagda mediesamtalsmaterialet som studien bygger på
består av 24 avsnitt på vardera ca 55 minuter av Skavlan (säsong 20102011) och av 30 radiointervjuer från svensk och dansk public serviceradio (Sveriges Radios och Danmarks Radios P1) om cirka 5-10 minuter,
inspelade under perioden 2010-2012. I TV-programmen har endast de
sekvenser där minst två nordiska språk talas (oftast svenska och norska)
tagits med. Radiointervjuerna utgör delar av program med aktualitetsoch nyhetsfokus och förkommer ofta när det har hänt något särskilt i
grannlandet, t.ex. val eller terrordåd. Det kan också vara fråga om
utrikeskorrespondenter i ett land eller på en plats där man inte har en
egen reporter eller en expert inom ett visst område. Till skillnad från
TV-samtalen är radiointervjuerna i mindre utsträckning personliga
möten och mer fokuserade på sakfrågor.
I både talkshowen och de direktsända intervjuerna måste språkskillnaderna hanteras av samtals-/intervjudeltagarna direkt i själva samtalet.
I stället för att som de redigerade intervjuerna i Ulla Börestams studie
(1999) ge en normerande bild av välfungerande internordisk kommunikation förmedlar de en bild av dynamiska internordiska samtal där
språkliga anpassningar, förklaringar och ibland förståelseproblem och
lösningar har sin naturliga plats.
Mediesamtalen jämförs här också med excerpter från naturligt förekommande samtal mellan svenska vårdbiträden och deras danska kolle-
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ger och vårdtagare i äldrevården i en dansk kommun i Öresundsregionen (se Ridell 2008).

Identitet och kategoriseringar i samtalsanalys
Vi har alla flera olika identiteter eller tillhör flera olika personkategorier
samtidigt. Men vid olika tillfällen i vårt dagliga liv är det olika kategoriseringar eller identiteter som är relevanta. Det beror på situationen och
konstrueras i interaktion med andra. Inom samtalsanalysen (CA), ser
man på identitet och kategorisering som något som används, skapas och
förhandlas i tal i interaktion (se till exempel Sacks 1972 och Antaki &
Widdicombe 1998). Denna sorts analys intresserar sig också bara för de
identiteter som samtalsdeltagarna själva i interaktionen gör relevanta
eller använder i samtalet och som deltagarna orienterar sig mot. Andra
möjliga personkategoriseringar är ointressanta för analysen även om de
också skulle vara korrekta, eftersom de inte används i det interaktionella
samspelet. Det som man intresserar sig för är personkategoriseringar
som redskap för att organisera social interaktion.
Några av de samtalsidentiteter som kan bli relevanta och samkonstrueras i dessa samtal är programledare, journalist, värd, gäst, expert
och intervjuobjekt, men det är främst de språkliga identiteterna som
dansk-, svensk- och norsktalande liksom grannspråkskunnig som här är
intressanta.

Språklig identitet
Språklig identitet eller språklig tillhörighet hänger ihop med den
nationella identiteten i de här samtalen – kommer den språkliga identiteten av någon anledning upp följs det ofta av någon kommentar om
deltagarnas eller publikens nationella identiteter. På sätt och vis skulle
man kunna se på deltagarnas språkliga tillhörighet, deras språkliga
identitet, som en transportabel hörbar identitet, på samma sätt som
Zimmerman (1998:90–91) talar om olika synliga identiteter (ålder, kön,
hudfärg) som man hela tiden bär med sig, som alltid syns och som vid
olika tillfällen, men långt ifrån alltid, görs relevanta i samtalet. Dessa
identiteter skiljer sig från samtalsidentiteter som skapas i själva interaktionen.
Deltagarnas språkliga identitet kan bli relevant i reparations- eller
problemsekvenser i de internordiska mediesamtalen, liksom i de dansk139

KARIN RIDELL

svenska naturligt förkommande samtal i äldrevården som jag tidigare
studerat (Ridell 2011:36–41). Även Maria Egbert (2004) har noterat att
språklig identitet kan relevantgöras i reparationssekvenser i samtal
mellan tyskar från olika regioner och Maheux-Pelletier & Golato (2008)
har sett det samma i analyser av samtal mellan fransmän och fransktalande kanadensare. Deltagarnas språkliga identitet blir i sådana sekvenser på ett sätt en del i hanteringen av det språkliga problemet, inte
nödvändigtvis i dess lösning, men i utredandet av vad som gått fel.
I det följande exemplet från Danmarks radios program Horisont
intervjuas den svenske professorn i socialpsykologi Lars Dencik (L) om
Sverigedemokraternas framgångar i valet 2010.

Exempel 1: Du taler sådan svensk (DR)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

L:
…kommer mensker >me annan bakgrund< in i landet,
P: → pt .hhh
L:
>den debatten har man inte i Sverige, de finns ingen
svensk debatt< om svenskheten eller (att)
svenskhetens bevarelse sådär, i i inget av partierna.
å icke i den offentlia debatt heller icke på[ (
)
P: →
[mhm
P: → mhm .hhh å de Lars Dencik siger, å grunden ti at jeg
lige gentar eh dine >synspunkter lidt Lars Dencik<
de er at jeg tænker på at for nogen af lytterne kan
de måske være (.) svært at følge helt med fordi
du dels taler (0.3) sådan svensk.
L:
mhm
S: → å dels er på en telefon, men de du siger her de
er ju de der med .hh at hvor hvor hele begrebet
danskhed (.) er har- har fyldt meget i især
siden totusind å et i den danske politiske debat
.hh så har man ikke (.) de tilsvarende begreb
svenskhed >på den måde i Danmark<…

När exemplet ovan börjar har Dencik hållit en lång utläggning på
svenska som den danska programledaren (P) försökt avbryta vid ett flertal tillfällen. Hon gör ett nytt försök i rad 2 och lyckas till slut i rad 7–8
inleda en slags reparationssekvens där hon på danska sammanfattar vad
Dencik sagt för de danska lyssnarna. Det språkliga problemet är här
alltså risken att de danska lyssnarna kan ha haft problem med att följa
med i allt vad Dencik sagt, det är inte fråga om ett specifikt ord eller
uttryck. Programledaren intar med sin reparation samtalsrollen programledare. Som en sådan ska hon inte bara prata med den intervjuade
gästen, utan måste också tänka på lyssnarna och deras förmåga att följa
med.
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I rad 8–14, med ursäkten eller förklaringen till sin samtalspartner om
varför hon kommer att repetera vad han sagt, konstruerar hon deras
samtal som en radiointervju, där inte bara hon ska förstå, utan också de
lyssnare som det framför allt är hennes uppgift tänka på. Med ursäkten
orienterar hon också i viss mån till den internordiska samtalsnormen,
att det skulle vara förväntat att man utan problem förstår Denciks långa
svenska utläggning. I sin förklaring gör hon också Denciks och lyssnarnas olika språkliga identiteter relevanta. Anledningen till att hon
måste repetera är att han talar ”sådan svensk”. Den korta tvekpausen
precis före ”sådan svensk” kan signalera att det som kommer därefter är
problematiskt eller känsligt. Det svenska språket och Denciks identitet
som svensktalande blir här problematisk eftersom intervjun sker i dansk
radio, med danska lyssnare.
Exempel 2 kommer från TV-materialet och är taget ur en sekvens där
den danska filmregissören Susanne Bier (SB) på ett dansk-svenskt
blandspråk talar om Ingmar Bergman. Andra deltagare som kommer till
tals i sekvensen är den svenska komikern Babben Larsson (BL) och
programledaren Fredrik Skavlan (FS). Också här handlar det om en
längre, mer eller mindre monologisk sekvens som har pågått i ungefär
en halv minut när utdraget nedan börjar.

Exempel 2: Forstår I allihopa (Skavlan)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

SB:

…til at jeg tycker Bergman er intressant er fordi
hans filmer er fantastiske och(.)sen er han vel
den person som har haft størst inflyte- inflytelse
på vores (.) forståelse af psykologi, vores
forståelse af relationer. På ett sätt mycke mer end
Freud tror jeg fordi han har personificeret de¿
→ (0.6)
SB: → forstår i allihopa va ja säjer
BL:
ja ohja
SB:
okhej heh[eheh
BL:
[hahahah
P:
[(( a p p l å d e [r a r))
FS: →
[du snakker skandinavisk
SB:
jeg forsøger
FS:
de er du er han ehm eh eh ah har du har du noe
tanker om hva som ska till for å- øhh asså du…

Här är det den som har producerat det språkliga problemet som också
själv tar upp det som ett problem, och denna gång är det ett problem för
de andra samtalsdeltagarna och inte så mycket publiken som man tar
hänsyn till. När Bier avslutar sin tur i rad 6 har hon talat utan några
inskott från de andra i 55 sekunder, vilket är ganska länge i ett samtal.
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Som det framgår från transkriptionen talar Bier här ett slags blandning
av danska och svenska. Hon anpassar sitt språk inte bara med tanke på
ordförrådet (t.ex. tycker istället för synes och sätt i stället för måde) men
också uttalsmässigt och visar därmed dels på att hon har goda kunskaper
i svenska, dels på en stor medvetenhet om att det kan vara svårt för
svenskar och norrmän att förstå talad danska. Hennes monolog följs i
rad 7 av en längre tystnad, varpå hon i rad 8 åter tar ordet för att fråga på
blandad svenska och danska ”forstår I allihopa va jag säjer?” Denna fråga
är relevant, eftersom det är förväntat att hennes samtalspartners här på
något sätt skulle följa upp vad hon har sagt. Att det inte heller förekommit någon verbal återkoppling i form av hummanden eller liknande
under hennes långa yttrande skulle mycket väl kunna vara tecken på att
de inte riktigt förstått.
Ska vi döma av svaren har de andra dock förstått, i alla fall Babben
Larsson som verbalt säger ja oh ja i rad 9 och Fredrik Skavlan som
nickar. Om de andra deltagarna ger några sådana tecken framgår inte av
den sända versionen. Hade det här varit fråga om ett enspråkigt sammanhang hade frågan som Bier ställer inte varit trolig (i alla fall inte om
det är språklig förståelse som den syftar på), men eftersom hon här
uppenbarligen är väldigt medveten om de problem som talad danska
kan medföra (hennes många anpassningar) blir frågan relevant och med
sin fråga lyfter hon sin och de övriga deltagarnas språkliga identiteter
upp till samtalets yta. Skavlans påföljande kommentar i rad 13 ”du
snakker skandinavisk” visar också att han tolkar det som att det är den
språkliga formen som skulle vara anledningen till att de eventuellt inte
skulle förstå och inte att själva resonemanget eller idéerna skulle vara
problematiska.
Skillnader i språk hos deltagarna eller mellan deltagarna och publiken
kan också lyftas fram i samtalen utan att något direkt språkligt problem
dykt upp. Då kan det till exempel vara kommentarer kring det att man
använder ord från det andra språket eller ord som man vet kan vara
problematiska. Ett exempel från Skavlan-programmen är när Carola
Häggkvist vid ett tillfälle säger ”kjempefint som vi säger på norsk” efter
det att den norska sångerskan Sissel Kyrkjebø också just har använt detta
ord. Intressant nog använde Häggkvist pronomenet vi när hon benämner de som talar norska och inkluderar därmed sig själv i denna grupp,
samt visar samhörighet med sin norska kollega och med de norska
tittarna. I ett annat liknande exempel från TV-materialet orienterar den
tidigare en norske politikern Carl I Hagen mot de språkliga skillnaderna
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och visar samtidigt sina kunskaper i svensk politisk terminologi: ”talman
som dere sier i Sverige”. Denna typ av relevantgörande av språkskillnader och ordval verkar vara något som hör till mediesamtalen och
förekommer inte på samma sätt i samtal utan tittare eller lyssnare. Det
verkar vara ett sätt att visa att man är medveten om att alla i publiken
inte talar samma språk och att den del av publiken som talar samma
språk förväntar sig att man ska hålla sig till det.
När man i de dansk-svenska vårdsamtalen använder grannspråksord
sker det oftast utan att man kommenterar det. Det sker också i en
mycket högre utsträckning och på ett ganska konsekvent sätt (se Ridell
2008:60–82 för en beskrivning av bland annat de lexikala anpassningarna). Endast programledaren Fredrik Skavlan använder sig av
språkblandning på ett liknande sätt i mediematerialet.
Till skillnad från mediesamtalen framkommer det av analysen av sekvenser från de dansk-svenska samtalen i äldrevården, att språkliga
identiteter där också kan göras relevanta för att utföra olika interaktionella handlingar, t.ex. mildra en känslig situation eller, som i det följande
exemplet, avslå en förfrågan. I sekvensen talar de tre kollegerna Lisa
(svensktalande), Marie och Helle (dansktalande) om att banta och om
en CD-rom som Lisa har fått av sin bror för att hjälpa henne med det.

Exempel 3: CD-rom (da-sv kolleger)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

M:
L:

>fordi jeg ku da godt< tænke mig, (ºå få en

[ º)
[ºjaº

(0.5)
de står, asså den nu: ja har få:tt, de står ju på
svensk så klart. (.) ºeft[ersom (ja den) º e från=
[ºja,º
=Sverige. (.) .hhöh[m
[(du får) en udfordring.
ja.
ja,
(0.7)
L:
e::h[ men asså ja sku tro att dom har sånna ↑här =
M:
[pfhhhh
L:
=osså¿>men dom [e rätt- (för min e:)
M: →
[.hhhhh £så læser jeg forkert, såh
→ blir jeg helt ↑enorm£ [(
) HAHAHA HUHUH[UHU=
L:
[HHEHEHEH
[tar=
M:
=HUHUHUH HUHUHUH HUHU .HH HUH .HHH .HHH
L:
=på istället. (.) min eh bror [å dom [købte en sån,=
H:
[hehehe[e
M:
[høhøhø .hh
L: →
→
M:
L: →
H:
L:
M:

Marie har när utdraget ovan inleds gjort två upprepade pre-requests om
att få en kopia av denna CD genom att fråga ”hvordan kan man få sådan
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en CD-rom”. Lisa undviker den underförstådda förfrågan vars förväntade svar skulle vara att erbjuda att göra en kopia till Marie, dels
genom att fördröja sitt svar, dels genom att välja att svara på den
konkreta delen i frågan: ”asså: eh ja e ik så eöh go till de, men man kan
tydlien kopiera de”. Man kan alltså kopiera, men Lisa själv klarar inte av
det, vilket underförstått betyder att hon inte kan eller vill ge en kopia till
Marie. Detta svar tvingar Marie till att göra en mer konkret förfrågan i
rad 1. Lisas svar, som kommer med en viss fördröjning i rad 4–7, är inte
ett direkt avslag, utan istället relevantgör hon Maries språkliga identitet i
argumentationen i och med att hon lyfter fram att CD-skivan är på
svenska eftersom den kommer från Sverige. Hon byter alltså taktik och
beskriver CD-skivan på ett sätt som kan göra den mindre attraktiv för
Marie. Hon får stöd i denna strategi av Helle som påpekar att det kan bli
en utmaning för Marie (rad 8). Efter att Lisa har påpekat att det nog
finns motsvarande CD-skivor i Danmark (”här”), accepterar till slut
Marie avslaget genom att skämtsamt och skrattande bygga vidare på
idén om att det kan bli problematiskt för henne att använda en CD på
svenska: hon skulle kunna läsa fel och bli enorm. Deltagarna övergår i de
följande turerna att tala om att det är olagligt att kopiera CD-skivor och
Lisa har med framgång avslagit Maries förfrågan utan att behöva göra
det explicit.

Nationella jämförelser
Som jag påpekat ovan är de språkliga identiteterna i dessa samtal nära
knutna till nationell identitet. Men det är i samtalsmaterialet som helhet
ganska sällan som deltagarna hävdar eller uttrycker sin egna nationella
identitet eller anmärker på sina samtalsparters nationstillhörigheter. Det
som däremot sker är att man ganska ofta gör jämförelser mellan länderna eller att man lyfter fram olika nationella stereotyper.
Nationsjämförelserna kan bli ganska långa sekvenser i mediesamtalen, ibland är de till och med grunden för att en gäst blivit inbjuden till
Skavlan eller att man blir intervjuad i radio. Exempelvis blev idéhistorikern Sverker Sörlin inbjuden för att tala om sin bok om norsk
längdskidåkning, vilket ofrånkomligen ledde till jämförelser mellan
svensk och norsk skidkultur och det svenska valet 2010 och Sverigedemokraternas framgångar gav både upphov till att svenskar jämförde
Danmark och Sverige i dansk radio (som i exempel 1) och att danskar
gjorde det samma i svensk radio. Men i de här sekvenserna är det inte
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deltagarnas egna nationella tillhörigheter som är intressanta. Till exempel blev ju Lars Denciks personliga svenskhet inte relevant i intervjun
ovan. Men det är deltagarnas nationstillhörighet som gör att just dessa
samtalsämnen tas upp.
Jämförelser av nordiska länder, kulturer och vanor förekommer
också i ganska stor utsträckning i naturligt förekommande samtal mellan nordbor även utanför medievärlden. I de dansk-svenska äldrevårdssamtalen kunde sådana sekvenser vara ett sätt att hitta ett lämpligt ämne
att småprata om vårdpersonal och vårdtagare emellan medan de praktiska
sysslorna utförs eller mellan kolleger under deras pauser (se också Ridell
2011:47–55). Deltagarnas nationella identiteter eller tillhörigheter blir i
dessa sekvenser relevantgjorda som utgångspunkter för samtalsämnen. I
det följande exemplet är det själva vårdsysslan, att hjälpa till med att
sätta på stödstrumpor, som också blir det som jämförs.

Exempel 4. Stödstrumpor U3h8 (da-sv äldrevård)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

VB:
PE:
VB:
PE:
VB:
PE:
VB:
PE:
VB:
PE:
VB:
PE:
VB:
PE:
VB:
PE:
VB:
PE:
VB:
VB:
PE:
VB:
PE:

ska vi se[ så,
[har du prøvet de fø:r?
jajamensan.
(0.3)
(de) (.) ↑nå:?=
=de gör vi hos nästan alle.
gör I de?=
=jaja, do[m har stöttestrumpor allesammen här i=
[°ja?°
=Danmark¿ hehöh
jahahah
så duh’nte den endest[e¿
[e:ja
(1.5)
men de e jättemånga som har stöttestrumpor hä[r¿=
[ja:,
=för i Sve:rige får dom betala sina strumpor¿
nå:[::
[.Hha
(0.3)
[her få vi jo to (.)(hver),
[(
)
ja här få:r ni ju dom ↓grat[is ju,
[men øh ja:, mhm (.) ja:.
>så du vet< de:
men så ska di vare over et år¿ vist nok,

När pensionären (PE) har ifrågasatt om vårdbiträdet (VB) brukar sätta
på stödstrumpor (det är ett av de första besöken som vårdbiträdet gör
hos pensionären), försäkrar vårdbiträdet att det är något hon gör hos
nästan alla ”här i Danmark” (rad 6, 8 och 10). Efter att samtalet avstan-
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nat något i rad 14 medan vårdbiträdet börjar trä på stödstrumporna tar
hon upp denna tråd igen och lyfter fram att det är danskt att så många
har stödstrumpor. Hon understryker det danska genom att ”här” där
”jättemånga har stöttestrumpor” (rad 15) ställs emot ”Sverige” (rad 17)
där de får betala för sina strumpor. Detta konstaterande leder sedan till
att de två kvinnorna inleder en samtalssekvens där de jämför förhållandena för att få stödstrumpor i de två länderna. Sekvensen fortsätter
även en stund efter utdraget ovan och det tas bland annat upp att man
ofta väntar för länge innan man börjar med stödstrumpor i Sverige
eftersom de är dyra. Avslutningsvis gör vårdbiträdet en bedömning av
förhållandena i Danmark angående detta – det är ”jättegodt”. I andra
liknande sekvenser kan deltagarna jämföra matvanor (kräftskiva och
ålagillen), pris för att betala räkningar på posten eller möjlighet att få
hjälp med barnpassning när man jobbar på helgerna.
Funktionen med sådana jämförelser av olika nordiska förhållanden,
vanor och företeelser blir både i arbetsplatssamtalen och i mediesamtalen att man har något att tala om som intresserar deltagarna och som
ger dem möjlighet att ha något att bidra med. Deltagarna kan få figurera
som representanter för eller experter på det egna landet och kulturen i
förhållande till de andra nordiska länderna.

Avslutande kommentar
Mediesamtalen skiljer sig från arbetsplatssamtalen bland annat genom
att de bara görs för samtalets skull. Det handlar alltså inte så mycket om
att få saker gjorda i interaktionen eller att förstärka eller etablera relationer mellan deltagarna (även om det givetvis skulle kunna vara en
följd). Det man försöker få gjort är att få folk att dela med sig av vad de
vet och/eller tycker. Inga av intervjuerna i radiomaterialet är regelrätta
utfrågningar där man försöker sätta dit intervjuobjektet, så därför
uppkommer inte heller förhandlings- eller konfliktsituationer, vilket
annars kan vara fallet i nyhetsintervjuer i media. Denna skillnad är en av
anledningarna till att språkliga och nationella personkategoriseringar
görs på något olika sätt i de två samtalstyperna och att de till viss del
fyller olika funktioner. I arbetsplatssamtalen blir det tydligare hur kategoriseringarna kan användas för att utföra interaktionella handlingar
som att avvisa förfrågan, undvika konflikter, skapa samhörighet mm.
Kategoriseringarna kan, som vi har sett, också ha en samhörighetsskapande funktion i mediesamtalen, framför allt i TV-interaktionen,
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vars svensk-norska karaktär i sig i viss mån också ger själva programmet
en sådan funktion på ett högre plan.
En annan skillnad är den att mediesamtalen sker inför en publik av
tittande och/eller lyssnande människor som inte deltar i interaktionen
verbalt (studiopubliken i TV-samtalen deltar i så måtto att de skrattar
och applåderar). Även om denna inte publik inte kommer till tals är den
ju själva anledningen till att samtalen över huvud taget blir av och det är
tydligt att både programledare och i olika utsträckning intervjupersoner
tar hänsyn till den och dess språkliga identitet och kunskaper. Frågan
om alla har förstått blir större och mer påträngande i mediesamtalen än i
arbetsplatssamtalen eftersom man inte kan få någon direkt återkoppling
om detta på samma sätt som i ett samtal som bara berör två personer –
därmed blir också de olika deltagarnas språkliga identiteter relevanta.
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”Nu när jag är gammal kan jag säga
att jag nästan har två modersmål”
Äldres relation till förstaspråket ungerska
och andraspråket finska

Boglárka Straszer
Finland är en del av det alltmer mångspråkiga Norden. I större delen av
landet finns idag en enspråkig norm och en idealisering av ett språkligt
och kulturellt homogent samhälle, trots den offentliga bilden av Finland
som ett tvåspråkigt land. Språket positionerar människor och legitimerar därigenom underordning. Den dominerade gruppen anses som
legitima talare av majoritetsspråket, medan invandrarna som talar språket som sitt andraspråk oftast betraktas som icke-legitima talare. (Lindberg 2004: 9, 2006: 83.) I Finland dominerar idag engelska som lingua
franca bland invandrare både i vardagligt umgänge med finsk- och
svenskspråkiga och i officiella sammanhang. Finska som lingua franca
betraktas numer i de flestas ögon som främmande och invandrarnas
modersmål har inte heller någon legitim ställning i de flesta domäner.
(Se bl.a. Latomaa m.fl. 2013: 169, 181; Tarnanen & Suni 2005: 20.)
I denna artikel ligger fokus på språkets roll och på lingvistisk gemenskap respektive utanförskap i tre äldre finlandsungrares identitetsskapande som talare av ungerska och finska. Genom en etnolingvistisk
analys av språkbiografiska djupinterjuer studeras informanternas relation till sina språk i olika sammanhang och deras uppfattning om sig
själva som legitima talare av finska respektive ungerska inför finsktalande och ungersktalande. Vidare presenteras i korthet deras erfarenheter av andras sätt att betrakta dem som legitima talare av sina språk
och deras definitioner av individuell tvåspråkighet. Artikeln bygger på
en kvalitativ språksociologisk undersökning, som har sin bakgrund i
mitt avhandlingsarbete om andragenerationens ungrares språkval och
identitet (se Straszer 2011a) och en rapport om ungrare, ungerska och
ungersk kultur i Sverige och Finland (se Straszer 2010a).
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Ungrare i Finland
I Finland bor cirka 250 000 personer med invandrarbakgrund. Enligt
Statistikcentralen (SC 2014) fanns det 207 511 utländska medborgare i
landet år 2013, medan 289 068 personer hade ett annat språk än finska,
svenska eller samiska som modersmål och 304 279 var födda utomlands.
Det finns flera faktorer som stärker en speciell gemenskap mellan finnar
och ungrare. Bland de mest centrala faktorerna finns språksläktskapen
och staternas läge mellan öst och väst. Ur språkgemenskapen har under
ett par sekler ett omfattande kultursamarbete, en vänskap mellan två
nationer och en hel del äktenskap mellan ungrare och finnar vuxit fram.
(Se Straszer 2009, 2010a, 2011b.) Trots folkens intresse för varandra
finns det mycket lite forskning om bland annat finlandsungrare, deras
språk, attityder och identitet (se Straszer 2011a: 35–37).
Ungrarna utgör en tämligen liten invandrargrupp i Finland. Fram till
1980-talet var antalet ungrare i Finland under 150 personer, men i takt
med ökad invandring och globalisering på 1990-talet har deras antal
ökat stadigt. Bakom ungrarnas flytt till Finland ligger ofta studier, arbete
eller familjeskäl. Finlandsungrarna är till största delen välutbildade
personer i efterfrågade yrken. Enligt Statistikcentralen (SC 2014) hade
2527 personer ungerska som modersmål år 2013; antalet personer med
ungerskt medborgarskap var 1784 och samtidigt bodde det i landet 2054
personer födda i Ungern. Anledningen till att antalet ungerskspråkiga är
större än grupperna med ungerskt medborgarskap och personer födda i
Ungern är att i gruppen ungerskspråkiga ingår även de ungrare som har
flyttat från den nuvarande ungerska statens grannländer där de levde i
minoritet; till ungerskspråkiga kan även höra de som blivit naturaliserade, d.v.s. bytt sitt ungerska medborgarskap till finska, samt de som
är födda i finsk-ungerska familjer och har anmält ungerska som modersmål. Utanför statistiken hamnar bl.a. de som har dubbelt medborgarskap, eftersom de registreras efter det ena medborgarskapet, och det är
då majoritetsbefolkningens medborgarskap. En betydande del av finlandsungrarna, cirka 90 procent, lever i huvudstadsregionen och Västra
Finlands län. De flesta, 40 procent, är 30–40 år. (Se också Straszer 2009,
2010a, 2010b.)
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Teoretiska utgångspunkter
En central utgångspunkt för denna studie är Bourdieus (1991) välkända
synsätt om språket som symboliskt kapital, om att människors språk
värderas olika högt på en ”lingvistisk marknad”. Det innebär t.ex. att
underprivilegierade grupper inte betraktas som ”legitima talare” i den
härskande klassens ögon och att språket fungerar som en slags vattendelare som positionerar människor och därigenom legitimerar underordning. Språket används som gräns mellan majoriteten och ”de andra”.
Lindberg (2004: 9, 2006: 83) påpekar att många andraspråkstalare vittnar
om svårigheter att komma till tals och komma ifrån positioneringen som
”invandrare” och att betraktas som ”legitima talare” av andraspråket.
Hon nämner också rädsla hos andraspråkstalare att hamna utanför den
sociala gemenskapen för att man inte är legitim talare av språket. (Norton 2000, Ahlgren 2003.)
I denna artikel står språkattityder i fokus. Attityd som vetenskapligt
begrepp har sedan länge varit grundläggande inom socialpsykologin och
har efter 1970-talet blivit centralt även inom språksociologin. Man kan
se attityd som ett begrepp med en enhetlig eller en komplex struktur.
Attityder har med beteende att göra, men de är inte beteenden, snarare
en beredskap, en böjelse för ett visst beteende. Enligt Fishbein & Ajzens
(1975) definition innebär attityder en benägenhet att konsekvent reagera
gillande eller ogillande mot en viss företeelse, t.ex. mot en person, en
grupp, ett språk eller ett språkligt uttryck. Attityder är något som riktas
mot andra, men de kan även riktas mot en själv, så som till egna språk,
egna lekter eller egna uttryck. (Einarsson 2009: 217‒219.)
Enligt vissa forskare, t.ex. Osgood, Suci & Tannenbaum (1957) har
attityd en enhetlig struktur och attityd är lika med emotiv inställning,
medan flera andra forskare, bl.a. Ryan, Giles & Sebastian (1982), anser
att en attityd är ett sammansatt begrepp med flera komponenter. Således
består attityder av kognitiva, d.v.s. kunskapsinriktade delar, av emotiva
och evaluativa, d.v.s. känslomässigt värderande delar samt av konativa
d.v.s. handlingsinriktade delar. Den kognitiva, d.v.s. kunskapsinriktade,
komponenten består av all slags kunskap som en individ har om attitydobjektet, t.ex. direkta upplevelser, rapporterade händelser, och inbegriper även alla sorters föreställningar, både sanna och osanna, som man
har om det som attityden riktar sig mot. Föreställningarna kan bygga på
egen erfarenhet eller på vad auktoriteter säger. Vissa föreställningar kan
bygga på exakt och detaljrik information, medan andra på vag och
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ofullständig information (och då handlar det om stereotyper eller t.ex.
fördomar). Den emotiva och evaluativa, d.v.s. känslomässigt värderande,
komponenten utgör ett centralt inslag i attityder, eftersom föreställningarna här kopplas till ett känslomässigt inslag. I den emotiva komponenten kopplas den ovan nämnda kunskapen ihop med den evaluativa värdering som individen gör. Den kan graderas från en positiv,
accepterande pol till en negativ, avvisande pol, och mittemellan dessa
poler finns likgiltighet, ett slags icke-engagemang. Den konativa, d.v.s.
handlingsinriktade, komponenten innebär handlingsberedskap i förhållande till företeelsen. I denna komponent transformeras ett visst emotionellt värde till en vilja eller beredskap till handling. Dessa handlingar
beror på individens olika val enligt egna föreställningar och värderingar.
Men det bör påpekas att gränserna mellan dessa tre komponenter inte är
helt tydliga. (Bijvoet 1998: 31‒32; Einarsson 2009: 217‒219.)
Attityder har olika funktioner: den kognitiva funktionen innebär
individens behov av att skapa ordning i världen omkring sig genom
kategorisering, klassificering och förenkling av intryck och på detta sätt
struktureras kunskap, medan. Den affektiva funktionen innebär individens behov av en positiv självuppfattning och den ego-defensiva funktionen innebär individens behov av att skydda sig mot känslor och
önskemål som han/hon inte tillåter sig själv att ha. (Bijvoet 1998: 31‒32.)
Attityder kan vara både medvetna och omedvetna och en stor del av
dessa utvecklas i stor utsträckning redan under barndomens socialisation. Attityder är betydelsefulla för att man ska kunna förstå tillvaron,
eftersom attityder organiserar och förenklar en komplicerad värld.
Attityder bidrar även till att bevara individens självaktning genom att
skydda från obehagliga sanningar om oss själva. Attityder hjälper oss
även att anpassa oss till ett rådande värdesystem så att man blir belönad
och inte straffad av omgivningen. (Einarsson 2009: 218‒219.)
Attityder är starkt förknippade med identitet. Rampton (1995: 340)
betonar att känslor har en viktig roll i den språkliga identiteten, och han
beskriver den språkliga identiteten som individens kulturella tolkning av
sin relation till ett språk. Den språkliga identiteten består enligt Rampton av fyra komponenter: expertise ’språkfärdighet och skicklighet’, som
syftar på den kunskapsnivå som en person har uppnått i ett visst språk
och färdighet, skicklighet och förmåga att verka på detta språk; med
inheritance ’arv och språkarv’ syftar han på den språktradition som en
person föds in i och som dominerar i familjen och närsamhället; denna
komponent innebär även språkbevarande i familjen; allegiance ’lojalitet,
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trohet och språkidentifikation’ avser anknytningen till och identifikationen med ett visst språk och med de värderingar, betydelser och
identitet som språket i fråga representerar; och sist en delvis överlappande komponent affiliation ’upptagande som medlem i en grupp
eller relation till en grupp’, som innebär en självvald del av identiteten,
vilken förhandlas mellan och över olika sociala gränser. (Rampton 1995:
340−344.) I den språkliga identiteten har känslomässiga band en betydande roll och Rampton påpekar att identifikationen, som alltså sker
över sociala gränser, kan innebära en starkare bindning till ett språk än
språkarv, vilket sker inom gränserna. (Se även Axelsson 2001: 12−13,
Straszer 2010b).

Forskningsöversikt
Som nämndes ovan har forskning om attityder under de senaste decennierna blivit allt vanligare inom språkvetenskapen. Språkattitydundersökningar är ett av de områden där sociolingvistik och socialpsykologisk
forskning överlappar: språkattityder har studerats av socialpsykologer
redan från 1960-talet och många av de allmänna socialpsykologiska
resonemangen kring sociala attityder gäller även språkattityder. (Bijvoet
1998: 32‒33.) Språkattityder kan riktas både mot företeelser på mikronivå, t.ex. attityder mot enskilda ord eller uttal, och mot företeelser på
makronivå, t.ex. språkvårdande åtgärder, språkval och språkpolitiska
beslut. Sociala grupper identifieras ofta genom användningen av ett
specifikt språk. Som Einarsson (2009: 218) påpekar bidrar människors
föreställningar om språk, språkvarieteter och språkliga detaljer till att
man bedömer och även särbehandlar språkbrukare. Men det är viktigt
att poängtera att det oftast inte är möjligt att skilja på vad som är attityd
till språket i sig och vad som är attityd till språkbrukaren eller gruppen
av språkbrukare. Attityder mot ett visst språk, dialekt eller t.ex. brytning,
är ofta inte attityder mot själva språket, utan kan vara attityder mot
folket, den grupp, som talar det. (Einarsson 2009: 218.)
Forskning om språkattityder har bedrivits från 1960-talet. En stor del
av attitydforskningen görs inom andraspråksforskningen, där två inriktningar är framträdande: de som forskar om attityders och motivationens
roll vid andraspråksinlärning, t.ex. Gardner (1960), Gardner & Lambert
(1959, 1972), Strong (1984) och Hermann (1980), och de som behandlar
attityders betydelse för inlärningen av främmande språk, se t.ex. en
nyare undersökning av Mihaljević Djigunovićs (2013). I Sverige har man
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framförallt studerat attityder till dialekter och regionala varieteter, t.ex.
Loman (1974), Hammermo, Strömquist & Molin (1981), Dahlbäck
(1988) och Källskog (1990). En andra del av attitydforskningen utgörs av
studier om attityder till svenska med olika form av utländsk brytning,
t.ex. Cunningham-Andersson & Engstrand (1988), Dornic m.fl. (1989),
Boyd (1992), Cunningham-Andersson (1993), Laaksonen (1996), Bijvoet (1998). Nyare attitydundersökningar representeras av flera s.k. folklingvistiska studier (se Garrett, Coupland & Williams 2003:24), här kan
från en framförallt finsk kontext nämnas Kunnas (2006), Pietikäinen,
Laihiala-Kankainen, Huss & Salos (2011) samt studier av Mononen &
Pöyhönen (2013). Diskussionen om attityder och identitet i invandrarsammanhang ingår även i flera nyare svenska arbeten, se t.ex. Otterup
(2005), György-Ullholm (2010), Straszer (2011a) och Namei (2012).
I finsk kontext har t.ex. Iskanius (2006) forskat om den språkliga
identiteten och definierat den som så att språkliga attityder och värderingar förknippade med språket ingår som en del av den. När individens
språkliga identitet och attityder är i forskningens fokus har framförallt
regionala och nationella minoriteter fått mest uppmärksamhet, medan
invandrarna och deras ättlingar som målgrupp mer sällan har studerats.
Därför anser jag att det är intressant att lyfta upp en invandrargrupp och
studera deras attityder på mikronivå. I fokus i denna artikel står enskilda
språkanvändare, vilka tillhör en väl integrerad invandrargrupp i Finland,
finlandsungrarna. (Se Szabó 1988; Straszer 2010b; Straszer 2012).

Material och metod
I den här artikeln är syftet att beskriva tre utvalda finlandsungrares
relation till sina språk i olika sammanhang och deras uppfattning om sig
själva som legitima talare av finska respektive ungerska inför finsktalande och ungersktalande. Avsikten är också att presentera deras
erfarenheter av andras sätt att betrakta dem som legitima talare av sina
språk samt att kortfattat visa på deras definitioner av individuell tvåspråkighet.
I artikeln presenteras tre äldre invandrade ungrares röster. Gemensamt för intervjupersonerna är att de har flyttat från Ungern till Finland
under 1970-talet och sedan dess har levt i en framförallt finskspråkig
miljö med sina två- respektive trespråkiga familjer. Personerna är föräldrar till de informanter som jag intervjuade för mitt avhandlingsarbete
under åren 2006 och 2007. Detta betyder att det även finns ett bak154
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grundsmaterial som utgörs av både skriftlig och muntlig dokumentation
bl.a. av dessa familjers språkval och barnens erfarenheter om ungerskans
användning i hemmet, samt deras attityder gentemot det ungerska arvet,
såväl språket som kulturen. Detta material används dock här endast i
mindre utsträckning och enbart som ett komplement till de intervjuer
som jag i denna studie utfört med föräldrarna.
Materialet för den delen av studien som presenteras i denna artikel
utgörs alltså av semi-strukturerade djupintervjuer med några äldre finlandsungrare, vilka utfördes under hösten 2013, med efterföljande etnolingvistiska analyser av intervjuerna (se Preston 1989:2; Mononen &
Pöyhönen 2013, Pietikäinen m.fl. 2011), vilket innebar att jag granskade
intervjupersonernas språkbiografiska berättelser med fokus på talarnas
utsagor om egna attityder gentemot sina språkval, deras uppfattningar
om sig själva som legitima talare av sina språk och deras erfarenheter om
hur andra betraktar dem som talare av majoritets- respektive minoritetsspråket. Metoden kan beskrivas som direkt frågemetod, eftersom
språkattityder granskas med hjälp av intervjuer med direkta frågor till
själva talarna (se Garrett 2010: 37). Här ska det påpekas att informanters
utsagor inte är entydiga, utan de kan tolkas på olika sätt utifrån vilken
relation de har t.ex. till de rådande kulturer samt olika sociologiska och
ideologiska faktorer i samhället (Pälli 1999: 129). Vid en undersökning
av språkanvändarnas uppfattningar ska man vara medveten om dessas
mentala och sociala karaktär, samt att uppfattningarna är situationsberoende och ändras i diskurserna (Dufva 1995: 28). De tre utvalda
informanternas röster har individuella skillnader och utsagorna bär
personlig karaktär. Efter närmare presentation nedan av intervjuerna
redovisas informanternas svar på mina frågor genom mina egna tolkningar. Alla informanter har fingerade namn i artikeln.
Informanternas bakgrund kan kort beskrivas på följande sätt: 1)
Sándor är vid intervjutillfället 65 år och han har fr.o.m. år 1974 levt i
Storhelsingfors. Han har under hela sitt liv arbetat i byggbranschen, men
numera är han pensionerad. Han har tre vuxna barn med en finskspråkig fru. Numera bor han med sin fru och deras hundar. 2) Ilona är
vid intervjutillfället 64 år och hon har fr.o.m. år 1971 levt i en mindre ort
i norra Finland. Hon har under sitt liv haft flera olika yrken, bl.a. kemist
och barnskötare. Innan pensioneringen var hon cirkelledare och
undervisade i ungerska för finskspråkiga inom folkbildningen. Hon har
två vuxna barn med en finskspråkig man och efter att barnen flyttat
hemifrån bor bara de två tillsammans. 3) Katalin är 59 år och hon har
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levt i norra Finland fr.o.m. 1979. Hon är fortfarande yrkesverksam, men
arbetar inte längre inom sitt eget yrke, som ursprungligen är språklärare,
utan hon är nu kulturarbetare. Hon har två vuxna barn, men är skild
från sin finskspråkiga man, som är barnens far. Hon är nuförtiden
sambo med en ungerskspråkig man. Nedan presenteras först informanternas relation till sina språk genom några utvalda exempel från deras
utsagor.

Relationen till de egna språken
Alla tre informanterna beskriver att de använder finska i stor utsträckning, d.v.s. dagligen inom nästan alla domäner. Minoritetsspråket,
ungerska, används enbart i familjerelaterade domäner och inte nödvändigtvis dagligen. Tidigare, när allas barn bodde hemma med familjen, var ungerskans användning mer regelbunden och frekvent.
Om ungerskans ställning i informanternas språkrepertoar berättar
alla att språket sitter som modersmål, men de betonar också att det inte
fungerar i alla sammanhang och att ungerska inte nödvändigtvis är det
språk som det känns mest naturligt att uttrycka sig på. Till exempel
nämner Sándor t att för honom är framförallt nya tekniska termer och
begrepp främmande på modersmålet, eftersom de utvecklades och kom i
bruk under den tiden då han redan levde i Finland. Liknande tankar
uttrycktes också av Katalin:
(1) … ha a mostani öm, a mostani technikai szavakat nézem akkor
inkább…, hogy mondjam jobban mozgok a finn nyelvben mert
mikor én eljöttem Magyarországról akkor ezek még nem voltak ‒ …
om jag tänker på dagens ordförråd inom teknik då hellre…, hur ska
jag säga, är jag bättre hemma i finskan, eftersom då när jag flyttade
från Ungern fanns inte dessa ord (Sándor)
(2) … a szókincsem sajnos nem teljesen aktuális magyar- a magyarban
[NEVETVE], mert világos, hogy nem Magyarországon élek és
bizonyos dolgokat öö nem tanultam meg magyarul, ez például a
számítógépekkel kapcsolatos szókincs és bizony- bizonyos témák
kimaradtak az életemböl, [az újabb technikával], igen és és hát van
olyan amit tényleg finnül jobban tudok mint mint magyarul… ‒ …
mitt ordförråd är inte helt aktuellt på ungerska [SKRATTANDE],
eftersom det är klart, att jag inte lever i Ungern och vissa saker lärde
jag mig inte på ungerska, så som till exempel ordförrådet som gäller
datateknik och vissa områden har blivit utanför mitt liv [som nyare
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teknik], och det finns ju saker som jag kan bättre på finska än på
ungerska… (Katalin)

Ilona har också liknande erfarenheter om bristande ordförråd i modersmålet och hon beskriver att i och med att hon har vidareutbildat sig i
Finland och haft olika yrken känner hon att vissa yrkesrelaterade
fackord är naturligare att använda på finska än på ungerska. Ilona
berättar att användningen av finska nuförtiden känns naturligare och
lättare för henne jämfört med att använda ungerska. Hon uttrycker
också bekymmer över bristande kunskaper i modersmålet och beskriver
att detta motiverade henne till att börja undervisa i ungerska för finskspråkiga. Genom undervisningen ville hon uppdatera och upprätthålla
sina kunskaper i ungerska.
(3) … hogy a magyar nyelvet gyakoroljam, hogy fönntartsam, úgyhogy
direkt ez volt a célom. És akkor azért kezdtem el tanítani. ‒ … för att
jag ska kunna öva ungerska, för att upprätthålla det, detta var just
meningen. Och därför började jag undervisa. (Ilona)

Sándor berättar att efter att han har nått en viss nivå i finskan förändrades språkens roll och han har känt visst bekymmer över att han inte kan
hitta passande begrepp i alla situationer på modersmålet. I hans uttalande förekommer ett puristiskt tänkande. Han berättar om sina erfarenheter om andra ungerskspråkiga som har levt utomlands länge och
betonar att även om man har svårt att hitta passande begrepp får man
inte blanda språken:
(4) … az a baj, a legtöbb azok akiket ismerek is hogy minél idösebbek
lesznek szóval keverik a két nyelvet, de olyat nem szabad csinálni ‒
problemet är, att de flesta som jag vet och blir alltmer äldre så blandar
de två språken, men sånt får man inte göra (Sándor)

Om sin relation till majoritetsspråket, finskan, berättar alla att det känns
naturligt att använda det med finskspråkiga i alla situationer. Som
nämndes i inledningen är det i de flestas ögon i Finland tämligen främmande att se finska som lingua franca, men äldre invandrare, som
flyttade till Finland på 1970-talet har andra erfarenheter. De har flyttat
till ett samhälle som var språkligt tämligen homogent och där engelskan
inte ännu hade uppnått en lika dominerande roll som språket har idag.
När mina informanter flyttade från Ungern till Finland var det en
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självklarhet för alla att lära sig finska språket på hög nivå för att kunna
leva i det finska samhället. Katalin uttrycker detta på följande sätt:
(5) Hát Finnországban élek és akkor ehhez hozzátartozik, hogy ha
boldogulni akarok, akkor ugye meg kellett tanulni finnül, nem volt
könnyü, de érzem, hogy sikerült, és most már hát tényleg nagyon jó,
úgy érzem, hogy könnyen használom a finn nyelvet és hogy már nem
okoz sok problémát. De hogy ha igazán biztos akarok lenni
magamban vagy ha valamit szöveget finnül írtam meg és nem
vagyok benne teljesen biztos, akkor a fiaimnak telefonálok [NEVET]
és akkor megkérem, hogy javítsák ki, hogy elküldöm nekik, ök
viszont abban biztosabbak. ‒ Hm… jag lever i Finland och det hör till,
om jag vill klara mig, så det var ju nödvändigt att lära mig finska, det
var inte lätt, men jag tycker att jag lyckades, och nu är det verkligen
jättebra, tycker jag, att jag använder finska lätt och det orsakar inte så
mycket problem. Men när jag vill vara riktig säker eller om jag har
skrivit en text på finska och jag är osäker, så ringer jag till mina söner
[SKRATTAR] och jag ber dem att rätta den, jag skickar texten till
dem, de är ju säkrare på det [på finska]. (Katalin)

Vad gäller förmågan att uttrycka sig på finska säger alla informanterna
att den nästan är på samma nivå som på ungerska, men alla vittnar om
att majoritetstalarna av finska i vissa situationer kan märka att finskan
inte är deras modersmål:
(6) … néha most ha itthon például itthon ha megyünk a kutyákkal meg
valamikor néha meg fáradt is vagyok és a nejem rámszól hogy
aszondja hogy ez nem úgy van hogy ezt régen nem úgy mondtad…
olyan össz- összekeverhetö szavaknál hogy mint például, na már
most nem keverem össze a kukkaro-t a kukkaruukkulla –val, hanem
minua ei arvostella, minua ei arvosteta. Ilyen dolgokba. ‒… ibland
nu när här hemma till exempel, här hemma, går vi ut med hundarna
och ibland när jag är trött också och min fru påpekar att det inte är
så, att du inte sagt så tidigare… det gäller såna ord som man lätt
blandar ihop, som till exempel, jag blandar ju inte ihop ”kukkaro” [=
plånbok] med ”kukkaruukku” [= kruka], utan sådant som ”minua ei
arvostella” [=man bedömer inte mig] och ”minua ei arvosteta” [=
man uppskattar inte mig]. I sådana fall. (Sándor)
(7) … vannak ezek az s-ek, e meg az ä, ami beugrik olyankor amikor
csak én úgy gondolom, hogy na most nagyon hallgatnak és akkor
beugrik ‒ … det finns dessa s-ljud, e och ä, vilka kommer felaktigt när
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jag känner att någon lyssnar på mig noggrant och då kommer de
felaktigt (Ilona)
(8) … de azért úgy tudom, hogy egy idö után észreveszik, hogy
valamilyen kis hibát elkövetek, nyelvi hibát, szóval az én finn
nyelvem nem teljesen tökéletes és úgy érzem, hogy nem is lehet
megtanulni egy idegen nyelvet így, hogy 25 éves korában kezdi az
ember, teljesen tökéletesen. De voltak már olyanok, akik
megkérdezték tölem, hogy hol tanultam magyarul… ‒ … om jag
förstod rätt, så efter ett tag märker man att jag gör små fel, språkfel,
att min finska alltså inte är fullständig och jag tror att det inte heller
går att lära sig ett främmande språk så att man börjar [lära sig]
språket i 25-årsåldern, det går inte helt fullständigt. Men det förekom
också att man frågade mig om var jag har lärt mig ungerska…
(Katalin)

Sándor pekar på språkets attrition genom att han nuförtiden kan
förväxla finska ord som har formella likheter med ungerska ord, medan
Ilona tar upp osäkerheten i uttalet och Katalin grammatiska fel i sin
finska. Dessa omständigheter väcker hos både informanterna och majoritetsspråktalarna frågan om informanternas legitimitet som talare av
finska. Intressant nog nämner Katalin i sista meningen av citat ovan att
även hennes legitimitet som talare av ungerska ibland kan ifrågasättas av
finskspråkiga. Detta tyder enligt henne på att hon kan finska på så hög
nivå att i vissa situationer ser man henne som legitim talare av finska.

Informanternas syn på individuell tvåspråkighet
Informanternas egna definitioner av individuell tvåspråkighet ger en
bild av osäkerhet och de berättar om sin syn på den egna flerspråkigheten med en viss försiktighet och även med motstridiga tankar:
(9) Írás olvasás nélkül lehet az ember kétnyelvű, de az ember nem tud
egy nyelvet ha nem tud írni meg olvasni. … Hát végeredményben
igen [kétnyelvűnek tartom magam]. ‒ Utan skriv- och läskunskap
kan man vara tvåspråkig, men man kan inte ett språk om man inte
kan skriva eller läsa. … Ja, egentligen [jag tycker att jag är
tvåspråkig]. (Ilona)
(10) Én nem tartom kétnyelvünek magamat, de azokat, akik akiknek
gyerekkorában, tehát két különbözö nemzetiségű szülei vannak és
azok gyerekkorától fogva két nyelvet beszélnek vele, azok
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kétnyelvűek szerintem akik két nyelven nőnnek fel. Én nem nőttem
fel két nyelven, én nekem ez 25 éves koromban, körülbelül kezdődött
ez a finn tanulás, tehát én én nem tanultam anyanyelvként a finnt.
De hát el tudom képzelni, hogy a fiúk közül, a két fiam közül az
egyik az legalábbis [NEVETVE] kétnyelvűnek, de mind a kettő
kétnyelvűnek tartja magát, mert ők azér az anyjukkal magyarul
beszéltek és ez, szinte anyanyelv, szinte. De nekik is erősebben- vagy
erősebb a finn számukra is. ‒ Jag tycker inte att jag är tvåspråkig, men
de, som från barndomen har, alltså de som har föräldrar med olika
nationaliteter och de har redan från barndomen talat två språk med
sina barn, de är tvåspråkiga, tycker jag, de som har vuxit upp med två
språk. Jag är inte uppvuxen med två språk, jag började lära mig finska
ungefär i 25-årsåldern, jag lärde mig finska alltså inte som mitt
modersmål. Men jag kan tänka mig att av pojkarna, av mina två
pojkar, i alla fall en av dem [SKRATTANDE] känner sig tvåspråkig,
men båda känner sig tvåspråkiga, eftersom de har pratat ungerska
med deras mor, och det är nästan som ett modersmål, nästan. Men för
dem är det starkare, jag menar att finska är ju starkare för dem.
(Katalin)

Att kunna ha flera modersmål är inte en självklarhet för informanterna:
(11) … hát mivel anyja csak egy lehet az embernek [NEVETVE] ezért úgy
gondolom csak egy anyanyelvi szinten beszélhető esetleg... nem
tudom végeredményben, kell-e hozzá vizsga [NEVETVE] ‒ Hm…
eftersom man bara kan ha en mamma [SKRATTANDE] så tror jag
att bara ett språk kan man prata som modersmål… jag vet inte
egentligen, om man behöver någon språkexamen för det
[SKRATTANDE] (Ilona)
(12) Sándor: Hát tulajdonképpen má ilyen idös koromban elmondhatom
hogy majdnem lehet.
BS: Tehát hogy úgy érted hogy a finn is anyanyelved?
Sándor: Igen igen. Majdnem úgy, majdnem úgy. ‒
Sándor: Hm… i själva verket nu när jag är så gammal kan jag
säga att man nästan kan ha [två modersmål].
BS: Alltså du tycker att du kan ha finska också som ditt
modersmål?
Sándor: Ja, ja. Nästan så, nästan så. (Sándor)
(13) Hát nagyon ritka esetben lehet, lehet. De úgy nem, nem hiszek abban
hogy hogy ugyanolyan szint- szinten két nyelvet lehet beszélni.
Szóval az egyik úgy mindig megszenvedi, tehát a környezetnek a
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nyelve az a domináns szerintem általában. ‒ Hm… i mycket sällsynta
fall kan man ha [två modersmål], det är möjligt. Men inte så, det tror
jag inte att… att man kan tala två språk på samma nivå. Det ena blir
alltså drabbat, alltså oftast blir omgivningens språk som dominant
enligt mig. (Katalin)

Citaten ovan visar varierande tankesätt i frågan. Ilona associerar
modersmålet konkret till språket som ens mor har och hon resonerar
som så att eftersom alla har bara en mor kan man inte ha fler modersmål
utan bara ett enda. Sándor uttrycker försiktigt tanken om att tiden som
han tillbringat i Finland och hans högre ålder gör att han nu vid sidan
om ungerskan även kan se finskan som sitt modersmål. Katalin i sin tur
tycker att i vissa sällsynta fall kan man ha mer än ett modersmål, men
hon betonar att kunskaper i dessa språk inte kan vara på samma nivå.

Legitima talare av finska respektive ungerska
En intressant fråga är hur informanterna uppfattar sig själva som legitima talare av finska respektive ungerska. När det gäller användningen
av finska har Sándor en personlig strategi för att visa upp sin legitimitet
som finsktalande. Han använder en påhittad benämning på sitt sätt att
tala, ”estnisk dialekt” (ung. ”észt tájszólás”). Detta gör att istället för att
mottagaren ställer ytterligare frågor brukar de enligt Sándor inte
ifrågasätta hans legitimitet som talare av finska, utan de blir oftast nöjda
med hans svar. Detta är från Sándors sida ett sätt att skydda sin identitet.
I vår vidare diskussion beskriver han sin position som talare av finska
genom att använda idiomen “between a rock and a hard place” (ung.”a
fa és a háncsa között vagyok”) och med detta menar han att han känner
sig som legitimerad talare av finska genom att han kan använda språket
utan problem, men samtidigt känner han också en slags frustration över
att han inte kan allting fullständigt. Han upplever att det är en brist att
han inte kan använda alla finska dialekter (sic!) och detta gör att hans
legitimitet som talare av finska kan ifrågasättas. Enligt hans förväntningar ska man alltså ”kunna” alla dialekter i ett språk för att kunna se
sig som modersmålstalare.
Gällande andras sätt att betrakta informanterna som legitima talare
av sina språk har de varierande erfarenheter: finnar kan höra att informanterna talar mer skriftspråkligt än modersmålstalare av finska och det
förekommer också att man märker att informanterna har ett annorlunda
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utseende och även att man i vissa situationer ibland kan ha ett annorlunda beteende; Sándor t.ex. har fått höra att han är vänligare och
pratsammare än finnar. I vissa fall förekommer också att namnet är avslöjande eller att man har använt sitt första språk, ungerska, och utifrån
det fått frågor om tillhörighet från majoritetsbefolkningen. Alla tre
informanterna vittnar om att när de använder ungerska på offentliga
platser brukar finnar lyssna på dem nyfiket, men att de sällan ställer
frågor till dem.
Att använda förstaspråket i den finskspråkiga omgivningen är dock
inte en självklarhet för alla, utan t.ex. Ilona beskriver att det är obekvämt
att använda ungerska inför personer som inte förstår det:
(14) Mondjuk olyan szempontból, hogy na most mit gondolnak a
másikok, úgyhogy azért az ember megpróbálja rögtön fordítani vagy
elmondani hogy jó most-, … Azért zavar, hogy ők nem értik és
akkor várnak várnak hogy na ezek most miről beszélnek és akkor
muszáj lefordítani. Udvariatlannak érzi az ember önmagát, ha nem
mondom el, hogy jó hát mi most erről beszélgettünk. Nem kell
100%-ba, csak úgy elmondja az ember, hogy most erről
beszélgettünk. Szóval ilyen szempontból zavar. Úgy máshogy nem,
szóval én szerintem inkább ez az udvariasság kérdése. …Úgy
általában nem zavar amikor énmellettem elmennek az emberek meg
minden, viszont hogy ha így ülünk asztal körül és társaságban
vagyunk akkor. ‒ Till exempel om att vad de andra tänker på nu, och
man försöker ju genast översätta eller berätta att… Ja, det stör mig,
när de inte förstår och de väntar och väntar på att vad de andra
pratar om och då är det nödvändigt att översätta. Man känner sig
oartig om jag inte berättar att vi har pratat om det och det. Man
behöver inte hundraprocentigt [översätta allt], bara man berättar att
vi har pratat om det. Alltså på detta sätt stör det mig. Inte på annat
sätt, utan jag tycker att det är en artighetsfråga… I vanliga fall när
någon går förbi mig och så, men om vi sitter vid ett bord och i
sällskap. (Ilona)

Enligt informanternas utsagor är språkanvändningssituationen i Ungern
annorlunda för dem: där är det naturligt att använda språket, men
ibland har man problem med att hitta det mest lämpliga uttrycket. I
Ungern ses man som legitima talare av ungerska och som ungrare eller
ungersktalande även då när man talar ett annat språk än ungerska.
Enligt Sándors bedömning kan detta bero på ens beteende, gester och
språkets prosodi. Dessa är enligt Sándor sådana drag som sitter kvar
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även efter många årtionden utomlands genom den ungerska bakgrunden.

Slutsatser
I denna artikel har jag genom några exempel försökt redovisa vilken
relation äldre personer med invandrarbakgrund kan ha till sina språk,
och om de känner sig som legitima talare av sitt förstaspråk ungerska
och andraspråket finska. Inledningsvis beskrevs att många andraspråkstalare vittnar om svårigheter att komma till tals och att det förekommer
en rädsla av att hamna utanför den sociala gemenskapen p.g.a. språket.
Som det analyserade materialet i denna studie visar förekommer liknande känslor hos äldre finlandsungrare, men de uttrycker inte större
problem eller bekymmer över detta, utan berättar snarare om att de
själva ibland kan känna frustration över att de inte i alla situationer kan
bete sig som finsktalande och att de kan märka att finskan inte är deras
modersmål. På samma sätt kan de känna frustration över att de inte kan
uttrycka sig korrekt inom alla områden på sitt förstaspråk när de
besöker Ungern.
I informanternas beskrivning av sin relation till sina språk förekommer attitydernas emotiva och evaluativa komponent, d.v.s. den känslomässigt värderande komponenten. Som citaten visar har äldre finlandsungrare en accepterande inställning till sin legitimitet som talare av
ungerska och finska, men även den konativa, d.v.s. handlingsinriktade
komponenten förekommer, t.ex. i Ilonas berättelse om varför hon
bestämde sig för att undervisa i ungerska.
När det gäller informanternas språkliga identiteter ses påverkan på
dem utifrån tre av de komponenter Rampton listat: expertise, allegiance
och affiliation. Diskussion om den språkliga kunskapsnivåns (expertise)
betydelse förekommer i flera sammanhang när informanterna berättar
om deras förhållande till sina språk. I dessa sammanhang kan informanternas synsätt tolkas som tämligen självkritiskt, eftersom de har ganska
höga krav på sig själva framförallt som talare av finska. I informanternas
språkidentifikation (allegiance) finns också tendenser om höga förväntningar och självkritik och de berättar om sin språkliga tillhörighet
med en viss försiktighet. Informanternas relation till första- och andraspråkstalarna (affiliation) kan beskrivas som balanserad.
Materialet som presenterats i artikeln är mycket begränsat och dessa
slutsatser kan enbart ses som tolkningar av tre individers erfarenheter
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och språkbiografiska berättelser. Som undersökningen visat finns individuella skillnader i informanternas synsätt och man kan inte generalisera
resultatet. För att kunna få en mer omfattande bild av äldre invandrarnas relation till sina språk behövs det ett större material med mer
djupgående analyser. Studien är dock en inledning till vidare diskussion
om hur invandrarnas relation till olika språk kan förändras genom tiden
och den väcker förhoppningsvis intresse för vidare forskning i ämnet.
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Om språkliga resurser i konstruktionen av
diskursiv identitet i elevers gruppsamtal

Sofia Svensson
Vi människor är sociala varelser som ständigt interagerar med andra i
vår omgivning. Genom språklig interaktion bygger vi tillsammans upp
en gemensamt konstruerad förståelse av oss själva, varandra och omvärlden. Vi samkonstruerar också våra identiteter vilka kan ses som roller
som vi intar och tilldelar andra i diskursen. Syftet med studien av det
trepartssamtal i grundskolemiljö som beskrivs i denna artikel är att
belysa elevernas verbalspråkliga och kroppsspråkliga resurser som används i deras identitetskonstruktioner. Av utrymmesmässiga skäl måste
studien begränsas och fokus kommer därför att läggas på en av eleverna
i samtalet, Dalilah.
Den forskningsfråga som ligger till grund för studien lyder:
– Med vilka verbalspråkliga och kroppsspråkliga resurser konstrueras
den diskursiva övergripande roll som Dalilah intar och tilldelas i detta
gruppsamtal i skolpraktik?

Teoretiska utgångspunkter
Jag ser samtalsanalys (hädanefter kallad CA efter engelskans Conversation Analysis) som en metod med teoretiska antaganden om hur
man kan betrakta samtal och interaktion. En viktig utgångspunkt inom
CA är att samtal är strukturerade i detalj och alla socialt kompetenta
interaktörer tar hänsyn till denna strukturella ordning (Sidnell & Stivers
2014:2). Yttranden produceras sekventiellt tur för tur i interaktionen och
samtalsdeltagarna talar företrädesvis en i taget. Exempelvis kan en fråga
följd av ett svar, eller en hälsning följd av en hälsning utgöra en sekvens.
Relativt ofta inträffar dock överlappningar, vilket innebär att två eller
flera personer talar samtidigt, men om det händer avbryts det samtidiga
talet snabbt (Sacks m.fl. 1974:700).
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Ett annat viktigt teoretiskt antagande inom CA är alla yttranden i den
sekventiella organisationen är beroende av både föregående och kommande yttranden, d.v.s. att de är både kontextberoende och kontextförnyande (Heritage1989:22). Dessutom menar man att alla samtalsdeltagare strävar efter intersubjektivitet, d.v.s. gemensam eller delad förståelse av omvärlden, vilken uppstår genom samtalets sekventiella
organisation. Om missförstånd uppkommer i konversationen vinnlägger
sig därför samtalsdeltagarna om att så snabbt som möjligt reparera detta
så att alla förstår vad som sägs och menas i interaktionen (Hutchby &
Wooffitt 2008:64). Ytterligare ett grundläggande teoretiskt antagande
inom CA är att allt in i minsta detalj i en interaktion är relevant. Inget
lämnas åt sidan av den som analyserar samtalet (Heritage 1989:22).
Jag ansluter till socialkonstruktivismens anti-essentialistiska synsätt
på identiteter (Berger & Luckman 1966; De Fina m.fl. 2006). Enligt detta
ses identiteter som sociala processer (Hall 2000) som samkonstrueras
genom språklig förhandling i interaktionella situationer. Identiteter anses vara något man gör snarare än något man är (De Fina 2011:267;
Sacks 1984) och de ses som dynamiska, föränderliga och kontextberoende (Ochs 1993). Genom den sekventiella organisationen av tal i interaktion växer samtalsdeltagarnas diskursiva identiteter fram i den lokala
samtalskontexten beroende på vad de gör och säger samt vad som
händer i samtalen (Zimmerman 1998:87–106). Exempel på diskursiva
identiteter kan vara talare, lyssnare, uppringare, utfrågare o.s.v. och
dessa identiteter kan skifta under samtalets gång.

Material
Studiens material är insamlat på en F–6-skola i Sverige med 98 procent
elever med annat modersmål än svenska. Eleverna i två femteklasser
tränade hösten 2013 sitt expressiva skrivande genom att tre–fyra gånger
per vecka skriva dagbok på morgonen i skolan och berätta om och
beskriva ett ögonblick som de hade upplevt under det gångna dygnet
eller helgen. Dessa handskrivna texter samlades in av mig och jag
organiserade även gruppsamtal om texterna, vilka kontinuerligt spelades
in under hela höstterminen.
Tre elever deltar i det tre minuter och 40 sekunder långa arrangerade
samtal som är utgångspunkten för studien. En pojke har här fått det
fingerade namnet Isaak och två flickor kallas här Dalilah och Branka.
Eleverna har instruerats av mig att ensamma i ett grupprum på skolan
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läsa upp eller återberätta sina morgondagbokstexter för varandra, strax
efter att texterna skrivits, och sedan samtala med varandra om dem. Till
sin hjälp har de fått utdelade stödfrågor av mig som de har med vid
samtalet. Eleverna har informerats om att samtalet ska spelas in på en
pekplatta med ljudupptagnings- och videokamerafunktion samt på
diktafon. Inspelningstekniken sköts av eleverna själva.

Metod
Det inspelade samtalet analyseras med hjälp av Conversation Analysis
(Sacks m.fl. 1974, Sidnell & Stivers 2014). Det är en induktiv metod, vilket bland annat innebär att jag som forskare inte arbetar utifrån någon i
förväg uppställd hypotes. Samtalet studeras upprepade gånger och analysen grundas i det iakttagbara, i det som sägs och görs i samtalet. Återkommande mönster av språkliga resurser i interaktionen identifieras. De
språkliga resurserna används i deltagarnas samkonstruktion av diskursiva identiteter, vilket redogörs för nedan.
Materialet har transkriberats enligt Jeffersons konventioner för transkription av samtal (se Schegloff 2007:265–269). Den detaljerade transkriptionen fungerar som en hjälp i analysarbetet, men de inspelade
film- och ljudfilerna utgör det primära källmaterialet på vilket analyserna bygger. Vad de olika specialtecknen i utdragen ur transkriptionen
betyder går att utläsa i transkriptionsnyckeln, se Appendix.

Analys
Analysen av det inspelade samtalet utgår från de faser som samtalet
består av och som visar att eleverna utför den uppgift de har ålagts.
De urskiljbara faser jag funnit i samtalet är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Isaak och Dalilah inleder samtalet och startar film- respektive ljudinspelning.
Dalilah återberättar sin morgondagbokstext.
Isaak ställer frågor till Dalilah om texten och Dalilah svarar.
Dalilah uppmanar Branka att läsa sin text och Branka läser upp den.
Dalilah ställer frågor till Branka om texten och Branka svarar.
Dalilah uppmanar Isaak att läsa sin text och Isaak läser upp den.
Dalilah ställer frågor till Isaak och Isaak svarar.
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8.

Isaak och Dalilah samtalar om inspelningsapparaturen och
stänger av den.

Analysen av faserna visar att Dalilah är den mest aktiva talaren i samtalet, eftersom hon är verbalt delaktig i alla faser. Hon intar en viss övergripande roll i samtalet, vilket hon gör med hjälp av olika språkliga
resurser så som självnominering, genom att ta initiativ att ställa frågor
till de övriga samtalsdeltagarna och genom att hitta på en egen övrig
fråga. Vidare gör hon det genom uppföljningar på de andras responser,
genom turtilldelning verbalt och kroppsspråkligt (med blickar och
gester) samt genom att ta beslut om att en fråga ska hoppas över. De
språkliga resurser som används i Dalilahs rollkonstruktion exemplifieras
nedan med utdrag ur det transkriberade samtalet, se respektive underrubrik.

Självnominering
I samtal turas deltagarna om att tala, tilldela varandra turer, eller själva
ta nästa tur, vilket sker enligt ett speciellt system för turtagning (Sacks
m.fl. 1974:716–720). Dalilah nominerar sig själv (Lindström 2008:125–
127) som nästa talare 18 gånger under det 3 minuter och 40 sekunder
långa samtalet. Det sker när hon inte har tilldelats turen verbalt eller
kroppsspråkligt (genom t.ex. blickar eller gester) av någon annan deltagare. Isaak nominerar sig bara sju gånger själv som näste talare och
Branka gör det inte någon gång.
Ett exempel när Dalilah nominerar sig själv som nästa talare är när
hon börjar återberätta vad hon har skrivit i sin morgondagbok när filmoch ljudinspelningarna har startats, se utdrag 1.
Utdrag 1.
1

*ISA:

⌈((startar filminspelningen på pekplattan))⌉

2

*DAL:

⌊

°å°

⌋

okej

3

*DAL:

⌈((startar diktafonen framför sig))⌉

4

*ISA:

⌊

jag har redan börjat

5→

*DAL:

⌈

6

*ISA:

⌊((går och sätter sig ner vid bordet, öppnar

7
8→
9
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oke:j ≋

⌋

⌉

sin morgondagbok))⌋
*DAL:

≋ mitt ögonblick var att em ((klickljud med
tungan)) i det va lördagkväll […]
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Eleverna har inte fått några instruktioner om i vilken turordning de ska
börja tala, men Dalilah är alltså den som nominerar sig själv som första
dagboksåterberättare i samtalet (rad 5 och 8). Varken Isaak eller Branka
protesterar mot denna eller andra självnomineringar som Dalilah gör
under samtalets gång.

Initiativ att ställa frågor
När Dalilah vid ett annat tillfälle har nominerat sig själv och tagit över
turen från Isaak fortsätter hon strax att ta initiativ och ställa frågor sju
gånger i den följande sekvensen då Branka har läst upp sin morgondagbokstext, se utdrag 2.
Utdrag 2.
45

*BRA:

°((harkling))° mitt ögonblick va att på

46

lördags var mina kusiner här och vi

47

grillade och vi ((harkling))var och lek-

48

vi var ute och lekte

49→

*DAL:

vad tänkte du på när det hände

Eleverna har inte fått några instruktioner om vem som ska ställa vilka
frågor till vem under samtalet, men genast när Branka har läst klart sin
morgondagbokstext nominerar alltså Dalilah sig själv som nästa talare
och börjar ställa de frågor som finns på det utdelade stödpappret till
henne. Dessutom nominerar Dalilah sig själv som frågeställare även till
Isaak sju gånger och Isaak nominerar sig själv som frågeställare till
Dalilah fem gånger, men Branka gör det inte någon gång alls.

Egen påhittad övrig fråga
Dalilah är den enda samtalsdeltagare som själv hittar på en övrig fråga i
samband med uppläsningen av morgondagbokstexterna (inget om detta
nämns på pappret med stödfrågorna). När Isaak har återberättat sin text
om att han inte kunde sova och låg vaken och såg på teve flera timmar
föregående natt utannonserar Dalilah sin fråga med vad som inom CA
kallas ett ”företal” (Lindström 2008:184), genom att säga jag ska ställa till
dig övriga frågor (rad 107). Detta kan enligt Lindström ske för att ”övergången till handlingen annars kan te sig abrupt” (2008:185). Därefter
ställer Dalilah en fråga till Isaak som skulle kunna uppfattas som genant
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när hon frågar hade du en barbidocka med dig (rad 108), eftersom det
kanske inte tillhör vanligheterna att pojkar i elvaårsåldern leker med
dockor, se utdrag 3.
Utdrag 3.
107→

*DAL:

jag ska ställa till dig övriga frågor

108

*DAL:

(.) hade du en barbidocka med dig

109

*ISA:

⌈

110

*DAL:

⌊((ler))⌋

111

*DAL:

°(br⌈a)°

112

*ISA:

113

⌉

nej

⌉

⌊(grats)⌋ ((skrattar, reser sig, går
fram till pekplattan))

[…]
121

*ISA:

((stänger av filminspelningen))

De stödfrågor som tidigare använts i samtalet ger samtalet en institutionell prägel och frågorna besvaras pliktskyldigt, om än inte alltid så
uttömmande. Jag menar att samtalet går ur den institutionella ramen
när Dalilah ställer sin övriga fråga då frågans innehåll är oväntad i sammanhanget. Att hon utannonserar frågan med ett företal kan också tyda
på att Dalilah är medveten om att hon är på väg att gå utanför den
institutionella ramen, vilket ingen av de övriga samtalsdeltagarna verkar
ha något emot. Isaak avfärdar bara frågan med ett nej (rad 109). Därefter
går han fram till pekplattan och det är förmodligen han som stänger av
filminspelningen (raderna 112–113 och 121).

Uppföljningar
När Dalilah har ställt frågor till Branka och Isaak följer hon upp deras
responser med diskurspartikeln okej. Den responsgivande diskurspartikeln ger klartecken att föregående talares tur har ”tagits emot och accepterats” (Lindström 2008:84), se utdrag 4.
Utdrag 4.
67

*DAL:

var du ensam eller var det flera personer med

68

*BRA:

det var jag och mina kusiner och mina

69
70→
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Dalilahs agerande med evaluerande uppföljningar på svaren hon får på
sina frågor skulle kunna liknas vid en lärarroll. Det är vanligt att läraren
leder klassrumsinteraktionen och ställer frågor till eleverna, vilka
eleverna besvarar och responserna följs sedan ofta upp och värderas av
läraren (Sinclair och Coulthard 1975). I utdraget ovan bekräftar Dalilah
med diskurspartikeln okej att kamratens svar duger, men ingen av de
övriga deltagarna gör några sådana uppföljningar i samtalet.

Turtilldelning
Vid sex tillfällen tilldelar Dalilah de andra samtalsdeltagarna turer, förutom när hon ställer frågor om texterna, medan Isaak endast försöker
göra det en gång och Branka bara gör det tre gånger. Vid två tillfällen
gör Dalilah det med hjälp av kroppsspråkliga resurser som huvudskakningar och blickar riktade mot Branka och genom att vända sig mot
Isaak. Vid de övriga tillfällen som Dalilah tilldelar någon en tur sker det
verbalt, som i exemplet i utdrag 5.
Utdrag 5.
83→

*DAL:

var så god Isaak

84

*ISA:

måndag fjortonde oktober ∆tvåtusentretton∆

85

igår så kunde jag inte sova för att jag hade

86

ont i huvudet […]

I utdraget ovan är Dalilah till och med extra explicit verbalt då hon på
rad 83 säger var så god Isaak när hon menar att det är hans tur att läsa
upp sin morgondagbokstext.

Beslut om överhoppning av fråga
Att Dalilah är extra tydlig med turtilldelningen i sekvensen i utdrag 5
kan bero på att hon och Branka just hamnat i en situation där de uppger
att de inte förstod någonting när Dalilah håller på att ställa frågor till
Branka men får problem med uppläsningen av en fråga, se utdrag 6.
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Utdrag 6.
(.) hur ⌈reagerade⌉ ≋

71

*DAL:

Hur ∇regera:∇

72
73

*ISA:
*DAL:

⌊REAGERADE⌋
≋ i så fall dom andra som var med

74

*BRA:

⌈(2.1) ((tittar på Dalilah, skakar på huvudet))⌉

75

*ISA:

⌊((ler, tittar in i kameran, skakar överkroppen

76

⌋

som i dans))

77→
78

*DAL:
*DAL:

⌈
|

∬∆jag förstog ingenting∆∬
⌉
((skakar på huvudet mot Branka))|

79

*ISA:

⌊((plojar med kameran, fortsätter göra

80

*ISA:

dansrörelser[…]))

81→
82

*BRA:
*DAL:

°inte jag heller°
°hoppa över°

⌋

Det kan förmodas vara frågan på raderna 71–73 som flickorna inte
förstod, vilket indikeras av Dalilahs felläsning på rad 71 och reparationen som hon själv initierar på samma rad samt Isaaks s.k. annaninitierade reparation på raden därpå. Det faktum att de inte förstod verkar
göra att flickorna går utanför uppgiften och för ett metaresonemang
med varandra när de viskar och talar med lägre ljudvolym (rad 77).
Därefter tar Dalilah ett beslut om att frågan ska hoppas över (rad 82).

Deontisk auktoritet
Ytterligare ett intressant mönster som framträder vid analysen av samtalet har att göra med den deontiska auktoritet som Dalilah uppvisar i
interaktionen med klasskamraterna. Stevanovic och Peräkylä definierar
deontisk auktoritet som ”someone’s […] right to determine other’s
future actions” (2012:297). I samtalet är det Dalilah som avgör och
beslutar vad de andra samtalsdeltagarna ska göra. Hon är den enda som
tilldelar de andra turer för att de ska göra något, t.ex. när Isaak ska läsa
sin morgondagbokstext (se rad 83 i utdrag 5 ovan). Likaså sker det när
Dalilah beslutar att det är dags för Branka att läsa upp sin morgondagbokstext. Upprepade gånger tilltalar hon Branka och uppmanar henne
att ta turen genom att säga hennes namn, se utdrag 7.
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Utdrag 7.
39→

*DAL: Branka ∬jag ska ta det samtidigt ditt ögonblick∬

40

*BRA: (2.5) ((håller upp sin hand och viftar med

41

fingrarna mot Dalilah))

42→

*DAL: ‡Branka‡

43→

*BRA: °ska jag lä-°

44

*DAL: ja↗

45

*BRA: °((harkling))° mitt ögonblick va att […]

Branka verkar emellertid osäker på vad Dalilah vill att hon ska göra när
Dalilah lämnar över turen till henne på rad 39 och 42, kanske beroende
på att Dalilah inte uttrycker sig explicit verbalt. Hon använder t.ex. inte
typiska deontiska modala hjälpverb som bör, ska eller måste (Stevanovic
& Peräkylä 2012:299). Branka frågar då Dalilah om hon ska läsa (rad 43)
och inte förrän Dalilah har svarat ja (rad 44) gör Branka verkligen det.
Branka tillskriver här Dalilah den deontiska auktoriteten i samtalet
eftersom hon inväntar Dalilahs explicita tillstånd att få läsa upp sin
morgondagbokstext innan hon gör det. Varken Isaak eller Branka
tilldelar turer för att någon annan ska göra något i samtalet.

Övergripande ledarroll
Vid analysen av detta arrangerade gruppsamtal mellan elever i årskurs
fem framträder sammanfattningsvis ett mönster som visar att den diskursiva identitet Dalilah verkar inta och tilldelas av de övriga samtalsdeltagarna kan beskrivas som en övergipande ledarroll. Dalilah orienterar sig mot denna identitet genom att använda språkliga resurser som
t.ex. självnominering 18 gånger medan Isaak bara gör det sju gånger och
Branka inte gör det någon gång.
Vidare tilldelar Dalilah de andra samtalsdeltagarna turer sex gånger,
förutom när hon ställer frågor, vilket är dubbelt så många gånger som
Branka gör det och Isaak gör det endast en gång. Dalilahs turtilldelning
sker ofta explicit verbalt men även via kroppsspråk och blickar. Hon
orienterar sig också mot den övergripande ledarrollen genom att ta
initiativ att ställa många frågor. Hon ställer elva frågor från det utdelade
pappret med stödfrågor om dagbokstexterna till de andra samtalsdeltagarna medan Isaak bara ställer fem sådana frågor och Branka inga
alls.
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Likaså intar Dalilah den övergripande ledarrollen genom att följa upp
flera av de övrigas responser, vilket ingen av de andra gör. Dessutom
orienterar hon sig mot denna identitet genom att besluta att en fråga kan
hoppas över samt genom att hitta på en övrig fråga till en av de andra
samtalsdeltagarna, vilket varken Isaak eller Branka gör.
Med dessa språkliga resurser konstruerar således Dalilah den diskursiva identitet och ledarroll som hon orienterar sig mot under detta
arrangerade gruppsamtal i skolpraktik. Dessutom tilldelar de övriga
samtalsdeltagarna Dalilah denna ledarroll. Detta sker genom att de t.ex.
inte protesterar när hon nominerar sig själv som nästa talare, när hon
ställer fler frågor än de andra eller när hon hittar på en egen övrig fråga.
Därtill orienterar sig Dalilah mot den övergripande ledarrollen genom
att utöva deontisk auktoritet och besluta vad de andra deltagarna ska
göra i samtalet. Även Branka och Isaak tilldelar Dalilah deontisk auktoritet då hon tillåts bestämma vad de ska göra i samtalet.
Resultaten av studien visar sammanfattningsvis att deltagarna samkonstruerar varandras diskursiva identiteter via språkliga resurser i
interaktionen. Dalilahs diskursiva identitet kommer till uttryck genom
den övergripande ledarroll hon intar i samtalet, men hennes identitet
kan naturligtvis synas vara en helt annan i en annan kontext med andra
samtalsdeltagare.

Appendix
Transkriptionsnyckel
(.)
(2.3)

mikropaus under 0,5 sekunder
paus mätt med tiondels sekund

⌈⌉
| |

topp start och stopp överlappande tal
mitten start och stopp överlappande tal

⌊⌋
((sätter sig ner))
(hej)
≋
°gren°
∇grenen är stor∇
Δgrenen är storΔ
∬grenen är stor∬
he:j
skri-

botten start och stopp överlappande tal
transkriberarens kommentarer
osäker transkription
turen fortsätter på följande rad
sägs med svag röst
långsamt tal
snabbt tal
viskar
förlängning av föregående ljud
avbrutet ord
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Vi döva har som ett hemligt språk som
inte hörande förstår
Om språklig rörelse och identitet i texttelefonsamtal

Åsa Wengelin & Carin Roos
I föreliggande artikel intresserar vi oss för hur människor anpassar sig
till kommunikationsvillkor som ges av kommunikationssituation och
medium. Det medium vi har valt som exempel är dövas texttelefonsamtal. Texttelefonsamtal är intressanta av flera anledningar, varav två är
extra relevanta för den här artikeln: För det första var texttelefonin den
första teknologin som tillät skriftlig distanskommunikation online, vilket
vi här definierar som en kommunikationssituation där båda deltagarna
är närvarande samtidigt i tiden. Den kan alltså sägas vara en föregångare
till de chatt-teknologier som används av en stor del av den svenska
befolkningen idag. Den innebar en genomgripande förändring för
många döva och för deras anhöriga, vänner och bekanta. För det andra
tillåter teknologin endast skriftlig kommunikation och det skapar en
kommunikationssituation där den tänkta huvudanvändaren, en döv
person, måste kommunicera på sitt andraspråk, skriven svenska, oavsett
om hen kommunicerar med en döv person som har samma förstaspråk,
svenskt teckenspråk, eller en hörande person som har svenska som
förstaspråk. Inspirerade av Lis (2011) translanguaging-begrepp och
”moment analysis” undersöker vi med hjälp av inspelade texttelefonsamtal och metareflektioner över desamma hur användarna anpassar
sina språkliga processer och uttryck till de här ramarna.

Texttelefonsamtal
Texttelefonen introducerades i Sverige 1974 och är som vi nämnde ovan
ett tidigt system för att kommunicera skriftligt on-line på distans.
Teknologin skiljer sig därmed från kommunikationssystem som är mer
offline, såsom brev eller e-post, där deltagarna inte nödvändigtvis
behöver vara närvarande vid samma tidpunkt och därmed inte heller vet
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när de kan räkna med svar. När tekniken introducerades hade varje
användare en fristående apparat som bestod av en liten skärm och ett
tangentbord. Den kopplades in på det vanliga telefonnätet och en lampa
blinkade när det ringde. Idag finns det såväl fristående apparater som
datorbaserade texttelefonprogram.
En av de mest intressanta egenskaperna med den tidiga texttelefonin
är att den tillät kommunikation som var fullständigt online. Även om
texttelefoni och chatt för övrigt fungerar på likartade sätt är detta något
skiljer dem åt. De flesta datorchattar idag fungerar på så sätt att avsändaren först skriver ett meddelande och sedan trycker på sändknappen.
Mottagaren ser meddelandet först när det är färdigskrivet och vet inte
om det har blivit redigerat längs med vägen. Chattare kan alltså
visserligen skriva om varandra lite grand men de kan inte ”prata i munnen på varandra” som i talade telefonsamtal. De tidiga texttelefonerna
däremot, gav samtalsdeltagarna full frihet att skriva när de ville. Båda
deltagarna kunde skriva samtidigt och båda kunde se varje nedslag som
gjordes. Det var alltså fullt möjligt att ”tala i munnen på varandra”. Hur
detta kan yttra sig framstod med all önskvärd tydlighet när vi lät
hörande personer, som inte vara vana vid texttelefoni, försöka lösa en
given uppgift med hjälp av texttelefonsamtal (Wengelin, 2007). I exemplet nedan ser vi hur den ena samtalsdeltagaren (normalt typsnitt) i det
fallet började skriva ”ja vet men jag”: Samtidigt skriver den andra (fetstil)
”Ett litet”. Det såg ut så här på både skärmarna (Wengelin, 2007 S. 299):
ja vetEt tm leint ejta g

Den stora möjligheten för deltagarna att samtidigt bidra till texttelefonsamtalet på ett liknande sätt som i talade samtal ledde tidigt döva till att
utveckla turtagningskonventioner för texttelefonsamtalen. I början avslutades vanligen varje tur med COM men idag används vanligen en
asterisk för att markera slutet på turen. Trots att texttelefoni har använts
av döva under lång tid är det ytterst lite studerat. När det har studerats
har fokus dessutom inte varit på skrivandet, även om det finns enstaka
studier (se t.ex. Mozzer-Mather, 2002), utan på de effekter texttelefoni
har haft på livsvillkor och sociala kontakter, och på tekniken i sig (se
Bowe, 2002; Roos & Wengelin, kommande). Däremot finns det en hel
del studier som ur ett färdighetsperspektiv undersökt andraspråksegenskaper i dövas textskrivande (se översikter i Knoors & Marschark, 2014
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och Svartholm, 2010). De senare har framför allt fokuserat på svårigheter i skrivandet.
Texttelefonin är idag inte längre den enda, eller ens den mest använda tillgängliga teknologin för dövas skriftliga onlinekommunikation.
Som Kyle & Richter (2000) påpekar, används även chattar och SMS i
stor utsträckning. SMS har haft stort inflytande som självständighetsstärkande teknik för ungdomar genom sin möjlighet att låta användarna
snabbt och enkelt skapa kontaktytor (Akamatsu, Mayer och Farrelly,
2006). Nya tekniker uppskattas generellt eftersom de har bidragit till att
ge skrivandet friare och mindre prestigefyllda former. Som noterades i
inledningen är all form av skrivande en andraspråksaktivitet för döva
och de är väl medvetna om att de anses ha svårigheter med skrivande.
Därför underlättas deras kommunikation av en kommunikationssituation
med andra normer än textskrivandets. (Bowe, 2002; Mozzer-Mather,
2002; Power & Power, 2004).

Lis translanguaging-begrepp
Translanguaging är ett begrepp som har definierats och använts på lite
olika sätt. Se till exempel Baker (2006) och Garcia (2009). I den här
artikeln har vi valt att använda Lis (2011) translanguaging-begrepp som
i sin tur bygger på det languaging-begrepp som beskriver språkanvändning som en process för kunskapsinhämtning, meningsskapande, artikulering av tankar och kommunikation om språk. Translanguaging
innebär i det sammanhanget att språkanvändare rör sig mellan och
bortom olika lingvistiska strukturer och system, inklusive olika modaliteter. Det inkluderar språkhandlingar som går utöver kombinationer
av och växlingar mellan strukturer och system, samt bortom överföring
av information och representation av värden, identiteter och relationer.
Det för samman dimensioner av språkanvändares personliga bakgrund,
erfarenheter och omgivning med deras attityder, föreställningar och
ideologier i något som Li kallar translanguaging space. Här inte bara
möts identiteter, värden och praktiker utan de smälter samman till nya.
Li ser kreativitet och kritik som fundamentala begrepp för translanguaging. Kreativitet definierar han som förmågan att välja mellan att
följa eller strunta i regler och normer, att flytta gränser mellan det
konventionella och det nytänkande. Med kritik menar han möjligheten
att använda tillgänglig information systematiskt, insiktsfullt och på ett
adekvat sätt för att reflektera över kulturella, sociala och språkliga syn183
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sätt samt för att ifrågasätta och problematisera etablerade föreställningar. För att kunna vara kreativ måste man enligt Li vara kritisk: utan
kritik kan man inte flytta gränser menar han. I många studier används
translanguaging-begreppet för att studera hur språkanvändare rör sig
mellan olika språks strukturer. Texttelefoni tillåter som sagt inte döva
språkanvändare att använda sitt förstaspråk och vid första anblick kan
det tänkas begränsa möjligheten till translanguaging, men i den här
artikeln försöker vi ändå visa hur användarna på ett kreativt och
dynamiskt sätt flyttar gränser och rör sig mellan olika språkliga system.

Material och metoder
Med viss rätt kan man troligen argumentera för att studier av skriftbruk
taget ur sitt sammanhang inte ger en helt rättvisande bild av fenomenet.
Trots det har vi för materialinsamlingen i den här studien valt ett något
annorlunda metodologiskt angreppssätt än det rent etnografiska. Materialet kommer från forskningsprojektet ”Kommunikationsflödet i texttelefonsamtal1” vars ursprungliga syfte var att jämföra skrivande i online-dialoger med skrivande i mer traditionella textproduktionssituationer. Vi kombinerade inspelningar av autentiska texttelefonsamtal och
intervjuer om texttelefonanvändning med experimentellt insamlade texttelefonsamtal och reflekterande texter i monologform. I de sistnämnda
reflekterar projektdeltagarna alltså över sin texttelefonianvändning. Alla
texttelefonsamtal och all textproduktion spelades in med tangentloggningsprogrammet ScriptLog (Strömqvist & Karlsson 2001) vilket innebär
att vi i efterhand kan spela upp det som skrivits och se inte bara hur den
slutliga texten eller det slutliga texttelefonyttrandet ser ut utan också vad
skribenten gjorde på vägen, såsom att pausa och/eller redigera.
23 personer deltog i studien. Elva tillhörde en yngre grupp och var
16-18 år gamla gymnasieelever och tolv tillhörde en något äldre grupp
och var 40-65 år gamla. Totalt deltog 17 kvinnor och 6 män. Urvalet av
de två grupperna baserades på att de olika åldersgrupperna har olika
perspektiv på teknologi och kommunikation. Medan deltagarna i den
äldre gruppen har upplevt hur det var att inte ha tillgång till teknologi
för online-kommunikation på distans har de flesta av de yngre deltagarna vuxit upp i ett föränderligt teknologisamhälle och har därmed
ett annat perspektiv på tillgång till teknologi. Alla deltagare ombads att i
1

FAS 2002-0606: Kommunikationsflödet i texttelefonsamtal.
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text beskriva sin texttelefonanvändning och vad texttelefonen betydde
för dem. Alla intervjuades också om sin texttelefonanvändning i
semistrukturerade intervjuer som genomfördes på svenskt teckenspråk
av Carin Roos, en av artikelförfattarna. Båda grupperna ombads också
att sätta texttelefonen i relation till andra kommunikationsteknologier.
De experimentellt insamlade texttelefonsamtalen utgjordes av så
kallade map-task-dialoger (Andersen m.fl., 1991). Det fungerar på så sätt
att två personer får i uppgift att kommunicera med varandra om en
vägbeskrivning. Person 1 har en karta med en inritad väg på och person
2 har en karta utan den inritade vägen. De kan inte se varandras kartor.
Med hjälp av instruktioner från person 1 ska person 2 rita in vägen även
på sin karta. Vad ingen av de två vet när de börjar är att kartorna inte är
exakt likadana. Genom att de blir tvungna att reda ut missförstånd som
uppkommer på grund av detta blir konversationerna sällan så ensidiga
som uppgiften först kan ge sken av. Detta är ett uppenbart exempel på
material som inte kommer från ett vardagligt eller autentiskt sammanhang men som komplement till sådana data kan det bidra till att göra
bilden av texttelefonanvändning mer fullständig. För det första försäkrade det oss om en viss mängd data från alla deltagare. För det andra
leder uppgiften ofelbart till en hel del småprat om uppgiftens fånighet i
sig och det leder ofta över på annat vardagligt småprat. Och för det
tredje hade alla deltagare ett texttelefonsamtal aktuellt i huvudet när de
intervjuades och när de skrev en text om sitt texttelefonanvändande.
Detta ledde till att de lätt kunde associera till texttelefonkonventioner i
sina metareflektioner.
Utöver de experimentella texttelefonsamtalen installerade vi också
tangentloggningsprogrammet hemma hos en av deltagarna och spelade
in hennes vardagliga samtal med sina vänner. De 23 förstnämnda deltagarna informerades i förväg om projektets syfte, att de skulle få vara
anonyma och att de när som helst kunde dra sig ur och de gav efter det
sitt samtycke skriftligt. Vännerna som råkade kommunicera med deltagaren vars vardagssamtal spelades in informerades i samband med
respektive samtal och har i efterhand även samtyckt skriftligt till att
medverka.
För analyserna har vi för det här kapitlet valt att inspireras av Lis
(2011) ”moment analysis”. Li argumenterar för att begreppet är användbart för att analysera hur språkanvändningsmönster skapas och förändras med utgångspunkt i hur språklig struktur eller språkliga handlingar används vid något tillfälle eller under någon tidsperiod av en eller
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flera språkanvändare, och så småningom adopteras av andra språkbrukare. Li menar vidare att moment analysis riktar vår uppmärksamhet
mot den typen av händelser med hjälp av en kombination av olika typer
av data: observationer och/eller inspelningar av naturligt förekommande
interaktion och metaspråkliga data, alltså språkanvändares reflektioner
över sin egen språkanvändning. Vårt material tillåter inte användning av
moment analysis fullt ut utan vi har som sagt fått nöja oss med inspireras av den. För det första kan vårt material endast i viss utsträckning
anses innehålla naturligt förkommande interaktion. För det andra har
det inte samlats in över någon längre tid och för det tredje är våra
intervjuer inte stimulated-recall-intervjuer. Vi har alltså inte suttit ner
med deltagarna och identifierat enskilda händelser i just deras samtal för
vidare diskussion. Våra intervjuer och det reflekterande textskrivandet
skedde visserligen direkt efter de experimentella inspelningarna av
texttelefonsamtal men deltagarna fick reflektera fritt över sin texttelefonanvändning. Utifrån det material vi samlat in har vi identifierat fenomen
som både förekommer i texttelefonsamtalen och som diskuteras antingen i intervjuerna eller i de reflekterande texterna, alltså fenomen som
vi både har observerat och som deltagarna har metareflekterat över. De
mest framträdande av dessa fenomen var effektivitet och vissa typer av
texttelefonkonventioner. Observationerna av dessa och dess tillhörande
metareflektioner redogör vi för i följande två avsnitt. I enlighet med Li
(2011) har vi valt att se observationerna i själva samtalen och metareflektionerna över desamma som olika fönster mot samma fenomen
och redogör därför inte för de två typerna av material separat. Istället
försöker vi använda de olika typerna av information för att tillsammans
belysa de studerade fenomenen.

Effektivitet
När man tittar på en uppspelning av ett texttelefonsamtal slås man ofta
av att den skriftliga språkproduktionen går fort. Med tangentloggning
går detta dessutom lätt att mäta. Redan 2002 visade Wengelin (2002) att
döva deltagare i ett skrivprojekt hade korta tider mellan sina tangentbordsnedslag jämfört med hörande skribenter vid uppgiftsdriven textproduktion i en experimentsituation. I den här studien jämför vi egentligen inte grupper med varandra men vi kan ändå konstatera att deltagarna i det här projektet skriver lika snabbt eller snabbare än de som
deltog i Wengelins studie från 2002. I intervjuerna framkommer två
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olika perspektiv på effektivitet. För det första är det ingen tvekan om att
texttelefonen när den infördes gav tillgång till distanskommunikation
som var mycket effektivare än tidigare än vad man tidigare hade haft
möjlighet till. Det ser vi framför allt genom att deltagarna beskriver hur
de plötsligt kunde kommunicera utan hjälp av andra. Deltagaren IngMarie säger till exempel:
Äntligen kunde jag ringa till dem [kompisarna] och inte behöva be
min mamma om hjälp.

Samtidigt som texttelefonin på sitt sätt bidrog till en effektivare distanskommunikation går det emellertid inte att komma ifrån att det rent
motoriskt tar längre tid att producera språk skriftligt än med teckenspråk. Ur det perspektivet är den inte så effektiv. En av deltagarna
påpekar att texttelefonsamtal inte precis är ”direktsamtal” utan snarare
en massa väntan. En annan jämför texttelefonsamtal med teckenspråkssamtal via 3G och konstaterar att de senare känns bra jämfört med texttelefonsamtal ”för vi tecknar mer spontant”. Texttelefonsamtal är alltså
mycket ineffektivare än tecknade och talade samtal. För att samtalen ska
flyta på utan långa pauser eller väntetider menar de flesta av våra deltagare därför att det är viktigare att skriva fort än att skriva korrekt. Ett
sätt att skriva fort är att vara en effektiv tangentbordsanvändare, d.v.s. en
som skriver många tecken på kort tid och det verkar som sagt de flesta
av våra deltagare göra. Att vara en skicklig tangentbordsanvändare är
emellertid inte det enda sättet att vara en effektiv texttelefonanvändare.
Andra sätt att uppnå effektivitet framkommer framför allt när våra döva
deltagare jämför sitt texttelefonvändande med hörande, ovana texttelefonanvändares. Deltagaren Alice säger till exempel:
Om man ringer hörande går det långsamt men om man pratar med döva
går det jättesnabbt

Deltagaren Irene håller med:
De [hörande] måste alltid vara så noga

Hon fyller på med en uppmaning:
Men sudda inte! Skriv bara!
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Genom sina beskrivningar av hörandes ineffektivitet i texttelefonsamtal
framhåller våra deltagare alltså sin syn på texttelefonsamtal som något
som borde gå snabbt och effektivt och genom sitt uttalande om att sudda
framhåller Irene redigeringar som ett ineffektivt beteende. En ny titt på
det inspelade materialet ger vid handen att våra döva deltagare inte bara
är snabba på tangentbordet utan också redigerar betydligt mindre i
texttelefonsamtalen än vad de gör i textuppgiften. Medeltalet för mängden redigerade tecken är i produktionen av de reflekterande texterna
18% och för de experimentella dialogerna 9%. För de autentiska dialogerna är det ännu lite mindre, men eftersom de är så få bör man vara lite
försiktig med den uppgiften. På samma sätt ser det ut med pauser.
Medan pausfrekvenserna räknade i pauser per nedslag är 0,36 för de
reflekterande texterna är motsvarande siffra för map task-dialogerna
0,112. Det växer alltså fram en bild av texttelefonsamtal som ett snabbt
och effektivt skriftbruk där man vare sig bör tänka för länge eller ändra
för mycket. Ett annat sätt att effektivisera är de språkliga val man gör
och dem diskuterar vi i nästa avsnitt.

Skriftspråkskonventioner
Svenskan i texttelefonsamtal ser på många sätt annorlunda ut än skriven
standardsvenska. Nedan ser vi ett utdrag (med fingerade namn) ur ett av
de autentiska samtalen i projektet. Notationen inom vinkelparenteserna
beskriver egenskaper i processen och inte hur det såg ut på skärmen för
texttelefonanvändarna. Siffror inom vinkelparenteser, t.ex. <2.547> visar
pauser och dess längd i sekunder och <BACKSPACE> visar ett tryck på
backspace-tangenten som raderar föregående tecken. Hade det varit
flera tryck, till exempel tre tryck på backspace-tangenten hade det stått
<BACKSPACE3> men om ingen siffra anges är det bara ett tryck och
därmed bara en raderad bokstav.
Ulla

Britta

2

menn duu.... äntligen har vi bokat rum..... bravoo va.... ja....
jättebilligt i sälen.... vandrar hem bakom turist byrån.. du
vet..va..*
<2.547> ja... jag vet var ligger nära rastplats där finns baka
tunabröd gottttt. jag har prata med olle med <2.187>3 g då

T-test visade signifikanta effekter på 0.05-nivån.
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Ulla

slockna det var batteri slut då jag lova ringa er ikväll.
<2.875> är det <2.125>3 dagar stuga<3.812> ?*
j<4.672>aaa du rätt..... <2.453>stämmer 3 dagar ja.... blir det
bra.... j<BACKSPACE>för mig är vi mkt nöjda... så jag
hoppas att ni är nöjda ocksåå... <2.063> *

Utdraget visar en del typiska drag för de texttelefonsamtal som förekommer i vårt material. För det första avslutas varje tur som förväntat av
en asterisk. Denna fungerar, som tidigare nämnts, som en turtagningssignal. Något som gjorde oss nyfikna var punkterna (….) i yttrandena.
Enligt våra deltagare signalerar de fyllda pauser. De är emellertid inte
turhållare på samma sätt som de kan vara i tal (se t.ex. Clark & Fox Tree,
2002) eftersom vana texttelefonanvändare vet att de ska vänta på
asterisken, men de fyllda pauserna signalerar ända att skribenten tänker
och avser att fortsätta prata. Vidare innehåller samtalet förkortningen
”mkt” (mycket). Att använda förkortningar är vanligt liksom att skriva
en siffra (3) istället för ordet för siffran (tre). Andra exempel på
förkortningar är ”öb” (ett ögonblick) och ”ngt” (något). Som synes bryr
sig skribenterna inte om att redigera felskrivningar i form av till exempel
för många bokstäver. Däremot raderar Ulla bokstaven j i sitt sista
yttrande och skriver istället bokstaven f som hon sedan fyller på till ordet
”för”. Vi kan bara spekulera i varför men en gissning här är att hon,
snarare än att rätta en felskrivning, ändrade sig om vilket ord hon ville
skriva och därför gjorde en redigering. Kanske började hon skriva ”jag”
och ändrade sig till ”för mig”. Andra typiska drag för texttelefonsamtalen är att yttrandena ofta består av enbart gemener och att de sällan
innehåller hela meningar. I de reflekterande texterna och intervjuerna
framgår det tydligt att deltagarna tycker att det finns effektivare sätt att
använda texttelefonen än att skriva ”korrekt” standardsvenska och att
effektivt texttelefonskrivande är en färdighet som döva, som vana texttelefonanvändare, behärskar.
I intervjuerna framkommer det bland deltagarna emellertid också en
ambivalent attityd till behärskningen av det svenska språket. Trots den
uttalade uppfattningen om att vara en kompetent texttelefonanvändare
talar flera av deltagarna också om sina egen och/eller andra dövas svårigheter med svenskan. Det verkar finnas en oro bland en del deltagare som
framför allt verkar vara relaterad till samtal med hörande. Peter säger:
Med döva är det lätt och vi struntar i om det blir fel.
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Även om man tycker att hörande är ineffektiva texttelefonanvändare
finns det alltså samtidigt en rädsla att uppfattas som dålig på svenska när
man kommunicerar med dem. I relation till detta är det intressant att
några lyfter fram texttelefonen som något som förbättrat deras svenska.
En deltagare, Elisabeth, uttrycker till och med en oro för att de yngre
som inte använder texttelefonen så mycket kommer att bli sämre på
svenska:
Vi [döva] har svårt med svenska. … om textisen försvinner är det ingen
fara för de äldre men det är en fara för de unga

Ett utdrag ur en av de yngre deltagarnas reflekterande texter ser
emellertid ut som följer:
Jag minns ingenting av mitt första möte med en texttelefon, men jag har
många bilder på mig och min gamla Svarta Maja i fotoalbumet. Mamma
har bland annat berättat att jag var tidig med mitt intresse av texttelefon,
jag kunde sitta länge och knappa på textisen utan att prata med någon.

Den här texten följer standardsvenska skriftspråksnormer och även om
korrektheten i deltagarnas texter varierar är det tydligt att deltagarna
använder olika konventioner i texttelefonsamtal och i textskrivande.
Tyvärr har vi inget material där vi kan se om deltagarna också anpassar
sitt texttelefonspråk till mottagarens status som döv eller hörande. Däremot säger deltagaren Nils om sin tolkning av andras texttelefonyttranden:
Jag försöker föreställa mig den andre och hur den brukar teckna. Då
förstår jag bättre vad de vill ha sagt

Och deltagaren Margareta säger i sin tur:
döva har ofta ett, som ett hemligt språk, som hörande inte vet om och
förstår.

De menar alltså att döva som känner varandra kan skriva på ett visst sätt
till varandra som är typiskt för döva och inspirerat av teckenspråkets
struktur. Vidare berättar de att de ibland använder skriftliga representationer av genuina tecken, alltså tecken vars munrörelse inte motsvaras av
ett svenskt ord, såsom pi, verkligen, och hyff, för säkerhets skull. Detta
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har vi emellertid inga exempel av i våra inspelade konversationer, och
samtidigt som flera av deltagarna nämner att de tänker teckenspråk i
sina texttelefonsamtal upplever många av dem att texttelefonitekniken är
utdaterad – både som teknik och rent språkligt. Den ger helt enkelt inte
samma möjligheter som teknik som tillåter teckenspråk. Deltagaren
Kristina säger till exempel:
Det [tiden med texttelefonin] har varit fantastiskt men nu vill jag se den
jag pratar med

Teckenspråk är ju av sin natur väldigt visuella och de flesta döva uttrycker att det svenska skriftspråket är begränsat ur den aspekten. De
unga uttrycker dessutom att texttelefonin är omodern jämfört med chatt
därför att den inte tillåter att man gör mer än en sak i taget, nämligen
kommunicerar med en annan person. Sitter man vid en dator kan man
kommunicera med flera samtidigt, spela spel, med mera.

Diskussion
I den här artikeln har vi intresserat oss för hur deltagare i texttelefonsamtal anpassar sig till texttelefonins egenskaper och i vilken utsträckning translanguaging kan skapas inom dessa ramar. Genom att medvetet
bortse från standardsvenska normer, vilket framkommer både i språkexempel och intervjuer, och förkorta ord när de talar med andra döva,
uppvisar deltagarna en viss kreativitet och anpassning. Anpassningen
syns också i att de sällan redigerar sina inlägg och i att de gör få tysta
pauser. Detta kan emellertid knappast kallas för translanguaging, utan
snarare effektiv teknikanvändning. I intervjuuttalandena om effektivitet
framkommer också tydligt att deltagarna identifierar sig just som
kompetenta texttelefonanvändare. Däremot antyder uttalandena om att
de medvetet struntar i att skriva ”korrekt svenska”, uttalandena om att
de tolkar andras ”inkorrekta svenska” utifrån hur de tecknar och
berättelserna om att de ibland skriver ner genuina tecken, att de både går
utanför standardsvenskans ramar och rör sig mellan olika språkliga system. Uttalandena om effektivitet å ena sidan och oron för hur resultatet
av effektiviteten, nämligen svenska som inte uppfyller de standardsvenska normerna, ska uppfattas av hörande visar dessutom att de har
en kritisk hållning till de olika systemen. Att skriva korrekt svenska och
lägga ner möda på att redigera utifrån det blir helt enkelt inte effektivt.
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Att de reflekterande texterna följer svenska skriftspråksnormer i
betydligt större utsträckning och uppvisar andra egenskaper i produktionsprocessen bekräftar den här medvetenheten. Många av deltagarna verkar, i alla fall i viss utsträckning, kunna välja när och i vilken
utsträckning de ska följa de svenska skriftspråksnormerna respektive
skriva mer texttelefonanpassat. De rör sig alltså mellan olika system. En
fråga man kan ställa sig här är om det är en rörelse mellan två eller tre
system, där de tre möjliga spelarna är standardsvenska, texttelefonsvenska och svenskt teckenspråk. Frågan kompliceras ytterligare av att
några av deltagarna antyder att de kanske inte skriver texttelefonsvenska
till hörande. Här kan vi genom några deltagares uttalanden om att döva
är dåliga på svenska ändå urskilja en identitet som osäkra andraspråksanvändare. Vi har inget samtalsmaterial från texttelefonsamtal mellan
döva och hörande och metareflektionerna i intervjuer och texter är inte
tillräckligt tydliga om eventuella skillnader i språkbruket som beror på
om den andra samtalsdeltagaren är döv eller hörande. Vi har alltså inget
material som kan stödja en slutsats i den frågan, men om det är fallet att
deltagarna inte skriver på samma sätt till hörande som till döva kanske vi
snarare skulle välja att kalla texttelefonsvenskan mellan döva för dövsvenska. Det utesluter dock inte att det utöver dövsvenska skulle finnas
en viss texttelefonsvenska som ändå följer vissa texttelefonkonventioner,
gällande t.ex. turtagning och förkortningar, men som är mer lik
standardsvenska i sin struktur och sina ortografiska konventioner.
Texttelefonin är som sagt på utgång och vidare forskning om dövas
språkanvändning i online-situationer borde fokusera på hur deras
användning av andra kommunikationsteknologier ser ut, både i kommunikation med andra döva och i kommunikation med hörande. Texttelefonin är emellertid fortfarande det enda sättet för döva att kommunicera online på distans med diverse myndigheter och företag och ur
det perspektivet, såväl som ur perspektivet att texttelefonitekniken var
den första tekniken för skriftlig online-kommunikation kan teknologin
fortfarande vara värd en viss uppmärksamhet.
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SPRÅK OCH IDENTITET

Språk och identitet var temat för ASLA:s symposium som hölls på
Södertörns högskola under två dagar i maj 2014. Under symposiet
kunde vi ta del av ett fyrtiotal bidrag av föreläsare som rapporterade
från forskning inom ett stort antal områden. I flertalet bidrag låg fokus
på språkets roll för identitetsskapande processer i arbetsliv, utbildning
eller medier. Sammantaget visade bidragen att det språkvetenskapliga
fältet erbjuder en rad olika metoder för att analysera språkets roll i
konstruktionen och förhandlingen av identitet.
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SPRÅK OCH IDENTITET

I flera bidrag kopplas identitet till flerspråkighet och lärande, medan
andra rör identitet och flerspråkighet i arbetslivet, till exempel de
nya krav på litteracitet som förändrade organisationsformer för
med sig.
Tretton av symposiebidragen presenteras i den här volymen. De
flesta undersökningarna är gjorda på svenskt språkområde, men
till symposiet kom glädjande nog även föredragshållare från en rad
andra länder.
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