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ABSTRACT

Lundgren, Charlotte (2009), Team Talk: Collaboration through Communication in Meetings of a Multiprofessional Pain Rehabilitation
Care Team.
Diss. Linköping University.
The thesis investigates team talk and team collaboration in a rehabilitation care team from a dialogical perspective, and is based on video
recordings of 15 multiprofessional team conferences involving a pain
rehabilitation team. The analyses also draw upon a vast material of
interviews, field notes and documents collected during almost a year of
fieldwork at the clinic. The main purpose of the thesis is to shed light on
some of the distinguishing linguistic features of such team conferences
and on the pragmatic strategies deployed by the team members in order
to bring into play the variety of professional perspectives represented in
the team. Analyses of their lexical choices and interaction show three
areas of responsibility: professional, overlapping and shared. Analyses of
phases, activities and participant structures show how the team conferences can be understood as a specific type of institutional interaction, a
communicative activity type that makes it possible both to share information and to reach a shared understanding of the patients’ problems. A
deeper interactional analysis reveals pragmatic strategies enhancing the
team’s multiprofessional communication: the identification and sorting
of information, in-depth discussions of specific problems and decisionmaking procedures. The results illustrate central aspects of what is often
called interprofessional competence within the field of health care, i.e.
the ability to make the most of multiprofessional collaboration. The
thesis adds to our understanding of team conferences as a communicative
activity type and increases our understanding of how participants can
offer their perspective through conversation, thereby making it possible
for the others to adopt this perspective – in short, to achieve what is
often referred to as a democratic dialogue.
Keywords: communication, discourse analysis, conversation analysis,
professional discourse, team, teamwork, multiprofessional collaboration,
interprofessional collaboration, rehabilitation, pain
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Förord
En avhandling blir inte till sådär i en handvändning, och inte heller är
den beroende endast av sin författare – tvärtom utgör den resultatet av
en komplex väv av sociala handlingar, verbala och andra. De som stått
för de viktigaste inslagen i denna väv ämnar jag tacka nedan.
Först av allt vill jag tacka de personer som har betytt allra mest för
den här avhandlingens tillkomst, genom att de så frikostigt har delat
med sig av sin tid och sitt stora kunnande: teammedlemmarna i Smärtteamet. Tack!
Jag vill naturligtvis också tacka mina handledare; min huvudhandledare professor Per Linell och min bihandledare professor Viveka
Adelswärd. Med en sällan skådad generositet och respekt har ni varsamt lotsat mig framåt, och tagit varje fråga jag haft på allvar. Ni har
också utan reservationer delat med er av era respektive nätverk, vilket
jag fått stor nytta av. Därtill har ni stått ut med mina anfall av högmod,
likväl som mina anfall av förvirring och mina stundvis starka attacker
av övertygelse om att det nog trots allt är lika bra att ge upp hoppet om
såväl mitt eget projekt som om den akademiska världen i allmänhet. Till
er riktar jag mitt absolut varmaste tack!
Arbetet med avhandlingen har bedrivits inom ramen för en doktorandtjänst som finaniserats av Tema Kommunikation (2003-2005) och
av forskarskolan Språk och kultur i Europa (2005-2009), båda vid Linköpings universitet.
Jag vill även tacka fem personer, som oberoende av varandra spelat
stor roll för avhandlingens tillkomst och min egen tillblivelse som (snart)
fullvärdig medlem av det akademiska kollektivet; professor Jan Anward,
professor Lars-Christer Hydén (båda i Linköping), docent Carl Molander (Uppsala), professor Srikant Sarangi (Cardiff University, Wales) och
professor Anna-Malin Karlsson (Södertörn). Janne Anward är en klippa
i alla lägen, alltid beredd att rycka in och muntra upp en trött doktorand
med en outsinlig mängd uppiggande superlativer. Janne är också en förebild i kraft av en belästhet som överträffar de flestas – en sann renässansmänniska! Lars-Christer Hydén har följt mig ända från tiden som
magisterstudent, alltid beredd att ge nya infallsvinklar på arbetet genom
att insistera på frågan ”Vad är egentligen problemet?”. Dessutom vaccinerade han mig, tack vare en räcka seminarier om tidig amerikansk sociologi och psykologi, för livet mot överdriven bokstavstro och dogmatism.
v
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Calle Molander har lärt mig att jag faktiskt kan en liten smula om det
här med rehabilitering, och därigenom gett mig självförtroende nog att
försöka förklara de mer intrikata aspekterna av teamets arbete (de fel som
helt säkert smugit sig in dessa beskrivningar har han dock ingen skuld i).
Calle hakar dessutom oförfärat på mina mest galna förslag, varför vi till
exempel – mitt i arbetet med avhandlingen – tillsammans kom att skriva
läroboken Teamarbete i medicinsk rehabilitering. Srikant Sarangi, who
calls himself “the travelling professor” and who must without doubt be the
most efficient man on earth, has been a vital cog in my intellectual wheel,
always inspiring and always enthusiastic. Knowing that any idea passing
his careful judgement is an idea worth pursuing further is a security as
much as an imperative. Anna-Malin Karlsson var opponent på mitt slutseminarium och bidrog med sina kloka synpunkter till att jag fick upp
ögonen för de mer framställningsorienterade problem som behövde lösas
för att avhandlingen slutligen skulle falla på plats. Tack till er alla för er
tilltro! Thank you all for believing in me!
Jag vill också tacka mina bästa doktorandkollegor (varav alla utom
två – och det är precis på håret – numera är doktorer): Eleonor Antelius
(den trognaste), Ulrika Kvist Darnell (den modigaste, och därtill den
bästa korrekturläserskan – ett extra tack för det!), Lina Larsson (den lugnaste), Camilla Lindholm (den tokigaste), Maria Lindholm (den nördigaste), Jenny Magnusson (den envisaste), Charlotta Plejert (den coolaste), Gøril Thomassen (den vildaste) och Jenny Öqvist (den ballaste).
Ni är alla, var och en på sitt eget sätt, mina förebilder. Tack!
I tillägg till ovan nämnda nyckelpersoner vill jag tacka ytterligare ett
antal personer som har spelat stor roll för denna avhandlings tillblivelse.
Lena Törnborg på Tema Kommunikation och Eva Carlestål på Forskarskolan Språk och kultur i Europa, har båda ställt sitt samlade administrativa kunnande till mitt förfogande – och dessutom haft överseende
med en mer än lovligt tankspridd doktorands inställning till för verksamheten centrala dokument. Nigel Musk har bidragit med en stilsäker
granskning av mina översättningar till engelska. Eric Farquhar har gjort
en utmärkt insats med formgivning av avhandlingen. Tack!
Jag vill också tacka alla de andra kollegor från olika institutioner
(vid Tema Kommunikation – det var kul så länge det varade! – Tema
Barn och forskarskolan för Språk och kultur i Europa, alla i Linköping,
Institutionen för nordiska språk i Stockholm, Institutionen för nordiska
språk i Uppsala, Nordica i Helsingfors och Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier vid NTNU, Trondheim) som genom åren deltagit
vi
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i seminarier av olika slag och som genom en uppriktig nyfikenhet på
alla upptänkliga aspekter av samtal och samtalsforskning bidragit till att
utveckla mitt tänkande inom samma område. Tack!
Dessutom vill jag tacka mina valda systrar och bästa vänner: Anna
Engström, Jenny Forsberg, Malin Hallgren, Anna Hass, Emilia Emtell
Olofsgård och Annika Wiehager. Ni är min bästa hejarklack! Utan er
skulle jag sakna sammanhang. Tack!
Jag vill även tacka min familj, som varit ett stort stöd under hela den
här processen. Mina föräldrar Marie och Björn har alltid varit beredda
att rycka in med uppmuntrande ord, nybakat bröd och en nybäddad
säng. Min bror Claes har aldrig riktigt begripit varför jag envisas med
en så föga penningstinn karriär men hejar ändå troget på syrran. Mina
svärföräldrar Jan och Margaretha ställer alltid upp med råd och dåd
och har, precis som mina egna föräldrar, vid ett par avgörande tillfällen
och på inget varsel alls erbjudit 24-timmars totalt omhändertagande av
sjuka familjemedlemmar, smutsig tvätt och matlagning. Utan ert samlade stöd hade ingen avhandling blivit skriven. Tack!
Slutligen vill jag tacka min alldeles egen lilla familj. Andreas, du är
inte bara världens bästa make och min bästa vän i världen utan också
den som – en sömnlös natt i Paris för sisådär sju år sedan – påpekade
för mig att det kanske var dags att sluta snacka och ta tag i det där med
doktorerandet någon gång. Tack! Nils, du är min mesta älskling och har
med dina varma små nävar hållit mig fast förankrad i vardagen. Tack!
Utan er inget liv. Och vad vore då meningen med en avhandling?
Nu, mina vänner, är jag äntligen klar.
Linköping den 24 april 2009
Charlotte Lundgren
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Detta avsnitt ger en översiktlig introduktion till de övergripande utgångspunkter som drivit avhandlingsarbetet framåt och introducerar
avhandlingens syfte och frågeställningar. Här redogörs vidare för avhandlingens plats i forskningsfältet (samtal i arbete, i dubbel bemärkelse) samt avhandlingens disposition.

1

Introduktion

Den här avhandlingen handlar om samtal och samarbete mellan företrädare för olika professioner inom vården. Avhandlingen baserar sig på
en studie av samtal under teamkonferenser i ett multiprofessionellt rehabiliteringsteam. Det övergripande syftet är att beskriva hur medlemmarna i ett multiprofessionellt team utnyttjar vissa språkliga strategier
som bidrar till att stödja teamets organisatoriska mål: att öka patienternas livskvalitet och om möjligt öka deras förutsättningar att återgå
i arbete.
Avhandlingen utgör en beskrivning och analys av en komplex verksamhet som är beroende av samtal för att fungera. Denna komplexa
verksamhet, rehabilitering av patienter som lider av långvarig smärta,
kan ses som ett exempel på ett fenomen som blir allt vanligare förekommande: arbetsgrupper där personer med olika kompetens, utbildning
och perspektiv samarbetar kring ett gemensamt objekt och med gemensamma mål. Men exemplet i sig – smärtrehabilitering som professionell
praktik – förtjänar samtidigt en genomlysning i all sin unicitet. Anledningarna därtill är minst tre.
För det första är smärtor i nacke och axlar är en av vår tids vanligaste sjukskrivningsorsaker, och en av de allra vanligaste orsakerna till
de långtidssjukskrivningar som dels är kostsamma för samhället och
dels – på grund av bristande samordning mellan samhällets insatser – i
många fall orsakar onödiga svårigheter att återvända till arbetslivet för
den sjukskrivne (Kärrholm 2007, Norrefalk 2006). Forskning som kan
bidra till att sprida ljus över hur detta lidande kan minskas är direkt
samhällsrelevant.
För det andra beskrivs multiprofessionellt samarbete som strategiskt
viktigt i den framtida vården av många olika patientgrupper (SBU 2006,
WHO 1988), samtidigt som vi vet alltför lite om de vardagliga samtal som
1
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utgör den ytterst konkreta konsekvensen av denna organisationsform
(Iedema och Scheeres 2003). Studier av de faktiska samtal som utgör kärnan i ett multiprofessionellt organiserat vårdteam saknas i stor utsträckning, oavsett om man vänder blicken mot språkvetenskaplig forskning,
organisationsteoretisk forskning eller arbetslivspedagogisk forskning
(Iedema 2008). Forskning som kan sprida ljus över hur sådana samtal ser
ut och fungerar är relevant både för de som ägnar sig åt multiprofessionellt arbete i den kliniska vardagen och för de som står för utbildningarna
av hälso- och sjukvårdens professioner.
För det tredje är just rehabilitering ett område som lämpar sig väl
som utgångspunkt för studier av välfungerande multiprofessionella samtal. Den främsta anledningen är att man inom rehabiliteringsområdet har
en lång historia av samarbete över professionsgränserna (Borg, Gerdle
och Stibrant Sunnerhagen 2006). En beskrivning av välfungerande samtal inom smärtrehabilitering kan fungera som en inspirationskälla för
utveckling av multiprofessionellt samarbete inom andra områden, inte
minst inom primärvården. En sådan beskrivning kan sannolikt också bidra till att fördjupa diskussionerna om uppläggningen av utbildning och
fortbildning inom hälso- och sjukvårdens yrkesområden.

1.1 Samtal i arbete

Avhandlingen hör metodologiskt hemma inom en bred, tvärvetenskaplig tradition av forskning kring samtal i arbete, i dubbel bemärkelse.
Denna tradition intresserar sig för samtal som ett sätt att utföra arbete,
och för det arbete som samtalet uträttar. Denna tradition skulle med
en svensk beteckning kunna kallas språksociologisk kommunikationsetnografi med fokus på analys av samtalsmaterial. I internationella sammanhang talas i allt större utsträckning om lingvistisk etnografi och,
när det gäller forskning som mer specifikt intresserar sig för den typ
av frågor som denna avhandling behandlar, om forskning kring professionella samtal (professional discourse, Sarangi 2007). Beteckningen
professionell ska här förstås i motsats till lekman, det vill säga med betoningen lagd på samtal kopplade till en institutionell roll. Traditionen
kan beskrivas som empiridriven och baserad på en metodik där fokus
ligger på en mycket nära läsning av inspelade samtal, men där analysen
också baseras på material som insamlats på andra sätt (genom intervjuer, deltagande observation, insamling av dokument etc.) i syfte att ge
en beskrivning inte bara av samtalen som sådana, utan av samtalen som

2
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en del av den kommunikativa verksamhet som äger rum inom ramen för
den organisation där samtalen utspelar sig.
Studien tar alltså sitt avstamp i ett språksociologiskt perspektiv,
men detta ska inte missförstås som att den studerar språkets relation
till på förhand givna sociala kategorier som kön, etnicitet eller klass, så
som den klassiska (variationslingvistiska) sociolingvistiken traditionellt
har gjort.1 I stället utgår studien från ett perspektiv där förståelsen av
den egna och andras plats i världen ses som något som formuleras, förhandlas och etableras i interaktionen människor emellan (Berger och
Luckmann 1966).
Studien tar vidare avstamp i vad jag kallar ett konstruktivt perspektiv på studier av inominstitutionella samtal. Med detta menar jag
att studiens fokus ligger på att beskriva sådana språkliga strategier som
synes stödja såväl samtalens mest övergripande mål, i det aktuella fallet
att öka patientens livskvalitet, som andra mer organisatoriskt betingade
mål som till exempel att utnyttja det multiprofessionella teamets potential för kontinuerligt lärande. Vi vet vid det här laget en hel del om
de problem som kan kanta samarbetet i grupper och team. Vi vet också
en hel del om de externa framgångsfaktorer som kan associeras med
framgångsrikt teamarbete – sådant som tydliga och väl avgränsade mål
för teamets arbete, tillräckligt med tid för gemensamma samtal och gemensam reflektion, processanpassad ledning och styrning etc. (Bakheit
1996, se även Lundgren och Molander 2008). Däremot vet vi ganska
lite om hur samtalen ser ut i ett team som fungerar väl och som når
målen med arbetet såväl ur patienternas som organisationens perspektiv. Det finns därför ett behov av att utforska sådana frågor vidare.
I inledningen till antologin Talk, Work and Institutional Order (Sarangi och Roberts 1999c) konstaterar författarna att en av bevekelsegrunderna för en fördjupad forskning om samtal inom arbetslivet i
allmänhet är bristen på beskrivningar av hur människor ska möta den
utmaning som moderna organisationsprinciper och de förändrade kommunikationsmönster som följer av dem innebär. Författarna påpekar att
1 “Since the inception of sociolinguistics four decades ago, the correlation of dependent linguistic variables with independent social variables has provided the theoretical core of the discipline.”(Chambers 2003). Det bör tilläggas att det idag, även om
den klassiska traditionen fortfarande står stark, också finns sociolingvistisk forskning
som gör en mer sofistikerad koppling mellan identitetsarbete och språklig variation
på olika nivåer (se t.ex. Buchholtz 2000, Eckert 2000, Irvine 2001, Mendoza-Denton 1996 och Miller 2004).
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de beskrivningar vi i stor utsträckning är utlämnade åt, och som kom
munikationskonsulter och andra med förkärlek för enkla lösningar bygger sitt arbete på, ofta är ”thin and absurdly simple” men att alltför många
ändå gör antagandet att dessa beskrivningar kan ligga till grund för lösningar som ”can be rapidly and unproblematically learnt, and furthermore, once learnt they can be transferred across a wide range of workplace
settings” (Sarangi och Roberts 1999c: 2).
Avhandlingen hämtar inspiration från interaktionellt inriktade
arbeten inom organisationsstudier, arbetslivsforskning, antropologi,
sociologi och språkvetenskap. I skärningspunkten mellan dessa olika
inriktningar finns en internationellt väl etablerad, tvär- och flervetenskaplig forskningstradition inriktad mot analyser av språkbruk (i både
skrift och tal) inom olika slags organisationer (discourse in organisations)
(Drew och Heritage 1992a, Hall, Slembrouck och Sarangi 2006, Iedema 2008, Sarangi och Roberts 1999a). Denna forskningstradition låter
sig knappast definieras som tillhörig en viss disciplin – den existerar
snarare i gränssnittet mellan de discipliner som redan nämnts. Också i
Sverige genomförs åtskilliga studier som kan hänföras till denna tradition, både inom ramen för ett tvärvetenskapligt anslag och inom ramen för mer traditionell nordistik (se exempelvis, i publikationsordning,
Adelswärd 1988, Jönsson 1988, Cedersund 1992, Fredin 1993, Melander Marttala 1995, Moberg 1998, Bjerlöv 1999, Bredmar 1999, Milles
2001, Mäkitalo 2002, Karlsson 2005, Hofvendahl 2006, Malmbjer 2007
och Palmér 2008).
Föreliggande avhandling ansluter sig till denna svenska forskningstradition, men utvecklar den samtidigt genom att anknyta till den
anglosaxiska traditionen av samtalsbaserad forskning inom hälso- och
sjukvårdsområdet (Heritage och Maynard 2006, Hydén och Mishler
1999, Iedema 2008). Denna tradition har tagit det till sin uppgift att
göra resultaten relevanta för praktikerna inom det fält som studeras,
utan att för den skull förlora blicken för vilka frågeställningar som kan
vara inomvetenskapligt relevanta (Candlin och Candlin 2003, Iedema
2006, 2007; Sarangi 2007).
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1.2 Syfte och frågeställningar

På ett övergripande plan är avhandlingens syfte att empiriskt visa några
karaktäristiska drag hos samtalen i ett välfungerande multiprofessionellt team, för att därigenom kunna identifiera språkliga strategier som
stödjer samtal mellan personer med olika perspektiv på det samtalen
gäller.
I mer teoretiska termer kan syftet med denna avhandling sägas vara
att öka förståelsen av hur samtal i grupper där deltagarna har olika perspektiv på det samtalet kretsar kring ser ut och går till. Studien vill visa
på språkliga praktiker som används under sådana samtal och samtidigt
visa på relationen mellan det som sägs (och hur det sägs) under samtalen
och samtalens ramar och kontexter. Det material som studien vilar på
fokuserar på de olika perspektiv som företrädare för olika professioner i
ett rehabiliteringsteam antas ha. Studien fokuserar alltså på samtal där
olikheterna i perspektiv hänförs till i första hand professionell tillhörighet. Det finns dock ingen anledning att tro att resultaten inte kan
ha relevans för samtal i grupper där deltagarna har olika perspektiv av
andra anledningar.  Detta övergripande syfte kan brytas ned i följande
fem frågeställningar:
1. Hur ser de externa ramar ut som kan antas inverka på teamkonferenserna som arbetsmöten och samtal?
2. Hur är arbetsuppgifter och ansvarsområden fördelade mellan
teammedlemmarna?
3. Vilka utmärkande drag kännetecknar teamkonferenserna som
arbetsmöten och samtal?

4. Hur påverkas samtalen under teamkonferenserna av att teammedlemmarna tillhör olika professioner?
5. Vilka språkliga praktiker är utmärkande för samtalen under
teamkonferenserna?

Dessa frågeställningar kommer att brytas ned i forskningsfrågor som
redovisas i respektive empiriskt kapitel och besvaras med hjälp av ett
antal olika analytiska ansatser, såväl kvalitativa som kvantitativa. Den
huvudsakliga inriktningen kommer att vara interaktionsanalys, men i
det analytiska arbetet brukas även tematisk analys av olika texter samt
analyser av samtalens övergripande struktur och den vokabulär som
bygger upp samtalen.
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1.3 Avhandlingens disposition

Denna avhandling är indelad i tretton kapitel och tre huvudsakliga delar: en bakgrundsdel (kapitel 1-5), en empirisk del som rapporterar resultaten av analyserna och diskuterar dem i anslutning till varje kapitel
(kapitel 6-11) och till sist en sammanfattande diskussion (kapitel 12).
Därtill kommer en sammanfattning på engelska.
I det första kapitlet introduceras det område som utgör avhandlingens fokus och syfte och frågeställningar beskrivs. I det andra lämnas en kortare redogörelse för bakgrunden till teamarbetets uppkomst
som organisationsform, med särskilt fokus på vårdområdet och på rehabilitering. I det tredje kapitlet beskrivs och diskuteras de teoretiska
utgångspunkter som väglett arbetet med avhandlingen. I det fjärde
presenteras tidigare forskning inom området interprofessionella samtal,
och en diskussion av avhandlingens bidrag till området initieras. Fokus
för det femte kapitlet är material och metod, där det material som avhandlingen grundas på beskrivs samtidigt som metoder för insamling
och analys diskuteras.
I det sjätte kapitlet, som är det första av de empiriska kapitlen, rapporteras resultaten från en syntes av fältanteckningar, intervjuer och
dokumentanalys i form av en beskrivning av teamets vardagliga arbete.
Där beskrivs också professionernas respektive ansvarsområden, bland
annat med utgångspunkt i en kombinerad lexikal och interaktionsbaserad analys av teammedlemmarnas vokabulär under teamkonferenserna.
I det sjunde kapitlet riktas strålkastarljuset i stället mot själva teamkonferenserna, vilka med utgångspunkt i analyser av faser, delaktiviteter och
topiker beskrivs både som en typ av arbetsmöten och som en specifik
typ av institutionella samtal med vissa utmärkande drag. I det åttonde
kapitlet redogörs för resultaten av en interaktionsanalys av språkliga
strategier som teammedlemmarna använder för att inventera och sortera det som kan beskrivas som teamets gemensamma beslutsunderlag,
det vill säga de erfarenheter respektive teammedlem gjort under sina
möten med patienterna. I det nionde kapitlet beskrivs resultaten av en
interaktionsanalys av teammedlemmarnas strategier för att ytterligare
genomlysa detta beslutsunderlag. I kapitel tio riktas intresset genom en
interaktionsanalys av teamets beslut mot formerna för teammedlemmarnas arbete med att samordna sin kommunikation med patienterna.
I det avslutande empiriska kapitlet, kapitel elva, redovisas slutligen en
interaktionsanalys av teammedlemmarnas strategier för att överbrygga
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de skilda professionella perspektiv som kan sägas utgöra det multiprofessionella teamets själva raison d’être.
På detta följer avhandlingens sista och tredje del, tillika det tolfte
kapitlet, i vilket avhandlingens huvudresultat sammanfattas och diskuteras. I detta kapitel diskuteras även avhandlingens ansats samt resultatens betydelse såväl inomvetenskapligt som i relation till organiseringen
av grund- och vidareutbildning inom hälso- och sjukvårdens professioner.
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Detta avsnitt ger en kort bakgrund till rehabiliteringsmedicinens
relativt långa erfarenhet av professionsöverskridande samarbete. Det
visar också varför arbete i multiprofessionella team är en nödvändighet, både ur patientens och ur de professionellas synvinkel. Kunskapstillväxten inom detta område, precis som inom många andra, är så
stark att ingen enskild person eller profession kan besitta all den kunskap som krävs för att lösa patienternas komplexa problem.

2

Bakgrund

Den multiprofessionella teamkonferensen utgör en kommunikationssituation som fortfarande är relativt ny inom många delar av vården. Genom att studera teamkonferenser inom rehabiliteringsmedicin, som har
en relativt lång historia när det gäller professionsöverskridande samarbete, finns dock förutsättningar för att beskriva språkliga strategier som
fungerar väl i just denna typ av kommunikationssituation.
Nedan kommer jag att göra en genomgång av den organisatoriska
utvecklingen inom rehabiliteringsmedicinen och beskriva bakgrunden till
de förändrade kommunikationsmönster som lett fram till den nya kom
munikationssituation – teamkonferensen – som studien fokuserar på.

2.1 Rehabiliteringsmedicinens
utveckling i Sverige

I Sverige utgjorde 1950-talets polioepidemier ett viktigt inslag i
rehabiliteringsmedicinens utveckling till en medicinsk disciplin i sin
egen rätt.2 I och med att man i allt större utsträckning kom att se rehabiliteringsprocessen som någonting som aktivt kunde påverkas i positiv
riktning uppstod ett allt större behov av kompetens inom detta område,
vilket ledde till att den första rehabiliteringsklinken i Sverige skapades
1958 (Höök och Grimby 2001). Idag finns det sammanlagt tjugo sådana
kliniker spridda över landet. I jämförelse med många andra medicinska
2 Internationellt var naturligtvis de båda världskrigen en drivande faktor i utvecklingen av rehabiliteringsmedicinen, då de resulterade i att många tiotusentals soldater återvände hem skadade samtidigt som många civila också drabbades, framför
allt under andra världskriget. Utvecklingen av rehabiliteringsmedicinen kom därför
igång tidigare i exempelvis Storbritannien, Tyskland och USA.
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specialiteter är rehabiliteringsmedicinen en ung specialitet (Socialstyrelsen fastslog att rehabiliteringsmedicin skulle utgöra en självständig specialitet så sent som 1969). Från början fokuserades verksamheten främst
på rehabilitering av polioskador och stroke-, skall- och ryggmärgsskador,
men smärtrehabilitering har kommit att bli ett allt viktigare inslag under
senare år (Höök och Grimby 2001).
Redan från början betonades vikten av samverkan mellan läkare,
sjukgymnaster och arbetsterapeuter, något som gör att det inom rehabiliteringsmedicinen finns en lång tradition av professionsöverskridande
samarbete. Idag har dessa professioner sällskap av sköterskor, psykologer och kuratorer samt i många fall också av till exempel logopeder och
andra specialister.

2.2 Team som organisationsform
inom vården

Den långa traditionen av professionsöverskridande samarbete inom rehabiliteringsmedicinen innebär inte med nödvändighet att arbetet alltid
har varit organiserat i multiprofessionella arbetsgrupper (team). Inom
den svenska sjukvården slog det klassiska tayloristiska systemet, med
en hög grad av arbetsdelning och med en hög grad av utbytbarhet hos
medarbetarna – det vi brukar kalla ”löpande band-principen” – igenom
i samband med att sjukhusens slutna vårdavdelningar inrättade rondsystemet på 1950- och 1960-talet. Arbetsuppgifterna, snarare än patienterna, kom i fokus och arbetet delades upp i olika funktioner. Precis
som vid det löpande bandet innebar detta att arbetet blev monotont
och repetitivt, med litet utrymme för kreativitet och speciallösningar.
Helhetssynen, och därmed patienten, kom på undantag.
Som en reaktion på detta kan man se två föregångare till dagens
team. På en del vårdavdelningar infördes en motsvarighet till självstyrande grupper i form av så kallad gruppvård (Lindgren 1992, Lundgren
2002). Tanken var att en grupp med olika kompetenser skulle organiseras kring varje patient. I gruppen skulle en person vara patientens
kontaktperson, och arbetet skulle organiseras utifrån patientens behov.
En annan variant var den så kallade parvården, där en sjuksköterska
och en undersköterska eller ett vårdbiträde tillsammans skulle ansvara
för en grupp gemensamma patienter på avdelningen (Segesten 1997).
I båda dessa fall skedde samarbetet inom ramen för det traditionella
rondsystemet. Inte i något av dessa fall synes det ha funnits tid till att
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utveckla själva samarbetet, utan detta lämnades att lösa sig av sig självt
inom ramen för det vardagliga arbetet.
Ett undantag från denna ordning förtjänar emellertid att lyftas
fram. Vid Motala lasarett organiserades hemsjukvården av bland annat
svårt sjuka cancerpatienter redan på 1970-talet i något som skulle kunna kallas för team med de termer vi använder idag (Beck-Friis 1993).
Grundbesättningen i hemsjukvårdsgrupperna bestod av läkare och sköterskor, men andra professioner kunde kallas in om behov fanns. Tid
fanns avsatt både för att utveckla och utvärdera arbetet.  
Inom vårdområdet kom man tidigt att konstatera att teamarbete
är någonting som kräver delvis andra kunskaper jämfört med den traditionella medicinska modellen med sina drag av tayloristiskt tänkande,
där arbetsdelningen är total och kommunikationen minimal. Redan i
mitten av nittiotalet började man därför ta initiativ till förändringar av
utbildningarna inom vårdområdet (Areskog 1995, Larsson 1995, Bakheit 1996, Barr 2002).
Inom många vårdutbildningar finns det idag ett etablerat tänkande
kring hur man kan förbereda studenterna för de krav som dagens teamorienterade vårdorganisationer ställer. Ett tydligt resultat av detta arbete
är utbildningsupplägg som på ett eller annat sätt syftar till att redan under utbildningstiden låta studenter inom olika vårdutbildningar mötas
och arbeta tillsammans. I Sverige har Hälsouniversitetet i Linköping
varit en föregångare inom området med sin inriktning mot problembaserat lärande, där studenterna i vissa kurser arbetar över utbildningsgränserna (Wilhelmsson, Pelling, Ludvigsson, Hammar, Dahlgren och
Faresjö 2009).
Idag ingår det också i så gott som alla vårdutbildningar kurser eller
åtminstone undervisningsmoment i det som brukar kallas hälsokommunikation, det vill säga undervisning om och träning i kommunikationssitutationer som blivande vårdpersonal kommer att möta. Denna
fokuserar dock huvudsakligen på kommunikationen mellan vårdgivare
och patient, och i mindre grad på kommunikationen vårdgivare emellan. I moderna läroböcker i hälsokommunikation (till exempel Wright,
Sparks och O’Hair 2007) ingår ofta avsnitt om teamarbete, men också i
dessa berörs ämnet tämligen kortfattat.
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2.3 Vårdteamen svar på ökande
komplexitet

När det gäller teamarbete inom det rehabiliteringsmedicinska området är det svårt att ange någon egentlig tidpunkt för när denna organisationsform fick riktigt fäste. Olika initiativ har tagits i olika delar av
landet och inom olika delar av vården, och man har under årens lopp
har prövat teamarbete i varierande former. En rimlig beskrivning är
att teamarbetet vuxit fram och utvecklats parallellt med att formerna
för medicinsk rehabilitering utvecklats i Sverige under senare delen av
1900-talet. En samlad beskrivning av hur denna utveckling sett ut saknas emellertid.
Det är dock tydligt att den snabbt expanderande kunskapen inom
den neurologiska forskningen, tillsammans med landvinningar inom
andra fält av relevans för rehabiliteringsmedicinen (t.ex. utvecklingen
av metoder för att testa patienters förmågor i olika avseenden) har lett
till en stark kunskapstillväxt hos de olika professioner som är inblandade i rehabiliteringsprocessen, och behovet av ett välfungerande samspel
mellan experter inom olika områden är större än någonsin. Kunskapsutvecklingen har lett till en situation där det helt enkelt är omöjligt för en
enstaka person att ha överblick över den existerande kunskapen inom
fältet. Den kunskap som krävs för att på bästa sätt behandla en patient
är idag så omfattande att det därför krävs ett team bestående av före
trädare för olika professioner för att hantera den. Teamen svarar i detta
avseende mot ett behov både hos patienten och hos de professionella
som är inblandade i vården av patienten.

2.4 Förändrade

kommunikationsmönster

Tidigare har mycket av kommunikationen mellan de olika professionella grupperna inom vården medierats genom text, i form av remisser,
förskrivningar av hjälpmedel och liknande (King, Blankenship, Nelson, Turturro och Beck 2004). Läkarna satt på sina rum, sjukgymnast
erna höll hus i en särskild del av byggnaden och kuratorerna hade sina
mottagningsrum någon annanstans.
Som en följd av bland annat den tilltagande komplexiteten har
dock mycket av den kliniska verksamheten omorganiserats, och idag
har samtliga yrkesgrupper mer att göra med varandra än tidigare. På
sjukhusen har de paramedicinska professionerna i stor utsträckning
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gått ifrån att tillhöra en separat del av organisationen till att vara klinikanslutna.3 Även om trenden inte är entydig är det knappast någon
överdrift att säga att personer som tidigare aldrig talade med varandra,
med undantag för då de råkade springa på varandra i korridorerna, idag
allt oftare finner att de sitter runt samma bord i ett mötesrum för att
gemensamt fatta beslut om patienterna. Kommunikationen, som tidigare var avhängig texter som skickades fram och tillbaka, sker nu i allt
större utsträckning ansikte mot ansikte under någon form av möten
mellan företrädare för de olika professionella grupperna. De nya organisationsformerna leder till nya kommunikationssituationer och nya
kommunikativa uppgifter, vilka i sin tur ställer krav på nya kommunikationsmönster (Iedema 2007). 
Arbetet i ett multiprofessionellt team är beroende av att teammedlemmarna samordnar sitt tänkande och sina handlingar. Denna samordning sker i hög grad vid teamets möten, ofta kallade teamkonferenser, där teammedlemmarna tillsammans diskuterar de patienter de
för ögonblicket har ansvar för. Denna kommunikationssituation ställer
annorlunda krav än vad som är fallet när man diskuterar med kollegor
som tillhör samma profession, eller när man begränsar arbetet till att
dela information med varandra och inte går in i den djupare form av
samarbete som brukar kallas interprofessionellt eller interdisciplinärt
arbete (King m.fl. 2004) och där målet är att nå en delad förståelse av
patientens problem och de lösningar man möjligen kan erbjuda.
Nedan följer ett utdrag från en teamkonferens i det studerade teamet. I exemplet diskuterar teamet en kvinnlig patient som teammedlemmarna karaktäriserar som en högpresterande person som under arbetets gång kan komma att behöva hjälp med att begränsa sig och sin
ambitionsnivå, snarare än att ”komma igång”, något som skiljer henne
från många andra smärtpatienter. När vi kommer in i samtalet diskuterar teamet de mål patienten tillsammans med teamet ska sätta upp
för tiden i rehabiliteringsprogrammet och försöker tillsammans skapa
sig en bild både av patientens förhållningssätt och av vilka strategier de
kan behöva använda för att hjälpa henne att dra nytta av deras arbete på
bästa möjliga sätt. (Transkriptionskonventionerna beskrivs på sidan 78.)
3 Den allra senaste tiden har dock en motsatt trend kunnat skönjas. I samband med
sjukhussammanslagningarna i Stockholms läns landsting har man till exempel åter
skiljt paramedicinarna från klinikerna, i syfte att renodla beställar-utförarmodellen.
Hur långvarig denna omorganisation kommer att bli återstår dock att se.

13

SamarbGmSamt 06.indd 13

2009-04-27 13.40

Samtalsdeltagare:
AT:

Arbetsterapeut

SPEC1:

Specialistläkare 1

KUR:

Kurator

SPEC2:

Specialistläkare 2

PSYK:

Psykolog

ST:

ST-läkare

SG:

Sjukgymnast

USK:

Undersköterska

Exempel 1. Id: Kvinna1 2_1_1:205-233
1

KUR:

de finns en risk me henne att hon går för fort å så blire

AT:

mm okej

jättebakslag de e så man känner me henne

2
3
4

ST:

mm

5

KUR:

[så därför ere liksom jättelångsamt]

6

SPEC1:

[att hon lägger målen liksom alldeles] för högt å sen när

KUR:

=ja=

9

SPEC1:

=så gills ingenting

10

KUR:

nä precis man har den känslan liksom

11

AT:

a okej mm

12

PSYK:

igår satt hon å skrev mål på samtalsgruppen drrrt↑ ((gör ljud ))

7
8

hon inte når sina höga mål=

13

direkt liksom hon var före alla andra en hel radda liksom å

14

dom andra bara ((mimar hur de andra patienterna satt och

15
16

funderade länge))
AT:

för ja satt ju å småanteckna under samtalet å då var

17

hon liksom såhära >skrev du upp de nu så vi kommer ihåg de

18

nästa vecka när vi ska prata om alla mål vi måste komma

19

ihåg allting som vi pratar om< <ja jo ja har skrivit upp
allting [förnamn]> eh o:kej↓

20
21

SPEC2:

22

KUR:

precis ja håller helt me

23

SPEC1:

ja sa till henne innan hon börja programmet att dom första två

AT:

mm

veckorna ska hon ha som mål att överhuvetaget va närvarande här

24
25

de verkar inte va nån balans nångång

26

(1.0)

27

SPEC1:

å va nöjd me de

28

KUR:

dosering å=

29

AT:

=ja precis
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Detta korta utdrag visar på flera av de intressanta aspekter som präglar
Smärtteamets samtal under teamkonferenserna. Så gott som samtliga
teammedlemmar yttrar sig under denna korta diskussion (med undantag för sjukgymnasten, som just under detta samtal är ovanligt tyst, och
undersköterskan, som oftast är tyst). Mängden överlappande tal är överraskande liten med tanke på hur många som deltar i samtalet, med undantag för den samtidiga start av en ny tur som kuratorn och den ena
specialistläkaren gör efter att topiken (samtalsämnet) introducerats (rad
5-6). Avbrott är ovanliga och i stället präglas samtalet av att teammedlemmarna lyssnar till varandra och stödjer varandras utsagor genom att
spontant komplettera med berättelser från de egna erfarenheter de har
av patienten. Detta kan ses som ett exempel på en strategi som teammedlemmarna ofta använder för att komplettera den information som
finns om patienten genom att spontant komplettera med ny information, vilket närmare beskrivs i kapitel 8. Arbetsterapeutens berättelse ger
exempel på hur patientens röst görs hörd, trots att vederbörande inte är
närvarande.
Sammantaget kan utdraget ses som ett (initialt delvis misslyckat
men sedermera fullt utvecklat) exempel på det kommunikativa projektet ”Att pröva en tanke”, vilket teammedlemmarna återkommande använder för att fördjupa förståelsen av patienternas problem och av vilka
strategier som är lämpliga för att hantera dem. ”Att pröva en tanke”
diskuteras ingående i kapitel 10, varför jag inte tänker föregripa detta
resonemang genom en mer utvecklad analys här. I stället nöjer jag mig
med att konstatera att de interprofessionella samtal som uppstår som
en konsekvens av multiprofessionellt teamarbete inom vården utgör ett
rikt, komplext och mycket spännande material att analysera. Genom
att studera samtalen i ett team där teammedlemmarna själva anser att
samarbetet fungerar väl, kan analyser och beskrivningar göras av sådana
strategier som underlättar de relativt nya kommunikationssituationer
som präglar mycket av arbetet i hälso- och sjukvården av idag.
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I detta avsnitt beskrivs och diskuteras de grundläggande teorier som
avhandlingen utgår ifrån: samtal är meningsskapande, välstrukturerade sociala handlingar som konstituerar de organisationer och institutioner som omger oss. Genom att studera samtalen som delar av en
verksamhet kan vi fånga relationen mellan samtalen och de kontexter
som samtalen ingår i och utgör en del av.

3

Teoretiska
utgångspunkter

Den övergripande utgångspunkten för denna avhandling är att kommunikation mellan människor bäst förstås utifrån det dialogiska perspektiv som kommit att utgöra ett allt tydligare alternativ till mer traditionella, monologiskt orienterade teorier om språk och kommunikation
(Linell 1998, 2009; Marková 2005, Voloshinov 1973, Wertsch 1998).
Med dialogisk teori och ett dialogiskt perspektiv avses alltså teorier om
meningsskapande som tillskriver interaktion och kontexter en central
roll. Detta dialogiska perspektiv är kopplat till flera idétraditioner, där
tre särskilt viktiga inspirationskällor kan urskiljas.
Den första är den europeiska språkfilosofiska traditionen, där framför allt Ludwig Wittgensteins ståndpunkter att språkandet är oupplösligt förenat med den kontext i vilken det äger rum (Wittgenstein
1953/2001) och fenomenologiska teorier om meningsskapande, att all
förståelse av omvärlden sker från ett perspektiv, bör lyftas fram.
Den andra är den ryska idétraditionen, både så som den representeras av Michail Bachtins teorier om bland annat genrer (Bachtin 1986)
och så som den representeras inom den ryska sociokulturella traditionen
som understryker omgivningens centrala roll för individens utveckling.
Framför allt Lev Vygotskij (Vygotski (sic!) 1929, Wertsch 1985) har
framhållit att människans psykologiska utveckling inte sker i ett vakuum utan att vi övertar kunskap om världen från dem som redan är där:
omvärlden har gjorts meningsfull i sociokulturen och att lära sig hantera
verkligheten innebär att ta till sig en kultur som så att säga redan finns.
Den tredje centrala idétraditionen är den amerikanska pragmatiska
traditionen, där bland andra George Herbert Mead och Herbert Blumer poängterat att individens upplevelse och förståelse (av sig själv
och av världen) är beroende av samspelet med andras upplevelse och
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förståelse och därmed ett resultat av social interaktion (Blumer 1937,
Mead 1934/1972).
Genom att avhandlingen ansluter sig till detta dialogiska perspektiv kommer avhandlingens teoretiska fokus att ligga på språkandet snarare än språket, det vill säga den språkliga handlingen snarare än det
språkliga systemet. Utgångspunkten är att studera de processer eller
praktiker som ligger till grund för vårt gemensamma meningsskapande
och att reflektera över relationen mellan dem och de kontexter som de
samverkar med. Nedan diskuteras ett antal för avhandlingen centrala
teoretiska utgångspunkter.

3.1 Samtalande utgör varje
organisations vardag

Den här avhandlingen ansluter sig till den omfattande internationella
samtalsanalytiska tradition som utforskar det som brukar kallas institutionella samtal, det vill säga samtal som äger rum inom ramen för någon
typ av organisation. Det var sociologerna Paul Drew och John Heritage
som med sin klassiska antologi Talk at Work : Interaction in institutional
settings (Drew och Heritage 1992a) kom att lägga grunden till mycket
av den forskning om institutionella samtal som tog fart under 1990-talet, åtminstone inom samtalsanalys av CA-typ (conversation analysis).
Man skulle kunna säga att de förde samtalsanalysen vidare från studier
av vardaglig konversation, det vill säga samtal som inte äger rum av
någon annan anledning än att skapa och upprätthålla sociala relationer
– vardagligt småprat, om man så vill – till studier av sådana samtal som
äger rum i en institutionell kontext och som har ett specifikt syfte – det
vill säga institutionella samtal.
Som en pendang till denna antologi kan man betrakta en annan
mycket inflytelserik bok om institutionella samtal: Talk, Work and Institutional Order: Discourse in medical, mediation and management settings,
redigerad av Srikant Sarangi och Celia Roberts (Sarangi och Roberts
1999a). Sarangi och Roberts respresenterar ett mer diskursanalytiskt
perspektiv, och ansluter till Cicourels syn på samtal som oupplösligt
förbundna med den kontext i vilka de äger rum (Cicourel 1987/1992).
Också detta verk har kommit att få stor betydelse för sådan samtalsforskning som fokuserar på institutionella samtal. Den studie som den
här avhandlingen grundar sig på har mer gemensamt med det verksamhetsorienterade perspektiv som Sarangi och Roberts anlägger än med
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det intresse för samtalet som system som driver Drew och Heritage,
men båda dessa antologier utgör naturligtvis en inspirationskälla för
avhandlingen. Avhandlingen ansluter sig till det fokus på samtal som
präglar både dessa verk, nämligen intresset för samtal som äger rum i
en institutionell kontext och som syftar till att lösa specifika uppgifter.
Med institutionella samtal har traditionellt avsetts sådana samtal
som enkelt uttryckt utmärks av att de har ett förutbestämt syfte, har
rutiner för att nå detta syfte och att de äger rum mellan en expert och
en lekman (Linell 1990), men numera omfattar denna etikett även sådana samtal som äger rum experterna emellan. För att specificera att
det är just denna typ av institutionella samtal som avses används ibland
begreppet inominstitutionella samtal (Adelswärd 1995).
Fokus har alltså vidgats från det som med ett begrepp lånat från
Goffman skulle kunna kallas front stage-samtal till sådana samtal som
äger rum back stage (Goffman 1959), det vill säga bakom kulisserna.
Goffman introducerade inte begreppsparet back stage/front stage främst
för att illustrera de två arenor där det vardagliga arbetet inom många
organisationer bedrivs, men det lånar sig väl också till en sådan distinktion. Traditionellt brukar patientarbete beskrivas som front stage, och
allt annat arbete inom vården som back stage (mer om detta i kapitlet
Tidigare forskning).
Ett av de empiriska avsnitten handlar om just samtalen under
teamkonferenserna som en typ av (inom-)institutionella samtal – hur
samtalen är uppbyggda, vilka som talar när, om vad och så vidare. Men
avhandlingens huvudsakliga intresse är riktat mot relationen mellan
samtalen och de förutsättningar för samtalen som är kopplade till institutionen (på ett mycket övergripande plan ”sjukvården” och på ett mer
konkret organisatoriskt plan just det studerade teamet på just den aktuella kliniken) och de övergripande mål som finns för det arbete som
sker inom denna institution.
Utforskandet av institutionella samtal ger nämligen inte bara information om hur just dessa olika typer av samtal fungerar (om det så
är samtal i skolan, under ett polisförhör eller under en teamkonferens
i ett multiprofessionellt smärtrehabiliteringsteam), utan också möjlighet till en djupare förståelse för relationen mellan den institution inom
vars ram samtalen äger rum och samtalen som sådana. Det finns alltså
en koppling mellan å ena sidan interaktionen på mikronivån och å andra sidan de strukturer som bygger upp institutionen/organisationen
på makroninvån, och som sätter ramarna för samtalen (detta påstående
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ska inte förstås som att jag menar att denna påverkan är enkelriktad –
naturligtvis påverkar samtalen också institutionen, men mer om det i
kommande avsnitt).
Detta gäller såväl organisationer, det vill säga konkreta, väl avgränsade och specifika institutioner som exempelvis privata företag, offentliga
myndigheter och liknande, såväl som andra, mer abstrakta samhälleliga
institutioner som ”familjen” eller ”hälso- och sjukvården”(naturligtvis
finns det även väl avgränsade, specifika familjer, liksom det finns väl
avgränsade, specifika (delar av) hälso- och sjukvården, i form av sjukhus,
vårdcentraler etc.).
När det gäller de mer konkreta och avgränsade organisationerna
så består de naturligtvis också av konkreta strukturer av olika slag (från
beslutshierarkier via logistiska flöden till fysiska byggnader), men ingen
organisation skulle existera om det inte vore för de sociala handlingar i
form av språkande människor emellan som bygger upp, omstrukturerar
och – ibland – river ner dessa strukturer. Det är de språkliga handlingarna som är det primära och som lägger grunden till en organisations
existens, och det är genom kommunikation i tal (och skrift) som en
organisations existens upprätthålls dag efter dag (Boden 1994, Douglas
1987).
Det finns alltså ett värde i att studera de samtal som äger rum inom
en viss institutionell och/eller organisatorisk ram eftersom det gör att
man kan säga någonting både om ramen som sådan och om relationen
mellan samtalen och ramen. Studier av samtal kan sägas utgöra ett titthål in i organisationens/institutionens inre liv.
Naturligtvis kan andra typer av data än just samtalsdata samlas in
av den som är intresserad av institutioners/organisationers vardagliga,
inre liv. Ett exempel är olika typer av informantrapporter, det vill säga
data där deltagarna i de institutionella praktiker som studeras själva beskriver sin praktik – intervjuer, enkäter och liknande. Dessa ger dock en
typ av data som skulle kunna beskrivas som andrahandsdata, eftersom
det är informanternas beskrivning av vad de gör som samlas in.
Denna typ av data kan i och för sig utgöra grunden till givande
analyser, men dessa analyser kommer alltid att begränsas av de fenomen som följer av att be någon annan redogöra för sina göranden och
låtanden: tillrättalägganden och efterhandskonstruktioner har en tendens att smyga sig in när man ska redogöra exempelvis vad man brukar
göra i en viss situation. Till skillnad från denna typ av data ger samtalsdata möjlighet att studera det informanterna faktiskt gör när de gör det.
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Med hjälp av samtalsdata kan en kommunikativ praktik beskrivas med
avsevärt större precision (och samtalsdata kan också utgöra en grund
för vidare samtal med informanterna om det de gjort och sagt, vilket i
sin tur kan möjliggöra vidare insamling av data).

3.2 Relationen mellan

samtalsdeltagarnas agens och
världens struktur

En annan utgångspunkt för den här undersökningen är att relationen
mellan språket och vår omgivning, eller om man så vill mellan samtalsdeltagarnas agens och världens struktur, är reflexiv. Jag ansluter mig alltså
till det perspektiv som förs fram av sociologerna Peter Berger och Thomas Luckmann i deras klassiska The Social Construction of Reality (Berger
och Luckmann 1966), ett perspektiv som ibland benämnts som kontextuell socialkonstruktionism (Linell 1998b, 2006). Detta perspektiv
betonar det reflexiva förhållandet mellan mikro och makro, och lägger
väsentlig vikt vid de sociokulturella kontexter och praktiker där sociala
konstruktioner av omvärlden äger rum. Det är genom att samtala som
vi tillsammans ger världen och det som sker i den mening och sammanhang. Det är genom att samtala som vi skapar och omskapar vår förståelse av det som sker runt omkring oss, och det är genom att samtala som
vi gör världen begriplig och meningsfull. Samtidigt ingriper vi genom
våra samtal i olika skeenden och påverkar därmed världen runtomkring
oss. Världen finns där oavsett om vi talar om den eller inte, men samtal
om världen kan bidra till vår förståelse av och vår inverkan på den.
Berger och Luckmann talar om generella processer, men samma
princip gäller för sådana mer konkreta sammanhang som arbete med
smärtrehabilitering. Genom att samtala om det som sker i den professionella värld som är teammedlemmarnas vardag skapar de en gemensam
förståelse av denna värld, men de ingriper också i den genom sina språkliga handlingar. Åsa Mäkitalo och Roger Säljö beskriver motsvarande,
dubbelriktade process inom arbetsförmedlingen och konstaterar att ”arbetsförmedling är en kunskapsproducerande aktivitet som leder till, och
är beroende av, samtal (och annan kommunikation), och som i sin tur
leder till social handling” (Mäkitalo och Säljö 2002: 59, min övers.).
Berger och Luckmann menar vidare att språkliga rutiner och andra sociala handlingar ”sedimenteras” i form av normer som vi kan utgå
ifrån, lära oss och föra vidare till andra. Dessa normer kan naturligtvis
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förändras genom nya språkliga handlingar och andra sociala handlingar,
men i stunden ger de våra sätt att förstå och samverka med världen
runtomkring oss en betydande stabilitet och förutsägbarhet. Våra samtal (och all övrig social interaktion) äger alltså rum i en värld som är
meningsfull och strukturerad. Genom att samtala om denna meningsfulla och strukturerade värld kan vi ge uttryck för och tillsammans söka
oss fram till en förståelse av den, och därtill ingripa i och förändra dess
mening och struktur.
Min utgångspunkt är således att teammedlemmarna genom sina
samtal skapar mening i, förstår och strukturerar den värld som utgör
deras professionella vardag: av teamets och de respektive teammedlemmarnas uppgift och roll, av patienterna och deras problem och av konsekvenserna av de beslut som teammedlemmarna tillsammans fattar.  
Det faktum att tidigare handlingar sedimenterats till vissa normer
innebär att vi måste förhålla oss till den ordning som för ögonblicket
råder. Som noviser i ett visst sammanhang måste vi lära oss de grundläggande normer som gäller i detta sammanhang. Dessa normer inkluderar både den mening som vanligtvis tillskrivs vissa handlingar eller
skeenden och de sätt att genomföra sociala handlingar – inklusive samtal – som etablerats i just detta sammanhang. Detta sker genom att vi
insocialiseras i den nya världen av andra som redan har en levd erfarenhet av de språkliga rutiner och normer som tillsammans med mönstren i
sociala handlingar och andra skeenden ger den aktuella delen av världen
en viss stadga.
Detta innebär emellertid inte att vi kommer till varje ny situation
helt oerfarna, naiva och som oskrivna blad – vi har ju med oss de erfarenheter vi redan har gjort av världen och kan utgå från vissa grundläggande mönster i densamma utan att förhandla om dessa i varje given
interaktion. Även om vi kan lita till att våra erfarenheter hjälper oss
både att tolka mycket av det som sker och att bete oss på ett sätt som är
begripligt för de andra vi möter, kan vi dock inte utgå ifrån att de normer vi har med oss sedan tidigare är tillämpliga i nya situationer. När vi
hamnar i ett nytt sammanhang kommer vi ofrånkomligen kommer att
begå vissa misstag, det vill säga brott mot de normer som vi ännu inte
till fullo tagit till oss.
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3.3 Att samtala är att tänka
tillsammans

Socialpsykologen Michael Billig menar att vi genom att samtala med
varandra tänker tillsammans (Billig 1987). Att tänka är enligt Billig
alltså inte enbart en individuell process, utan en kollektiv, social process
som baseras på språkliga handlingar. Vi skapar vår förståelse av världen
och vår syn på densamma genom att diskutera det vi erfar med varandra
– vi diskuterar med oss själva (i en internaliserad dialog) och med varandra, och vi för också en sorts diskussion med de ideologier som präglar
vårt samhälle. Samtalets roll är alltså inte primärt att överföra information eller kunskap från ett käril till ett annat – från en människas hjärna
till en annan – utan ett sätt för oss människor att gemensamt förhandla
oss fram till en ordning i våra erfarenheter av världen.
Enligt Billig kan det han kallar attityder (attitudes, på svenska är
motsvarande uttryck snarast uppfattningar eller ställningstaganden)
bäst förstås som någonting som uppkommer i en kontext där det finns
potential för en motsättning, snarare än som en individs statiska och inherenta uppfattningar i ett visst ämne (Billig 1987). Med utgångspunkt
i ett retoriskt perspektiv framhäver Billig språkandets inbyggda argumentatoriska aspekt: en version av en händelse står alltid i dialog med
andra möjliga versioner av samma händelse eller fenomen. Genom att
vi tillsammans med andra utforskar dessa olika versioner kan vi komma
fram till en egen uppfattning. Tillämpad på teammedlemmarns samtal
under teamkonferenserna tydliggör denna tanke det självklara i behovet
att till exempel diskutera de skilda tolkningar av en händelse eller iakttagelse som de olika teammedlemmarna gör. Att tolkningarna är olika
betyder inte att en tolkning är felaktig medan en annan är riktig, eller
att någon kan ”vinna” diskussionen om tolkningarna. Det betyder bara
att tolkningarna är olika och att vi behöver diskutera dem med andra
för att förstå vilken vår egen tolkning är och hur den ser ut. Billig lyfter
fram att vi ständigt och gemensamt förhandlar om tolkningen av världen, inte för att vi befinner oss i någon form av konflikt med varandra
utan för att det är så vi skapar en delad förståelse av vad det är som pågår
runtomkring oss.
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3.4 Samtal utgör en del av en
verksamhet

Med utgångspunkt i bland annat Berger och Luckmanns arbete, men
också delvis i den diskursiva vändning som bland andra Billig har stått
för inom det socialpsykologiska området, har en teori om relationen
mellan språkliga handlingar och de sedimenteringar de ger upphov till
tagit form: verksamhetsanalytisk teori (Linell 2009 ms).
Huvuddragen i den verksamhetsanalytiska teorin är att språkliga
handlingar ingår som delar i större helheter, och att vi som språkande
varelser har en förförståelse för vilka språkliga handlingar som är de
förväntade i ett visst sammanhang, inklusive kunskap om vem som kan
(eller åtminstone bör) göra vad vid en viss tidpunkt i en viss situation.
Verksamhetsteorin utgår från en kombination av olika teoretiska
strömningar: huvudsakligen kognitionsteori, aktivitetsteori och neovygotskianska teorier. En utgångspunkt är kognitionsteoretiska begrepp
som schema (script, Schank och Abelson 1977) och aktivitet (activity
type, Levinson 1979). En annan utgångspunkt är aktivitetsteorin hos ryska sociologer som Leontiev och Vygotsky, och en tredje neo-vygotskianska teorier om socialt handlande (Lave och Wenger 1991, Säljö 2000,
Wertsch 1998). Verksamhetsbegreppet har utvecklats vidare av bland
andra Sarangi (se exempelvis Sarangi 2000) och Linell (Linell 2009 ms).
Genom att se på teamkonferenserna som en (viss typ av) kommunikativ
verksamhet, som utgör den lägsta nivån i en hierarki av verksamheter,
kan kopplingarna mellan teamkonferensernas interaktionella mikronivå
och den mer övergripande, organisatoriska makronivån belysas.
Enligt ett verksamhetsanalytiskt synsätt har vi kännedom om konventionaliserade och situationsöverskridande språkliga praktiker som
är kopplade till olika typer av verksamheter. Denna kunskap styr våra
förväntningar på vad som ska hända i en viss situation, vad som är rimliga tolkningar av det som händer samt hur vi själva ska bete oss. Detta
är förklaringen till att vi inte kommer som oskrivna blad till varje ny
kommunikationssituation (och därmed också till att en ny teammedlem
inte kommer helt nollställd till sin första teamkonferens i Smärtteamet).
När vi går till en restaurang är verksamheten ”gå på restaurang”4 oss
bekant, trots att kanske såväl restaurangen som maträtterna som serveras där är oss obekanta. Vi vet vad vi kan förvänta oss, och vem som
4 ”Restaurangschemat” är en klassisk illustration av Schanks teori om kognitiva scheman.
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förväntas stå för vilka bidrag utan att detta behöver göras till föremål
för förhandlingar i den lokala interaktionen. Detta gör till exempel att
vi kommer att tolka kyparens inledande ”Önskas något att dricka?” som
en inbjudan att göra en beställning av en drink före maten, snarare än
som en förfrågan om huruvida vi är törstiga.
Vår kännedom om olika kommunikativa verksamheter utgör en resurs eftersom det gör vårt sociala samspel oändligt mycket smidigare än
vad som vore fallet om vi i varje sammanhang var tvungna att inleda en
förhandling om relationer och möjliga kommunikativa scenarier, innan
vi kunde komma till skott med det som var det övergripande målet med
interaktionen. Detta gäller såväl vardagliga samtal och verksamheter
(som ”nattning av barn” och ”betala på bussen”) som mer institutionaliserade samtal och verksamheter (som ”lönesamtal” eller ”domstolsförhandlingar”).
Graden av konventionalisering skiljer sig dock åt mellan olika typer
av verksamheter (Linell 2009 ms). På ett plan kan till exempel verksamheten ”disputation” sägas vara konventionaliserad, men samtidigt vet vi ju
att disputationsakten ser lite olika ut inom olika vetenskapliga traditioner.
Vidare kan en specifik iscensättning av en verksamhet också sägas vara
mer eller mindre ”typisk”, det vill säga mer eller mindre lik den verksamhetstyp som den utgör en iscensättning av. Vissa disputationer följer (de lokala) konventionerna eller ”protokollet” till punkt och pricka,
medan andra avviker på ett eller annat sätt. Ändå utgör de allihop disputationsakter. Detta hänger naturligtvis ihop med att begreppen verksamhet och verksamhetstyp delvis är av prototypisk och abstrakt natur.
Vi har kunskap om och kan relatera till en viss verksamhet (disputation, teamkonferens) som en överordnad, abstrakt och prototypisk företeelse även om den bara kan ta konkret gestalt genom iscensättningar
på mikronivån (min, din och hennes disputation eller teamkonferenser
i Smärtteamet respektive i Polioteamet på samma klinik).
Utifrån ett verksamhetsanalytiskt perspektiv förstås både de enskilda yttranden och sekvenser av yttranden som bygger upp ett samtal och
samtalet i dess helhet, som delar som ingår i mer övergripande strukturer.
Målet med verksamhetsanalysen är att beskriva både de verksamhetsrelaterade, övergripande villkor som inverkar på (och samtidigt konstitueras av) och samverkar med samtalet och det konkreta samtalet så som
det manifesterar sig i den studerade interaktionen. Den här avhandlingen bottnar i en förståelse av relationen mellan 1) enskilda yttranden,
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2) enskilda teamkonferenser och 3) teamkonferenserna som delar av en
verksamhet med både ett förflutet och en framtid som sträcker sig utanför den enskilda teamkonferensen som bäst beskrivs som just verksamhetsanalytisk.
Fokus för den här studien ligger på samtalen som en kommunikativ verksamhet (teamkonferensen) som ingår i en verksamhet på en
mer övergripande nivå (smärtrehabilitering, eller på en ännu mer övergripande nivå ”svensk hälso- och sjukvård”) där organisatoriska mål
styr väsentliga delar av såväl samtalens form som deras innehåll (Linell
2009 ms). Med utgångspunkt i en förståelse av externa ramar (Marková, Linell, Grossen och Salazar-Orvig 2007) som har sitt ursprung
i högre nivåer inom detta system av verksamheter och deras inverkan
på den lokala kommunikativa verksamheten kan vissa skeenden och
mönster inom den lokala verksamheten ges en djupare förklaring än
vad som hade varit fallet om hänsyn endast tagits till sådana omständigheter som görs explicita inom ramen för de enskilda samtalen i konkreta situationer.
Till dessa grundläggande antaganden om relationen mellan vardagens språkliga handlingar och mer övergripande institutionella strukturer vill jag koppla tre begrepp som är förbundna med den mer begränsade kontext där de språkliga handlingarna äger rum. Dessa tre begrepp
representerar tre olika traditioner, men är alla relevanta för analysen av
samtal som en del av en verksamhet. Det första är det lärandeteoretiska
begreppet praktikgemenskap (community of practice), som introducerades av lärandeforskaren Etienne Wenger (Wenger 1998). Det andra
är det sociolingvistiska begreppet kommunikativ praktik, communicative practice, som används av bland annat variationslingvisten Penelope
Eckert (Eckert 2000). Det tredje är det kommunikationsteoretiska begreppet kommunikativ verksamhetstyp, communicative activity type, som
lanserats med just epitetet ”kommunikativ” av Linell (Linell 2009 ms)
men som utgör en utveckling av begreppen activity och activity type
(Allwood 1976, Levinson 1992, 2000 och Sarangi 2000).

Praktikgemenskapen

Begreppet praktikgemenskap myntades av den schweizisk-amerikanske
lärandeforskaren Etienne Wenger, och beskrivs ingående i boken Communities of Practice (Wenger 1998). Enligt Wenger bör begreppet definieras på följande sätt:
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“Communities of practice are groups of people who share a concern or a passion for something they do and learn how to do it better as they interact regularly.”

(Wenger, 2009: www)

Medlemmarna i en praktikgemenskap är alltså en grupp människor
som delar ett gemensamt engagemang eller intresse för att ägna sig åt
någonting visst (Wenger tydliggör att det kan röra sig om allt från fritidsintressen via ideella engagemang till arbetslivsrelaterade uppgifter),
och lär sig att göra detta (hänga på hörnet med gänget, ordna nattvandringar för engagerade föräldrar eller fältarbeta med ungdomar på glid)
bättre genom att regelbundet göra det tillsammans.
Wenger menar att tre komponenter måste interagera för att man
ska kunna tala om en praktikgemenskap: domänen (the domain), gemenskapen (the community) och praktiken (the practice). Domänen är
alltså det intresseområde som är föremålet för en grupps gemensamma
handlingar, det gemensamma projekt som gruppens ansträngningar riktas mot och som medlemmarna har kunskap om. Gemenskapen uppstår som en konsekvens av att medlemmarna genom att ägna sig åt sitt
intresse engagerar sig i gemensamma aktiviteter och diskussioner samt
hjälper varandra och delar information med varandra.  Praktiken består
av en delad repertoar av resurser (a shared repertoire of resources): upplevelser, berättelser, verktyg och sätt att lösa problem. Ju starkare något av
dessa tre drag är (det gemensamma intresset, gemenskapen som sådan
och den delade repertoaren), desto starkare blir praktikgemenskapen.
Wengers fokus ligger på hur lärande i sådana grupper kan förstås och
hur förutsättningarna för detta lärande kan optimeras. Wengers främsta
intresse är alltså inte interaktionen som sådan eller det språkande som utgör en del av denna interaktion (och en viktig del av den delade repertoaren, inte minst i form av exempelvis vissa återkommande ord och uttryck,
så kallade reifikationer (reifications), vilka bidrar till att stärka gemenskapen). I stället är Wenger främst intresserad av de effekter interaktionen
kan ha på lärandet i gruppen och hur man kan organisera arbete så att
möjligheterna till lärande tas till vara på bästa sätt. Jämfört med verksamhetsteori i Linells tappning är Wengers lärandeteori avsevärt mer konkret, eftersom den handlar om lärande i faktiska grupper av människor
och inte de ”sätt att språka på” som utmärker abstrakta kommunikativa
verksamhetstyper, även om dessa har en koppling till praktiker i specifika
(typer av) situationer. Samtidigt är praktikgemenskap ett avsevärt mer
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omfattande begrepp än kommunikativ verksamhet och kommunikativa
verksamhetstyper, dels eftersom Wenger inkluderar många fler sätt att
göra saker tillsammans på än bara rent språkliga, dels eftersom han inte
begränsar praktikgemenskapen till en viss, i tiden avgränsad, typ av kommunikativ aktivitet utan menar att den omfattar en serie av relaterade
sociala handlingar. Praktikgemenskapen är alltså en företeelse på mesonivån. Även Linell betonar emellertid att kommuniativa verksamhetstyper
måste förstås i sina sociala sammanhang.
Min uppfattning är att Wengers definition av praktikgemenskap
också en mycket god beskrivning av teamarbete. Det som gör praktikgemenskapsbegreppet användbart i den här avhandlingen är att det
fångar in begreppet lärande och sätter det i relation till den vardagliga
aktiviteten i exempelvis ett team. Lärande inom en praktikgemenskap
är således inte beroende av asymmetriska förhållanden av typen seniorjunior, expert-novis eller lärare-elev även om sådana förhållanden enligt
Wenger ofta förekommer.
I stället lyfter begreppet fram det jag skulle kalla för den symmetriskt fördelade asymmetri som präglar ett multiprofessionellt team: alla
är experter inom sina egna områden, och mindre insatta inom de andras. Inom ett visst område kan man rent av vara novis i en del avseenden, men erfaren eller rent av expert i andra – man kan befinna sig på
olika platser på denna skala beroende på det aktuella problemets natur,
men ändå vara en legitim deltagare i praktikgemenskapen. Lave och
Wenger (1991) betecknar detta som legitimate peripheral participation.
Som medlem i praktikgemenskapen lär man kontinuerligt av varandra,
och medlemmarnas positioner på expert-novis skalan är därför stadda i
ständig förändring. Wenger uttrycker detta som att praktikgemenskapen utgör ett ”levande lärtillfälle” (a living curriculum, min övers.), det
vill säga ett lärtillfälle som i princip ständigt är tillgängligt för alla som
är medlemmar i den. Detta fokus på lärande som ett gemensamt projekt och på hur man kan stödja möjligheterna till lärande, snarare än att
fokusera på potentiellt problematiska aspekter av en praktikgemenskap,
har också bidragit som inspiration till avhandlingsprojektets utgångspunkt att studera en praktikgemenskap som fungerar väl.

Kommunikativ praktik

Medlemmarna i en praktikgemenskap enligt Wengers definition kommer
med tiden att bygga upp (och kontinuerligt bygga vidare på) en gemensam uppsättning erfarenheter, berättelser och sätt att lösa återkommande
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problem som i stor utsträckning är språkligt baserad. Denna språkligt
medierade erfarenhetsbank kommer att ha specifika språkliga drag, vilka
tillsammans kan kallas för en kommunikativ praktik (communicative practice, Eckert 2000). Detta innebär att medlemmarna i en viss praktikgemenskap kommer att utveckla specifika sätt att tala om det de gör, och
specifika sätt att tala när de gör det de gör. Den kommunikativa praktiken
är alltså det språkande medlemmarna i praktikgemenskapen använder för
att ägna sig åt det som ger dem deras medlemskap i praktikgemenskapen.
Eckert har senare beskrivit dessa drag som den språkliga stil, linguistic
style, som präglar praktikgemenskapen (Eckert och Rickford 2001).
Eckert intresserar sig främst för fonetisk variation, men jag menar
att hennes resonemang är giltiga även för den interaktionella, eller, om
man vill tala i traditionella lingvistiska termer, den pragmatiska nivån
som den här avhandlingen fokuserar på. Också i dessa avseenden torde
medlemmarna i en praktikgemenskap kunna utveckla en specifik kommunikativ praktik eller stil, det vill säga specifika språkliga sätt att hantera återkommande situationer.

Kommunikativ verksamhetstyp

Begreppet communicative activity type, eller kommunikativ verksamhetstyp, fungerar som en brygga mellan praktikgemenskapen och den
kommunikativa praktiken så som den manifesterar sig i den faktiska
kommunikationen i en specifik situation. Verksamhetstypen utgör den
förmedlande nivån mellan praktikgemenskapen och den kommunikativa praktiken och kan beskrivas som resultatet av kombinationen av det
Goffman kallar interaktionsordningen (the interaction order, Goffman
1959) och den ordning och struktur som finns i en viss organisation (the
institutional order, Sarangi 2000).
Begreppet verksamhetstyp är i stor utsträckning abstrakt, eftersom
det snarare fokuserar på de aspekter som får olika situationer att likna
varandra, de gemensamma dragen, snarare än på de aspekter som skiljer
dem åt. Jag tänker mig att man kan göra en uppdelning i lokala och globala verksamhetstyper, som då ligger på olika abstraktionsnivåer. Den
lokala typen utgörs av summan av de gemensamma dragen hos de genomförda iscensättningarna av en global verksamhetstyp i en viss kontext och med vissa externa ramar. Den globala typen utgörs av summan
av de gemensamma dragen hos de genomförda iscensättningarna av ett
antal lokala verksamhetstyper, och är därmed oberoende av de faktiska
iscensättningarnas kontexter och ramar.
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Smärtteamets teamkonferenser utgör därmed en lokal verksamhetstyp. Varje ”förekomst” av den lokala ”typen” teamkonferens har den
form och det innehåll den har eftersom just denna teamkonferens har
en interaktionell historia som gett den denna form och detta innehåll.
Varje yttrande som ingår i denna specifika teamkonferens står i dialog
med tidigare bidrag både inom den aktuella teamkonferensen och tidigare teamkonferenser – de flätas in i den väv av yttranden som tillsammans utgör teamkonferensernas interaktionella historia. Alla nya bidrag bidrar därför både till att upprätthålla teamkonferensens form och
innehåll, samtidigt som de har potential att steg för steg ge just denna
teamkonferens – och därmed de som kommer efter den – en (delvis)
ny form och ett nytt innehåll. Precis som man inom CA-orienterad
samtalsforskning menar att varje yttrande i ett samtal är dubbelt kontextuellt (mer om detta i nästa avsnitt om samtalsstruktur) kan alltså
den lokala verksamhetstypen sägas vara både kontextberoende och kontextförnyande.
Kunskap om hur en teamkonferens ser ut eller brukar se ut i just det
här teamet (och därmed kunskap om hur interaktionen under teamkonferenserna ser ut) är alltså i stor utsträckning samma sak som kunskap
om dessa teamkonferensers interaktionella historia. Denna kunskap är
en del av den kompetens som varje teammedlem bygger upp genom
att delta i teamkonferenserna – den är en del av den gemensamma referensramen i praktikgemenskapen. Detta förklarar också varför det
hos nytillkomna teammedlemmar går att se ”brott” (breaches, Garfinkel
1967) mot de metoder som teammedlemmarna använder för att exempelvis göra viss information relevant under teamkonferenserna.5 För
en ny teammedlem är det inte självklart hur teamkonferenserna i just
detta team ser ut, och det är därigenom inte självklart att kunna bidra
med yttranden som så att säga passar in – det vill säga anknyter till den
tidigare interaktionens form och innehåll på ett adekvat sätt. Den gradvisa insocialiseringen i teamet består alltså delvis av en gradvis ökande,
självupplevd erfarenhet av hur teamets teamkonferenser som lokal ”typ”
ser ut.  
Men teammedlemmarnas metoder är naturligtvis inte så specifika
att den som kommer ny till teamet står alldeles rådlös inför det som
5 Faktum är att jag står i tacksamhetsskuld till alla de ST-läkare och andra nytillkomna teammedlemmar som genom att inte behärska Smärtteamets metoder och
därmed bryta mot dem aktivt om än omedvetet bidragit till att tydliggöra metoderna
ifråga för mig som analytiker.
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präglar den lokala typen teamkonferens. Tvärtom är en betydande del
av det som sker under teamkonferenserna igenkännbart utifrån den globala verksamhetstypen ”teamkonferens”. Många aspekter av den lokala
verksamhetstypen bär också drag från andra globala verksamhetstyper.
Några exempel på sådana globala typer är sammanträde, arbetsmöte eller för att anknyta till hur dessa verksamhetstyper ofta tar sig uttryck i
vården, den så kallade ronden.
Naturligtvis skulle en avhandling som intresserar sig för en praktikgemenskaps sätt att fungera kunna fokusera på icke-språkliga aspekter av denna praktikgemenskap, och därigenom lyfta fram exempelvis
de organisationsstrukturer som styr praktikgemenskapen. En sådan avhandling skulle dra mot ett makroperspektiv. Men man skulle också
kunna fokusera enbart på språkliga strukturer kopplade till praktikgemenskapen. En sådan avhandling skulle komma att dra mer mot ett
mikroperspektiv. Båda dessa angreppssätt skulle bidra med viktig kunskap om multiprofessionellt teamarbete. Man skulle kunna säga att det
handlar mer om hur man ställer in skärpan på sitt intellektuella mikroskop än om vad som är ”intressant”. Den här avhandlingen försöker
ställa in skärpan på gränslandet mellan dessa båda aspekter, på ett plan
mellan makronivån och mikronivån, och fokusera på det som Linell
har kallat mesonivån (Linell 2009 ms). Ambitionen är att beskriva och
analysera praktikgemenskapens (Smärtteamets) språkliga handlingar,
men förklara dem med hjälp av (bland annat) institutionella och organisatoriska förutsättningar. Den kommunikativa verksamhetstypen
kan i enlighet med Linells resonemang ses som en sorts institution på
meso-nivån. Det som den teammedlem som insocialiseras i teamets
praktikgemenskap lär sig genom att delta i gemenskapens vardagliga
interaktion är de normer som sedimenterats i och därmed strukturerar
denna meso-institution.
Tillsammans med begreppen praktikgemenskap och kommunikativ praktik bidrar begreppet verksamhetstyp också till att tydliggöra en
bärande tanke bakom utformningen av den undersökning som avhandlingen bygger på. Jag har medvetet sökt efter en praktikgemenskap där
medlemmarna själva anser att en central del av Wengers definition (”en
grupp personer som genom att ägna sig åt sitt intresse ständigt lär sig
mer om detsamma och därigenom fördjupar praktikgemenskapen”) är
väl uppfyllt. Jag brukar beskriva detta som att jag har valt att studera ett
välfungerande team. Syftet med detta upplägg är naturligtvis att därigenom få möjlighet att beskriva och analysera en kommunikativ praktik
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som med största sannolikhet kan sägas stödja denna centrala funktion
i praktikgemenskapen (teamet): jag vill studera en kommunikativ verksamhetstyp som fungerar (relativt) väl.

3.5 Samtal är sekventiellt

organiserade sociala handlingar

För den som aldrig tidigare studerat samtalsdata kan en transkription
av ett samtal upplevas som en helt oorganiserad och ytterst rörig text,
full av upprepningar, avbrott och överlappningar. Men samtal är inte
oorganiserade – tvärtom. Samtal byggs upp av sekventiellt organiserade
mikrohandlingar, och kan därför studeras på ett strukturerat sätt. Detta
kan framstå som ett banalt påpekande i en avhandling som huvudsakligen är baserad på analys av samtal, men min uppfattning är att vi alltför ofta tar samtalsforskningens allra mest grundläggande element för
givna i alltför hög utsträckning. Som samtalsforskare vet vi att samtal är
sekventiellt organiserade sociala handlingar, och vi vet att vi genom att
studera dem kan fördjupa förståelsen av såväl ett visst samtals struktur
som relationen mellan denna struktur och mer övergripande aspekter
som har att göra med förutsättningarna för samtalet. Vi vet också att vi
genom att studera samtalens innehåll kan tydliggöra sådana aspekter av
samtalen som samtalsdeltagarna själva inte alltid är klara över. Att det
förhåller sig så är dock inte alls självklart för den som aldrig fördjupat
sig i hur samtal fungerar, byggs upp och bidrar till vår förståelse av det
samtalet handlar om.
Den gren av samtalsanalysen som på engelska kallas conversation
analysis, ofta förkortat CA, har gett ovärderliga bidrag till vår förståelse
av just hur samtal är uppbyggda. En vid det här laget relativt lång tradition av studier av samtal har visat att samtal är sekventiellt organiserade
sociala handlingar som har en inneboende logik och struktur (Sacks,
Schegloff och Jefferson 1974). Detta innebär att samtal låter sig studeras med utgångspunkt i antagandet att de byggs upp av enheter som har
en logisk koppling till varandra. Ett samtal byggs upp genom att tur för
tur, yttrande efter yttrande, flätas samman till den helhet som vi intuitivt tänker på när vi talar om ett samtal, oavsett om detta samtal äger
rum mellan två eller flera talare. Andra typer av samtalsanalys har lagt
grunden för vår förståelse av hur relationen mellan ett samtals förutsättningar och samtalets utformning (både vad avser struktur och innehåll),
se vidare nästa avsnitt om kontexternas och ramarnas centrala roll.
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Ett visst yttrande utformas både med hänsyn till vad som just har
sagts och vad talaren förväntar sig kommer att sägas som en respons på
det han/hon just nu är på väg att säga. Varje yttrande är dubbelt kontextuellt – det pekar både mot sin egen historia och sin egen framtid,
och är alltså både kontextberoende och kontextförnyande (Drew och
Heritage 1992b:18). Inom CA ligger fokus för den dubbla kontextualiteten traditionellt på den lokala sekventiella nivån, och det analytiska
intresset riktar sig mot relationen mellan enskilda yttranden som delar
i så kallade närhetspar (adjacency pairs, Schegloff 2007), eller utvidgningar av sådana lokala sekvenser. Den teoretiska utgångspunkten är att
samtal byggs upp av lokala åtgärder, moment för moment, och att alla
mer överordnade strukturer uppkommer som en konsekvens av dessa
åtgärder – inte tvärtom. Det är alltså inte så att överordnade strukturer
bestämmer deltagarnas agerande på ”lägre” nivåer.
I ett tvåpartssamtal är närhetspar en tydlig och lätt urskiljbar företeelse – den första talarens iniativ (I) leder till den andra talarens respons (R1) och tillsammans utgör dessa två yttranden ett närhetspar (I
+ R1). Responsen i detta första närhetspar (R1) initierar i sin tur till en
ny respons (R2) från den första talaren. Tillsammans utgör den förra
och den senaste responsen ett nytt närhetspar (R1 + R2) där den senare
delen (R2) initierar ytterligare en ny respons (R3) – och så vidare, som
länkarna i en kedja.
I ett flerpartssamtal blir det omedelbart mer komplicerat att förstå
vilket eller vilka yttranden som utgör en respons på något/några föregående yttrande/-n. Där kan man inte på ett enkelt sätt luta sig mot den
sekventiella strukturen på samma sätt som man kan göra i ett tvåpartssamtal. Anledningarna till detta är flera. För det första sönderfaller flerpartssamtal av och till i parallella interaktioner, där två eller flera samtalsdeltagare fokuserar på varandras bidrag till deras så att säga separata
samtal (eller deras för stunden separata focused encounter, Goffman 1981),
vilket då pågår simultant med (minst) ett annat samtal. Detta fenomen
kallas schisming (Egbert 1997). Vanligen beskrivs sådana parallella samtal
som ”underordnade” det samtal som ”egentligen” pågår, men min uppfattning är att så inte behöver vara fallet. Samtalen kan också utgöra två (eller
ibland flera) parallella och jämbördiga fokuserade interaktioner.) För det
andra präglas flerpartssamtal av det som kallas polylogiska interaktioner
(Grosjean 2004, Kerbrat-Orecchioni 2004), det vill säga att fler än två
talare är aktiva och tillsammans skapar det dynamiska flöde av initiativ
och responser som bygger upp samtalet. När flera talare är aktiva mer el32
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ler mindre samtidigt blir antalet inskott och inskott i inskotten så många
att begreppet närhetspar helt enkelt inte är till så stor hjälp för att bringa
reda i hur samtalsdeltagarna för samtalet framåt. För det tredje kan en
deltagare i ett flerpartssamtal dra sig tillbaka från samtalet för en längre
eller kortare stund, och tillfälligt inta rollen som mer eller mindre aktiv
lyssnare (bystander, Goffman 1981), utan att detta tillbakadragande behöver bli föremål för något interaktionellt arbete.
Ett alternativt sätt att tänka kring sekventialitet är att fokusera på
en större men mer svåravgränsad enhet, som vanligen brukar kallas episod (Korolija 1998) eller sekvens (inom samtalsforskning av CA-typ).
En episod har både en innehållsaspekt och en formaspekt (en viss deltagarstruktur och vissa interaktionsmönster, till exempel många deltagare
som bidrar med korta turer med stora överlappningar). Enkelt uttryckt
avgränsas episoden av att samtalsdeltagarna inom den behandlar ett
visst ämne, det vill säga en viss topik eller en aspekt av en topik, och
att samtalsdeltagarnas behandling av detta ämne följer vissa mönster.
Övergången från en episod eller sekvens till en annan kan vara tydligt
urskiljbar, men ofta sker övergångarna stegvis (Sacks 1992) och det är
därför svårt att tydligt identifiera gränserna mellan episoderna/sekvenserna. Om man fokuserar på kärnan i en episod, och jämför den med
kärnan i näraliggande episoder är skillnaden dem emellan dock ofta
tydlig. Denna enhet tilltalar, trots att den är svår att avgränsa, också den
intuitiva uppfattningen av (inte minst flerparts-) samtals mer övergripande sekventiella uppbyggnad – först talar samtalsdeltagarna om någonting, och deltagarstrukturen ser då ut på ett visst sätt, sedan börjar de
tala om någonting annat och deltagarstruktur, taltempo, turernas längd
etc. ändrar sig då också i de flesta fall. I den typ av flerpartssamtal som
studerats här har begreppet episod och sekvens därför för att avgränsa
lokala kommunikativa projekt.

3.6 Kontexterna och ramarna
centrala för förståelsen

En grundläggande fråga att ta ställning till som samtalsforskare är relationen mellan ett samtal och detta samtals kontext, och vilka konsekvenser synen på denna relation bör ha för datainsamling och analys. Synen
på dessa frågor varierar mellan företrädare för olika samtalsanalytiska inriktningar (Billig 1998, 2000; Cicourel 2007, Hak 1999, Levinson 2005,
Schegloff 1987, 1997, 1998, 2000; Silverman 1999, Wetherell 1998) och
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debatten har stundtals varit hård. Förespråkarna för olika ståndpunkter
i denna debatt tillhör relativt skilda inriktningar inom det samtalsanalytiska området. Vi har exempelvis företrädare för sådan samtalsanalys
som utgår från etnometodologin men som har utvecklats åt radikalt olika
håll, det vill säga samtalsanalys av CA-typ av den typ som Schegloff förespråkar respektive mer kontextorienterad samtalsanalys av den typ som
Cicourel förespråkar. Vidare återfinner vi Grice-uttolkare som Levinson,
med sin inriktning mot lingvistisk antropologi i kombination med pragmatisk filosofi, kritiska diskursanalytiker som Wetherell, som företräder
en kritisk hållning inspirerad av bland annat Foucault och Fairclough
samt företrädare för den väl etablerade inriktningen diskursiv psykologi, företrädd av bland andra Billig. Diskussionen har gällt kontextens
ställning i analysen av institutionella samtal, men de inblandade synes
tämligen ofta undervärdera det faktum att skilda riktningar inom det
samtalsanalytiska området, har skilda analytiska intressen och därmed
rimligen skilda uppfattningar i denna fråga.
Begreppet kontext används både för ett yttrandes språkliga omgivning, det vill säga det som sägs före och efter det aktuella yttrandet, och
för den kontext som finns ”utanför” texten. I inledningen till Rethinking Context konstaterar Charles Goodwin och Alessandro Duranti att
begreppet kontext saknar en entydig definition och förstås olika inom
olika discipliner (Goodwin och Duranti 1992:2).
Goodwin och Duranti gör en uppdelning av kontextbegreppet i
fyra delar, med utgångspunkt i Elinor Ochs klassiska introduktion till
Developmental Pragmatics (Ochs 1979). De skiljer mellan:
1. setting, alltså det sociala och rumsliga ramverk som omger ett
samtal,

2. behavioral environment, alltså hur vi använder våra kroppar och
beteenden för att rama in och organisera ett samtal,

3. language as context, alltså de yttranden som närmast föregår och
de som kan antas komma att följa på ett annat yttrande och
4. extrasituational context, sådant som påverkar samtalet som studeras utan att utgöra en del av detsammas omedelbart urskiljbara omgivning.

Denna uppdelning har kompletterats och komplicerats av andra
samtalsforskare, men tjänar fortfarande som en god utgångspunkt för
en fördjupad diskussion av kontextbegreppet.
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Den tredje typen, (3) language as context, det vill säga de yttranden
som omger det eller de yttranden som studeras, kallas ibland för ”kotext”. Ko-textbegreppet skiljer alltså den direkta språkliga omgivningen
från andra faktorer, som så att säga finns ”utanför” texten, men som påverkar (och i sin tur påverkas av) densamma (Linell 1998a). Om man
är intresserad av att studera yttranden som delar av en verksamhet kan
man inte förstå deras fulla betydelse om de rycks ur sin direkt omgivande
ko-text.  Detta gäller även för större samtalsanalytiska enheter som episoder och längre sekvenser, eftersom dessa i lika stor utsträckning som
ett enskilt yttrande är en konsekvens av det som kommer före och har
konsekvenser för det som kommer efter den studerade enheten. Den
omgivande texten är central för tolkningen av den studerade texten.
De övriga punkterna i listan ovan, det vill säga (1) setting, (2) behavioral environment och (4) extrasituational context, handlar följaktligen
om sådana aspekter som ligger utanför texten/samtalet. Det är alltså
rimligt att tala om aspekter eller typer av kontext, eller kanske till och
med kontexter i pluralis, snarare än om en enda kontext (Linell 1998a).
Sådant som var och mellan vilka personer ett samtal äger rum (mellan en pappa och ett barn i hemmet, mellan forskare och en intervjuad
läkare på en arbetsplats, mellan kollegor under ett informellt samtal
vid lunchen på en konferensanläggning etc.) utgör olika sorters kontext medan hur gester, artefakter och positionering i rummet används
i samtalet utgör ytterligare andra kontexter. Dessutom kan sådant som
så att säga ligger utanför samtalet och den konkreta situationen, så som
de samtalandes tidigare erfarenheter av varandra och det samtalet gäller,
samtalets organisatoriska och kulturella inramning och samtalets syfte i
snävare och vidare bemärkelse räknas som kontexter. Förståelse för och
hänsyn till samtliga dessa typer av kontexter är central för förståelsen av
såväl ett enskilt yttrande som ett längre samtal. Cicourel skriver:
”…situated social interaction is always embedded in daily life socio-cultural and cognitive/emotional processes that constrain and
shape discourse.”
(Cicourel 2007: 736)

Samtal är inbäddade i världen, och kan därför inte förstås som om de
vore oberoende av densamma.
Nära kopplat till kontextbegreppet är begreppet ram (frame, Goffman 1974). Enligt Goffman kan ett samtal ramas in på olika sätt, och
vilken ram samtalsdeltagarna vid ett givet ögonblick orienterar sig mot
35

SamarbGmSamt 06.indd 35

2009-04-27 13.40

är avgörande för hur såväl samtalsdeltagarna som vi forskare förstår vad
som pågår i samtalet vid denna givna tidpunkt. Rambegreppet har utvecklats vidare i en bok som handlar om arrangerade flerpartssamtal,
så kallade fokusgrupper. I Dialogue in Focus Groups (Marková m.fl.
2007) introduceras begreppet externa ramar (external framing eller preinteractional framing) respektive interna ramar (internal framing eller
online framing). De förstnämnda är de ramar som, när det gäller fokusgrupper, forskaren sätter upp för samtalet och de sistnämnda är de
ramar som deltagarna i ett fokusgruppssamtal själva förhandlar fram
inom ramen för fokusgruppssamtalet. Externa ramar är alltså sådant
som den tid som finns avsatt för ett samtal, eller platsen där samtalet
äger rum. Distinktionen mellan externa och interna ramar är dock inte
densamma som mellan de olika kontextbegreppen hos Goodwin och
Duranti. Exempelvis skulle det de kallar setting i förstone kunna försås
som en extern ram, men deltagarna orienterar sig bara mot vissa delar
av samtalets setting (de delar som deltagarna själva gör relevanta) vilket
innebär att också samtalets setting är förenad med intern förhandling.
En intressant diskussion i dessa frågor förs också av Mäkitalo och Säljö
(2002).
En studie som denna, som intresserar sig för samtal som äger rum i
en högt specialiserad verksamhet (kvalificerad utredning och rehabilitering av patienter med komplexa smärtproblem, vilken dessutom endast
äger rum vid ett drygt tjugotal specialistkliniker i hela landet), förutsätter att analytikern är eller under arbetets gång gör sig någorlunda väl
bekant med den verksamhet i vilken samtalen som studeras ingår och
därmed med de kontexter och ramar som omger, stöds av och samverkar med samtalet. Denna poäng har gjorts av många som arbetar med
institutionella samtal. Bland annat Ilkka Arminen (Arminen 2000),
som forskat kring stödsamtal inom Anonyma Alkoholister, och Aaron
Cicourel (Cicourel 1987/1992), som elegant illustrerar hur mycket en
i medicinska sammanhang icke insatt analytiker riskerar att missa i ett
samtal mellan två hjärtläkare, lyfter fram det centrala i att som analytiker söka nå så mycket kunskap som möjligt om de samtal som studeras, det vill säga inte bara intressera sig för samtalen som lokala, sociala
handlingar utan också intressera sig för de studerade samtalens ramar
och kontexter.
För att kunna genomföra en någorlunda välinformerad analys av
den typ som denna avhandling siktar mot krävs helt enkelt insikter i
den verksamhet som samtalet ingår i. Följaktligen har en etnografisk
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ansats, med en omfattande insamling av såväl samtalsdata som andra typer av data (mer om detta i avsnittet om material och metod) framstått
som den enda framkomliga vägen i det här projektet.
En fråga som anknyter till diskussionen om kontextens roll är frågan om vems – forskarens eller samtalsdeltagarnas – perspektiv som
har tolkningsföreträde i analysen av ett samtal. Inom samtalsanalys
av CA-typ förespråkas det som brukar kallas för ett deltagarperspektiv (members’ perspective, Sacks 1992), det vill säga en ambition att låta
tolkningarna utgå från de tolkningar som deltagarna gör och visar upp
i samtalet. Överfört till en metodologisk praxis innebär detta att vid
tolkningen av ett yttrande helt och hållet utgå från den tolkning av
yttrandet som kan utläsas av det yttrande som följer, eller som Sacks,
Schegloff och Jefferson själva skriver:
‘‘But while understandings of other turns’ talk are displayed to co−
participants, they are available as well to professional analysts, who
are thereby afforded a proof criterion (and a search procedure) for
the analysis of what a turn’s talk is occupied with. Since it is the
parties’ understanding of prior turns’ talk that is relevant to their
construction of next turns, it is their understandings that are wanted for analysis. The display of those understandings in the talk of
subsequent turns affords both a resource for the analysis of prior
turns and a proof procedure for professional analyses of prior turns
− resources intrinsic to the data themselves.’’
(Sacks, Schegloff och Jefferson, 1974: 729)

Ett exempel ur materialet får bidra till att klargöra vad detta innebär för
analysarbetet.
Exempel 2. Id: Kvinna2 0_3_2:31-32
1

KUR:

avrapportering av PLS

2

SG:

man kan säga att [förnamn] jobbar på jättebra

Det första yttrandet utgörs av en nominalfras, det vill säga ett substantiv med bestämningar men utan verb, och det är svårt att utifrån detta
utläsa vad kuratorn menar. Av videoinspelningen framgår att kuratorn
läser innantill, eller åtminstone tittar ner i sina papper medan hon talar.
Hur ska då hennes yttrande tolkas? Utgör det en inledning till någonting
som hon själv kommer att fylla på med mer information om? Eller utgör
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det en uppmaning till någon annan att göra det som substantiverats i
frasen (avrapportera samtalet mellan patienten och patientens kontaktperson)? Enligt ett strikt deltagarperspektiv ska tolkningen av det första
yttrandet göras utifrån den tolkning som uppvisas genom nästa yttrande
(inom CA kallas detta next turn proof procedure). Detta innebär att vi
vänder oss till sjukgymnastens yttrande för att se vilken tolkning han
gör av det kuratorn säger. Som vi ser behandlar sjukgymnasten kuratorns yttrande som just en uppmaning om att påbörja rapporteringen
från samtalet mellan honom själv – som är den aktuella patientens kontaktperson – och patienten. I relativt okomplicerade fall som detta är det
uppenbart att metoden fungerar. Som tankemodell och som hjälp för att
disciplinera det analytiska arbetet är deltagarperspektivet mycket viktigt,
eftersom det kan bidra till att alltför vidlyftiga tolkningar av ett enskilt
yttrande undviks.
Som tidigare antytts ansluter jag mig dock till dem som menar att
det – i synnerhet vid studier av institutionella samtal och professionellas
kommunikation – inte räcker att luta sig mot den allmänna kunskap
om världen som utnyttjas i en analys baserad på en strikt CA-betonad
förståelse av begreppet deltagarperspektiv. Schegloff menar ju att kontexten endast får göras relevant i den utsträckning som deltagarna i ett
samtal explicit orienterar sig mot den, yttrande för yttrande, allt eftersom samtalet fortlöper. I den typ av mer vardagliga samtal som Schegloff menar att samtalsanalytiker ska ägna sig åt går det ganska bra att
luta sig mot den egna allmänna kunskap om världen för att bedöma om
och hur deltagarna i ett visst samtal gör kontexten relevant, under förutsättning att den som analyserar samtalen delar samma förståelse som
de som deltar i samtalet. Michael Moermann skriver:
”But how could the conversation analyst recognise an utterance
as a pre-invitation, for example, without trading on covert native
knowledge of dating practices and the special significance for them
of Saturday night?”
(Moerman 1988: 4)

När det gäller samtal som äger rum i högt specialiserade miljöer är det
inte lika självklart att forskaren ens kan känna igen en explicit orientering
mot den mycket specifika kontext som deltagarna i ett sådant samtal håller för självklar. Srikant Sarangi skriver:
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”The position that participants’ perspective allows one to categorize and interpret events unproblematically becomes untenable,
especially when the knowledge gap between analysts and participants increases, as is the case in some sites of professional and
organizational communication.”
(Sarangi 2007: 573)

Däremot utgör den hållning som föreskrivs inom samtalsanalys av CAtyp en god motpol till ideologiskt färgade projekt, där man utgår från
ett teoretiskt ramverk snarare än från empirin och för in element i analysen som skulle vara helt främmande för deltagarna i samtalet. Schegloff varnar för vad han kallar ”teoretiskt imperialism och intellektuell
hegemoni” (Schegloff 1997: 167). Enligt min uppfattning har han rätt
i att den som väljer att ta sin utgångspunkt i ett teoretiskt ramverk för
att därefter fästa sina analyser i empirin snarare än tvärtom riskerar att i
sina tolkningar komma mycket långt bort från deltagarnas förståelse av
vad som pågår. Schegloffs botemedel är som tidigare påpekats att hålla
sig till det som kan utläsas av interaktionen, och ingenting annat.
Jag menar i stället, liksom exempelvis Sarangi (2007) och i enlighet
med tidigare resonemang, att det som krävs av oss som utomstående uttolkare av en högt specialiserad verksamhet är att vi så långt det är möjligt
försöker närma oss den förståelse som deltagarna i denna verksamhet har
av verksamheten. Detta innebär inte att vi ska utgå helt och hållet från vår
egen (för-)förståelse, inte heller att vi ska utgå från ett på förhand definierat teoretiskt ramverk eller att vi ska försöka go native, för att damma av
en gammal antropologisk term.  Däremot innebär det att vi genom fältarbete i den aktuella verksamheten och dialog med utövarna ska kunna inta
den ”perifera men av medlemmarna sanktionerade roll” som låter oss föra
samman våra och deltagarnas perspektiv (Sarangi 2002:122, min övers.).
Sarangi skriver:
”As discourse researchers, we remain, for the most part, peripheral
but legitimate participants, eager to rely on our subjects’ insights so
that we can align (rather than transform) analyst and participant
perspectives.”
(Sarangi 2002: 122)

Fältarbetet syftar alltså inte till att vi ska bli deltagare, utan om att föra
en dialog med (faktiska) deltagarna och försöka förstå vad det är de gör
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och funderar över, för att med utgångspunkt i deras insikter om sin egen
praktik kunna göra tolkningar av vad som försiggår under de samtal vi
studerar.
I en klassisk text av Cameron, Frazer, Harvey, Rampton och Richardson (1992) framför författarna kritik mot en alltför dåligt utvecklad
relation mellan forskarna och de beforskade. De delar upp forskningen
i forskning om, med och för de beforskade, och förordar en utveckling
av forskning som inkluderar de beforskades behov i större utsträckning.
Kopplingen mellan detta resonemang och frågor om ett forskningsprojekts relevans är uppenbar, och diskuteras utförligt i flera artiklar
kopplade till språk- och kommunikationsvetenskaplig forskning inom
vårdområdet (Candlin 2003, Candlin och Candlin 2003, Iedema 2008,
Sarangi och Candlin 2001, Roberts och Sarangi 2003). Gemensamt för
dem alla är en tydligt uttryckt förhoppning om att språk- och kommunikationsvetenskaplig forskning i större utsträckning ska våga och kunna göra sig relevant för praktikerna inom hälso- och sjukvården, utan
att förlora sin inomvetenskapliga relevans. Den här avhandlingen är ett
led i detta arbete, och avhandlingens relation till utövarna och till fältet
mer generellt diskuteras ingående i det avslutande diskussionskapitlet.  

3.7 Diskussion av några centrala
begrepp

Fyra viktiga begrepp i den här avhandlingen är profession, team, kompetens och perspektiv. Alla fyra används i sin allmänspråkliga bemärkelse inom vårdområdet, enligt ungefär följande beskrivning. Profession
syftar till att beskriva vad en individ har för utbildning och yrkestillhörighet. Team används för att beskriva ett mer eller mindre väl utvecklat
samarbete mellan olika professioner. Kompetens syftar till att beskriva
vad en individ kan. Perspektiv används för att beskriva vad en enskild
individ fokuserar på i ett givet sammanhang.
Nedan gör jag en kort beskrivning av professionsbegreppet, för att
därefter gå in djupare i de tre andra begreppen; team, kompetens och
perspektiv.

Profession

Eftersom vården utgör ett system av distribuerad medicinsk expertis
(Måseide 2007a) är professionsbegreppet centralt för den som är verksam inom området. Som sociologisk företeelse är det också mycket väl
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utforskat (Freidson 2001). Det vanliga är att yrkesverksamma inom ett
område bildar någon sorts sammanslutning, där kraven för medlemskap
inkluderar en viss utbildning. Så småningom brukar krav tillkomma på
formella rättigheter och skyldigheter kopplade till yrket i form av en
legitimation. Till legitimationen kopplas en etisk kod, och i händelse av
oetiskt, oskickligt eller olagligt agerande kan man fråntas sin legitimation – och därmed rätten att utöva yrket. När alla dessa krav är uppfyllda brukar man tala om att utövarna av det aktuella yrket tillhör en
viss profession (Granberg 1997). Inom vårdområdet är läkarprofessionen kanske den äldsta, men under senare år har etablerade professioner
som läkare, psykologer och sjuksköterskor fått sällskap av bland annat
legitimerade arbetsterapeuter, dietister och sjukgymnaster. Processerna
bakom denna utveckling, i synnerhet etablerandet av vetenskapliga discipliner kopplade till respektive område, är mycket intressanta men att
beskriva dem i detalj för alltför långt från denna avhandlings fokus.

Team

Begreppet team används mycket flitigt för en mängd olika företeelser,
vilka sällan synes ha någon annan gemensam nämnare än att det handlar om en grupp människor som i någon utsträckning koordinerar sina
handlingar. Begreppet är svårt att definiera exakt och många har genom
åren känt sig manade att föra fram olika definitioner. Bland dessa vill jag
lyfta fram Katzenbach och Smiths klassiska och ofta citerade definition,
eftersom den inkluderar samtliga de aspekter de flesta definitioner på
ett eller annat sätt berör. De definierar team på följande sätt:
” A team is a small number of people with complementary skills
who are committed to a common purpose, performance goals, and
an approach for which they are mutually accountable.”
(Katzenbach och Smith, 1993:45)

Ett klassiskt exempel på team är den grupp av individer med kompletterande kunskaper som arbetar tillsammans under en akut operation.
Medlemmarna i ett akut operationsteam har ett gemensamt mål, arbetar
tillsammans för att nå målet och tar ömsesidigt ansvar för att målet ska
nås. I ett sådant team, där den praktiska handlingen snarare än språkandet står i centrum, har de deltagande individerna mindre betydelse – det
viktigaste är att de nödvändiga rollerna, så som operatör, operatörsassistent, narkossköterska etc. är besatta av kompetenta personer som klarar
av att sköta sin del av arbetsuppgifterna på rätt sätt. I praktiken lär man
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naturligtvis känna sina kollegor, men eftersom de flesta yrkesgrupper
inom akutvården arbetar på skiftlagda scheman är sannolikheten stor
för att den exakta sammansättningen av individer i det akuta operationsteamet kan komma att skifta från dag till dag. På samma sätt kan
man resonera om det team som avhandlingen handlar om: egentligen är
det väl av underordnad betydelse vilka individer som fyller rollerna som
bland annat arbetsterapeut, läkare och undersköterska? Eftersom det är
samma individer som alltid samarbetar, och vården sker planerat och på
dagtid, kommer dock individerna att ingå i en grupp där samarbetet och
de samtal som ingår som en väsentlig del i detta samarbete har förutsättningar för att bli mer normerat, tydligare sedimenterat, än vad som
är fallet i exempelvis ett akut operationsteam.
Inom vårdområdet skiljer man ofta mellan multiprofessionella team
(som det akuta operationsteamet) och interprofessionella eller interdisciplinära team (som samarbetar på det mer kvalificerade och stadigvarande
sätt som präglar det team vars arbete analyseras i avhandlingen) (King
m.fl. 2004).  Teammedlemmarna vars arbete avhandlingen handlar om
beskriver sitt team så som varande interdisciplinärt, med koppling till artikeln av King m.fl.  Jag menar emellertid att det är värdefullt att upprätthålla distinktionen mellan organisationsformen multiprofessionellt team
och det interprofessionella samarbete som kan – men inte måste – följa
av denna organisationsform. I avhandlingen skriver jag därför om just
multiprofessionalitet som en organisationsaspekt (i motsats till uniprofessionella team – de kompletterande kunskaper Katzenbach och Smith
nämner i sin definition inkluderar inte nödvändigtvis att medlemmarna
tillhör olika professioner, bara att de kan olika saker) och interprofessionalitet som en samarbetsaspekt som betonar gränsöverskridande samarbete mellan företrädare för olika professioner och perspektiv.

Kompetens

Begreppet kompetens utgör i arbetslivssammanhang ett samlingsbegrepp, där bland annat utbildningsrelaterad kunskap och praktisk erfarenhet tillsammans bidrar till individens professionella kompetens. En
del av kompetensen är alltså kopplad till den kunskap individen har
tillägnat sig inom ramen för sin utbildning. En annan del är kopplad
till de erfarenheter individen har gjort inom ramen för utbildningen
(praktik ingår som ett obligatoriskt inslag i alla vårdutbildningar) och
inom ramen för eventuell tid som yrkesverksam.
Till den professionella kompetensen hör bemästrandet av vissa
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specifika uppgifter, såväl praktiska som teoretiska. Ett exempel på
sådana uppgifter har beskrivits ingående av Charles Goodwin i den
välkända artikeln om hur oerfarna arkeologer tillskansar sig förmågan
att kategorisera den jord de gör utgrävningar i på basis av en mycket
kvalificerad bedömning av jordlagrens färg (Goodwin 1994). Tillsammans med en erfaren kollega övar sig den oerfarne i att lära sig att ”se”
på rätt sätt, det vill säga att fästa avseende vid vissa färgskiftningar och
tolka dessa genom att använda rätt jämförelsematerial. Goodwin kallar
detta för att den oerfarne utvecklar sin professional vision, det vill säga
tränar upp sitt professionella ”seende” (här står professionell i motsats
till amatör eller okunnig, snarare än som ett uttryck för tillhörigheten
till en formaliserad profession).
Ett annat användbart begrepp som används i samma artikel (Goodwin 1994) är highlighting, eller accentuering, vilket syftar på handlingen
att lyfta fram eller understryka en viss aspekt av någonting som särskilt
relevant för exempelvis ett beslut. En förutsättning för att den professionella ska kunna lyfta fram en viss aspekt är att hon eller han förmår
urskilja just denna aspekt, det vill säga att hon eller han har ett vältränat
professionellt ”öga”.
Traditionellt har kompetens kopplats till individen och individens
kunskaper och förmågor. Men kompetens kan också förstås som någonting som är kopplat till den grupp – det team, den praktikgemenskap – i
vilken individen deltar och är medlem. En stor del av den kompetens
som individer demonstrerar i samarbete med andra kan inte reduceras
till vad de olika individerna kan, eftersom samarbetet inte kan utföras ”på
egen hand”. Kompetens kan i detta avseende beskrivas som någonting
reflexivt, dialogiskt och beroende av samkonstruerade handlingar i gruppen (Marková m.fl.  2007). Enligt detta synsätt förstås kompetens som
någonting som åtminstone delvis konstrueras socialt i en grupp, snarare
än som någonting som är beroende enbart av den enskilda individens
potentiella handlingsförmåga (Granberg och Ohlsson 2005).  
Inom vårdområdet används ofta begreppen professionell kompetens
respektive interprofessionell kompetens (och de besläktade begreppen
interprofessionell utbildning respektive interprofessionell praktik) (Barr,
Koppel, Reeves, Hammick och Freth 2005). Interprofessionell kompetens beskrivs som en individuell förmåga, som ingår som en komponent
i den professionella kompetensen och som bland annat består av ”att inse
den egna rollens begränsningar och möjligheter samt att känna och respektera andra professioners ansvar och kompetens.” (Pelling, 2007: 106).
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Med utgångspunkt i rekommendationerna i en rapport från WHO
(WHO 1988) har utbildningar inom vårdområdet i allt större utsträckning kommit att innefatta interprofessionell utbildning (interprofessional education, vanligtvis förkortat och omnämnt som IPE även i svenska
sammanhang). Interprofessionell utbildning definieras av the Centre for
Advancement of Interprofessional Education (CAIPE) som ”tillfällen
då två eller flera professioner lär från och om varandra för att förbättra
samarbetet och vårdens kvalitet” (Barr 1997, min övers.). Oavsett vilket
andraled som används (arbete, kompetens, lärande, praktik etc.) har begreppet interprofessionell betonats allt mer under de senaste 20 år.
Interprofessionell utbildning kan inom hälso- och sjukvårdens områden förstås som ett sätt att organisera utbildning för att hos studenterna inom området främja lärandet om den egna och andras professioner.
Detta sker huvudsakligen genom att studenterna inom olika vårdutbildningar får samarbeta och lösa problem tillsammans. Fokus ligger
alltså på organisationen av utbildningssektorn, främst på grundnivån.
Interprofessionell kompetens förväntas uppstå som en konsekvens av
interprofessionell utbildning. Begreppet interprofessionellt lärande är
dock användbart också för att beteckna lärande inom fortbildning av
redan yrkesverksamma lika väl som det ständigt pågående lärande som
uppstår i en praktikgemenskap bland yrkesverksamma i exempelvis ett
team som det som studerats här.

Perspektiv

När vi samtalar gör vi det alltid utifrån ett perspektiv – det går inte att tala
om saker utan att ha ett perspektiv på dem. Däremot finns det olika sätt att
förhålla sig till denna ständigt närvarande perspektivering och kategorisering. Å ena sidan handlar det om att använda varandras skilda perspektiv
för att se motsättningar mellan det egna perspektivet och andras, och att få
en mer nyanserad bild av det samtalet gäller etc. Å andra sidan handlar det
om att försöka nå ett gemensamt perspektiv – en horisontsammansmältning, för att låna Gadamers uttryck (Gadamer 1960/2004). Båda dessa
perspektivbegrepp är höggradigt relevanta för teamarbetet eftersom teammedlemmarnas uppgift både är att utforska skillnaderna mellan varandras
perspektiv och att sammanväga dem för att nå ett delat perspektiv.
Begreppet perspektiv används av kommunikationsforskare som
den norske psykologen Ragnar Rommetveit och hans tyske kollega
Carl F. Graumann för att förklara hur vi människor använder dialogen
för att tillsammans förstå världen (Rommetveit 1990, Graumann 1990).
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Rommetveit och Graumann fokuserar dock på två olika roller som ”perspektivet” har i vår kommunikation. Rommetveit menar att den som
deltar i ett samtal kan bidra till en gemensam förståelse av det som
samtalet handlar om bara genom att göra sitt eget perspektiv synligt.
Fastställande av olika perspektiv är en förutsättning för att vi i samtal
ska kunna gå ifrån det subjektiva till något som, åtminstone temporärt,
kan sägas vara intersubjektivt. Han skriver bland annat att:
”Perspective setting in human conversation is essential for the transformation of human subjectivity into temporary states of intersubjectivity, i.e. of convergence of attention onto relevant aspects of
the talked-about state of affairs.”
(Rommetveit 1990: 97, kurs. i original)

Först om vi tydliggör våra perspektiv för varandra kan vi bli överens om
vad det är vi talar om, det vill säga gå ifrån att vara i händerna på det egna
perspektivet till att förstå den andres perspektiv. I Rommetveits tänkande är det alltså den temporära intersubjektiviteten som är det centrala,
möjligheten att genom att tydliggöra det egna perspektivet uppnå en, om
än tillfälligt, delad förståelse av det fenomen som diskuteras.
Graumann fokuserar i stället på att en diskussion innebär att olika
perspektiv bryts mot varandra, eller möts, genom dialogen. En av Graumanns huvudpoänger är vikten av att erbjuda andra sitt eget perspektiv,
eftersom detta är en förutsättning för att andra ska kunna ta detta perspektiv. Dialogen är vårt redskap för att få del av ett främmande perspektiv som bygger på andra erfarenheter, utgångspunkter och intressen
även om det inte är någon garanti för att de andra samtalsdeltagarna
ska hålla med om det perspektiv som någon erbjuder. Graumann skriver
bland annat att:
”Whatever I present as my view on a given matter, I offer as a potential perspective for others. Even if the other does not accept my
perspective on a topic, in order to reject it the other speaker must
have recognized it as a potential view, i.e. a communicative perspective.”
(Graumann, 1990: 113 f )

Han menar vidare att kommunikativ kompetens innebär just en förmåga att inta den andres perspektiv eftersom det är omöjligt att förstå
hur någon annan ser på någonting, utan att förstå det individuella perspektiv ur vilket detta någonting betraktas.
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I Graumanns tänkande är det alltså möjligheten att skifta mellan
olika perspektiv som är det centrala. Wertsch har kallat detta fenomen
för alteritet (alterity, Wertsch 1998). Wertsch har hämtat begreppet från
Bachtin (ry. drugost), och vilket är kopplat till Bachtins begrepp polyfoni (flerstämmighet). Begreppet syftar på just brytningen av olika
perspektiv mot andra. Genom att försöka ta den andres perspektiv kan
man använda sig av det för att tydliggöra sitt eget perspektiv och därigenom berika den egna förståelsen. Även om Rommetveit och Graumann båda skriver om perspektiv utifrån mycket allmänna resonemang
om det mänskliga varandet, så är deras begrepp användbara även för
resonemang om det jag kallar professionella perspektiv, det vill säga det
perspektiv som är kopplat till den kompetens en enskild vårdgivare har
och den profession som vederbörande tillhör.
I den här avhandlingen utgår jag alltså från att man genom att tillhöra en viss profession besitter en viss kompetens och har ett visst professionellt perspektiv, vilka tillsammans gör att man ser och förstår patienterna och deras problem på ett visst (om än inte statiskt) sätt. Man
skulle kunna argumentera mot denna position, och exempelvis hävda
att det inte går att ringa in ett visst professionellt kunnande och koppla
detta till en professionell etikett i ett enkelt ett-till-ett förhållande. I
stället kan man hävda att den professionella identiteten och gränserna
mellan olika professioner konstant förhandlas i den vardagliga interaktionen (bland annat detta tema utforskade jag i min magisteruppsats,
se Magnuson Lundgren 2003). Detta är förvisso sant, men för praktikerna inom vården råder ingen tvekan om att exempelvis läkare och arbetsterapeuter har olika kompetens. Det råder inte heller någon tvekan
bland praktikerna om att just detta är anledningen till att det ofta är
påkallat att organisera verksamheten inom vården på ett sätt som ökar
kontaktytorna mellan olika professioners kompetenser och perspektiv.
Den verksamhetstyp som studeras – teamkonferensen – är ett uttryck
för just detta behov.
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I detta avsnitt beskrivs och diskuteras tidigare forskning inom områden som på olika sätt är relevanta för avhandlingen, som exempelvis
forskning om inom-institutionella samtals struktur, om samtal inom
vården och om beslutsfattande.

4

Tidigare forskning

Detta kapitel fokuserar på tidigare forskning som är kopplad till interprofessionellt teamarbete inom hälso- och sjukvården. Inledningsvis tecknar jag en bild av den tidigare forskningen inom institutionella
samtal i allmänhet, eftersom de delvis är relevanta för förståelsen av vad
en interprofessionell teamkonferens är (och inte är).
Resultat från tidigare forskning som är knuten mer direkt till analyserna i avhandlingen redovisas i respektive empiriskt kapitel.

4.1 Institutionella samtal

Under de senaste decennierna har forskare från en mängd discipliner
(lingvister, sociologer, psykologer bland många andra) kommit att intressera sig alltmer för samtal i arbetslivet, och forskningens fokus har kommit att breddas allteftersom. Inledningsvis intresserade man sig främst
för så kallade institutionella samtal, alltså samtal som enkelt uttryckt utmärks av att de a) har ett förutbestämt syfte, b) har rutiner för att nå
detta syfte och c) genomförs mellan en expert och en lekman (Linell
1990). Samtalen utgör den centrala delen av en aktivitet som är socialt
erkänd och enkelt låter sig beskrivas i allmänspråkliga termer (till exempel ”gå till doktorn” (Sätterlund Larsson 1998), ”anställningsintervju”
(Adelswärd 1988), ”förhöras av polisen”( Jönsson 1988)). I stor utsträckning är det fortfarande sådana samtal, och de symmetrier som av naturliga skäl präglar dem, som är i fokus för mycket av samtalsforskningen
inom vårdområdet.
I antologin Talk at Work (Drew och Heritage 1992a) ligger fokus i
metodologiskt hänseende på samtalsanalys av CA-typ och i empiriskt
hänseende på samtal mellan professionella och lekmän, det vi brukar
kalla institutionella samtal. I inledningen konstateras att tre saker utmärker institutionella samtal, och skiljer dem ifrån vardaglig konversation.
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Dessa tre saker är
a) att (åtminstone en av) deltagarna är fokuserad på att lösa en
viss uppgift,
b) att det finns en begränsning när det gäller vad deltagarna
anser vara relevanta bidrag till samtalet samt
c) att det finns särskilda begränsningar vad gäller
kommunikationen i övrigt, som till exempel att en läkare
förväntas behärska sig och inte uttrycka sådant som förvåning
inför en patients sjukdomsbeskrivning (ifall detta skulle vara
en naturlig respons om patienten ifråga berättade samma sak
för en god vän i ett vardagligt sammanhang).
Drew och Heritage beskriver också de fem huvudsakliga forskningsintressen som de menar att den då pågående CA-forskningen kunde delas
in i: lexical choice, turn design, sequence organization, overall structural organization och social epistemology and social relations (Drew och Heritage
1992b: 28). De första av dessa pekar på något som är typiskt för CAinriktad samtalsanalys i allmänhet, det vill säga den mikroorienterade
analysnivån. Det är samtalens beståndsdelar snarare än samtalen som
helheter som är i fokus för uppmärksamheten. De artiklar som utgör
huvudinnehållet i boken präglas också av detta mikrofokus, även om de
också behandlar kopplingen mellan det som händer i samtalen och de
institutionella sammanhang som samtalen hämtas ifrån, vanligen inom
vård- eller omsorgssektorn. Forskningen har dock enbart sällan undersökt flerpartssamtal (med fler än tre deltagare) och samtal som äger rum
mellan de professionella företrädarna utan att någon patient/klient är
närvarande. På detta sätt är bokens titel en smula missvisande, då den
inte handlar om ”samtal i arbetslivet” i allmänhet, utan om en särskild
sorts samtal (samtal mellan lekmän och experter) som bara äger rum på
en särskild sorts arbetsplatser.
I Talk, Work and Institutional Order (Sarangi och Roberts 1999a)
problematiseras vilka olika sorters samtal som samtalsforskningen (dittills) intresserat sig för. Ett centralt tema är här distinktionen mellan
front stage och back stage i samband med studier av samtal i arbetslivet,
det vill säga det som händer vid kontakter mellan professionella och lekmän respektive det som händer ”bakom scenen”, alltså vid samtal professionella emellan. Sett i detta perspektiv kan de studier som beskrivs i
Talk at Work (Drew och Heritage 1992a) ses som studier av samtal som
48

SamarbGmSamt 06.indd 48

2009-04-27 13.40

äger rum ”på scenen”, det vill säga i det gränssnitt där de professionella
möter de lekmän som på ett eller annat sätt är föremål för deras professionella omsorger. Sarangi och Roberts förordar dock ett större fokus på
sådana samtal som äger rum ”inuti” organisationen, eller om man så vill
”bakom scenen”, det vill säga i situationer där de professionella agerar
tillsammans men där lekmännen inte deltar och inte heller har någon
direkt insyn. Föreliggande avhandling kan sägas ha följt denna uppmaning, eftersom den huvudsakligen bygger på material som har samlats in
”bakom scenen”, i sammanhang som inte är tillgängliga för patienterna
men som är av fundamental betydelse för de professionellas möjligheter
att göra sitt jobb.
Vidare gör Sarangi och Roberts ytterligare en intressant distinktion, när de delar in de olika bidragen i antologin i studier som handlar om mötet mellan professionell och patient/klient (professional-client
encounters), mellan professionella som tillhör samma profession (communication ’within’ a professional group) och mellan professionella som
tillhör olika professioner (communication ’across’ professional groups)
(1999b: 11). Föreliggande avhandling skulle utifrån denna uppdelning
tillhöra den sistnämnda kategorin.
Allteftersom har alltså intresset vuxit för samtal som visserligen äger
rum inom ramen för människors arbetsliv, men som inte nödvändigtvis
passar in i den tidigare nämnda definitionen av institutionella samtal.
Studierna som ingår i Talk, Work and Institutional Order genomfördes
främst inom vårdområdet, men också inom socialtjänst och näringsliv.
Såväl två- som flerpartssamtal studerades, ofta mellan företrädare för
samma profession (läkare talar med läkare etc.). Även samtal mellan
företrädare för olika professioner har emellertid uppmärksammats. I
många av dessa fall har man dock återknutit till den traditionella forskningen om institutionella samtal genom en koncentration på olika typer
av fallkonferenser (case conferences), exempelvis inom socialtjänsten (se
till exempel Hall, Sarangi och Slembrouck 1999, 2006). Även om resultaten som Hall m.fl. visar är intressanta ur en allmännare synvinkel (som
ett exempel på institutionella flerpartssamtal) begränsas relevansen för
min undersökning eftersom fokus i första hand ligger på interaktionen
mellan de professionella och lekmännen (klienterna), och inte på samtalen som inter- eller intraprofessionella flerpartssamtal.
Samtalsforskningens återkommande fokus på möten mellan experter och lekmän, i kombination med intresset för att beskriva skillnaderna mellan dessa samtal och ”vardagliga” (icke-institutionella) samtal, har
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lett till en del kritik. På ett mer allmänt plan bland annat från Deborah
Cameron, brittisk forskar i kritisk diskursanalys, (Cameron 2000) men
med utgångspunkt i en diskussion om vad som är relevant för professionella inom vården också från bland annat den australiske vårdforskaren Rick Iedema (Iedema 2008). Båda menar att mer uppmärksamhet
borde ägnas åt de sammanhang där människor genomför sina arbetsuppgifter, utan att för den skull begränsa frågeställningarna till mötet
mellan organisationsföreträdare och ”kunder”. Förvisso är detta senare
möte inte bara en väsentlig del av den organisatoriska vardagen, utan
själva existensberättigandet för de flesta organisationer, men för de professionella utgör själva “kundmötena” ändå en tidsmässigt begränsad del
av de vardagliga arbetsuppgifterna.

4.2 Studier av samtal inom
vårdområdet

Genom resonemanget ovan har vi närmat oss det område som utgör
denna undersöknings empiri, det vill säga vårdområdet. I en vid det här
laget tio år gammal men fortfarande intressant genomgång av forskning inom området delar Hydén och Mishler (1999) in detsamma i
följande fyra delar: speaking to patients, speaking with patients, speaking
about patients och speaking by patients. Den forskning som de beskriver
inom delområdet speaking about patients handlar huvudsakligen om intraprofessionella möten (läkare pratar med läkare).
I en mer sentida genomgång, specifikt inriktad på de senaste 30
årens forskning om samtal mellan läkare och patienter, konstaterar sociologerna John Heritage och Douglas Maynard att det finns två huvudsakliga inriktningar inom området, vilka av tradition inte tycks stå i
dialog med varandra (Heritage och Maynard 2006). Dessa beskrivs som
å ena sidan en kvantitativt orienterad tradition med fokus på kodning av
samtalen i på förhand givna kategorier (inspirerad av Bales Interaction
Process Analysis, Bales 1950) och å andra sidan en kvalitativt orienterad
tradition med inriktning på interaktionsanalys på mikronivån (bland
annat samtalsanalys av CA-typ).  
En av de studier som båda dessa genomgångar berör intresserar sig
för samtal inom det medicinska området har genomförts av sociologen
Paul Atkinson vars huvudintresse är just medicinsk sociologi. I boken
Medical Talk and Medical Work (1995) fokuserar han på hur kunskap
skapas och upprätthålls bland läkare på en hematologisk klinik, med
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utgångspunkt både i observationsdata och mikro-orienterade analyser
av inspelade samtal. Han uppehåller sig bland annat vid begreppet osäkerhet (uncertainty), vilket är centralt för förståelsen av de samtal han
analyserar. En viss grad av osäkerhet är konstant närvarande bland dem
som verkar inom medicinen, eftersom vår kunskap om hur människan
fungerar trots allt är begränsad. Atkinson menar att osäkerheten också
är ett uttryck för att kunskap tillmäts olika värde beroende på till exempel vem som står för densamma.
Atkinson behandlar också begreppet röst (voice), ursprungligen
hämtat från Mishler (se Mishler, 1984). Enligt Atkinson fungerar detta
begrepp väl som utgångspunkt också vid studier av interprofessionella
samtal (Mishler utgick ifrån samtal mellan läkare och patienter medan
Atkinson som sagt studerat samtal läkare emellan), men att begreppet behöver utvidgas utöver Mishlers uppdelning mellan the voice of the
lifeworld och the voice of medicine. Att som Mishler säga att det bara
finns en medicinsk röst är enligt Atkinson att förenkla i överkant. I stället menar han att det också går att urskilja till exempel the voice of the
eye-witness (som när läkarstudenter redogör för vad de sett och gjort),
the voice of experience (som när den erfarne läkaren ger uttryck för mer
övergripande och samlade kunskaper, ofta kopplade till personliga erfarenheter) och the voice of science (som när någon hänvisar till nyligen
publicerad forskning). Enligt Atkinson kommer de två senare, erfarenhetens och forskningens röster, ofta i konflikt med varandra under de
samtal han studerat.
En annan som har intresserat sig för samtalen läkare emellan är
den norske sociologen Per Måseide, som baserat på mångårigt etnografiskt arbete, inklusive inspelningar, bland annat skrivit om medicinsk
problemlösning som samarbetsprojekt (collaborative medical problem solving, Måseide 2007a, 2007b) och om hur medicinska beslut fattas och
underbyggs (Måseide 2006). Han har visat hur finstämt samspelet kan
vara under ett samtal mellan läkare som har skilda åsikter i en viss fråga
och skriver bland annat:
“This is seen in the polite and careful ways opinions are formulated
when participants may have different points of view or different
interests in the case at hand.”
(Måseide, 2007a: 631)

Måseide visar också hur läkarna tillsammans genom sina samtal bygger
upp en argumentation för eller mot ett visst beslut. Han har även lyft
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fram de emergenta kvaliteterna hos medicinsk bevisning, det vill säga
att en viss företeelse – till exempel en skugga på en röntgenbild – inte
har något bevisvärde per se utan att företeelsens status som bevis uppstår
genom interaktionen mellan deltagarna i ett samtal.
I den utsträckning kommunikation mellan vårdgivare som tillhör
olika professioner har utforskats så har det sällan skett utifrån ett interaktionsperspektiv – istället har området utforskats bland annat med
hjälp av enkäter och liknande. Ett sådant exempel är den enkätundersökning som rapporteras i Thylefors, Price, Persson och von Wendt
(2000). Studien syftade till att besvara frågor som hur informanterna
upplevde att teamarbetet fungerade, hur ofta de hade möten och hur
långa dessa var, vilka problem som fanns och i vilken grad de upplevde
att de fick gehör för sina åsikter och kunde utmana de andra mötesdeltagarnas åsikter. Informantgruppen (sammanlagt drygt 200 personer)
bestod av barnläkare, logopeder, psykologer, sjukgymnaster, socialsekreterare och speciallärare. Resultaten visade bland annat att teamarbetet
tycktes fungera bra och att informanterna inte ansåg sig ha några problem med bristande förståelse på grund av de olika yrkeskompetenserna. En stor majoritet upplevde att de fick gehör för sina egna åsikter och
att de kunde utmana de andras åsikter. Hur detta gick till i praktiken ger
undersökningen av naturliga skäl inte svar på. Däremot kan resultaten
möjligen utgöra en fingervisning om att de farhågor om bristande förståelse mellan företrädare för olika professioner som ibland kan höras i
den allmänna debatten är överdrivna.
Det förtjänar att påpekas att mycket av den forskning som har
genomförts inom hälso- och sjukvårdsområdet, och som fokuserar på
samarbete mellan olika professioner, har utförts av forskare inom discipliner där det finns begränsade erfarenheter av att arbeta med interaktionsdata. Inom omvårdnadsforskningen finns dock ansatser till interaktionsbaserade analyser. Dessa färgas dock många gånger av ett kritiskt
perspektiv, där frågeställningarna drivs av en önskan om att exempelvis
sjuksköterskornas kompetens ska tas bättre tillvara i det multiprofessionella arbetet. Sådan forskning fokuserar därför oftast på bristerna i
kommunikationen, vilka inte sällan hänförs till de starka hierarkierna
inom vårdens organisationer (se t.ex. Manias och Street 2001 och Long,
Kneafsey, Ryan och Berry 2002).
Eftersom studien av Thylefors m.fl. visade att informanterna i första hand hänförde de brister de upplevde fanns till bristande mötes- och
dokumentationsrutiner, kan man fråga sig vad denna diskrepans beror
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på. Ett svar skulle kunna vara att de som besvarar en enkät kanske vill
ge en bättre bild av den verksamhet de upplever att de som informanter representerar, och att problem därför tenderar att underrapporteras.
Motsvarande problem kan dock finnas i en studie som, även om den är
baserad på interaktionsdata, redan från början utgår från att det som ska
beskrivas är brister i kommunikationen – i viss utsträckning tenderar
man ju att finna det man letar efter. En helt annan förklaring skulle
kunna vara att det möjligen finns en skillnad mellan svenska förhållanden och förhållanden i andra länder, exempelvis i de anglosaxiska länder
från vilka ovan refererade studier härstammar. Enligt ett sådant resonemang skulle arbetsplatsklimatet inom den svenska hälso- och sjukvården i större utsträckning vara mindre formellt och mindre präglat av de
traditionellt sett starka hierarkierna inom området, vilket skulle kunna
förklara varför samarbetet mellan olika professioner beskrivs som mer
välfungerande i svenska sammanhang. Ytterligare en delförklaring kan
stå att söka i relationen mellan vissa specifika yrkesgrupper, i det här
fallet läkare och sjuksköterskor. Just denna relation förefaller vara mer
komplicerad än den mellan läkare och andra professioner (arbetsterapeuter, sjukgymnaster, psykologer etc.), vilket sannolikt beror på den
långa traditionen av avdelningsbaserat arbete, där läkarna har haft en
tydligt överordnad roll i relation till sjuksköterskorna (Lindgren 1990).
Om vi snävar åt intresseområdet ytterligare så kan vi konstatera
att det finns en del forskning som mer specifikt rör en speciell form av
arbetsmöten inom vården, de så kallade ronderna. Ronder förekommer
i två huvudsakliga varianter, gårond och sittrond. En gårond är den rond
som sker när vårdpersonalen går runt på en vårdavdelning och samtalar
med (och om) varje patient vid dennes säng. En sittrond är den rond
som äger rum på vårdavdelningar vid skiftbyten, då endast vårdpersonalen är närvarande, eller på vårdenheter som bara har mottagningsverksamhet (det vill säga som inte har några inneliggande patienter). Inte
heller här är några patienter närvarande vid ronden (Atkinson 1995).
Teamkonferenserna som studeras inom ramen för den här avhandlingen kan sägas vara ett exempel på just sådana sittronder.
Forskningen om gåronder har många beröringspunkter med traditionell samtalsforskning om institutionella samtal, eftersom den fokuserar på mötet mellan patienten och vårdpersonalen (se t.ex. Weiss
1993) Annan forskning, kring såväl gå- som sittronder, kan sägas höra
till den traditionella forskningen om intraprofessionella samtal, eftersom den fokuserar på kommunikationen om patienter (i patienternas
53

SamarbGmSamt 06.indd 53

2009-04-27 13.40

frånvaro) mellan företrädare för samma profession (bland annat mellan seniora läkare och juniora läkare, se t.ex. Arluke 1980 och Larsson
2009 ms).
Trots att det kommit åtskilliga studier av inominstitutionella samtal inom hälso- och sjukvården (och i ett internationellt perspektiv
även relevanta delar av den kommunala omsorgen, social services) är det
emellertid än så länge få som direkt fokuserar på det som här kallas interprofessionella samtal, det vill säga samtal mellan företrädare för olika
professioner. Vidare bygger ofta de studier som behandlar professionsövergripande samtal på samtal under möten där också lekmän deltar, vid
exempelvis planeringssamtal inom vård och omsorg (Hall, Slembrouck
och Sarangi 2006, Karlsson 2007, Nikander 2003).

4.3 Inominstitutionella,

interprofessionella samtal inom
vårdområdet

Det finns dock några få exempel på forskning som beskriver inominstitutionella, interprofessionella samtal, det vill säga samtal ”back stage”
där patienterna inte deltar.
En australisk forskargrupp vid Centre for Health Communication,
University of Technology Sydney, under ledning av Rick Iedema, rapporterar resultat från ett antal studier om just sådana multiprofessionella
samtal (Iedema 2006, 2007; Iedema, Forsyth, Georgiou, Braithwaite
och Westbrook 2007; Iedema, Long, Forsyth och Lee 2006 och Long,
Iedema och Lee 2007). Studierna liknar denna avhandling med avseende på såväl material (videoinspelningar av multiprofessionella samtal,
vilka dock inte nödvändigtvis ägt rum under mer formella mötesformer,
utan lika gärna ”i korridoren”) som metod (diskursanalys i olika former). Resultaten från denna forskargrupp är av särskilt intresse eftersom
de, i likhet med denna avhandling, främst fokuserar på beskrivningar
av processer, rutiner och strategier som bidrar positivt till samarbetet i
multiprofessionella vårdteam.
Forskningen som Iedema med kollegor genomfört visar bland annat att välfungerande teamarbete är beroende av att interaktionen ges
utrymme i det kliniska arbetet, framför allt genom att olika yrkesgrupper helt enkelt tillbringar tid tillsammans. De visar också vikten av att
man inom ett team tillåter att den osäkerhet som utgör en ovillkorlig
del av det vardagliga kliniska arbetet får komma till uttryck inte bara
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mellan kollegor som tillhör samma profession utan också mellan kollegor som tillhör olika professioner. Man lyfter särskilt fram vikten av
att seniora medarbetare våga uttrycka osäkerhet inför juniora medarbetare. Dessa uttryck för osäkerhet kan därigenom göras till föremål
för planerad, gemensam uppmärksamhet (concerted attention) i form av
fördjupade diskussioner.
En studie som ligger mycket nära det område som denna avhandling intresserar sig för är den italienska kommunikationsforskaren
Chiara Piccinis porträtt av arbetet i två schweiziska rehabiliteringsteam
som arbetar med så kallad ”social rehabilitering”, en verksamhet som
i Sverige närmast skulle sortera under kommunens insatser (Piccini
2005) men som i den italiensk-språkiga kanton i Schweiz där undersökningen genomförts sorterar under hälso- och sjukvården. Studien
liknar denna avhandling med avseende på såväl material (inspelningar
från teamkonferenser inom rehabiliteringsområdet) som metod (interaktionsanalys). Piccinis studie beskriver bland annat hur mötesledaren
på ett framgångsrikt sätt leder teammedlemmarna till att under samtalen kontinuerligt orientera sig mot de mål som har satts upp för respektive patient, och att utvärdera patienternas framsteg i relation till
målen. Piccini visar också hur teammedlemmarna återanvänder berättelser från tidigare teammöten som resurser i beslutsfattandet, och kan
därmed påvisa hur teamets möten är diskursivt länkade till varandra.
Med utgångspunkt i detta resultat konstaterar hon att långa kedjor av
relaterade samtal måste studeras i sin helhet för att det komplexa nät
av referenser som samtalsdeltagarna gör relevanta i samtalen ska kunna
göras rättvisa i en analys. För att till fullo förstå vad som pågår i samtal
som delvis får sin betydelse genom att de ingår i tydliga kedjor, som
exempelvis veckovist återkommande teamkonferenser, måste hänsyn tas
till hela kedjan.

4.4 Tre kompletterande områden

Det finns (minst) tre områden som skulle kunna vara relevanta för de
frågeställningar som driver avhandlingen, men som jag av olika anledningar inte valt att inkludera i genomgången ovan. Jag kommer helt
kort att beskriva dem här, samt redogöra för anledningarna till att de
har utelämnats. Den första inriktningen är etnometodologisk forskning av det som sker i den kliniska vardagen, men som inte i första
hand fokuserar på samtalen som sådana utan snarare på icke-verbala
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handlingar av olika slag och i viss mån på samtalens innehåll. Ett sådant exempel är Sudnows studier om vård i livets slutskede och hur
döden organiseras som social handling (Sudnow 1976). Denna typ
av forskning har utelämnats eftersom avhandlingen fokuserar på just
teamkonferenser, där det är samtalandet som är själva arbetet. En annan inriktning som inte berörts är interaktionen (även interprofessionell sådan) i teknologiskt sofistikerade miljöer, där fokus inte i första
hand ligger på den språkliga interaktionen mellan medlemmarna i
exempelvis ett operationsteam utan på hur interaktionen med olika
tekniskt avancerade apparater organiserar skeendet under operationen (se exempelvis Hindmarsh och Pilnick 2007, Mondada 2007 och
Sanchez Svensson 2005). Anledningen till att denna inriktning inte
berörs är dels att de teamkonferenser som studeras inom ramen för
avhandlingen genomförs i och präglas av en så utpräglat lågteknologisk
miljö att det mesta som sker under det samtal som äger rum under
exempelvis en operation inte är relevant för förståelsen av det som sker
under teamkonferenserna, dels att syftet med samtalen skiljer sig så
radikalt åt. Syftet med samtalet under en operation är i första hand
att organisera det praktiska arbete som ska göras, inte att bland annat inventera ett beslutsunderlag som samlats in av samtliga medlemmar i teamet och skapa en gemensam bild av patientens problem och
möjliga lösningar. Sådana samtal kan man förvisso ägna sig åt också
på en kirurgisk klinik, men det är inte den typen av samtal som äger
rum under en pågående operation. Den tredje inriktning som inte
behandlas ovan är studier av kommunikation i samband med möten
som inte direkt handlar om mötets uppgift utan om annat, exempelvis arbetsrelaterat prat som inte är uppgiftsinkluderat (alltså sådant
som handlar om arbetet och arbetsvillkoren men inte just ärendena
som ska tas upp, se exempelvis Mirivel och Tracy 2005) och så kal�lat pre-meeting talk (se Larsson 2009 ms). Detta bredare anslag, vilket
ibland beskrivs som talk at work i motsats till talk as work (Boden och
Zimmerman 1993), är intressant men berörs inte ovan dels på grund
av att avhandlingen fokuserar på det prat som är uppgiftsorienterat,
dels på grund av att teammedlemmarna endast i mycket begränsad
uppfattning ägnar sig åt icke uppgiftsorienterat prat under teamkonferenserna eftersom de hanterar merparten av sådana frågor inom
andra delar av sin mötesekologi, exempelvis under de veckovist återkommande planeringsmötena (kallade APT eller arbetsplatsträffarna).
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Det finns alltså mycket få studier av inominstitutionella, interprofessionella samtal inom hälso- och sjukvården. Eftersom behovet är
stort av empiriskt förankrad kunskap om de faktiska samtal som äger
rum inom vårdens organisationer, och i synnerhet de samtal som äger
rum som en konsekvens av de nya, professionsöverskridande kommunikationssituationer som betoningen på teamarbete medfört, bidrar de
undersökningar som avhandlingen baseras på till att fylla denna lucka.
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I detta avsnitt presenteras det material som avhandlingen baseras på
– videoinspelningar av teamkonferenser, fältanteckningar, intervjuer
och informella samtal samt insamlade dokument. Här beskrivs också
principerna bakom valet av såväl material som de metoder som har
använts för materialinsamling, bearbetning och analys.

5

Material och metod

Till grund för studien ligger ett material som samlats in under ett
knappt års fältarbete. Materialet har samlats in genom videoinspelningar, observation samt intervjuer och kompletteras dessutom av dokument
som på olika sätt är relevanta för verksamheten. Det videoinspelade materialet består av inspelningar av 15 teamkonferenser med Smärtteamet (totalt ca 41 tim). Analyserna bearbetar materialet på flera sätt, där
samtalsanalys kompletteras med en mindre korpuslingvistisk analys av
samma material. Dessutom görs tematiska analyser av fältanteckningar,
intervjuer och dokument.
Deltagarna i den återkommande form av samtal som det här är
frågan om har en erfarenhetsbaserad förförståelse av de samtal som äger
rum inom ramen för praktikgemenskapen (de känner till de sedimenterade normerna, för att tala med Berger och Luckmann). Även om en
stor del av samtalets form och innehåll förhandlas in situ utgör samtalen
också en situationsöverskridande praktik – en verksamhet. För att kunna beskriva och analysera förhållandet mellan den verksamhet (smärtrehabilitering) som den studerade kommunikativa verksamheten (teamkonferenserna) utgör en del av och den kommunikativa verksamheten
i sig (som ett samtal med en viss form och ett visst innehåll) krävs att
analysen inkluderar kontextuella aspekter på många olika nivåer. Vilka
dessa kontextuella aspekter och nivåer är låter sig dock inte avgöras på
förhand, och ett förutsättningslöst och brett insamlande av data krävs
därmed för att skapa en så gynnsam analyssituation som möjligt.
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5.1 Videoinspelningarna

Kärnmaterialet utgörs av de videoinspelade teamkonferenserna. Anledningen till att det är just teamkonferenserna som har spelats in är
att dessa kan sägas utgöra kärnan i det multiprofessionella teamarbetet (Höök och Grimby 2001, King m.fl. 2004). Naturligtvis försiggår
multiprofessionellt samarbete i en vidare bemärkelse även utanför det
mötesrum där teammedlemmarna samlas en gång per vecka. Fokuseringen på just teamkonferenserna kan dock enkelt motiveras genom en
omvänd definition: om teammedlemmarna inte samlades regelbundet
för att gemensamt diskutera, utvärdera och fatta beslut kring det pågående arbetet så vore det svårt att tala om ett verkligt teamarbete. Det är
de regelbundet återkommande mötena, där samtliga teammedlemmar
gemensamt stöter och blöter – samtalar om – de frågor som teamet
arbetar med, som är själva förutsättningen för teamarbetet och det är
där som det multiprofessionella samarbetet verbaliseras. Teamkonferenserna konstituerar i stor utsträckning teamarbetet.
Av de 15 teamkonferenserna är 12 inspelade i obruten följd under
hösten 2004. De övriga tre spelades in under våren samma år. Totalt
uppgår det inspelade materialet till drygt 41 timmar, varav knappt 6
timmar har transkriberats (se tabell 1).
Tabell 1. Förteckning över de videoinspelade delarna av materialet.
Inspelningsbeteckning

Inspelat material

Transkriberat material

0_1:1-4

totalt 3 tim 11 min

5 samtal
(16, 29, 30, 23, 17 min)
totalt 1 tim 55 min

0_2:1-4

totalt 3 tim 13 min

–

0_3:1-4

totalt 2 tim 59 min

1 samtal (40 min)

1_1:1-4

totalt 3 tim 4 min

1 samtal (13 min)

1_2:1-3

totalt 2 tim 38 min

–

1_3:1-3

totalt 2 tim 55 min

1 samtal (35 min)

1_4:1-3

totalt 2 tim 3 min

1 samtal (9 min )

1_5:1-2

totalt 1 tim 29 min

(delar av) 3 samtal
(2, 6, 4 min) totalt 12 min

1_6:1-4

totalt 3 tim 14 min

3 samtal (18, 50, 9 min) totalt 1 tim 17 min

2_1:1-4

totalt 3 tim 49 min

1 samtal (11 min)
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2_2:1-2

totalt 1 tim 59 min

fältanteckningar6 1 samtal

2_3:1-3

totalt 2 tim 31 min

1 samtal (11 min)

2_4:1-3

totalt 2 tim 45 min

fältanteckningar 1 samtal

2_5:1-3

totalt 2 tim 21 min

1 samtal (10 min)

2_6:1-3

totalt 2 tim 59 min

1 samtal (10 min)

Total summa inspelningar

41 tim 10 min

Total summa transkriberat

5 tim 43 min

Totalt antal transkriberade samtal

19 st

6 Ljudet saknas på ett par inspelningar, och analyserna har i dessa fall enligt markeringar i tabellen grundats på fältanteckningar från observationen vid inspelningstillfället.

5.2 Övrigt material

Under det knappa år som jag fältarbetade på kliniken följde jag med
teammedlemmarna under deras arbete, närvarade vid andra möten på
kliniken och deltog i fika, luncher etc. I genomsnitt tillbringade jag tvåtre dagar per vecka på kliniken. Erfarenheterna från den deltagande observationen dokumenterades genom fältanteckningar. Jag deltog också
vid de teamkonferenser som spelades in, och förde anteckningar även
under dessa. Under tiden på kliniken genomförde jag också intervjuer
med varje teammedlem och hade därtill otaliga mer informella samtal
med dem i olika sammanhang. Jag samlade också in sådana dokument
som på olika sätt påverkar eller beskriver teammedlemmarnas och teamets arbete.
Detta material har delvis använts för regelrätt analysarbete (se
vidare nedan), men insamlingen och bearbetningen av materialet har
också tjänat till att öka min förståelse för den komplexa verksamhet som
samtalsmaterialet har hämtats från. Det utgör således också en sorts
bakgrundsmaterial. Som ett komplement till det inspelade materialet
har detta material varit ovärderligt. Det har bidragit både till att fördjupa analyserna av samtalsmaterialet och till att hålla analyserna i strama
tyglar och undvika överanalyser baserade på en bristande förståelse av
den verksamhet i vilken teamkonferenserna ingår.
De intervjuer som jag höll med varje teammedlem, inklusive de
ST-läkare som under min tid på kliniken kom och gick, dokumenterade
jag genom anteckningar. Merparten av intervjuerna genomfördes under
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den tidiga delen av fältarbetet. Syftet var dels att få ett bättre grepp om
vad teammedlemmarna ägnade sin tid åt när de inte deltog i teamkonferenserna, dels att få veta mer om teammedlemmarnas syn på arbetet i
och utanför teamet.
De insamlade dokumenten består av sådan information som är riktad till patienterna, men också av information om klinikens och teamets
verksamhet som riktar sig till Försäkringskassans handläggare, arbetsgivare och andra externa intressenter. Andra dokument utgörs av interna texter som ingår som olika led i processen med att vidareutveckla
teamets verksamhet. Till de insamlade dokumenten hör också texter
från andra delar av organisationen samt från organisationens beställare
(kommun, landsting, försäkringskassa), vilka på olika sätt påverkar eller synliggör ramarna för teamets arbete, samt olika texter från Försäkringskassan och socialstyrelsen, vilka bland annat beskriver aktuell
praxis inom relevanta områden. Utöver dessa insamlade dokument har
jag för att öka min förståelse av verksamheten och området läst ett antal
läroböcker inom områdena smärtbehandling, sjukskrivning och rehabilitering (bland annat Bergroth 2006, Borg, Gerdle, Grimby och Stibrant
Sunnerhagen 2006, Brattberg 2005, De Lisa, Gans och Walsh 2004,
Höök 2001, Jakobsson 2007, Linton 2005, Magnusson och Mannheimer 2008, Morén Hybientte 2001 samt Werner och Strang 2003).
En fråga som måste ställas är huruvida den nära relation till fältet
som utvecklades under fältarbetet har påverkat resultaten av forskningsprojektet, det vill säga att jag exempelvis velat skönmåla teammedlemmarnas arbete i syfte att förbättra min egen position. Det är min absoluta
uppfattning att så inte är fallet. Däremot har framställningen av resultaten understundom påverkats, i så måtto att jag har valt bort vissa exempel
som varit etiskt problematiska på grund av risken för ”inomfältslig” identifiering av enskilda individer. Denna aspekt hade jag naturligtvis beaktat även om jag inte haft någon vidare kontakt med fältet efter avslutat
fältarbete, men risken för felslut hade i så fall varit större. Den ökande
kännedomen om det vidare fältet har lett till insikten att jag måste lyfta
ut ett par exempel som jag inledningsvis trodde att jag kunde använda
(smärtrehabilitering är trots allt ett relativt begränsat område nationellt
sätt, och risken att individer kan identifieras av andra inom detta vidare
fält är större än man som utomstående kan frestas att tro). Relationen har
också delvis påverkat texten i avhandlingen med avseende på vilken grad
av förtrogenhet jag förväntar mig att läsaren ska ha med olika kommunikationsteoretiska begrepp. En renodlat inomvetenskaplig framställning,
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riktad endast till kollegor inom språkvetenskap och kommunikationsforskning, hade sett annorlunda ut.
Mitt intresse för den komplexa verksamhet som smärtrehabilitering innebär har dessutom bidragit till att jag har valt att inkludera tämligen omfattande förklaringar av innehållet i teamkonferenserna. En
renodlat inomvetenskaplig framställning hade kunnat lämna detta därhän till förmån för fokus på formfrågor. Min uppfattning är dock att det
jag själv har lärt mig om smärtrehabilitering under de senaste fem åren
bidrar till att jag har lyckats fånga upp aspekter av samtalen som jag inte
ens hade kunnat uppfatta om jag inte hade förstått någonting av den
verksamhet i vilka samtalen ingår (vilket stödjer Arminen, Cicourel och
Sarangi i deras påpekanden om att ett omfattande engagemang i fältet
är en förutsättning för möjligheterna att faktiskt avkoda data (Arminen
2000, Cicourel 1987/1992, Sarangi 2002, 2006, 2007).
De omfattande förklaringarna fyller alltså två funktioner. För det första ger de den läsare som inte är så bevandrad inom vårdområdet bakgrundsinformation som bidrar till att levandegöra verksamheten och
visa hur komplext och rikt det empiriska materialet är. För det andra
stärker bakgrundsinformationen validiteten hos denna i högsta grad
kvalitativa framställning. Som diskursforskare står man alltid inför valet mellan att göra sina resultat trovärdiga genom att presentera stora
mängder exempel på samma företeelse, eller genom att presentera enstaka exempel men förklara dem ingående. Jag har valt den senare vägen. Min uppfattning är att den läsare som har chansen att i någorlunda
utsträckning förstå hur det som pågår under samtalet är relaterat till
verksamheten i övrigt själv kan avgöra det rimliga i analyserna. En djupare förståelse bidrar förhoppningsvis också till möjligheten att tränga
in i samtal som på ytan kan synas ganska svårbegripliga, och därigenom möjliggöra såväl igenkännande som kontraster i relation till samtal
inom andra verksamheter. Resultaten som sådana är inte generaliserbara
till andra verksamheter, men de kan bidra till att belysa hur andra verksamheter (inom samma eller andra fält) fungerar i jämförelse.
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5.3 Urval

Alla empiriska material kommer till genom en urvalsprocess som sker i
flera steg. Vid urvalsförfarandet för denna studie ställdes inledningsvis
följande fyra krav på den potentiella miljön:
1. Företrädare för ett flertal professioner (minst fyra, gärna fler)
samarbetar i team kring patienter som lider av problem som är
långvariga (det vill säga som kräver en längre tids kontakt med
teamet) men inte direkt livshotande.
2. Kliniken där arbetet äger rum beskriver sin verksamhet i
termer av multiprofessionella, interdisciplinära eller på annat
sätt ”tvära” team.
3. Teammedlemmarna är själva nöjda med sitt eget samarbete.
4. Teammedlemmarna själva (inte klinikledningen) ges rätten att
fatta beslutet om huruvida de vill delta i studien.
Dessa fyra krav är både praktiskt och teoretiskt betingade. Valet på
vårdområdet föll sig naturligt eftersom jag tidigare samlat in material
i den miljön (under arbetet med min magisteruppsats, då jag spelade in
teamkonferenser i två andra rehabiliteringsteam, se Magnuson Lundgren 2003) och således hade en viss förförståelse av området. Klinikens
omvärldskommunikation användes som utgångspunkt för att underlätta
urvalet, enligt principen att den klinik som beskriver sitt arbete i termer
av multiprofessionalitet, teamarbete och liknande sannolikt inte bara har
organiserat sitt arbete på ett sådant sätt utan också har ett aktivt intresse
för frågor relaterade till denna organisationsform. Teammedlemmarnas
rätt att själva avgöra huruvida de ville delta i studien var en förutsättning
både ur ett allmänt etiskt perspektiv och för att om möjligt ge tillgång till
en bild av verksamheten ”behind the scene” som i minimal utsträckning
tillrättalagts för att passa någon annan intressent.
När det gäller den första punkten ovan motiveras denna ur teoretiskt
hänseende av att det studerade teamet skulle möta kravet att belysa kommunikationen i ett team med företrädare för ett flertal olika professioner.
En av studiens utgångspunkter är ju att företrädare för olika professioner
har skilda perspektiv på det som är föremålet för samarbetet (i det här
fallet både den enskilda patienten och själva rehabiliteringsarbetet). Teoretiskt motiveras alltså valet av ett team med ett stort antal skilda professioner av tanken att ju fler perspektiv som finns företrädda, desto mer
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kommunikativt arbete torde krävas för att överbrygga de skilda perspektiven. Valet av ett team som arbetar med icke-akut omhändertagande
av patienter som inte lider av direkt livshotande problem motiveras på
det teoretiska planet av ett intresse för ett mer övergripande perspektiv
än det som vanligen anläggs av samtalsanalytiker, närmare bestämt hur
språkliga praktiker kan förstås vid studiet av en serie samtal om samma
patient som sträcks ut över en längre tid.
Vid sökandet efter en lämplig miljö utgick jag från den information som fanns tillgänglig genom sjukhusens webbplatser. Jag identifierade ett knappt tiotal potentiella miljöer, och kontaktade respektive
klinikchef. Även om teammedlemmarna var de som i sista instans hade
rätten att avgöra sitt deltagande i studien så hade det varit svårt att kontakta teamet direkt, om inte annat så på grund av den information om
kontaktpersoner och liknande som jag hade tillgång till. Den miljö som
jag kom att välja (eller som kom att välja mig, beroende på vilket perspektiv man anlägger) motsvarade de fyra kraven ovan, och klinikchefen
var dessutom beredd att omgående tillfråga medarbetarna om de ville
inleda en diskussion med mig om deltagande i studien.
Urvalet kan emellertid inte sägas vara gjort en gång för alla i och
med att en miljö för insamlandet av material har identifierats. I stället
måste urvalet förstås som en kontinuerlig process, från det ögonblick
då ett övergripande syfte formuleras till de överväganden som ligger
bakom att ett visst samtalsutdrag men inte ett annat används för att illustrera ett visst resonemang.
Denna ansats löser dock inte ett av de grundläggande problemen:
hur avgränsa vilken kontext som är relevant? Cicourel beskriver problemet i sitt kapitel i Rethinking Context:
”A nagging issue that undoubtedly remains (…) is the familiar
one that an infinite regress can occur whereby the observer must
presumably describe “everything” about a context. Such demand
is of course impossible to satisfy because no one could claim to
have specified all of the local and larger sociocultural aspects of a
context. (…) The observer is obligated to justify what has been included and what has been excluded according to stated theoretical
goals, methodological strategies employed , and the consistency
and convincingness of an argument or analysis.”
(Cicourel, 1992: 309)

Det är naturligtvis omöjligt att redogöra för varje kontextuell aspekt som
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är potentiellt relevant i analysen och tolkningen av ett visst material.
Som forskare gör man alltid ett urval, och lyfter in vissa aspekter i sin
beskrivning men utelämnar andra. Min lösning på detta dilemma är dels
att ge en relativt tjock beskrivning (Geertz 1973) av de situationer som
de utdrag jag använder ingår i, dels att försöka motivera de avgränsningar
jag gjort med utgångspunkt i såväl metodologiska som teoretiska överväganden. I de fall jag har varit tveksam har jag valt att behålla det som
understundom kan synas vara relativt omständliga förklaringar, eftersom
jag vill att läsaren själv ska kunna ta ställning till analysen. Den analys
jag har gjort har varit beroende inte bara av den information som finns
i själva samtalsutdraget, utan i stor utsträckning av information som inhämtats genom fältarbete, intervjuer och läsandet av till verksamheten
relaterade dokument. Jag har, för att låna Clarkes ord, försökt ”välja en
lins till mitt mikroskop som möjliggör en lagom förstoringsnivå” (Clarke,
2005: 189, min övers.). Huruvida jag har lyckats finna en nivå som gör
framställningen konsekvent och övertygande utan att belasta den med
alltför mycket onödiga detaljer överlåter jag åt läsaren att avgöra.

5.4 Etiska överväganden

Att den inledande förhandlingen om formellt tillträde till organisationen lyckats innebär dock inte med automatik att frågan om tillträde är
avklarad en gång för alla. Den rätt till formellt tillträde som inhämtades
från klinikchefen utgjorde endast ett första steg i en längre samtyckesprocess. Under det följande steget inhämtades samtycke från teammedlemmarna.
Detta steg i processen inleddes med att en skriftlig information lämnades inför ett personligt möte med teamet. Under mötet hade teammedlemmarna möjlighet att ställa frågor om studien, och därefter, i min frånvaro, diskutera huruvida de kunde tänka sig att delta i studien. Det första
mötet följdes upp med ytterligare ett där teammedlemmarna kunde ställa
kompletterande frågor, och därefter valde de att lämna sitt samtycke.
Först därpå inleddes insamlingen av material. Från ST-läkare och annan
nytillkommen personal har samtycke inhämtats under arbetets gång.
Inför de tillfällen då jag inom ramen för fältarbetet har närvarat
vid gruppaktiviteter för patienterna har teammedlemmarna informerat
patienterna om mitt arbete och inhämtat deras samtycke till min närvaro. I något fall har detta inneburit att jag inte kunnat delta i en viss
aktivitet, men i majoriteten av fallen har patienterna ställt sig positiva
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till min närvaro. I vissa andra fall har teammedlemmarna bedömt att
min närvaro skulle innebära en alltför stor inverkan på deras arbete med
patienterna (till exempel vid kroppsundersökningar av eller samtal med
enskilda patienter), och vid dessa tillfällen har inget samtycke inhämtats
utan i stället har jag helt enkelt inte deltagit i just den aktiviteten.
När det gäller konfidentialitetsprincipen är denna studie etiskt
känslig på två plan. För det första gäller det naturligtvis att upprätthålla
konfidentialiteten för de personer som direkt deltar i undersökningen,
det vill säga teammedlemmarna. För det andra gäller det att upprätthålla
konfidentialiteten för de patienter som är föremål för teammedlemmarnas samtal, även om studien inte egentligen handlar om patienterna.
Detta dubbla skydd måste fungera under hela arbetsprocessen, det
vill säga inte bara under datainsamlingsfasen utan också under databearbetningen, analysarbetet, publiceringen och den därpå följande arkiveringen av materialet.
Grundstrategin har varit dels att inte avslöja mer än absolut nödvändigt om var studien har ägt rum, dels att konsekvent skydda samtliga
inblandades identiteter genom att använda fingerade namn i transkriptionerna i enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer (Vetenskapsrådet
2002). Eftersom Sverige är ett litet land och antalet rehabiliteringsmedicinska team som arbetar med smärtrehabilitering är begränsat kan det
inte uteslutas att personer verksamma inom området kan räkna ut var
studien har genomförts. I vissa fall har detta gjort att jag valt att presentera ett utdrag där det är svårare att identifiera enskilda samtalsdeltagare
än vad som varit fallet om jag valt ett annat utdrag.
För att skydda patienterna har beskrivningarna av sjukdoms- och
livsomständigheter ändrats på sådant sätt att det i transkriptionerna
inte går att identifiera enskilda personer utifrån de uppgifter som återges där. Jag har varit noga med att inte göra ändringar som påverkar
vare sig den medicinska logiken, läsarens förståelse eller möjligheten
till kontroll av analysernas riktighet. Två exempel på typer av ändringar
som konsekvent har gjorts är ändringar av den exakta beskrivningen av
patientens familjeförhållanden (två barn har blivit ett eller tre etc.) och
ändringar av de exakta beskrivningarna av exempelvis de olyckor som
för vissa patienter är den ursprungliga anledningen till smärtan (här har
jag gjort resonemangen mer allmänna: ”omkullkörning med motorcykel” har ändrats till ”trafikolycka” och liknande).
Insamlings- och analysfasen har bedömts vara avsevärt känsligare
ur etisk synvinkel än själva publiceringen av undersökningens resultat,
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särskilt vad gäller patienternas anonymitet. Detta har lösts genom att
avidentifieringsprincipen drivits så långt att det i princip är omöjligt att
identifiera enskilda patienters identitet ens om läsaren skulle känna till
var studien genomförts.
Eftersom det är teammedlemmarnas interaktion och inte uppgifterna om patienterna som är föremål för analysen har samtycke inte
inhämtats från de patienter som deltagit i teamets verksamhet under
datainsamlingsperioden. Denna bedömning grundar sig på rådgivande
utlåtanden som inhämtats från företrädare för den regionala forskningsetiska nämnden. Kliniken har också rådfrågat sjukhusets etiska nämnd.
De inspelade banden har deponerats i klinikens journalarkiv där de
ur arkiveringssynpunkt behandlas som journalmaterial. Detta innebär
att materialet finns tillgängligt för eventuell kontroll av resultatens giltighet, samtidigt som risken för dataintrång minimeras.

5.5 Överväganden inför

materialinsamling och
bearbetning

För dagens samtalsforskare är det närmast en självklarhet att arbeta
med videobaserade material. Videoinspelningar av de samtal som ska
analyseras gör det möjligt att studera en kommunikationssituation in i
minsta detalj, men också att gå tillbaka till olika delar av samtalet för att
ompröva tolkningar och slutsatser. I jämförelse med andra typer av data,
exempelvis sådana som insamlas med hjälp av observationer, intervjuer
eller enkäter, utgör samtalsdata – och då i synnerhet videodata – en
mycket god utgångspunkt för en analys av vad som sker i den studerade
kommunikationssituationen. Detta gäller inte minst i de komplexa situationer som präglar hälso- och sjukvården (Iedema 2006, 2007).
Man bör dock hålla i minnet att videoinspelningar, liksom alla andra datainsamlings- och analysmetoder, endast utgör mer eller mindre
lyckade lösningar på de grundläggande problem som varje samtalsforskare har att tampas med. Ett av dessa problem är den begränsade kognitiva förmåga som vi människor är utrustade med. För att kunna göra
stringenta analyser måste vi ta hjälp av olika system för att hålla reda
på våra iakttagelser. Detta gäller både under insamlingen av ett material
och under analysen av detsamma. Videoinspelningar fungerar som ett
utmärkt om än inte perfekt sätt att kompensera för våra begränsade
kognitiva förmågor vid insamlingen av ett samtalsmaterial, särskilt i
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jämförelse med anteckningar. Peräkylä (1997) bygger upp en liknande
argumentation med utgångspunkt från audioinspelningar. Videoinspelningar fungerar också som ett utmärkt stöd vid analysen av detsamma.
Ett annat problem är den påverkan som vårt studium av en viss
situation har på situationen ifråga, alltså det som brukar kallas observatörsparadoxen (Labov 1972). Grundprincipen är att det är omöjligt att
studera mänsklig interaktion utan att på något sätt påverka densamma
om man respekterar grundläggande etiska principer. Undantaget är då
man först i efterhand inhämtar medgivande. Frånsett att den typen av
observationsstudier knappast är rimliga att genomföra i ett slutet rum
på en arbetsplats så anses de idag etiskt tvivelaktiga i de flesta situationer. Det är därför näppeligen möjligt att eliminera all påverkan på den
situation man önskar studera. Ändå försöker man ofta lägga upp studier
på ett sådant sätt att denna påverkan minimeras så långt det är möjligt.
Det enda undantaget från denna princip är sådan forskning som ligger
nära olika former av aktionsforskning (Lewin 1946), där en verksamhet
utforskas i nära samarbete mellan forskare och objekt och där det uttalade målet är att påverka objektet.
Det förtjänar att påpekas att observatörsparadoxen som vetenskapsteoretiskt fenomen är sprungen ur en positivistisk tradition, driven
av idén om det perfekta experimentet. I den etnografiskt orienterade
tradition som den här studien ansluter sig till har frågan om observatörens inverkan på det studerade objektet en annan ställning. Det beror
på att den önskvärda relationen mellan forskaren och den beforskade är
en relation som präglas av ömsesidighet och dialog snarare än enkelriktad observation (Duranti 1992). I stället för att reducera en eventuell
påverkan av objektet till en felkälla ses relationen mellan forskaren och
den beforskade som en källa till ömsesidig utveckling av ny kunskap.
Studien som denna avhandling bygger på utgår ifrån och har på ett
ovärderligt sätt gagnats av en sådan ömsesidig relation.
Ett tredje problem är behovet av att i efterhand kunna kontrollera
och därmed verifiera eller möjligen vederlägga den analys som gjorts. I
en granskningssituation förutsätter detta att granskaren har tillgång till
originaldata och inte enbart transkriptioner av exempelvis videoinspelningar. En transkription i sig innebär ju att vissa aspekter av det som
försiggått i en situation väljs ut och lyfts fram medan andra utesluts
(mer om detta i avsnittet om transkription).
Möjligheten att gå tillbaka till en inspelning av den faktiska interaktionen stärker utsikterna för en god kvalitetskontroll av analyserna
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jämfört med exempelvis anteckningar. Detta gäller inte bara i en granskningssituation utan lika mycket i det analytiska arbetet.   

Videoinspelning som insamlingsmetod

Under senare år har videoinspelningar av de skäl som anges ovan fått
allt större betydelse för studier av människors interaktion, också när det
analytiska fokuset främst ligger på den verbala interaktionen. Video har
under de senaste tio åren i ökande utsträckning kommit att användas
för att spela in samtal som utspelar sig på arbetsplatser av olika slag (se
t.ex. Heath 1998, Sanchez Svensson 2005, Gilstad 2009 ms).
En videokamera fångar troget allt som sker inom ramen för kameravinkeln och mikrofonens upptagningsområde. Samtidigt begränsas datainsamlingen till just detta – det som sker utanför kameravinkeln och mikrofonens upptagningsområde missar kameran. Det finns
många mer eller mindre sofistikerade tekniska lösningar på detta problem. Flera kameror, uppställda så att de fångar varierande vinklar av
ett rum kan användas. Separata ljudupptagningar, i form av personliga
mikrofoner eller sådana som hängs från ett tak eller läggs på ett bord
kan också användas. Huruvida sådana mer avancerade lösningar, med
allt vad de för med sig av ökande materialmängder, är motiverade måste avgöras utifrån syftet med varje enskilt projekt. I det aktuella fallet
har en kamera, monterad på stativ och placerad i rummets ena hörn
samt en extern bordsmikrofon bedömts vara tillräckliga för att fånga
den interaktion som analysen skulle komma att inriktas mot. Det som
kameran kan fånga har kompletterats med deltagande observation som
dokumenterats genom fältanteckningar (se nedan). Samtidigt har detta
arrangemang inneburit att viss information, i första hand de journalanteckningar som görs tillgängliga för samtliga närvarande genom en
väggprojektion av de digitala journalerna, inte fångats av kameran. Detta kan kanske uppfattas som en brist, men faktum är att just detta – att
inspelningen inte skulle kunna fånga journaltexten – var ett av teamets
viktigaste krav för att de skulle lämna sitt samtycke till studien.
Det är naturligtvis omöjligt att säga något slutgiltigt om hur offensiv en videoinspelning är för deltagarna i interaktionen. Detta beror på
flera faktorer, och den mest avgörande torde vara hur de som spelas in
känner inför inspelningen. Vid inspelningar av arbetsmöten av den typ
som jag har följt behöver inte den enda kameran utgöra någon större
störning i själva miljön. Hur forskarens och kamerans närvaro uppfattats är emellertid högst individuellt. Detta märks bland annat genom
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att en del teammedlemmar ägnar sig åt visst spel för kameran under de
tidiga inspelningarna i materialet. Andra teammedlemmar syntes vara
fast beslutna att ignorera kameran och fortsätta arbetet som om ingenting bröt av mot de vanliga rutinerna. Båda förhållningssätten kan
på sätt och vis sägas spegla den naturliga orientering mot företeelser i
den omgivande situationen som förekommer i alla samtal (Bergmann
1990). Avsikten vid denna studie var aldrig att försöka eliminera inspelningens påverkan helt och hållet – jag bedömde att det inte bara var
omöjligt utan också onödigt. Eftersom jag filmade ett arbete som hade
skett oavsett om jag var närvarande eller inte räknade jag med att den
institutionella vardagen skulle ta över, och teammedlemmarnas önskan
att helt enkelt få sitt arbete gjort efter en inledande period skulle ta
överhanden över kamerans och min närvaro. Däremot var ambitionen
att störa teamets arbete i minsta möjliga mån, och jag hanterade därför
installationen av utrustningen inför varje möte samt bandbyten och liknande så diskret som möjligt. Enligt teammedlemmarna lyckades jag i
detta avseende mycket väl. Efter ett tag tycks det också som att kameran
förvandlades till ett vardagligt inslag i rummet, på samma sätt som jag
förvandlades till en tillfällig teammedlem vars arbetsuppgift det var att
dokumentera allt som de andra gjorde. När nya teammedlemmar anslöt
sig till teamet färgades deras uppfattning om såväl kameran som min
roll uppenbart av att de erfarna teammedlemmarna accepterade båda
delarna utan åthävor.
En av anledningarna till detta skulle kunna vara att det inom vården finns en stor vana vid att mer eller mindre utomstående deltar som
observatörer i olika situationer. Studenter, både inom grundutbildningen och inom olika specialistutbildningar, deltar regelbundet i det
vardagliga kliniska arbetet. Visserligen kan min närvaro ha haft större
potential för att uppfattas som en utvärderingssituation snarare än en
utbildningssituation, men själva det att det finns en vana vid att utomstående finns med i miljön underlättade sannolikt för teammedlemmarna att fortsätta med sina arbetsuppgifter någorlunda opåverkade av
min närvaro.

Fältanteckningar

Fältanteckningarna, det vill säga nedtecknandet av händelser, iakttagelser och tankar som väcks under en deltagande observation (Agar 1996),
har varit en viktig komponent i materialet. Detta gäller såväl anteckningar från observationer utanför teamkonferenserna som anteckningar
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förda under teamkonferenserna. I det senare fallet har de tjänat som ett
utmärkt komplement till videoinspelningarna. I det sistnämnda fallet är
den primära anledningen naturligtvis möjligheten att fånga sådant som
”hänger i luften”, men som kan vara svårt att uttyda av en inspelning. En
annan anledning är att det med hjälp av fältanteckningar går att kompensera för att vissa saker har en tendens att ske utanför kameravinkeln,
och för de (få, men icke desto mindre irriterande) tillfällen då tekniskt
strul orsakat att inspelningarnas kvalitet blivit alltför dålig.
Anteckningarna har också gett möjlighet att skapa ett underlag för
en strukturerad bearbetning av det omfattande videomaterialet. Under
inspelningens gång har jag noterat tiden för olika skeden i teamkonferenserna, vilket underlättat bearbetningen av materialet väsentligt.
Fältanteckningarna har också gett möjligheten att anteckna frågor och
funderingar som uppstått under inspelningens gång, oavsett om dessa
gällt interaktionen som sådan eller innehållet i själva samtalet. Med stöd
i dessa anteckningar har jag i efterhand kunnat fråga om sådant som jag
inte förstått eller undrat över, och därigenom har i sin tur intressanta
samtal uppstått.
Under den deltagande observationen utanför inspelningssituationen deltog jag i de aktiviteter som respektive teammedlem ägnade
sig åt (aktiviteter med enskilda patienter eller med patienter i grupp,
dokumentation av arbetet, förberedelser för olika moment, undervisning
i patientskolan etc.). Erfarenheterna från den deltagande observationen
dokumenterades genom fältanteckningar, som beroende på omständlig
heterna antingen fördes i mer eller mindre direkt samband med observationen. Vissa anteckningar gjordes också då jag lämnat kliniken för
dagen. Sammantaget är anteckningarna från den deltagande observationen dock långt ifrån så systematiska och omfattande som en traditionell
etnografisk undersökning skulle kräva. Denna brist till trots har de tjänat
som värdefulla ingångspunkter i delar av analyserna och de har också
bidragit till min allmänna förståelse av Smärtteamets verksamhet.  

Den inledande bearbetningen av
videomaterialet

I den inledande bearbetningen av det inspelade materialet kom de
fältanteckningar som förts under inspelningarna till stor användning.
Utifrån dem kunde jag göra mig en översiktlig bild av hur mötena var
strukturerade, vilken bidragit till analyserna i kapitel 7 (Teamkonferensernas form och innehåll). Jag upprättade också en videologg genom
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att jag tittade igenom samtliga inspelningar samtidigt som jag på nytt
tog anteckningar om vad som försiggick. De fältanteckningar som jag
gjorde under inspelningarna fokuserade huvudsakligen på frågor och
tankar som väcktes i situationen, och jag behövde därför ett komple
ment som kunde bidra till att skapa en överblick över hur många patienter som diskuterades, vilka patienter som diskuterades när samt på
ett ungefär vad dessa diskussioner handlade om. I videologgen har jag
därför, utöver tidskoder och anteckningar om vilken patient som diskuterats vid vilket tillfälle, gjort anteckningar som dokumenterar samtalets
ungefärliga innehåll.
Utifrån videologgen har en sammanställning gjorts över inspelningarna, vilken tillsammans med fältanteckningarna från den ursprungliga inspelningssituationen har tjänat som utgångspunkt för ett
urval av vilka delar av materialet som transkriberats (se tabell 1 ovan).  

Transkription av videoinspelningar

En samtalstranskription ska återge det sagda på just det sätt som det har
blivit sagt. Men villkoret i (den senare) bisatsen kan inte uppfyllas på
ett oproblematiskt sätt. All transkription innebär någon form av tolkning eftersom all transkription innebär att man lyfter fram vissa drag på
andras bekostnad (Ochs 1979).
Valet av transkriptionsnivå innebär en ständig avvägning och balansgång mellan å ena sidan en detaljrikedom som så långt det är möjligt speglar det faktiska händelseförloppet och å andra sidan läsbarhet
och översikt. Det är naturligtvis principiellt sett angeläget att transkribera så pass noggrant att de detaljer som är av vikt för förståelsen av
vad som pågår faktiskt kommer med. Eftersom det kan vara svårt att på
förhand veta vilka detaljer som kommer att vara intressanta i analysen,
leder detta vissa forskare till att hävda att transkriptionen ska vara så
detaljerad som möjligt. Ett exempel är Jeffersons anspråk på att till exempel variationen i en persons uttal av ordet to (som personen i hennes
exempel realiserar på tre sinsemellan något olika sätt) är viktigt att fånga
i transkriptionen ( Jefferson 2004).
Argumentet är att denna variation kan vara betydelsebärande, även
om vi just i transkriptionsögonblicket inte kan säga på vilket sätt. Denna
iakttagelse är naturligtvis riktig – variationer i uttal kan tolkas som betydelsebärande på ett mer övergripande plan (se t.ex. Eckert 2000, Bucholtz
2000). Den detaljrikedom som Jefferson förespråkar innebär dock
samtidigt att läsbarheten och översikten så gott som helt går förlorad.
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Med den av Jefferson föreslagna transkriptionsnivån breder en knapp
minuts samtal ut sig över fyra till fem A4-sidor. Detta leder naturligtvis
till att den mängd material som kan analyseras begränsas starkt, både på
grund av den arbetsbelastning som en så noggrann transkription innebär
och på grund av den analytiska arbetsbörda transkriptionen ger möjlighet till.
Liknande problem uppstår vid ett starkt fokus på para-verbala drag,
alltså den information som bärs av bland annat intonation och prosodi, men också inandningar, skratt och liknande. Dessa drag är notoriskt svåra att transkribera detaljerat på ett systematiskt sätt, vilket
också ger upphov till otympliga transkriptioner som är tidskrävande att
åstadkomma. Videoinspelningar ger dessutom en mängd extra-verbal
(visuell) information, vilken naturligtvis är lika relevant för tolkningen
av vad som händer under ett samtal som den verbala och para-verbala
informationen. Även om ambitionen inte är att i text återge precis allt
som kameran fångat så finns möjligheten att åtminstone försöka återge
sådana blickar, pekningar etc. som spelar roll för förståelsen av själva
transkriptionen. På detta sätt kan till exempel oklarheter vad gäller pronomenbruk och andra typer av syftningar undvikas. Vad som utgör relevanta händelser som sålunda bör tas med i transkriptionen blir med
nödvändighet en fråga som den enskilde transkriptören måste avgöra
från fall till fall.
Det torde vara tämligen okontroversiellt att hävda att det är omöjligt
att redogöra för exakt varje nyans i den ström av ljud och andra händelser som ett samtal utgör. Även en aldrig så noggrann transkriptör löper
hela tiden denna risk att förvränga beskrivningen av vad som ”faktiskt”
pågick. Samtidigt är det nödvändigt att sovra bland all information, och
denna sovring måste ske utifrån det aktuella projektets syfte och inriktning. Själva anledningen till att en transkription överhuvudtaget görs är
ju att den ska tjäna som ett stöd under analysarbetet. Dessutom ska den,
i ett senare skede, återge valda avsnitt av materialet vid publiceringen
av resultaten. Det gäller därför att hitta en balans mellan detaljrikedom
och översiktlighet som tjänar undersökningens syfte. Vissa aspekter av
talspråkliga drag, så som variationen ”ja”/”jag” kan samvariera med andra
faktorer och därför vara betydelsebärande på ett sätt som är relevant även
för mer övergripande frågeställningar som de som den här avhandlingen
fokuserar på, till skillnad från andra sådana variationer. Användningen av
“jag” indikerar till exempel att talaren är mera skriftberoende eller skriftnära på något sätt och till exempel citerar ur ett dokument.
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Det förtjänar också att sägas att valet av transkriptionsnivå ingalunda är ett oåterkalleligt beslut. Om det under arbetets gång blir uppenbart att det behövs mer detaljer så går det ju bra att gå tillbaka till
videoinspelningen och utveckla transkriptionen på de punkter där så
krävs. Jag finner det värdefullt att skilja mellan åtminstone tre typer av
transkriptioner, avsedda för tre olika syften: bastranskriptionen, analys
transkriptionen och publiceringstranskriptionen. Jag ska här försöka
definiera dem och betona skillnaderna mot bastranskriptionen. Linell
gör också en uppdelning i tre typer: standardtranskription (motsvarande bastranskriptionen), förenklad transkription (motsvarande publiceringstranskriptionen) respektive samtalsåtergivning (själva essensen
av det som sägs, snarare än exakt det som sägs, motsvarande ungefär
prosadialog) (Linell 2009 ms kap 7).
Bastranskriptionen är den transkription jag har gjort av samtliga
de delar av materialet som transkriberats. Syftet har varit att få överblick över materialet, och även om jag varit relativt noggrann så har
jag fokuserat mer på att ”transkribera på” än att återge överlappande
tal och liknande med högsta noggrannhet. Transkriptionen är i allt väsentligt skriftspråksnormerad med undantag för några mer eller mindre
obligatoriska talspråksformer (dom istället för skriftens de, de istället för
skriftens det m.fl., jfr nedan).  
Eftersom talspråket inte är normerat på samma sätt som skriftspråket är gränsdragningsproblemen i princip ändlösa. Det finns ingenting som reglerar hur talspråk ska återges i en transkription, vilket
innebär att man själv måste bestämma sig för hur man ska återge
strömmen av ljud (och eventuellt andra händelser). En någorlunda exakt återgivning skulle som jag tidigare antytt bli omöjlig att tolka för
alla utom erfarna fonetiker. Man måste själv normera sin nivå och sitt
sätt att beskriva ”hur det låter” på ett sätt som balanserar behovet av
noggrannhet och behovet av läsbarhet utifrån en bedömning av vad
som är relevant för det aktuella projektets frågeställningar, och sedan
försöka att konsekvent följa de val man har gjort. I bastranskriptionen
har jag valt att återge viss variation, såsom skilda realiseringar av till
exempel det/de, de/dem/dom och och/att/å. Bastranskriptionen återger
vidare överlappande tal, pauser samt vissa para-verbala signaler som
skratt (i en variant som inte gör anspråk på att helt återge skrattröster
av olika kvaliteter på ett alltigenom verklighetsspeglande sätt, jfr Jefferson 1985) och extra-verbala signaler som blickar, gester etc. i den mån
dessa i den aktuella situationen spelar en avgörande roll för förståelsen
75

SamarbGmSamt 06.indd 75

2009-04-27 13.40

av transkriptionen. Andra händelser, som att personer kommer och går,
återges också i bastranskriptionen.
Analystranskriptionen är den omtranskription av bastranskriptionen
som gjorts av de delar av materialet som blivit föremål för en mer ingående analys. Analystranskriptionen är mer noggrann och detaljerad än
bastranskriptionen, och försöker återge den verbala interaktionen och delar av den icke-verbala interaktionen mera noggrannt. I de delar av transkriptionerna som analystranskriberats har jag mätt pauserna, angett överlappande tal så precist som jag förmått och försökt vara helt konsekvent
med avseende på hur jag återgett tal- respektive skriftspråkliga drag. Jag
har också försökt återge icke-verbala aspekter som blickar, kroppsrörelser
etc. i de fall då dessa har synts mig vara centrala för såväl teammedlemmarnas som min egen tolkning av den verbala kommunikationen.
Publiceringstranskriptionen är den transkription som används i utdragen i avhandlingen. Precis som exempelvis Goodwin ser jag fördelar
med att låta sådana utdrag ur trankriptionerna som tjänar som exempel
på något fenomen fokusera på just fenomenet, och därmed rensa dem
från en del av alla detaljer som återfinns i analystranskriptionen. Goodwin lägger också ofta till bilder (klipp från inspelningen) för att stödja
ett resonemang som kan vara svårt att följa enbart med stöd av en textbaserad transkription (se exempelvis Goodwin 1995, 1996). Jag har valt
att utelämna de detaljer som inte är relevanta för just den analys som
respektive utdrag är tänkt att illustrera. Detta innebär att publiceringstranskriptionen är något mindre detaljerad än analystranskriptionen,
även om den eftersträvar samma nivå av akribi.
Utöver de avvägningar som måste göras vad gäller detaljrikedomen
måste också ett val träffas rörande formatet för transkriptionen. Det
dominerande transkriptionsformatet synes vara det sekventiellt organiserande format som delar upp yttranden i turer och rader, på det sätt
som använts i denna text. Det är dock viktigt att uppmärksamma att
denna typ av transkriptionsformat lyfter fram vissa särdrag i ett samtal
samtidigt som det döljer andra. Särskilt vissa aspekter av flerpartssamtal, såsom överlappande tal från flera talare (fler än två) och det tidvisa
sönderfallet av flerpartssamtalet i parallella dyadiska eller polyloga interaktioner, är svåra att göra rättvisa i en sekventiellt organiserad transkription vilken ju bygger på en redovisning av vem som vid ett givet
ögonblick har tillgång till det förmodat ”enda” samtalsgolvet.
I detta avseende kan andra typer av transkriptionsformat, till exempel sådana som organiserar framställningen i kolumner (som används
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av t.ex. Milles 2003), vara mer lämpliga. I andra avseenden, till exempel
för att fånga prosodisk information, kan partiturlika format som återger
information på flera rader under varandra likt stämmor i ett partitur,
fungera bättre. Vid fokus på extra-verbala signaler, till exempel blickar och rörelser, kan den typ av multimodala format som bland annat
utvecklats av Goodwin (se exempelvis Goodwin 1995, 1996) fungera
bättre (används av t.ex. Martin 2004). Anledningen till att jag har valt
det sekventiella formatet är dels att detta format är det mest använda,
dels att jag gjort bedömningen att det – trots bristerna – dels är det mest
lämpade formatet i relation till studiens fokus på den verbala interaktionen, dels är det format som är enklast att dechiffrera för den ovane
läsaren.
Sammantaget har jag i publiceringstranskriptionen försökt balansera två aspekter av transkriptionsarbetet (jfr även Linell 2009 ms kap
7). För det första vill jag betona poängen med och vikten av att grunda
analyserna i faktiska samtalsdata. För det andra vill jag undvika att alienera den ovane läsaren av samtalsdata. Båda dessa aspekter är en konsekvens av att denna avhandling ska kunna läsas även av den som inte
är van vid att läsa samtalsutdrag. Någon kanske frågar sig varför jag i så
fall inte valt att återge samtalen på ett sätt som mer liknar dramadialog.
Svaret är enkelt: talat språk och skrivet språk skiljer sig från varandra
på ett antal olika sätt. Att återge talat språk med hjälp av det skrivna
språkets traditionella medel bidrar till att fortsätta att upprätthålla den
illusion som alltför länge regerat vårt tänkande kring tal och skrift: att
talspråket bara är en (slarvigare och därmed sämre) version av skriftspråket. Som samtalsanalytiker insisterar jag på att talspråk och skriftspråk är två nära besläktade men olikartade fenomen, och att talspråket
är primärt i relation till skriftspråket.
Konkret betyder detta att den som läser samtalsutdragen i avhandlingen behöver vänja sig vid att samtalen innehåller de (i stället för skriftens det), dom (tredje personens plurala pronomen i både subjekts- och
objektsform, motsvarande skriftens de och dem) och ofta ja (i stället
för jag) och va (i stället för vad, var och även vara) samt å (växlande
med och och att) och e (växlande med är). Övriga avvikelser från konvektionell stavning torde vara lätta att förstå. Jag har medvetet valt att
inte analysera prosodin. Därför finns inte intonationer markerade (med
interpunktion) annat än undantagsvis, och bara få betoningar är utsatta.
Anledningen till detta är att det i spontana samtal kan vara svårt att
skilja på olika intonationsterminaler (jfr Hansson 2003).
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I analystranskriptionerna har jag valt att följa de transkriptionskonventioner som publicerats inom ramen för projektet Samtalsspråkets
grammatik (GRIS Transcription conventions 2009). I publiceringstranskriptionerna har konventionerna har förenklats. De transkriptionskonventioner som jag har använt i publiceringstranskriptionen
återges nedan (tabell 2).
Tabell 2. Transkriptionskonventioner.
Symbol

Exempel

Förklaring

Stor Bokstav

Patienten
PTSD

indikerar egennamn och förkortningar

[

[sen sa hon
[å då tänkte ja

indikerar att överlappande tal börjar

]

sen sa hon]
då tänk]te ja

indikerar att överlappande tal slutar

=

då tänkte ja=
=liksom ibland

indikerar att nästa yttrande tar vid utan uppehåll (latching)

(.)

ibland (.) så

indikerar mikropauser (kortare än 0.2 sek)

(0.5)

ibland (0.5) så

indikerar något längre pausers uppmätta längd

.

ja me.

indikerar fallande intonation

?

du me?

indikerar stigande intonation

,

doxyfen, panodil

indikerar ”fortsättningsintonation” eller ”listintonation”

:

så:: e:h
nä:::e

indikerar förlängning av ljudet framför

-

så då sa ja-

indikerar ett avbrott av någon annan talare eller ett
självavbrott

_

nej

indikerar emfas

°

°sa hon°

indikerar sotto voce

<>

<men då så>

indikerar snabbt tal

><

>men då så<

indikerar långsamt tal

((…))

((tittar på SG))

indikerar extra-verbala skeenden

xxx

så de e xxx

markerar ej urskiljbara ord

5.6 Analyser av materialet

Det insamlade materialet har analyserats på ett antal sätt, vilka alla kan
sammanföras under huvudrubriken ”diskursanalys”. Denna beteckning
är dock alltför vid för att vara användbar i ett metodkapitel. I det här
avsnittet kommer därför en översiktlig redogörelse för de olika analysmetoderna att lämnas för de olika analysmetoderna att ges, i samma
ordning som de olika analysresultaten presenteras längre fram.
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Det första kapitlet som redovisar empiriska resultat, kapitel 6,
Smärtteamets vardag och arbete, inleds med ett par avsnitt som beskriver teamet och teammedlemmarnas arbetsuppgifter. Dessa deskriptiva
avsnitt grundas på en syntes av iakttagelser från den deltagande observationen av teammedlemmarnas arbete, under och utanför teamkonferenserna, samt dokument som är relevanta för teamets arbete. Syftet
med beskrivningen är att ge en bakgrund inför vidare resultatredovisning.
Därpå följer ett avsnitt som handlar om hur ansvaret för olika områden och arbetsuppgifter är fördelat mellan teammedlemmarna. Detta
avsnitt är baserat på en kombination av lexikal analys och interaktionsanalys. Analyserna är grundade på bastranskriptionerna av de inspelade
teamkonferenserna och därtill förankrade i anteckningar från intervjuerna. Syftet är att åskådliggöra ansvarsfördelningen inom teamet med
utgångspunkt i den faktiska interaktionen.
De avsnitt som avslutar kapitel 6 lyfter fram några områden som
är centrala för teammedlemmarnas förståelse av det egna arbetet, och
likaledes viktigt för läsarens förståelse av en del resonemang i senare
delar av resultatredovisningen. Dessa områden har framträtt som centrala vid en tematisk analys av fältanteckningar från observationer och
informella samtal samt anteckningar från intervjuerna.
I kapitel 7, Teamkonferenserna som möten och samtal, har fokus legat på en analys av teamkonferenserna som en typ av inominstitutionella
samtal. Samtalen har analyserats med avseende på de faser och delaktiviteter som står för den grundläggande strukturen i dessa samtal samt de
topiker som utgör samtalens innehållssida. Dessa analyser är grundade
på fältanteckningar från teamkonferenserna tillsammans med videologgen och bastranskriptionerna. Den avslutande analysen av de så kal�lade vecka 3-samtalen är dock baserad på analystranskriptionerna av 12
sådana samtal. Syftet är att visa på relationen mellan samtalens struktur
och innehåll och därigenom åskådliggöra samtalens komplexitet.
Det mer fokuserade interaktionsanalytiska arbete som ligger till
grund för kapitel 8-12 har främst inneburit att jag med utgångspunkt i
bastranskriptionerna har samlat sådana sekvenser som jag intuitivt uppfattat som representanter för olika språkliga strategier i olika kategorier.
Jag har därefter transkriberat om dessa sekvenser på analysnivån för
att undersöka om den initiala kategoriseringen hållit för en närmare
granskning, och också granskat resultaten av denna analys mot bakgrund av fältanteckningar och anteckningar från intervjuer. I vissa fall
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har den ursprungliga analysen hållit streck, i andra har jag fått arbeta
om kategorierna och indelningen av sekvenserna för att ytterligare förfina analysen av interaktionen under teamkonferenserna.
Garfinkel menade som bekant att ett effektivt sätt att studera normerna i en viss situation är att intressera sig för brott mot normerna
(Garfinkel 1967). Det är när någon bryter mot normen som normen
blir tydlig. En metodologisk term som är besläktad med detta sätt att
tänka kallas för deviant case analysis, analys av avvikande fall, en central
aspekt av varje samtalsanalytiskt projekt (Silverman 2001). Inom lingvistisk etnografi använder man i stället beteckningen erratics om företeelser som sticker ut i ett material (erratic boulders, flyttblock, är den
geologiska termen för klippor som avviker från den terräng i vilken de
befinner sig). Med inspiration från dessa resonemang har jag inte bara
försökt identifiera mönster – de interaktionella uttrycken för normerna
– i det inspelade material avhandlingen grundar sig på. Jag har även fäst
stor vikt vid att söka förstå hur avvikelserna från mönstren – de interaktionella uttrycken för brott mot normerna – och andra företeelser som
på ett eller annat sätt sticker ut i materialet, kan fördjupa förståelsen för
de samtal som äger rum under teamkonferenserna.
Den specialintresserade läsaren har möjlighet att fördjupa sig i analysmetoderna inom ramen för varje resultatkapitel.

5.7 Återkoppling till fältet

I likhet med Sarangi och Candlin (2003) och Roberts och Sarangi
(2003)  menar jag att det är centralt att överväga hur en återkoppling
till fältet ska kunna göras, och att dessa överväganden måste göras redan
under de första faserna av projektet.  
Inledningsvis hade jag för avsikt att återföra mina resultat till
teammedlemmarna i form av någon form av samtal om analyser och
tolkningar, men detta visade sig ganska snart vara förenat med betydande svårigheter (främst på grund av en omfattande omorganisation
inom det landsting där teamet var verksamt, vilken ledde till att teamet splittrades). Denna ambition ledde dock redan från början till att
jag tänkte mig att innehållet i avhandlingen skulle göras tillgängligt
även för den som saknar specialkunskaper inom kommunikationsteori
och diskursanalys. Även om återkopplingen till fältet i snäv bemärkelse
(alltså i form av de praktiker som så generöst delade med sig av sin tid
och sitt kunnande under datainsamlingen) omintetsgjordes på grund
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av oförutsedda (men i och för sig inte ovanliga) omorganisationer, gör
detta förhoppningsvis ändå att det är möjligt för intresserade praktiker
att ta del av resultaten utan att de hindras alltför mycket av en stark inomvetenskaplig orientering. En återkoppling till fältet i vid bemärkelse
(det vill säga i form av praktiker inom det rehabiliteringsmedicinska
området, och möjligen även inom områden som medicinsk pedagogik
och organisaitonsutveckling) är därmed möjlig.
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I detta kapitel rapporteras resultaten från den syntes som gjorts utifrån
fältanteckningar, intervjuer, inspelningar och dokumentanalys genom
ett porträtt av det studerade teamet och de arbetsuppgifter som teamet
och teammedlemmarna ansvarar för. Här beskrivs också organisatoriska ramar och andra yttre omständigheter som inverkar på teamets
vardagliga kliniska arbete. Vidare redogörs för den lexikala analys som
legat till grund för beskrivningen av teammedlemmarnas ansvarsområden.

6

Smärtteamets vardag
och arbete

Det team vars arbete denna studie är baserad på är verksamt på en
rehabiliteringsmedicinsk klinik vid ett svenskt sjukhus. Vid kliniken arbetar man med många olika patientgrupper och problematiker, såsom
exempelvis rehabilitering vid förvärvad hjärnskada och rehabilitering
vid nack- och ryggbesvär. Det studerade teamet arbetar dock med rehabilitering av patienter som lider av långvarig smärta, och det interna
namnet på teamet inom kliniken är följaktligen Smärtteamet. I detta kapitel rapporteras resultatet av den syntes som gjorts av fältanteckningar,
intervjuer, inspelningar och dokumentanalys. Detta material har fogats
samman till ett porträtt av teamet och teamets vardagliga arbete. Här
beskrivs också organisatoriska ramar och andra yttre omständigheter
som inverkar på teamets vardagliga kliniska arbete. Här finns även en
beskrivning av teammedlemmarnas ansvarsområden, vilken baseras på
en kombination av lexikal analys och interaktionsanalys.

6.1 Teamets organisatoriska kontext

Kliniken har en matrisorganisation, vilket innebär att varje anställd är
ansvarig inför minst två chefer. Varje yrkesgrupp leds av en gruppchef,
som har det formella personalansvaret (kompetensutveckling, planering
av ledigheter, lönesättning etc.) samtidigt som alla anställda tillhör antingen ett team (om man arbetar inom dagvården) eller en avdelning
(om man arbetar inom slutenvården). Varje team har en teamledare och
varje avdelning en avdelningschef, vilka är ansvariga för uppläggningen
och genomförandet av det vardagliga arbetet inom den aktuella enheten.
83

SamarbGmSamt 06.indd 83

2009-04-27 13.40

Vid personalbrist förekommer det att de anställda får dela sin tid mellan
team och avdelning. Samtliga anställda är dock klinikanslutna, det vill
säga samtliga har klinikchefen som högsta chef6.

6.2 Teamet och teammedlemmarna

Antalet teammedlemmar har varierat under tiden för fältarbetet. Det
beror dels på att några av de fasta teammedlemmarna lämnat teamet
medan andra kommit till, dels på att antalet ST-läkare har varierat
under fältarbetets gång. Detta innebär att personalbesättningen har varierat mellan 11 och 13 personer, medan det faktiska antalet individer
som deltagit i teamet under tiden för fältarbetet har uppgått till totalt
23 personer (varav 8 är ST-läkare).
Inom teamet finns följande professioner företrädda:
Arbetsterapeut:

totalt 5 under perioden, normalt 3 samtidigt

Specialistläkare:

2

Kurator:

ST-läkare7:
Psykolog:

Sjukgymnast:

Undersköterska:

1

8, normalt 2-3 samtidigt

2 (varav en på PTP-tjänst8)

totalt 4 under perioden, normalt 3 samtidigt
1

Samtliga dessa yrkesgrupper utgör, med undantag för kurator och under
sköterska, professioner med legitimation. I sammanhanget bör nämnas
att begreppen yrkesgrupp och profession är levande och i högsta grad
aktuella för teammedlemmarna, och inte begrepp som ensidigt införts i
denna beskrivning. Teammedlemmarna använder oftast yrkesgrupp för
6 Det är vanligt att de så kallade paramedicinska yrkesgrupperna (arbetsterapeuter,
kuratorer, sjukgymnaster med flera) inte är klinikanslutna, utan hör till separata avdelningar från vilka resurser för olika insatser kan bokas av klinikerna, men så är inte
fallet vid denna klinik.

7 ST-läkare är legitimerade läkare som vidareutbildar sig till specialister inom något
område och som gör en del av sin praktik (specialisttjänstgöring) på kliniken under
en begränsad tid, vanligen åtta till tio veckor.
8 PTP-tjänstgöringen (Praktisk tjänstgöring för psykologlegitimation) är psykologernas motsvarighet till läkarnas AT-tjänstgöring, alltså den på grundutbildningen
följande praktik vilken leder fram till legitimationen. PTP-tjänstgöringen varar normalt under ett år.
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att referera till administrativa förhållanden, medan profession används i
relation till ”innehållet” i arbetet. I denna text används yrkesgrupp som
överordnat begrepp.
Teammedlemmarna uppvisar stor spridning både vad gäller erfarenhet inom yrket och erfarenhet inom teamet. Några har 30 års erfarenhet inom sitt yrke, andra är nyexaminerade. Några har arbetat tiotalet år vid kliniken och nästan lika länge med teamets verksamhet (om
än i varierande organisatoriska former), andra är helt nyanställda vid
fältarbetets inledning eller anställs under fältarbetets gång.
Teamet är det ena av två team på kliniken som arbetar med patienter med liknande problem, vilket innebär att det förekommer att medlemmar från det andra teamet hoppar in och hjälper till med teamets
patienter vid exempelvis sjukfrånvaro. Detta gäller främst arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna, men också läkarna. Omvänt händer det
att teammedlemmarna får dela sin tid mellan teamet och andra delar av
verksamheten, till exempel under semesterperioden.
Teamet är inte helt stabilt sett ur bemanningssynpunkt, inte bara
på grund av de inhopp som beskrivs ovan, utan också på grund av att
vissa personer inte är ”ordinarie” teammedlemmar, utan bara är kopplade till teamet under en viss tid. Detta gäller gruppen ST-läkare, alltså
legitimerade läkare som håller på att vidareutbilda sig till specialistläkare. Som en del av utbildningen ingår den så kallade specialist
tjänstgöringen, som innebär att praktisera på ett antal kliniker med
olika inriktningar. Under början av praktikperioden går ST-läkarna
bredvid en mer erfaren kollega under en kortare tid, men under huvuddelen av praktikperioden tjänstgör de som om de vore anställda
vid kliniken. De tar det praktiska ansvaret för patienterna och för den
medicinska behandlingen under denna period, även om det är deras
respektive handledare som är formellt ansvariga. Detta system innebär
att ST-läkarna byts ut med ungefär tre månaders mellanrum. Huvudsakligen är teamet dock bemannat på ungefär samma sätt och med
samma individer från vecka till vecka.
Avsikten med valet av just detta team var att studera ett team där
teammedlemmarna själva ansåg att samarbetet fungerade väl, och det
aktuella teamet synes svara väl mot denna ambition. Enligt teammedlemmarna själva karaktäriseras samspelet inom teamet av ett öppet
klimat och få motsättningar. Teammedlemmarna karaktäriserar själva
teamet med uttrycket som ”högt i tak”, ”besluten fattas gemensamt
och efter öppen diskussion” och ”ambitionen är att nå konsensus efter85
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som det är viktigt att alla teammedlemmar kan ge samma signaler till
patienterna” (citat från intervjuer). Teammedlemmarnas uppfattning om
teamet överensstämmer därmed med de kriterier som den amerikanske
managementteoretikern Douglas McGregor i en klassisk text (McGregor 1960) ställer upp som utmärkande för ett välfungerande team. En
sammanfattande översättning av hans beskrivning av ett välfungerande
team följer nedan:
”Viss oenighet förekommer. Teammedlemmarna menar att detta
ingår i arbetet och visar inga tecken på att undvika konflikter eller försöka upprätthålla ett intryck av att allting alltid är frid och
fröjd. Oenigheter behandlas öppet och beslut fattas inte utan att
eventuella oenigheter har diskuterats. Anledningarna till oenigheten utreds och teamet försöker lösa oenigheten snarare än att
köra över den som står för en avvikande uppfattning. Samtidigt
finner man sig inte i ”minoritetens tyranni”. Medlemmar som inte
delar de andras uppfattning försöker inte dominera gruppen och
de uttrycker inte heller fientlighet gentemot de andra. Deras avvikande uppfattning står för en genuint annorlunda förståelse av
problemet. De vet att de har rätt att få ge uttryck för denna annorlunda förståelse eftersom det bidrar till att teamet kan nå fram till
en lösning på problemet. Ibland förekommer dock grundläggande
meningsskiljaktigheter som inte låter sig lösas. Teamet accepterar
att dessa meningsskiljaktigheter finns, men tillåter dem inte att
blockera samarbetet. Ibland tar teamet paus från det övriga arbetet
för att ordentligt genomlysa dessa meningsskiljaktigheter. Vid andra tillfällen, när oenigheten inte kan lösas men teamet ändå måste
komma fram till ett beslut, kan man välja att fatta ett beslut och
samtidigt öppet deklarera att beslutet inte är slutgiltigt utan kan
komma att ändras.”
(McGregor, 1960: 232 ff, min övers.)

Teamets arbete sker inte helt friktionsfritt. Det finns antydningar till
motsättningar mellan olika individer, och också viss friktion mellan olika yrkesgrupper. Detta är enligt McGregor i sig inte tecken på brister i
teamets samarbete, utan snarare tecken på att teamet inte har stagnerat.
Teamet har i sin nuvarande form funnits i flera år, och personalomsättningen har varit förhållandevis låg (med undantag för ST-läkarna,
som ju byts ut med jämna mellanrum). Sammantaget gör dessa faktorer
att teamet kan beskrivas som ett välfungerande team. Poängen med att
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studera en verksamhet som fungerar väl är att det ger möjlighet att analysera hur någonting går till när det faktiskt fungerar, och därigenom
bidra till att öka förståelsen av vilka språkliga strategier som kan bidra
till, i det här fallet, ett välfungerande samarbete över professionsgränser.

6.3 Teamets vardagliga verksamhet

Teamets vardag präglas av planering, genomförande och uppföljning
av arbetet med patienterna. Att träffa patienterna för samtal, undersökningar och träning upptar emellertid endast knappt hälften av en normal
arbetsvecka. Resten av tiden ägnas åt andra – för verksamheten lika viktiga – arbetsuppgifter. Den kliniska vardagen innebär allt ifrån att fylla på
nytt papper i skrivaren via att hålla sig uppdaterad om den senaste forskningen till att göra utvärderingar av den egna yrkesgruppens verksamhet.
Patientarbetet i sig innebär också mycket mer än att träffa patienterna.
Det kan handla om att planera lektioner och träningspass, att samman
ställa testresultat och skriva journalanteckningar samt att förbereda inför
teamkonferenserna. Dessutom innehåller en genomsnittlig arbetsvecka
naturligtvis också inslag av den mer allmänna typ som förekommer på så
gott som alla arbetsplatser – arbetsplatsmöten av olika slag, administration av stort och smått och socialt samspel i fikarum och korridorer.
Teamets verksamhet cirklar kring tre nav: teamkonferenserna, arbetsmötena och handledningstillfällena. Man kan säga att denna treenighet utgör teamets mötesekologi. Under teamkonferenserna diskuteras
patienternas utveckling och gemensamma beslut fattas. Under arbetsmötena diskuteras frågor som schemaläggning och andra administrativa spörsmål som inte direkt är relaterade till patientarbetet. Båda dessa
möten äger rum en gång per vecka, med teamkonferensen (c:a 3,5 timmar) på förmiddagen och arbetsmötet (c:a 45 min) efter lunchen. Utöver
dessa möten har teamet handledning med en extern handledare ungefär
en gång per månad, då det patientrelaterade arbetet stöts och blöts i syfte
att bidra till verksamhetsutvecklingen. Vid handledningsmötena diskuteras även sådant som vissa aspekter av interaktionen i teamet, såväl under teamkonferenserna som i andra sammanhang. Utöver dessa möten
förekommer också professionsspecifika möten, där samtliga företrädare
för en viss profession samlas för att diskutera gemensamma frågor.
Även de aktiviteter som äger rum utanför teamkonferenserna är
alltså i stor utsträckning språkliga. Anledningen till att denna studie
fokuserar på samtalen under teamkonferenserna, i stället för att till
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exempel ta ett grepp om den totala kommunikationen teammedlemmarna emellan, är att teamkonferensen utgör brännpunkten för det
multiprofessionella teamarbetet. Även utan teamkonferenser skulle det
kunna sägas finnas ett multiprofessionellt samarbete, men för att detta
samarbete ska kunna sägas utgöra ett teamarbete måste teamkonferenserna – gemensamma samtal mellan samtliga teammedlemmar – sägas
vara en förutsättning.

Patienterna

De patienter som teamet arbetar med lider av så kallad långvarig smärta,
det vill säga smärta som patienten lidit av konstant eller i perioder under
minst 3-6 månader (SBU 2006). Långvarig smärta brukar delas upp i
icke cancerrelaterad smärta respektive cancerrelaterad smärta. Teamet
arbetar uteslutande med icke cancerrelaterad smärta.
När patienterna kommer till teamet sker detta vanligen efter en
mycket lång sjukskrivning och omfattande vårdkontakter, både inom
primärvården och inom specialistvården. Det är vanligt att patienterna
har varit sjukskrivna i flera år, och under denna tid prövat många olika
farmakologiska och andra behandlingar utan framgång. Vid utredningsprogrammets början utses för varje patient en ansvarig läkare (vanligen
en ST-läkare), en sjukgymnast och en arbetsterapeut. Eftersom både
kuratorn och psykologen är ensamma i sina professioner träffar samtliga
patienter dem. Under rehabiliteringsprogrammet utgör en av dessa fem
personer patientens kontaktperson.
Patienterna kommer till teamet på två olika vägar. Det överlägset
vanligaste alternativet är att det finns en önskan från patientens handläggare på Försäkringskassan om utredning och eventuellt därefter
rehabilitering inom teamets verksamhet. Det förekommer emellertid
också att patienten remitteras till teamet direkt av sin läkare, vanligen
husläkaren eller företagsläkaren, för den utredning som teamet är specialiserad på och för fortsatt rehabilitering inom teamets verksamhet.
I det första fallet köper Försäkringskassan en tjänst av kliniken, men
verksamheten finansieras inte helt av de avgifter Försäkringskassan betalar. Avgifterna utgör dock en viktig del av inkomsterna till teamets
verksamhet.
Under ett år har teamet kontakt med ett hundratal patienter, varav
ungefär hälften deltar i rehabiliteringsprogrammet. Patientgrupperna är
blandade med avseende på kön, ålder och etniskt ursprung, men det
finns en viss övervikt av kvinnor och av utlandsfödda. Fördelningen
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med avseende på kön och härkomst överensstämmer med den totala
patientgruppen.  

Utrednings- och rehabiliteringsprogrammen

Teamets verksamhet är organiserad i tre- respektive sexveckors cykler,
vilka svarar mot det tre veckor långa utredningsprogrammet som alla
patienter genomgår, och det sex veckor långa rehabiliteringsprogrammet som många av dem därefter deltar i. Varje program kan omfatta
upp till åtta patienter, men antalet patienter kan vara så lågt som fyra.
Under utredningsprogrammet träffar patienten en arbetsterapeut,
en kurator, en läkare och en sjukgymnast. Om teamet anser att behov
finns får patienten även träffa teamets psykolog. I de fall patienten har
en anställning gör arbetsterapeuten och sjukgymnasten normalt också
ett arbetsplatsbesök.
Kuratorn, läkaren och psykologen träffar patienten för enskilda
samtal och undersökningar, medan arbetsterapeuten och sjukgymnasten träffar patienten både enskilt och i grupp tillsammans med de övriga
patienter som ingår i det aktuella utredningsprogrammet. Utredningsprogrammet är upplagt så att patienten först träffar läkaren, vilket oftast
sker någon vecka innan programmet egentligen startar. Anledningen är
framför allt att läkarna ska hinna beställa journaler från tidigare vårdgivare med utgångspunkt i patientens anamnes.
Själva programmet inleds med en gemensam informationsträff där
programmets uppläggning samt schema gås igenom och därefter vidtar
dels enskilda träffar med de teammedlemmar som deltar i arbetet med
respektive patient, dels deltagande i olika gruppbaserade aktiviteter, såsom rörelsegrupp och aktiviteter i snickeri och kök. De gruppbaserade
aktiviteterna leds av samtliga sjukgymnaster (rörelsegruppen) respektive arbetsterapeuter (snickeri och kök) för att alla ska kunna iaktta hur
de patienter de ansvarar för fungerar i grupp och under avledning (det
vill säga när man har uppmärksamheten riktad mot någonting annat än
exakt hur man använder sin kropp). Skillnaden ofta är relativt stor mellan exempelvis upplevd rörelseförmåga (och därmed den rörelseförmåga
som uppvisas i en direkt testsituation) och den rörelseförmåga som kan
finnas när patienten är avledd, det vill säga till exempel är engagerad i en
stimulerande arbetsuppgift i snickeriet, tappar mobiltelefonen i golvet i
korridoren eller lagar mat hemma med barnen. Avledning är därför ett
centralt begrepp i teamets verksamhet, inte bara för sjukgymnaster och
arbetsterapeuter utan för samtliga teammedlemmar.
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Målet med utredningsprogrammet är att göra en arbetsförmågebedömning, det vill säga en bedömning av patienternas arbetsförmåga
(uttryckt i någon av procentsatserna 0, 25, 50, 75 eller 100 procent),
nedsättningens varaktighet (uttryckt i något av tidsintervallen 1 år, 2 år,
3 år eller varaktigt), huruvida arbetet (om patienten har en anställning)
är lämpligt samt huruvida teamet anser att patienten skulle dra nytta av
att delta i rehabiliteringsprogrammet. Denna arbetsförmågebedömning,
tillsammans med en beskrivning av patientens problem, begränsningar
och förmågor, dokumenteras i ett så kallat läkarutlåtande, vilket därefter
tillställs såväl Försäkringskassan (alternativt remitterande läkare) samt
patienten.
Under de tre veckor som utredningsprogrammet varar rapporteras
och diskuteras patientens situation vid teamkonferenserna. Den tredje
veckan har teamet en sammanfattande diskussion för att gemensamt
komma fram till hur arbetsförmågebedömningen ska formuleras, samt
fattar beslut om huruvida patienten passar för teamets rehabiliteringsprogram. Vid Utredningsprogrammets slut ordnar kuratorn ett så kallat
rehabmöte, där hon tillsammans med patienten, företrädare för Försäkringskassan samt arbetsgivaren (i de fall en sådan finns) diskuterar
läkarutlåtandet samt vad som ska ske efter programmet. De patienter
teamet bedömer som lämpliga för det sex veckor långa rehabiliteringsprogrammet får sedan fortsätta i detta om Försäkringskassan anser detta vara en riktig åtgärd.
Rehabiliteringsprogrammet är upplagt som ett dagvårdsprogram
som innebär att patienten är på kliniken varje dag och deltar i individanpassade aktiviteter som genomförs i grupp. Dessa aktiviteter omfattar allt ifrån fysisk träning till samtalsgrupper, smärtskola och arbetsrelaterad träning. Vissa enskilda pass bokas också in för att diskutera
individuella frågor eller träna specifika färdigheter (till exempel arbete
med dator). Under rehabiliteringsprogrammet har varje patient en kontaktperson som patienten träffar för att ta fram individuella mål och
följa upp arbetet med dessa. Patientens utveckling i relation till målen diskuteras inom teamet vid teamkonferenserna, och vid den sista
konferensen under programmet görs en sammanfattande uppföljning.
En månad efter avslutat rehabiliteringsprogram kallas patienten till ett
återbesök för att träffa kontaktpersonen och läkaren. Målet med programmet är att öka patienternas livskvalitet, lära patienterna att handskas med sin smärta samt möjliggöra en återgång till arbetslivet.
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Smärta som sjukskrivningsorsak

Smärta är idag den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivningar
(Norrefalk 2006). Undersökningar visar att det också är den största
enskilda anledningen till upplevd ohälsa hos den svenska befolkningen.
Smärta av mer långvarig art – det vanligaste kriteriet är att den har
pågått under minst tre månader – kan vara svår såväl att diagnosticera
som att behandla, vilket bidrar till att förklara varför man inom både
primärvården och företagshälsovården har relativt olika sätt att se på
såväl sjukskrivningar som behandling (farmakologisk och annan).
Just de långvariga sjukskrivningarna tenderar att som en oönskad
bieffekt skapa en situation där patienten ”har hittat en lösning”, det
vill säga där det finns många faktorer som bidrar till att upprätthålla
en pågående sjukskrivning. Några exempel på sådana upprätthållande
faktorer är att patientens partner är sjukskriven eller pensionerad, att
patienten får avlastning i hemarbetet genom att barnen/hemtjänsten/
partnern hjälper till eller att hjälpmedel har skrivits ut som inte bara
bidrar till att underlätta för patienten utan också kan kopplas till en
stark identifiering med sjukrollen. Andra upprätthållande faktorer är
vid en första anblick renodlat positiva, som att patienten har skaffat
hund, hjälper till att passa barnbarnen, engagerar sig i sin trädgård eller
tränar knattelaget. Baksidan med detta kan vara att patienten kan ha
organiserat sitt liv så att det inte längre finns utrymme för arbete. Ytterligare en upprätthållande faktor kan vara att förhandlingarna mellan
patienten och försäkringsbolaget inte är avslutade. Försäkringsfrågor
som inte är slutreglerade kan göra patienten mycket ovillig att delta i
rehabilitering, dels eftersom de (delvis på goda grunder) kan vara rädda
för försäkringsbolagets reaktion på att de blir ”bättre”, dels eftersom försäkringsbolagen kan frysa utbetalningar som baseras på en bedömning
av exempelvis en viss trafikolycka om en ny diagnos tillkommer.
Observera dock att inget av detta är samma sak som medvetet fusk
– den situation patienterna befinner sig i är vanligen en situation som
har uppstått som en konsekvens av en långvarig sjukskrivning parallellt
med bristande samordning mellan Försäkringskassan, arbetsgivare och
vårdgivare. Detta innebär naturligtvis inte att medvetet fusk är uteslutet. Det finns också ett stort och svårnavigerat gränsland mellan den
som medvetet önskar upprätthålla en sjukskrivning trots en god arbetsförmåga, och den vars arbetsförmåga verkligen är nedsatt i större eller
mindre utsträckning.  
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Smärtrehabilitering som verksamhet

Smärtrehabilitering är en verksamhet som naturligtvis präglas av att
vara en del av den mer överordnade verksamheten hälso- och sjukvård.
Men i vissa avseenden är smärtrehabilitering en smula speciellt. I det
här avsnittet pekar jag ut några av de definierande drag som skiljer
smärtrehabilitering från annan medicinsk rehabilitering, och från stora
delar av den övriga hälso- och sjukvården.
Man brukar tala om att läkekonstens uppgift är att ibland bota,
oftast lindra och alltid trösta. Smärtrehabilitering är en speciell medicinsk disciplin så till vida att de professionella där sällan kan ställa bot
i utsikt till patienterna. I många fall kan de inte ens erbjuda någon reell
lindring av patientens smärta (i form av farmakologisk terapi eller passiva behandlingar som massage och liknande). Tröst är inte heller det
patienterna bäst behöver – de behöver stöd, uppmuntran och hjälp till
självhjälp. Smärtpatienterna behöver hjälp för att klara av att göra den
omorientering som krävs för att kunna bryta sjukrollen och se sig själva
som personer som förvisso inte är friska, men som har kraft att leva
och som vet hur de ska hantera smärtan för att den inte ska begränsa
tillvaron mer än absolut nödvändigt. De vanligaste formerna av långvarig smärta kräver helt enkelt ett annat sätt att tänka än i många andra
medicinska discipliner.
Detta kan vara svårt att ta till sig, särskilt för ST-läkarna som ofta
inte har någon tidigare erfarenhet av rehabiliteringsarbete. En av teammedlemmarna uttryckte det så här: ”Det krävs ett särskilt mindset av
rehabdoktorer”. Den iakttagelsen kan lätt utsträckas till att gälla också
de andra professioner som arbetar med smärtrehabilitering.
En annan förutsättning som skiljer smärtrehabilitering från många
andra medicinska discipliner är att smärtpatienter kan vara svåra att
motivera. Många gånger är de, inte minst på grund av långvariga sjukskrivningar, fast i sina sjukroller. Smärtrehabilitering skiljer sig från annan rehabilitering just på denna punkt; jämför med till exempel post
stroke-/post trauma-rehabilitering, där det ofta finns en stark drivkraft
hos patienterna att träna, så pass stark att det är personalen som måste
bromsa för att inte riskera bakslag i processen (undantag finns naturligtvis, inte alla akut skadade är högt motiverade). Detta innebär att
det finns en potentiell motsättning mellan lagens bokstav och anda om
patientens delaktighet i vårdplaneringen och det faktum att patienterna inte alltid ”inser sitt eget bästa”, det vill säga saknar motivation

92

SamarbGmSamt 06.indd 92

2009-04-27 13.40

för (och därigenom möjlighet) att planera för och genomföra förändringar som kan bidra till att leda dem ut ur sjukrollen. Detta är också
anledningen till att beteendemedicin är den dominerande inriktningen
inom smärtrehabilitering.
Den låga motivationen hos patientgruppen som helhet (enskilda
patienter kan naturligtvis vara nog så motiverade) innebär ett arbete där
frustrationsnivån ibland blir hög. Dessutom bidrar de vanligt förekommande diskrepanserna mellan exempelvis rörlighet i en testsituation
och rörlighet utanför testsituationen, i någon annan form av aktivitet
där patienten är avledd9 till något som å ena sidan kan uttryckas som en
stark osäkerhet (försöker patienten medvetet missleda mig?) men som å
andra sidan samtidigt utgör en stor utmaning och en positiv kraft (att få
patienterna att förstå att de kan mer än de tror, och att få dem att våga
försöka för att därigenom kunna vända utvecklingen). En av teammedlemmarna uttrycker det så här: ”Om man inte klarar av att leva med den
paradoxen så blir man inte långvarig här”.  
En annan utmaning inom den gruppbaserade rehabilitering som
Smärtteamet arbetar med är att stämma av patientens förväntningar
mot teamets uppdrag. Patienten kan exempelvis hoppas på att få individuell behandling och kanske har lång erfarenhet av passiva behandlingar hos sjukgymnaster och andra välmenande behandlare – kuratorer,
läkare och psykologer med flera – vars insatser mest lett till att sjukrollen har bekräftats och rent av förstärkts. Att komma till Smärtteamet,
för att först bli utredd och därefter få lära sig ”hjälp till självhjälp” kan
vara en rejäl omställning. Dessutom blir patienterna ofta sämre initialt.
Eftersom de inte är vana att aktivera sig så ökar smärtan, tröttheten etc.,
vilket ställer krav på god pedagogisk förmåga hos teammedlemmarna.
Ytterligare en utmaning, om än av mer generell art, är nödvändigheten av att avgränsa teamets uppgift i relation till varje patient. Detta
innebär bland annat att hålla sig till de inklusions- och exklusionskriterier teamet tagit fram för sin verksamhet, för att avgöra vilka patienter
som teamet bör satsa sina resurser på. Detta kan låta cyniskt, men är ett
måste inte minst beroende på att programmen är utformade på gruppbasis. Vissa patienter lider av mycket komplexa problematiker och en
9 Avledning är ett intressant men svårfångat begrepp. Lite förenklar syftar det på vår
förmåga att, när vi håller på med någon aktivitet som kräver vår fulla uppmärksamhet, bortse från allt möjligt (smärta, sjukdom etc.) som annars kan hindra oss från att
genomföra aktiviteten ifråga. En nackdel som ibland framhålls med aktivitet under
avledning är att den kan leda till exempelvis ökad smärta efter aktivitetens genomförande.

93

SamarbGmSamt 06.indd 93

2009-04-27 13.40

del riskerar att störa det gruppbaserade arbetet på grund av exempelvis
ett utåtagerande, aggressivt beteende. Andra kan ha ett pågående missbruk, vilket också – även om de i princip skulle behöva teamets hjälp –
innebär att de inte är mottagliga för teamets insatser så som de är utformade. Ytterligare ett viktigt exklusionkriterium är patienter som inte är
medicinskt färdigutredda, det vill säga där det pågår andra medicinska
utredningar exempelvis på ortopeden. Först när det har fastslagits att
smärtan inte går att lindra i tillräcklig grad genom exempelvis en operation kan teamets arbete ta vid.

6.4 Professionernas utbildning och
arbetsuppgifter

I den litteratur som beskriver hur multiprofessionella rehabiliteringsteam bör vara uppbyggda ger beskrivningarna av de olika professionernas kompetens och arbetsuppgifter intrycket av att professionerna ansvarar för bestämda delar av teamets totala kompetens och verksamhet.
Teamet, som arbetar med utgångspunkt i den beskrivning av interdisciplinära team som återfinns i King m.fl. 2004 (se kap 2.2 Team som
organisationsform inom vården), beskriver själva arbetsfördelningen
inom teamet i det informationsmaterial de tagit fram, riktat till Försäkringskassan och patienterna.
Nedan följer en redogörelse för respektive professions kunskaper
och ansvarsområden, baserad på Höök och Grimby 2001 och King m.fl.
2004, och kompletterad med information från intervjuer med teammedlemmarna.  

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten har kunskaper om hur olika aktiviteter kan utföras vid
ett funktionshinder för att patienten ska nå en så hög grad av självständighet som möjligt. En arbetsterapeut observerar, kartlägger och beskriver patientens aktivitetsförmåga, resurser och begränsningar i olika
aktiviteter. Med aktivitetsförmåga avses förmågan att klara vardagliga
göromål som förutsätter flera funktioner. Aktiviteten ”att snickra” kräver
till exempel såväl fysisk kraft som koordinationsförmåga, planeringsförmåga och förmåga att utvärdera det egna arbetet. Arbetsterapeuten
utformar träningsprogram för och tränar tillsammans med patienten
specifika förmågor inom det dagliga livets verksamhetsområden: personlig vård, boende, fritid och arbete. De kan också ge råd om ergonomi
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och bedömer behovet av hjälpmedel av olika slag. Om patienten har en
anställning kan arbetsterapeuten tillsammans med sjukgymnasten genomföra ett så kallat arbetsplatsbesök. Vid arbetsplatsbesöket kartläggs
hur olika arbetsuppgifter utförs praktiskt med den utrustning och de
arbetsbeskrivningar som finns till hands. Man gör också en bedömning
av patientens förutsättningar att klara av dem fysiskt och psykiskt, med
eller utan extra insatser.  
Legitimation utfärdas till arbetsterapeuter efter en tre år lång
grundutbildning och fullgjord arbetsterapeutexamen. Efter grundutbildning kan man gå vidare med magisterutbildning och forskarutbildning eller genomgå specialistutbildning.
I Smärtteamet är arbetsterapeutens roll att kartlägga, observera
och bedöma patientens förmåga i olika aktiviteter, enskilt och i grupp.
Arbetsterapeuterna ger patienterna kunskap om ergonomiska principer
och strategier för att uppnå balans mellan arbetet och hemmet. Vidare
tränar de patienterna i olika aktiviteter som till exempel snickeri och
data. Tillsammans med sjukgymnasterna genomför de det arbetsplatsbesök som ingår i utredningsprogrammet.

Kurator

Kuratorn har kunskap om samspelet mellan individen och samhället,
och om hur sociala problem uppstår och kan lösas. Hon kompletterar
teamets biomedicinska kompetens genom att bidra till teamets förståelse av hur sociala faktorer påverkar patientens situation. En kurator
har också kunskap om lagstiftning inom socialförsäkringsområdet och
om hur samhälleliga resurser utanför den medicinska sektorn fungerar
(arbetsförmedling, försäkringskassa, socialtjänst och så vidare) och kan
därför också fungera som en länk mellan sjukhuset och världen utanför.
Hon ansvarar för anamnesens sociala delar, vilket inkluderar en genomgång av patientens sociala nätverk och ekonomiska situation. Kuratorn
kan också ge stöd och råd om förbättring av socialt nätverk och återgång till arbete.
Kuratorer är utbildade socionomer. Grundutbildningen tar tre
och ett halvt år. Utbildningsprogrammet kan ha olika inriktningar, till
exempel socionomprogrammet med inriktning mot socialpedagogik.
Grundutbildningen kan byggas på med fördjupningskurser. Många socionomer väljer att genomgå utbildningen till legitimerad psykoterapeut. Erfarna socionomer kan ansöka om auktorisation från nämnden
för socionomauktorisation.
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I Smärtteamet ingår det i kuratorns roll att komplettera den sociala
anamnesen. Kuratorn ger stöd och råd om återgång till arbete, samt
informerar om och samordnar det möte som avslutar utredningsprogrammet. I samarbete med psykologen leder kuratorn en samtalsgrupp
där de båda tillsammans med patienterna diskuterar stresshantering och
problemlösning.

Läkare

Läkaren har den bredaste medicinska kunskapen i teamet och den djupaste när det gäller biomedicinska aspekter och medicinska behandlingsmetoder. Läkarens främsta uppgift är att bistå både patient och
övriga teammedlemmar med biologiska förklaringsmodeller till patientens problem, samt göra en bedömning av tidigare medicinska utredningar och behandlingsförsök. De behandlingsmetoder läkaren står
för är främst de farmakologiska. Hon har det formella övergripande
ansvaret för de beslut som fattas utifrån teamets utredningsresultat.
Den grundläggande läkarutbildningen tar fem och ett halvt år. Efter upp till 21 månader praktiktid (AT) erhålls läkarlegitimation. Den
fortsatta specialistutbildningen (ST) består huvudsakligen av praktisk
tjänstgöring och vissa korta kurser inom den blivande specialiteten.
Dessutom ingår så kallad randspecialisering inom angränsande specialistområden. Läkare utan färdig specialistutbildning kallas underläkare.
Efter fullgjord specialistutbildning är läkaren formellt behörig att söka
tjänst som avdelningsläkare, biträdande överläkare, eller överläkare (eller, om de är specialister i allmänmedicin, distriktsläkare).
I Smärtteamet är läkarens roll att vara medicinskt ansvarig. Läkaren
genomför en eller flera läkarundersökningar (kroppsundersökning med
smärtdiagnostik) samt tar upp anamnes gällande social situation, symtomens utveckling och patientens uppfattning om aktuella funktionshinder. På grundval av dessa undersökningar samt en genomgång av tidigare
utredningar och behandlingsförsök gör läkaren en bedömning av patientens målsättningar, hinder och resurser. Med utgångspunkt i teamets
diskussioner författar läkaren vid utredningsprogrammets slut det läkarutlåtande som sammanfattar teamets syn på patientens problem och
möjligheter samt eventuellt behov av sjukskrivning och vidare åtgärder.

Psykolog

Psykologen har kunskap om individens mentala och själsliga processer
och hur dessa hänger samman med omständigheter i individens tillvaro
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och påverkar individens beteende. Psykologens uppgifter inom teamet
inkluderar en bedömning av patientens intellektuella, viljemässiga och
emotionella resurser och begränsningar, vilken baseras på såväl samtal
som tester. Fokus ligger på att utreda och om möjligt öka patientens förmåga att lösa problem och förändra den nuvarande situationen. Psykologen står för psykologisk behandling av och stödsamtal med patienten,
men stöttar ofta också de andra teammedlemmarna genom handledning i hur patienten på bästa sätt kan bemötas.
Den grundläggande psykologutbildningen tar fem år. Efter 12 månader praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) erhålls psykologlegitimation. Under utbildningen kan psykologstudenterna välja att inrikta
studierna antingen mot en kognitiv eller mot en psykodynamisk profil. Legitimerade psykologer kan vidareutbilda sig till specialister inom
något av områdena neuropsykologi, pedagogisk psykologi, arbetslivets
psykologi eller klinisk psykologi.
I Smärtteamet är psykologens roll att vid behov göra en kompletterande bedömning av patienten och ibland en neuropsykologisk undersökning. Psykologens fokus ligger på att utreda och öka förmågan
att lösa problem och att förändra den nuvarande situationen, snarare än
att gå till botten med problemens orsaker. Tillsammans med kuratorn
leder psykologen samtalsgrupper om stresshantering och problemlösning. Om särskilda behov föreligger kan psykologen erbjuda enskilda
stödsamtal.

Sjukgymnast

Sjukgymnasten har kunskaper om biomekanik, det vill säga hur rörelseoch stödjeorganen (skelett, muskler och nerver) fungerar och samverkar
i olika situationer. Sjukgymnasten testar patienternas främst på funktionsnivå: rörlighet, styrka, balans, kondition och uthållighet och analyserar patientens rörelsemönster under belastning och vid vila, inklusive
under arbete eller arbetsliknande förhållanden. Resultaten använder
sjukgymnasten för att bedöma patientens förmåga och begränsningar,
samt för att utforma träningsprogram för att höja patientens funktionsnivå och ge ergonomiska råd. Hon kan också bidra till att förbättra
patientens kroppskännedom och avspänningsförmåga, samt stå för så
kallade passiva behandlingar (massage, värme-/kylbehandling etc.). Vid
behov kan sjukgymnasten tillsammans med arbetsterapeuten kontakta
patientens arbetsplats för att genomföra de så kallade arbetsplatsbesöken, se beskrivningen för arbetsterapeut ovan.
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Socialstyrelsen utfärdar legitimation till sjukgymnaster efter den
treåriga grundutbildningen. Många sjukgymnaster har flera vidareutbildningar inom olika områden.
I Smärtteamet är sjukgymnastens roll att testa och undersöka
patienternas rörlighet, styrka, balans, kondition och uthållighet. Sjukgymnasten utformar därefter individuella träningsprogram för respektive patient. I olika typer av gruppaktiviteter, och ibland i samarbete
med arbetsterapeuterna, arbetar sjukgymnasterna med kroppskännedom och avspänning hos patienterna. Tillsammans med arbetsterapeuterna står sjukgymnasterna för det arbetsplatsbesök som ingår i utredningsprogrammet.

Undersköterska

Undersköterskan har kunskaper om hur patientens omvårdnad kan tillgodoses på bästa sätt, och står också för en del praktisk-kliniska insatser
som provtagningar av olika slag. Hon ansvarar också för samordningen
av patienternas individuella scheman för undersökningar, provtagningar
och olika behandlingsmoment. Hon deltar också i arbetet med att sammanställa tidigare utredningar och behandlingar. Många gånger fungerar undersköterskan också som språkrör mellan patienten och teamet,
och det är till henne patienten kan vända sig med allmänna frågor rörande den egna rehabiliteringsprocessen.
Undersköterskor har vanligen genomgått en treårig gymnasieutbildning i omvårdnad, men kan också ha fått sin utbildning på annat
sätt. Undersköterskor har inte legitimation, och titeln undersköterska är
inte reglerad eller på annat sätt skyddad.
I Smärtteamet är undersköterskans roll att boka tider och förmedla
kontakter mellan patienterna och de övriga teammedlemmarna. Undersköterskan genomför också vissa provtagningar, samt håller ordning på
journaler och journalbeställningar från tidigare vårdgivare.

6.5 Fördelning av topiker under
teamkonferenserna

Beskrivningen ovan, som i och för sig indikerar ett delat ansvar inom
vissa områden, ger ändå en relativt ytlig bild av teammedlemmarnas
respektive arbetsuppgifter och ansvarsområden. Det är föga förvånande
att teammedlemmarna i informationsbroschyrer och intervjuer inte
redogör för alla detaljer i sitt arbete – utrymmet räcker inte till i en
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broschyr, och även en aldrig så samvetsgrann informant kan ha svårt
att beskriva precis allt som han eller hon ansvarar för i en så komplex
verksamhet som den teammedlemmarna ägnar sig åt i sitt arbete. Av
dessa anledningar kan en analys av arbetsuppgifter och ansvarsområden
så som de framkommer under samtalen vid teamkonferenserna ge en
kompletterande bild.
Utifrån denna utgångspunkt har en kombinerad lexikal analys och
interaktionsanalys genomförts. Denna ger vid handen att teammedlemmarna återkommer till vissa innehållsliga topiker i olika konstellationer.
Jag har gjort antagandet att den teammedlem som återkommande talar
om en viss topik också uppfattar att den är ansvarig för de aspekter av
arbetet som dessa topiker är kopplade till. Med utgångspunkt i detta
antagande kan tre typer av ansvarsområden identifieras utifrån en lexikalt baserad analys av teammedlemmarnas bidrag till samtalen under
teamkonferenserna.

Lexikal analys

Den lexikala analysen grundar sig på huvuddelen av de transkriptioner som har gjorts, och motsvarar ungefär 5 timmars inspelat material
eller drygt 45000 ord (med ord avses i detta sammanhang alla teckenkonstellationer som uppträder mellan två mellanslag). Med hjälp av
Wordsmith (ett program för lingvistiska analyser inklusive beräkningar
av ordfrekvenser i en text) och Wordle (ett program som skapar grafiska
representationer av ordfrekvenser i en text i form av så kallade ordmoln)
har jag analyserat materialet i flera olika steg. Materialet består av samtliga de ord som ingår i huvuddelen av de transkriptioner jag har gjort av
teammedlemmarnas samtal under teamkonferenserna, det vill säga för
samtliga ord som ingår i turer yttrade av sjukgymnasterna, arbetsterapeuterna, kuratorn etc. Tabellen nedan (tabell 3) visar fördelningen av
antalet ord per profession.
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Tabell 3. Fördelning av antalet ord per profession.
Profession

Antal ord

Arbetsterapeut

10406

Kurator

7418

Psykolog

3450

Sjukgymnast

8708

Specialistläkare

9722

ST-läkare

5654

Undersköterska

157

Summa

45515 ord

Eftersom materialet inte är tillräckligt stort för att genomföra en fullskalig, kvantitativ undersökning av detta slag får dessa analyser räknas som
en sorts skiss eller utkast till fullskaliga analyser, det vill säga närmast
en pilotundersökning. Som sådan gav den mig dock dels möjlighet att
testa om mina intuitiva analyser verkade hålla streck, dels möjlighet att
praktiskt utforska en del av de problem som finns med liknande undersökningar.
Efter att ha rensat bort de vanligast förekommande svenska (form-)
orden samt motsvarande talspråkliga former och en del tvekord och diskurspartiklar (som eh och mm) genomförde jag en manuell bearbetning av
de återstående frekvenslistorna. Innehållstunga ord lemmatiserades och
avledningar och böjningar av formmässigt skilda men innehållsmässigt
besläktade ord sammanfördes. För att till exempel få en någorlunda rättvisande bild av hur ofta teammedlemmarna refererade till olika läkemedel
sammanfördes läkemedelsbeteckningar och beteckningar på substanser
som ingår i läkemedel samt en del övriga uttryck med karaktär av skämtsam intern jargong i en och samma begreppskategori. Analysen begränsades till att omfatta de sex mest frekventa begreppskategorierna inom varje
delmaterial och till att form- och innehållsmässigt sammanföra de ord
som tillhörde dessa sex begreppskategorier. Som ett exempel följer nedan
de sex mest centrala begreppskategorierna för sjukgymnaster:
•
•
•
•
•
•

ord relaterade till sjukgymnastisk testning
ord relaterade till rörelseförmåga
ord relaterade till anatomi
ord relaterade till arbete
ord relaterade till smärta
ord relaterade till arbetsförmåga
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En jämförelse av ett par utdrag från samtalen under teamkonferenserna
tydliggör också hur fördelningen av topiker skiljer sig mellan teammedlemmarna. Det första exemplet kommer från den inledande sekvensen
av sjukgymnastens rapportering från sitt möte med en viss patient och
det andra från den inledande sekvensen av kuratorns rapportering.
Exempel 3. Id: Kvinna3 0_1_3:284-291
1

SG:

[hos] mej annars gångtestet var ju helt okej hon gick

2

lite längre än va man brukar me god armhävning normalt

3

rörelsemönster e:eh ja rörelsemönstret i nacken e lite

4

inskränkt men mest muskulärt tror ja de e mycke

5

trapetsius å levatorn som påverkar henne (.) hon har

6

svårt å slappna av axlar så lyfter hon inte riktit fullt

7

upp framförallt abduktionen går bättre me framåt e

8

svårare men hon kommer ändå över klart över nitti grader

Sjukgymnasten använder ord och uttryck som gångtestet, armhävning
(i det här fallet sättet man rör armarna på när man går, inte armhävningar som styrketräningsövning), rörelsemönster, inskränkt, muskulärt,
trapetsius, levatorn (båda är namn på muskler), axlar, lyfter, abduktionen
(rörelse i axelleden) och grader (mått på rörelseförmågan).
Det andra exemplet kommer från motsvarande sekvens hämtad
från den rapportering som kuratorn gör från sitt möte med patienten.
Exempel 4. Id: Kvinna4_0_3_2-0_3_3:352-364
1

KUR:

men ja ska väl berätta lite ja har träffat henne för

2

rehabmöte på fredag då och eh så (.) hon har ju alltså

3

(.) hon är frånskild nittisex och har inte jobbat sen dess

4

(.) hon är arbetslös nittsju också där (1.0) å sen har

5

hon haft sin sjukersättning från nolltvå efter att hon

6

varit en sejour på psyk (.) då blev de en sjukersättning

7

å den har hon nu under nollfyra å sen har hon också haft

8

hemtjänst efter nolltvå

Kuratorn nämner inte alls ord relaterade till patientens kropp och fysiska förmågor, utan använder i stället ord som rehabmöte, frånskild,
arbetslös, sjukersättning och hemtjänst.
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Som ett exempel på den grafiskt baserade analysen visas nedan två
grafiska representationer (ordmoln) av sjukgymnastmaterialet. I dessa
ordmoln är inga lemmatiseringar och inga sammanföringar gjorda. Det
första ordmolnet är baserat på de 100 mest frekvent förekommande
orden i sjukgymnastmaterialet (figur 1). Här är materialet inte rensat
från frekvent förekommande formord och diskurspartiklar. Det andra
ordmolnet (figur 2) är baserat på 100 frekventa ord i sjukgymnastmaterialet, rensat både från formord som är frekvent förekommande i skrift
och formord som är frekvent förekommande i tal samt diskurspartiklar
(för talspråksfrekvenser, se Allwood 1999).
Ordmoln representerar på ett visuellt lättillgängligt sätt frekventa
ord i ett material, och kan därmed på ett relativt enkelt sätt bidra till
en snabb analys av de lexikala resurser som används i ett visst sammanhang.  Ju mer frekvent ett visst ord är i det analyserade materialet, desto
större blir ordet när det visas i ordmolnet.
Exemplen syftar till att visa olika steg i analysförfarandet, samt hur
beroende frekvenserna är av att rensningar i materialet görs. Efter denna
genomgång följer en mer detaljerad beskrivning av de problem som är
förknippade med sådana rensningar.

Figur 1. De 100 mest frekventa orden i sjukgymnastmaterialet (icke rensat).
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Figur 2. 100 vanligt förekommande ord i sjukgymnastmaterialet (rensat från vanligt
förekommande skriftspråkliga och talspråkliga formord samt diskurspartiklar).

I det första ordmolnet (figur 1) dominerar som synes formorden starkt,
och det är svårt att endast med ledning av ordmolnet avgöra ens att materialet kommer från en specifik typ av samtal. Den relativa storleken på
orden i ordmolnet är beroende av deras frekvens i materialet. Som synes
är till exempel hon, han och att mycket vanligt förekommande. Exempelvis jobbar och procent, de enda innehållstunga orden som kommer
med i detta icke rensade ordmoln, är som framgår av deras begränsade
storlek relativt sett ovanliga i materialet.
Det andra ordmolnet (figur 2) har rensats från de vanligaste svenska formorden med motsvarande talspråkliga former samt vissa vanligt
förekommande diskurspartiklar. (Vissa formord kvarstår också, eftersom dessa är svåra att rensa ut på ett systematiskt sätt i Wordle.) Detta
ordmoln är lättare att koppla till en specifik verksamhet, och med ledning av beskrivningarna tidigare i kapitlet kan man också konstatera att
det verkar röra sig om just sjukgymnasters samtal eftersom vi ser ord
som muskel, armen, träna, funktion och funktionstest. Ord som jobbar och
procent framstår som mycket vanliga, tillsammans med gå och går (se
dock nedan) samt smärta, smärtbeteende och rörlighet.
Det sammanförande av former och beteckningar i begreppskategorier som jag har gjort, såväl i de statistiska frekvensanalyserna som i
ordmolnsanalyserna, kunde göras mer systematiskt. Bland annat har jag
inte definierat några exakta kriterier för vilka ord som ska sammanföras, utan huvudsakligen gått på den kunskap jag generat under arbetet
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med det övriga materialet. I tveksamma fall har jag gått tillbaka till de
delar av interaktionen där ordet ifråga uppträder. Eftersom de enkla
frekvenslistor jag arbetat med inte tillåter att varje enskild förekomst av
ett visst ord spåras tillbaka till en specifik ”sträng”, en specifik del av det
ursprungliga materialet, så har jag varit hänvisad till att söka efter samtliga förekomster av det aktuella ordet och försöka skaffa mig en uppfattning av i vilken utsträckning det bör räknas till en viss begreppskategori.
När det gäller rensningen av ord som är vanliga i skrift (inklusive talspråkligt ortograferade former) har jag utgått från de frekvenslistor som
finns i Språkbankens material och som baserar sig på de korpusar som
finns tillgängliga där. När det gäller ord som är vanliga i talspråk har jag
dock utgått från sådana talspråkliga ord som är frekventa i de samlade
transkriptionerna av teammedlemmarnas samtal, baserat på Wordlistanalyser av det samlade materialet samt de ordfrekvenser för talspråk
som sammanställts av Allwood (1999).
Det är besvärligt att i ett kvantitativt material korrigera för de problem som uppstår till följd av svårigheterna att skilja mellan ordformer
som ser likadana ut i en transkription men som har skilda betydelser.
Dessa problem kan i sig ägnas en hel avhandling, varför jag endast
mycket kortfattat vill nämna två relevanta problem: särskiljande av homonymer och homografer. Homonymer är ord som stavas och uttalas
likadant men har skilda betydelser, exempelvis ’gången’ patientens sätt
att gå, och gången ’tillfället’. Homografer är ord som stavas lika men
uttalas olika, exempelvis stegen ’de patienten har tagit i korridoren’ och
stegen ’den patienten trillade ner från’ eller trumpet [adverb] och trumpet
[substantiv] . Denna problematik ligger bakom exempelvis att ordet går
framstår som mycket vanligt i ordmolnet som illustrerar sjukgymnastord. Visserligen är begreppskategorin ”ord kopplade till rörelse” mycket
central i sjukgymnastmaterialet, och till denna hör verbet gå ’röra sig
framåt till fots’. Men verbet gå är också mycket vanligt förekommande i
språket i allmänhet, bland annat som en synonym till fungera (men tror
du att det går?) (Viberg 1999). När förekomsterna av gå och går rensas
från ”falska träffar” och bara sådana träffar som refererade till patienternas rörelseförmåga återstår kommer detta lemma dock högt upp i
frekvenslistan.
Beskrivningen kan förfinas ytterligare, men dessa enkla exempel
ger en bild av de utmaningar som bjuds och som man med datorhjälp
än så länge inte kan lösa tillfredsställande. Trots dessa problem bedömer
jag att noggrannheten varit tillfyllest i relation till undersökningarnas
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syften. Sammantaget leder dock problemen till att jag väljer att inte
redovisa de – relativt tveksamma – kvantitativa resultaten i form av exakta frekvenser. Osäkerhetsmomenten är många, och frekvenslistorna
riskerar därför att överdriva intresset för en analys vars syfte egentligen
var att undersöka huruvida det i samtalen under teamkonferenserna går
att spåra den fördelning av arbetsuppgifter och ansvarsområden som
antyds i litteratur och intervjuer.

Kombination av lexikal analys och
interaktionsanalys

Som en fördjupad delundersökning genomfördes vidare en analys som
kombinerade den lexikala analysen med en interaktionsanalys. Sökningar gjorda på samtliga de ord som jag sammanfört i en viss begreppskategori i sjukgymnastmaterialet genomfördes för i var och en
av de övriga professionsmaterialen. För att ytterligare fördjupa analysen
gjorde jag med utgångspunkt i dessa sökningar en återkoppling till respektive ords förekomst i transkriptionerna (urvalet skedde på slumpmässig stickprovsbasis).
Dessa återkopplingar bekräftade min hypotes att när företrädare
för de andra professionerna använde ”sjukgymnastorden” så skedde detta med ett i den lokala interaktionen specifikt syfte.
När vi kommer in i samtalen i exemplet nedan håller sjukgymnasten på att lämna sin rapport från mötet med patienten. Precis som
i sjukgymnastexemplet ovan är det gott om referenser till sjukgymnastiska test, patientens rörelseförmåga och anatomi. Här bryter dock kuratorn in med en fråga, i vilken hon också använder sig av ord som är
högfrekventa i sjukgymnastmaterialet (rörelserädsla och cykla).
Exempel 5. Id: Man1 1_1_1:130-150
1

SG:

ja okej (.) [förnamn] har sammanfattningsvis hyfsat mycke

2

resurser han har normalgod rörlighet i övre extremitet

3

han har normalgod balans och god muskelfunktion han e

4

muskulös de e ingen sidoskillnad över huve taget (.)

5

han visar ingen rörelserädsla vid funktionstestet å

6

men den största resursen han har e att han jobbar deltid

7

på eget initativ (.) att han själv vill (.) han e:h va

8

de gäller konditionstestet så gick de inte att utföra

9

på cykel för att han fick för mycke smärta i nacken
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10

sex minuters gångtest gick han hundrasjuttifem meter

11

lätt haltande rörelsemönster

12

KUR:

visa han inte rörelserädsla då om han inte ville cykla?

13

SG:

han gjorde re men han avslutade för han fick smärta sen

14

KUR:

mm precis

15

SG:

men [ja tycker inte att de e] rörelserädsla han=

16

AT:

17

SG:

[nä han e inte rörelserädd]
=försöker sej på dom sakerna å då visar han ingen

18

rörelserädsla men han har ett tydlit smärtbeteende han

19

blir mycket smärtpåverkad av undersökningen och avvisar

20

en låg avspänningsförmåga (.) sen har han ju nedsatt

21

ryggrörlighet men de e nog mycke på grund av smärtan

Kuratorns yttrande innehåller inte några typiska ”kurator-ord” när hon
på rad 12 ber sjukgymnasten att värdera den information som har lämnats  (mer om detta i kapitel 8 Inventera och sortera information). I stället
använder hon två ord som är högfrekventa i sjukgymnastmaterialet :
rörelserädsla och cykla. Genom att använda dessa sjukgymnastord ringar
hon effektivt in vad det är i sjukgymnastens yttrande som hon vill att
han ska utveckla. Hon hade kunnat säga ”nej nu förstår jag inte” eller
”vad menar du med det?” men drar i stället nytta av den vokabulär som
gjorts aktuell i föregående tur för att visa mer exakt vilken del av informationen som fordrar en utläggning som visar hur den ska tolkas i detta
sammanhang.
Teammedlemmarna utnyttjar alltså varandras vokabulärer som
hävstång för att uträtta det interaktionella arbetet att tolka information
och sätta in den i sitt sammanhang på ett sätt som är interaktionellt
effektivt. Om kuratorn hade gjort en mer allmän markering av att det
var någonting av det sjukgymnasten sade som hon inte förstod eller
höll med om så hade ytterligare interaktionellt arbete krävts för att sålla
fram det exakta upphovet till problemet. En förutsättning för detta är
dock att alla teammedlemmar har en viss kunskap inom de områden
som de andra ansvarar – de måste inte veta allt om allt, men alla måste
veta så mycket om de andras arbete och ansvarsområden att de kan
ställa relevanta frågor i de fall det är någonting de inte förstår.

Diskussion

Den huvudslutsats som kan dras efter att dessa skissartade analyser av
lexikal variation inom de olika delmaterialen, är att undersökningen
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trots de brister som påpekats kan bidra till att styrka tre av de tentativa
uppfattningar jag kommit fram till efter att ha transkriberat materialet.
Den första är att det finns professionsspecifika ord, det vill säga ord
som frekvent används av vissa professioner men inte alls eller endast i
begränsad omfattning av andra. Den andra är att när de professionsspecifika orden används av företrädare för andra professioner så fyller
denna gränsöverskridande användning ofta specifika funktioner. Den
tredje är att vissa ord och uttryck är relativt frekventa hos flera olika
professioner, och i vissa fall hos samtliga professioner (se vidare nästa
avsnitt). Möjligen är det därför mer riktigt att tala om lexikal variation
som relaterad till specifika kunskapsområden, snarare än att påstå att
den är direkt relaterad till professionstillhörighet.
Min tolkning av resultaten från frekvensanalyserna är att innehållstunga ord som förekommer med hög frekvens inom materialet från en
viss profession, men som inte förekommer frekvent hos andra professioner (till exempel ord kopplade till sjukgymnastisk testning), utgör
ett tecken på att företrädarna för denna profession tar ansvar för det
område till vilket de högfrekventa orden kan relateras. När det gäller de
innehållstunga ord som är relativt frekventa hos flera olika professioner har jag gjort tolkningen att dessa indikerar att teammedlemmarnas
ansvarsområden ibland överlappar varandra, eller delas av flera professioner (till exempel ord kopplade till anatomiska beskrivningar, vilka är
vanliga hos både sjukgymnaster och läkare). När det gäller de innehållstunga ord som är relativt högfrekventa hos samtliga professioner (till
exempel ord kopplade till smärta och arbete) har jag gjort tolkningen
att detta tyder på att vissa ansvarsområden är gemensamma för samtliga
teammedlemmar.
Analyserna av de professionsspecifika begreppskategorierna, samt
de begreppskategorier som är relativt frekventa hos flera olika eller i
vissa fall samtliga professioner, ligger till grund för nedanstående genomgång av ansvarsområden. Analyserna ligger också till grund för delar av de påståenden som görs i övriga empiriska kapitel.
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6.6 Teammedlemmarnas
ansvarsområden

Följande sammanfattande beskrivning av teammedlemmarnas ansvarsområden kan göras med utgångspunkt i den lexikala analysen av professionsanknutna topiker och med stöd av intervjuer och dokumentanalys.
För det första finns det de ansvarsområden som en enskild profession
ansvarar för, professionsspecifika ansvarsområden (se figur 1 nedan). För
det andra finns det områden som en eller flera professioner har ett delat
ansvar för, delade ansvarsområden (se figur 2 nedan). För det tredje finns
det ett antal områden som samtliga teammedlemmar har ett gemensamt ansvar för, gemensamma ansvarsområden (se figur 3 nedan). Beskrivningen är inte avsedd att vara helt uttömmande utan syftar främst
till att ge en överblick över de ansvarsområden som utmärker respektive
profession, de ansvarsområden som berör flera professioner samt de ansvarsområden som är gemensamma för samtliga teammedlemmar.
I den första figuren (figur 3) illustreras de professionsspecifika ansvarsområdena. Till dessa har räknats sådant som respektive professionsföreträdare återkommande berör i sina rapporter från möten med patienten, undervisningstillfällen och träningstillfällen. Dit räknas också
sådana områden som de andra teammedlemmarna regelmässigt ställer
frågor om till kollegor tillhörande en specifik profession.
Tidigare vårdinsatser,
smärtförklaring,
smärtanalys

Kondition, uthållighet,
rörelseförmåga,
rörelseinskränkningar,
träning

Sjukgymnast
Arbetsterapeut

Läkare
(Neuro-) psykologisk
bedömning, tester, ev.
arbetshinder av
psykologisk art

Social interaktion,
planering, exekvering
och uppföljning av
arbetsuppgifter

Psykolog
Kurator

Samordning,
journalarkiv,
provtagningar

Social, ekonomisk och
försäkringsrelaterad
situation.

Sjuksköterska

Figur 3. Exempel på professionsspecifika topiker/ansvarsområden10.

10 Tack till Liber förlag som vänligt gett tillstånd att reproducera illustrationer som
ursprungligen publicerats i Teamarbete inom medicinsk rehabilitering (Lundgren
och Molander 2008).
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Psykolog

Laboratorieresultat
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Sjuksköterska
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Arbetsterapeut
Arbetsterapeut

Läkare
Läkare
(Neuro-)
(Neuro-) psykologisk
psykologisk
bedömning,
bedömning, tester,
tester, ev.
ev.
arbetshinder
arbetshinder av
av
psykologisk
art
psykologisk art

Social
Social interaktion,
interaktion,
planering,
planering, exekvering
exekvering
och
uppföljning
och uppföljning av
av
arbetsuppgifter
arbetsuppgifter

Psykolog
Psykolog
Kurator
Kurator

Samordning,
Samordning,
journalarkiv,
journalarkiv,
provtagningar
provtagningar

Social,
Social, ekonomisk
ekonomisk och
och
försäkringsrelaterad
försäkringsrelaterad
situation.
situation.

Sjuksköterska
Sjuksköterska

I den andra figuren (figur 4) illustreras de ansvarsområden som delas av
en eller flera professioner. Till dessa har räknats sådana som företrädare
för två eller flera professioner regelmässigt berör i sina rapporter från
möten med patienterna och i diskussioner kring iakttagelser av patienternas framsteg (eller brist på sådana).
Smärtlindrande
Smärtlindrande
läkemedel,
läkemedel, rörelseinrörelseinskränkningar,
skränkningar,
rörlighet
rörlighet

Arbetsplatsbesök,
Arbetsplatsbesök,
träning,
träning, fysisk
fysisk
kapacitet
kapacitet

Sjukgymnast
Sjukgymnast

Psykofarmaka,
Psykofarmaka,
biverkningar,
biverkningar,
depressionstillstånd
depressionstillstånd

Test
Test av
av kognitiv
kognitiv
förmåga
förmåga

Arbetsterapeut
Arbetsterapeut

Läkare
Läkare

Hushållsarbete,
Hushållsarbete,
färdtjänst
färdtjänst
Social
Social interaktionsinteraktionsförmåga
förmåga

Psykolog
Psykolog

LaboratorieLaboratorieresultat
resultat

Kurator
Kurator

Relationer
Relationer (med
(med ev.
ev.
partner,
partner, familj
familj och
och
vänner)
vänner)

Sjuksköterska
Sjuksköterska

Rehabmöte
Rehabmöte och
och
annan
annan uppföljning
uppföljning

Figur 4. Exempel på delade topiker/ansvarsområden.

I den tredje figuren (figur 5) illustreras de områden som samtliga teammedlemmar har ansvar för. Dessa områden berörs frekvent av samtliga
teammedlemmar, oavsett professionstillhörighet.
Social
Social förmåga
förmåga
(relativt
(relativt teamteammedlemmarna
medlemmarna
och
de
andra
och de andra ii
patientgruppen)
patientgruppen)

Arbetsterapeut
Arbetsterapeut

Läkare
Läkare
SmärtSmärtbeteende
beteende

Trötthet
Trötthet

Sjukgymnast
Sjukgymnast

Närvaro
Närvaro

Psykolog
Psykolog
Kurator
Kurator

Ev.
Ev. missbruksmissbruksproblem
problem
Motiveringsgrad
Motiveringsgrad

Ledsenhet,
Ledsenhet, allmänt
allmänt
stämningsläge
stämningsläge

Sjuksköterska
Sjuksköterska

Diskrepanser
Diskrepanser mellan
mellan olika
olika
resultat
resultat och/eller
och/eller
iakttagelser
iakttagelser

Figur 5. Exempel på gemensamma topiker/ansvarsområden.
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Fördelningen av arbetsuppgifter och ansvarsområden kommer alltså till
uttryck under teamkonferenserna genom att teammedlemmarna delvis
talar om olika saker, blir tillfrågade om vissa områden men inte andra
och kan svara på mer allmänt hållna frågor utifrån sitt professionella
perspektiv. För teammedlemmarna är det helt självklart att deras respektive kompetenser både kompletterar och delvis överlappar varandra.
Det är också självklart för dem att de har olika sätt att ”se” patienten
och patientens problem, och att hela poängen med deras teamarbete är
att dessa olika perspektiv ska mötas och brytas mot varandra under de
diskussioner som teamkonferenserna är till för.
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I detta avsnitt beskrivs resultaten från analysen av teamkonferenserna som en typ av inom-institutionella samtal, och jämförs med andra
liknande samtal. Här beskrivs teamkonferenserna också ur flera perspektiv, som ”arbetsmöte” respektive ”falldiskussion”, och som en enskild
teamkonferens (en rad av samtal om olika patienter) respektive en rad
av samtal om en och samma patient (under tre till nio på varandra
följande teamkonferenser).

7

Teamkonferensernas
form och innehåll

Teamkonferenser är en komplex form av inominstitutionella samtal
som kan analyseras utifrån två huvudsakliga perspektiv: teamkonferensen som arbetsmöte respektive teamkonferensen som falldiskussion.
Teamkonferensen kan ur ett mer övergripande perspektiv beskrivas
som en form av arbetsmöte, där informationsutbyte och samordning är
det centrala. Sett ur det perspektivet liknar teamkonferensen i mångt
och mycket motsvarande arbetsmöten på andra arbetsplatser utanför
vården. Samtidigt utgör teamkonferensen en del av arbetet med den
enskilda patienten. En teamkonferens byggs upp av ett antal falldiskussioner, där teammedlemmarna bland annat fattar beslut om hur det
kliniska arbetet med varje patient ska läggas upp vecka för vecka. Diskussionerna om varje patient kan liknas vid ärenden på arbetsmötets
dagordning. Det övergripande målet för detta arbetsmöte är att samordna teammedlemmarnas arbete genom att de utbyter information
och fattar beslut tillsammans. Målet för varje ärende är att förstå och
hantera just den patientens situation, så som den ser ut vid tiden för just
den teamkonferensen.
För att förstå sig på vad en teamkonferens är och hur den fungerar
språkligt måste man alltså göra en verksamhetsanalys på två nivåer. Dels
måste teamkonferensen analyseras som ett samtal som behandlar många
patienter (samtliga de patienter som vid tidpunkten för teamkonferensen deltar i teamets utrednings- och rehabiliteringsprogram), dels måste
man fokusera på att varje samtal om en patient ingår i en serie av samtal
om just den patienten, inte bara i en serie av samtal om olika patienter
under en och samma teamkonferens.
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Framställningen nedan inleds med en genomgång av teamkonferensen som arbetsmöte. Därefter vidtar en genomgång av den serie om
nio samtal som genomförs under de veckor patienten deltar i teamets
utrednings- och rehabiliteringsprogram. Slutligen följer först en kvantitativ och sedan en mer kvalitativ analys av de samtal som äger rum
under den sista veckan av utredningsprogrammet, vilka båda ägnas åt
skillnaderna i deltagarstruktur mellan dessa samtals olika faser.

7.1 Teamkonferenserna som
arbetsmöten

I det här avsnittet redovisas hur teamkonferenserna är organiserade på
ett övergripande plan. Frågor som besvaras är bland annat:
• Hur ser teamkonferensens praktiska inramning ut?
• Vad pratar man om? I vilken ordning?
• Vem pratar när?

Teamkonferensernas praktiska inramning

Teamkonferenserna äger rum en gång per vecka och pågår under cirka
tre och en halv timme, med avbrott för en halvtimmes fikapaus. Konferenserna äger rum i ett mötesrum i anslutning till klinikens lokaler,
där teammedlemmarna sitter runt ett avlångt bord (se figur 6 nedan).
På bordet står en dator med tillhörande skärm samt en projektor som
används för att samtliga närvarande ska kunna ta del av den digitalt lagrade journalinformationen samt de journalanteckningar som förs under
teamkonferensen genom att informationen projiceras på en duk som
hänger från väggen vid rummets ena kortsida. I rummet finns också en
whiteboardtavla, en OH-projektor och en ljusskärm för röntgenbilder.
Inga av dessa artefakter används dock under mötena.
Till varje konferens tar undersköterskan med de fysiska journalerna
(pappersmappar) för de patienter som teamet ska diskutera under konferensen. Det är dock sällan så att undersköterskan har tillgång till samtliga journalmappar, eftersom teammedlemmarna ofta lånat med sig några
till sina respektive rum och inte alltid kommer ihåg att lämna tillbaka
dem. Dessa utlånade journalmappar, diverse andra anteckningar samt
respektive tidbokningsbok (almanacka) har teammedlemmarna med sig
till konferensen.
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journalskåp
projektorduk
projektor
arbetsstation
kamera

whiteboard

Figur 6. Översikt över mötesrummet där teamkonferenserna äger rum.

Konferensen leds av teamledaren (teamets kurator), som är ansvarig för
samordningen av teamets arbete. Journalanteckningarna förs av någon
av teamets specialistläkare. Anteckningarna sker i realtid och är tillgängliga för samtliga närvarande genom projektionsbilden. Det går inte
ut någon kallelse till konferenserna, utan alla teammedlemmar vet när
och var de äger rum. Inte heller finns det någon utskriven dagordning
eller motsvarande. Däremot finns det en beskrivning av vilka frågor som
ska diskuteras beroende på var i de respektive programmen (utredning
respektive rehabilitering) som patienterna befinner sig i. Denna beskrivning fyller främst en funktion för ST-läkarna och eventuella andra som
för tillfället är nya i teamet. Undersköterskan är ansvarig för att teamet
hinner diskutera samtliga patienter, och har till sin hjälp en äggklocka
som piper när de tio minuter som finns avsatta för diskussionen av varje
patient har gått (detta hindrar dock inte att diskussionerna kan ta längre
tid om så behövs).

Teamkonferensernas struktur
(delaktiviteter)

Under varje institutionellt samtal måste man lösa vissa uppgifter. Det
sätt på vilka lösandet av dessa uppgifter – delaktiviteterna – struktureras lägger grunden för hur samtalet byggs upp. Delaktiviteternas struktur följer vanligen vissa mönster, vilka kan beskrivas som faser (se till
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exempel Jönsson 1988 och Adelswärd 1988). Smärtteamets möten, det
vill säga teamkonferenserna, byggs upp av samma typ av övergripande
faser som utmärker de flesta andra möten: inledning, ärendehantering
och avslutning. Till dessa kommer i Smärtteamets fall den återsamlingsfas som uppstår som en konsekvens av att teamet avbryter mötet
för en fikapaus efter ungefär halva den utsatta tiden. Utöver denna
återsamlingsfas kan ibland även en eftersnacksfas urskiljas. Av detta
följer att teamkonferensernas övergripande fasstruktur består av sex
faser: inledning, ärendehantering, avbrott för fikapaus, återsamling, avslutning och eventuellt eftersnack (se tabell 4).
Varje fas byggs i sin tur alltså upp av delaktiviteter (Coupland, Robinson och Coupland 1994), vilka skiljer sig åt från fas till fas. Vissa
faser består endast av ett fåtal delaktiviteter, andra av ett större antal.
Beroende på valet av beskrivningsnivå kan delaktiviteterna beskrivas
mer eller mindre detaljerat. I tabellen nedan är beskrivningen tämligen
övergripande, och syftar endast till att ge en inledande orientering om
hur samtalen är ordnade.
Tabell 4. Faser under teamkonferensen.
Fas

Delaktiviteter

Inledning

Teammedlemmarna anländer till mötesrummet och slår sig ned,
förhandling om vilken av specialistläkarna som ska ta anteckningar,
datorn startas, journalvagnen rullas in, visst småprat.
Förhandling med AT/SG-par I1 om i vilken ordning patienterna ska
diskuteras, patient för patient diskuteras.
Avbrottet sker normalt sett vid ungefär samma klockslag varje
vecka, eftersom även de AT/SG som ej tillhör par I ska kunna planera in fikandet.
Återsamlingen sker 30 minuter efter att fikapausen inletts, visst
småprat.
Förhandling med AT/SG-par II om i vilken ordning patienterna ska
diskuteras, patient för patient diskuteras.
Förhandling med AT/SG-par III om i vilken ordning patienterna ska
diskuteras, patient för patient diskuteras.
Avslutningen sker oftast mycket abrupt, oftast genom att teammedlemmarna helt enkelt börjar samla ihop sina papper och resa
sig.
Några teammedlemmar dröjer sig kvar i mötesrummet för att diskutera patientfrågor eller andra allmänt arbetsrelaterade frågor.

Ärendehantering
Avbrott för fikapaus

Återsamling
Ärendehantering
Ärendehantering
Avslutning

(Eftersnack)

1 Arbetsterapeuterna (AT) och sjukgymnasterna (SG) fördelar ansvaret för patienterna mellan sig så att de arbetar i par. På det sättet behöver inte samtliga arbetsterapeuter och sjukgymnaster närvara under hela teamkonferensen, utan de kan turas
om att närvara parvis.
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En teamkonferens består vanligen av samtal om sex till tolv patienter,
de som deltar i det pågående utredningsprogrammet och de som deltar
i det pågående rehabiliteringsprogrammet. Samtalen om varje enskild
patient under en specifik teamkonferens ingår som delar i en serie av
samtal relaterade till teamets arbete med utredning och rehabilitering
av denna patient. Samtalens innehåll under ärendehanteringsfasen varierar därmed med var i programmet den enskilda patienten befinner
sig. Den övergripande fasstrukturen är dock densamma oavsett innehållet i ärendehanteringsfaserna.
Det är alltså ovanligt att samtliga totalt sexton platser inom båda
programmen är fyllda, men om så vore fallet skulle teamet ha drygt
elva minuter att lägga på diskussionen av varje patient. I verkligheten
är dock upplägget avsevärt mer komplext och dynamiskt. Tiden som
avsätts till varje patient beror på hur mycket det finns att prata om,
och diskussionerna varierar från några minuter (korta avstämnings
rapporter under pågående rehabiliteringsprogram) upp till 45 minuter
(långa diskussioner vid mötet sista veckan i utredningsprogrammet,
då teammedlemmarna ska enas om en gemensam bedömning av patienten). Variationen kan bland annat bero på huruvida en patients
framsteg sker ungefär som förväntat, eller om någonting särskilt –
positivt eller negativt – har kommit fram som kräver mer omfattande
diskussioner.
Det avgörande för i vilken ordning patienterna tas upp till diskussion är vilka teammedlemmar som är närvarande vid varje given
tidpunkt. Det är framförallt sjukgymnasterna och arbetsterapeuterna
som har patienter inbokade under den tid då konferensen äger rum.
Det förekommer också att läkarna måste gå ifrån för att träffa någon
patient. Naturligtvis händer det också att andra möten ibland krockar
med tiden för teamkonferensen. I viss utsträckning är det alltså så att
teammedlemmarna kommer och går under konferensen, och detta leder till att den ordning i vilken patienterna diskuteras underkastas vilka
personer som är närvarande. Sjukgymnasterna och arbetsterapeuterna
delar upp sitt deltagande sinsemellan så att de parvis ansvarar för ett
antal patienter, och de kan därmed också delta parvis i teamkonferensen. Detta innebär att den ordning patienterna diskuteras i varierar
från vecka till vecka, till största delen beroende på vad sjukgymnasterna
och arbetsterapeuterna har kommit överens om på förhand.
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Teamkonferensernas innehåll (topiker)

Ett av kännetecknen för ett institutionellt samtal är att det handlar om
vissa saker (och inte om andra). Det är vanligt att ett samtals innehåll
beskrivs i termer av topiker, alltså det ämne som för stunden berörs i
interaktionen eller det samtalet som helhet handlar om. När det gäller
institutionella samtal kan dessa topiker enligt Linell (Linell 2009 ms)
sammanföras till tre huvudkategorier:
a) tal i sak i snäv bemärkelse, det vill säga det direkt sakrelaterade,
b) subsidiära aktiviteter som tal om hur mötet ska läggas upp och
liknande samt
c) icke sakrelaterat tal som exempelvis socialt småprat.
Man kan alltså tala om sådant som mötet faktiskt gäller, om formerna
för mötet samt om helt andra saker.
Analysen av topikerna under teamkonferenserna visar att den typ
av topiker som är totalt dominerande är tal i sak i snäv bemärkelse, alltså
sådant som är direkt patientrelaterat. Analysen visar tydligt att teammedlemmarna generellt sett är mycket ärendefokuserade, vilket kan förklaras av den begränsade tid som står till förfogande för diskussionen
av varje patient. Det förekommer också en del så kallade   subsidiära
aktiviteter, kortare samtalssekvenser om exempelvis vilken patient som
ska bli föremål för nästa diskussion, i vilken ordning arbetsterapeut-/
sjukgymnastparen har planerat att delta under teamkonferensen (se vidare nedan) och huruvida denna planering fungerar ihop med övriga
teammedlemmars eventuella behov av att lämna mötet under någon
period. Analysen ger också vid handen att det är sällsynt med socialt
småprat, icke sakrelaterat tal, under mötena, med undantag för utbroderingar av något skämt eller liknande. Icke sakrelaterat tal förekommer
huvudsakligen vid två typer av tillfällen, antingen vid inledningen av
teamkonferenser respektive vid återsamlingen efter fikapausen, eller vid
skarvarna mellan olika ärenden (diskussioner av patienter), särskilt i de
fall då någon teammedlem lämnar eller kommer in i mötesrummet. När
samtalet i sak tillfälligtvis ebbar ut på grund i samband med att någon
reser sig upp och någon annan kommer in, uppstår ibland en stunds
småprat. Det är emellertid ovanligt att detta småprat pågår i mer än
fem till tio turer.
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I tillägg till begreppet topik är även begreppet topikal aspekt, eller aspekt, aktuellt för analysen av samtalen under teamkonferenserna.
Emedan topik syftar på en mer övergripande enhet, till exempel [sjukgymnastens rapport], syftar begreppet topikal aspekt av en vinkling på
denna topik. Ett samtal kan vid ett givet ögonblick sägas behandla en
viss topik, men de olika vinklingar av denna topik som behandlas under
samtalets gång brukar beskrivas med begreppet aspekt. Ett exempel på
en topikal aspekt, som behandlar en viss vinkel av den övergripande
topiken [sjukgymnastens rapport] skulle kunna vara [sjukgymnastiska
tester som genomförts], och – på en ytterligare förfinad beskrivningsnivå – exempelvis [kondition] respektive [benstyrka]. Precis som när
det gäller begreppen faser och delaktiviteter kan dessa element alltså
beskrivas på olika nivåer, beroende på det analytiska fokus som för stunden anläggs.

Relationen mellan delaktiviteter och
topiker

En analys av delaktiviteter och topiker under teamkonferenserna visar
att de är uppbyggda både kring en så kallad handlingsagenda (aktivitetsagenda) och kring en så kallad topikagenda (i jämförelse med en
så kallad action agenda, där det handlar om att få vissa saker uträttade
snarare än att det som vid en så kallad topic agenda ärenden finns en
lista med ärenden som ska klaras av, jfr Boyd & Heritage: 2006: 155).
Vissa saker ska göras (rapporter ska avläggas, beslut fattas etc.) och vissa
ämnen ska avhandlas (allt från konditionstest till patientens bruk – eller eventuellt misstänkt missbruk – av läkemedel). Det finns dock inte
något ett-till-ett-förhållande mellan det som ska göras och de ämnen
som ska avhandlas, vilket innebär att man inte kan härleda den ena
från den andra även om de är löst kopplade till varandra. Ett exempel
kan vara topiken [läkemedels(miss-)bruk], som vanligen kommer upp
under flera delaktiviteter inom ramen för samtalet om en patient under
en och samma teamkonferens, till exempel under delaktiviteterna [läkarens rapport], [kuratorns rapport] och [diskussion om arbetsförmågans nedsättning]. Samma topik kan alltså komma tillbaka flera gånger
innan den är tillräckligt utredd för att teamet ska kunna lämna den. Om
man ser teamkonferenserna som en serie av samtal om samma patient,
återkommer dessutom denna topik med största säkerhet i samband med
åter andra delaktiviteter, kopplade till andra veckors samtal.
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Teamkonferensernas deltagarstruktur

Om man fokuserar på de olika professionernas bidrag under teamkonferenserna så skiljer sig deltagarstrukturen åt mellan olika teamkonferenser och mellan samtal om olika patienter under samma teamkonferens. Detta beror naturligtvis på vilket program (utrednings- eller
rehabiliteringsprogammet) och vilken vecka (1-3 respektive 1-6) den
patient som samtalet handlar om befinner sig i vid tiden för samtalet.
Det är alltså omöjligt att ge en generell bild av hur deltagarstrukturen
ser ut under teamkonferenserna.
Vid exempelvis det första samtalet under utredningsprogrammet
kan av naturliga skäl bara den eller de som hunnit träffa patienten avlägga en rapport. Vid det sista samtalet i rehabiliteringsprogrammet kan
däremot samtliga som deltagit i arbetet med patienten yttra sig. Ytterligare en komplicerande faktor är att deltagarstrukturen inte är kopplad
bara till de professioner som teammedlemmarna företräder, utan också
till andra faktorer. Den viktigaste torde vara att teammedlemmarna under teamkonferenserna tar på sig olika uppgifter, som till exempel att
leda samtalet framåt, att dokumentera det som sägs och de beslut som
fattas, att inta en reflekterande position (till exempel att vara ”djävulens
advokat”) eller att helt enkelt sitta tyst och lyssna snarare än att aktivt
bidra till diskussionen. Vissa av dessa uppgifter är kopplade till olika
verksamhetsroller (Linell 2009 ms) – kuratorn är till exempel teamledare och därigenom ansvarig för att teamets diskussioner verkligen
täcker samtliga de delaktiviteter och topiker som ska behandlas under
patientens tid hos teamet, samt för att diskussionerna inte drar ut på tiden så mycket att inte alla patienter hinns med under den tid som finns
avsatt för teamkonferensen. Men det betyder inte att denna uppgift inte
kan axlas av eller delas med någon av de andra teammedlemmarna – exempelvis tar såväl sjukgymnaster som arbetsterapeuter ofta på sig rollen
som pådrivande i diskussionerna. Sannolikt kan detta förklaras av att de
normalt sett endast deltar under de delar av teamkonferenserna då de
patienter som de haft ansvar för diskuteras. Eftersom de har patienter
inbokade under de andra delarna av den tid då teamkonferensen pågår
är det angeläget för dem att diskussionerna följer tidsplanen.  
En generell iakttagelse är dock att de delar av samtalen som kan
sägas tillhöra diskussionsfaser av olika slag, karaktäriseras av en mycket
livlig diskussion med många aktiva talare. Under de delar av samtalen
som återges utdragen i avsnitten om de språkliga strategier som stödjer
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teamets arbete (kapitel 8) är det aldrig färre än tre, och oftast så många
som fem till åtta talare aktiva under varje sekvens. Det är alltså inte så
att diskussionerna främst drivs av ett fåtal individer som dominerar den
interaktionella scenen. Vidare kan konstateras att teammedlemmarna
även ger röst åt så kallade virtuella deltagare (virtual participants eller
third parties, Adelswärd 2003, 2004), det vill personer eller institutioner som inte är närvarande vid samtalet, till exempel patienten eller en
viss handläggare vid Försäkringskassan alternativt ”Arbetsgivaren” eller
”Försäkringskassan” (som institutioner, snarare än som personer). Det
är inte ovanligt att detta sker i form av det som kallas indirekt anföring
(reported speech), det vill säga till exempel genom att någon säger: ”Å då
säger dom vi vill faktiskt inte ha tillbaka henne hit om hon inte kan
jobba mer än femti procent.” Talaren ger på så sätt röst åt (i det här
fallet) patientens chef, eller på ett abstraktare plan Arbetsgivaren som
institution.

7.2 Teamkonferenserna som samtal

En viktig aspekt av institutionella samtal är att det enskilda samtalet
normalt sett ingår i en mer eller mindre formell serie av samtal. Också samtalen om patienterna, alltså de respektive falldiskussioner som
teamkonferenserna byggs upp av, ingår i en serie av samtal. Om en patient först deltar i utredningsprogrammet och därefter i rehabiliteringsprogrammet innebär detta att teamet genomför totalt nio samtal där
de under en period om nio veckor diskuterar denna patient. Först har
man tre samtal under utredningsprogrammets tre veckor och därefter
sex samtal under de sex veckor som rehabiliteringsprogrammet pågår.
Varje samtal i denna serie, nedan kallad nioveckorsserien, behandlar en viss uppsättning övergripande topiker (tabell 7). Topikerna varierar med var i processen patienten befinner sig, och samtalen skiljer sig
därmed åt, trots att teamet på en mycket ytlig beskrivningsnivå ägnar
sig åt samma sak varje vecka: att prata om patienten.
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Tabell 7. Övergripande topiker under nioveckorsserien.
Nioveckorsserien
Samtal

Övergripande topiker

Utredningssamtal 1
Utredningssamtal 2
Utredningssamtal 3

Bakgrund till patientens problematik, inklusive en genomgång av tidigare vårdkontakter
Rapporter från alla som träffat patienten under veckan som gått sedan
den senaste teamkonferensen
Inventering av patientens förmågor och begränsningar utifrån varje professions perspektiv, gemensam diskussion av omfattningen av eventuell
nedsättning av arbetsförmågan och arbetets lämplighet, planering av
möte med handläggare från F-kassan samt ev. arbetsgivare, ev. utvärdering av teamets arbete
Beskrivning av patienten grundad på kunskaper inhämtade under utredningsprogrammet inkl. smärtanalys, utseende av kontaktperson
Rapporter och avstämning av framsteg och motgångar, rapport från
planeringssamtal mellan utsedd kontaktperson och patient
Rapporter och avstämning av framsteg och motgångar, rapport från
anhörigmötet
Rapporter och avstämning av framsteg och motgångar

Rehabsamtal 1
Rehabsamtal 2
Rehabsamtal 3
Rehabsamtal 4
Rehabsamtal 5
Rehabsamtal 6

Rapporter och avstämning av framsteg och motgångar
Sammanfattning av framsteg och motgångar, planering inför framtiden,
ev. utvärdering av teamets arbete

Samtalen under de tre första veckorna behandlar patientens förmågor
och begränsningar och utmynnar i en formell bedömning av patientens
arbetsförmåga. Samtalen under de följande sex veckorna behandlar information om patientens framgångar och bakslag inom olika områden,
uppföljning av den planering som gjordes vid rehabmötet samt teamgemensamma strategier för att hantera de situationer som uppstår. De
topiker som beskrivs ovan är generella för alla patienter, men det mer
exakta innehållet i varje specifik samtalsserie skiljer sig naturligtvis åt
beroende på omständigheter i varje enskilt fall. Eftersom samtalen ingår
i en serie, orienterar sig teammedlemmarna under samtalen både mot
de samtal som har varit och de samtal som skall komma.
Under inledningsfasen slår teamet fast vilken patient den kom
mande diskussionen gäller, den aktuella journalen plockas fram etc. Den
avslutande fasen syftar till att avsluta den pågående diskussionen (och
därigenom göra det möjligt att fortsätta med diskussionen av nästa patient). Den inledande respektive avslutande fasen är normalt sett ganska
eller mycket kort och mycket uppgiftsorienterad. Småprat är som tidigare observerats tämligen ovanligt.
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7.3 Teamets samlade bedömning:
Analys av vecka 3-samtalen

I det här avsnittet redovisas en närmare analys av delaktiviteter, topiker
och deltagarstruktur så som den ser ut under ett visst samtal i nioveckorsserien: det så kallade vecka 3-samtalet. Anledningen till att jag har
valt att lyfta fram just det här samtalet är att det är under detta samtal
som de olika professionernas perspektiv ska stötas och blötas för att utmynna i en syn på patienten som det råder så pass mycket konsensus om
att teammedlemmarna tillsammans kan formulera teamets ståndpunkt
när det gäller beskrivningen av patientens smärta samt patientens behov
av sjukskrivning och rehabiliteringsinsatser. Vecka 3-samtalen framstår
därmed som ett uttryck för själva essensen i Smärtteamets arbete under
utredningsprogrammet.
Under de tre inledande samtalen i nioveckorsserien är team
medlemmarnas gemensamma kommunikativa projekt att bygga upp
ett beslutsunderlag inför den bedömning av patientens arbetsförmåga
som teamet ska göra under det samtal som äger rum under patientens
tredje vecka i utredningsprogrammet. Detta vecka 3-samtal utmynnar
sedan i en gemensamt formulerad bedömning av hur patientens problem påverkar arbetsförmågan och därmed vilken grad av sjukskrivning
som behövs, hur länge denna nedsättning av arbetsförmågan kan tänkas
vara, hur teamet ser på en återgång till det eventuella befintliga arbetet
samt huruvida patienten bör remitteras vidare till rehabiliteringsprogrammet. Samtalet ligger också till grund för planeringen av eventuella
andra rehabiliteringsinsatser, utanför rehabiliteringsprogrammet.

Faser och delaktiviteter under vecka
3-samtalen

Bedömningar och beslut i såväl stora som små frågor är naturligtvis
någonting som återkommer under varje samtal i nioveckorsserien, men
just vid det så kallade vecka 3-samtalet är beslutsfattandet extra framträdande eftersom det är då teamet ska enas om en samlad bedömning
av patientens arbetsförmåga och rehabiliteringsbehov. Denna bedömning ligger till grund för det skriftliga utlåtande som läkaren formulerar
och som skickas till både patienten och Försäkringskassan, men den
är också i stor utsträckning styrande för teamets fortsatta arbete med
patienten under rehabiliteringsprogrammet.
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Också på denna mer detaljerade analysnivå kan samtalen beskrivas
i termer av faser och delaktiviteter. Analysen av vecka 3-samtalens faser
och delaktiviteter redovisas i tabellen nedan (tabell 8).
Tabell 8. Delaktiviteter under faserna i vecka 3-samtalen.
Fas

Delaktiviteter

Inledning

Aktuell patient identifieras, digitaljournalen och pappersjournalen
plockas fram
Patientansvarig läkare identifieras

Inventering

Rapport från patientansvarig läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut
samt kurator, eventuellt rapport från psykolog
Eventuell inventering av övriga potentiellt relevanta frågor

Diskussion och
beslut

Diskussion av patientens arbetsförmåga och beslut om teamets bedömning med avseende på:
a) eventuell nedsättning av arbetsförmågan,
b) nedsättningens varaktighet,
c) i tillämpliga fall diskussion av befintligt arbetes lämplighet
Diskussion och beslut angående rekommendation om deltagande i
rehabiliteringsprogrammet
Eventuell utvärdering av teamets arbete och jämförelse av aktuella
beslut med beslut som fattats tidigare i liknande fall
Diskussionerna avrundas

Avslutning

I de flesta vecka 3-samtal är strukturen just så tydlig som tabellen ovan
indikerar, och faserna och delaktiviteterna följer på varandra i just den
ordningsföljden. I en del vecka 3-samtal går dock de två verksamhetsspecifika faserna (inventering och diskussion) delvis in i varandra.
Ett vanligt alternativt mönster är att delaktiviteter som vanligen
tillhör diskussionsfasen vävs in i inventeringsfasen. Detta gäller framför allt bedömningen av huruvida ett befintligt arbete är lämpligt eller
inte, samt bedömningen av huruvida patienten ska remitteras vidare till
rehabiliteringsprogrammet. I de fall patienten har ett arbete som hon
eller han är helt eller delvis sjukskriven från, genomför arbetsterapeuten och sjukgymnasten ett arbetsplatsbesök. Om de bedömer det som
helt självklart att arbetet är lämpligt och ingenting annat framkommit
som tyder på motsatsen avhandlas delaktiviteten ”bedömning av arbetets lämplighet” mycket snabbt redan under inventeringsfasen. I de fall
någon anser att patienten är en självklar kandidat till rehabiliteringsprogrammet gäller samma sak, det vill säga om ingen avvikande åsikt görs
gällande så avhandlas också denna delaktivitet under inventeringsfasen.
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Dessa frågor berörs då normalt inte alls eller bara som en punkt som
den som för mötesanteckningar kontrollerar när denne ska sammanfatta teamets beslut i form av anteckningar den digitala journalen.
Ibland avviker dock organisationen av diskussionsfasen kraftigt
från den ganska ordnade bild som framträder ovan. I diskussionerna
två av de tolv patienterna blir diskussionerna ovanligt röriga. I det ena
fallet beror det på att teammedlemmarna ställer frågan om det ovanligt nog rör sig om medvetet fusk, vilket utlöser en lång och vindlande
diskussion. I det andra fallet beror det på att patienten på många sätt
avviker från genomsnittspatienten, bland annat genom att ha ett högt
kvalificerat arbete som är svårt att anpassa i vanlig ergonomisk mening,
eftersom problemen huvudsakligen handlar om hög arbetsbelastning.
I båda dessa fall bryter den normala orienteringen mot ”en delaktivitet
i taget” i princip ihop. Detta märks också på att den specialistläkare
som tar anteckningar uppenbarligen känner sig föranledd att återöppna
diskussionen trots att resten av teamet redan övergått till att diskutera
nästa patient, eftersom vederbörande inte hunnit med att dokumentera
argumentationen bakom de beslut som teamet kommit fram till.

Deltagarstruktur under vecka 3-samtalen

En fördjupad analys av deltagarstrukturen under de olika faserna och
delaktiviteterna har genomförts för ett av vecka 3-samtalen, och med
denna analys som utgångspunkt har de övriga elva samtalen också gåtts
igenom. Det samtal som ligger till grund för den fördjupade analysen
handlar om en unga manlig patient, och analysen av detta samtals deltagarstruktur återges i tabellen nedan (tabell 9).
Huvudtalaren har identifierats kvantitativt, och som inledare anges
den person som tar initiativ till övergång från en delaktivitet till en annan. I de fall flera huvudtalare anges beror detta på att interaktionen
kvantitativt är tämligen jämnt fördelad mellan dessa talare.
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Tabell 9. Faser, delaktiviteter och deltagarstruktur, Id: Man 1_1_1:1-426.
Man1 1_1_1 (totalt 426 rader)
Fas

Delaktivitet

Inledning

Identifiera aktuell patient

totalt
4 rader
(1%)
Inventering
totalt
249 rader
(59%)

Diskussion
totalt
164 rader
(39%)

Avslutning

Identifiera aktuell PAL

1, 2

Antal Huvudtalare
rader
2
AT
2

Inledare
AT

AT

AT

Rapport PAL (ST + SpecL)3

123

ST1, SPEC1, SPEC2

ST1

Rapport SG

23

SG

AT

Rapport AT

51

AT

AT

Rapport Psyk

22

Psyk

KUR

Övrig fråga: Medicinering

30

ST1, SPEC1, SPEC2, KUR

KUR

Bedömning av arbetsförmåga

48

AT, KUR, SPEC1, SPEC2, ST1 KUR

Bedömning av nedsättningens
varaktighet
(Undervisning4

28

SPEC1, SPEC2, KUR

SPEC2

19

ST2, KUR

ST2)

Remittering till rehabiliteringsprogrammet ja/nej
Reflektion över beslutet

28

AT, ST1

AT

41

SPEC2, AT, KUR, ST2

SL2

Avslutning

1

SPEC2

SL2

totalt 1 rad
1%

1 PAL är en förkortning av patientansvarig läkare.
2 Samma rader som Identifiera aktuell patient.
3 Denna delaktivitet är ovanligt omfattande eftersom den utgör en samkonstruktion
med tre deltagare.
4 En typ av delaktivitet som är en smula speciell för just vården är undervisning av studenter. Denna delaktivitet innebär att övrig verksamhet tillfälligt sätts på paus för att
svara på en fråga från någon som har studentstatus (i teamets fall gäller detta främst
ST-läkarna). I detta fall ställer den ST-läkare som inte har ansvar för patienten en
fråga, vilken kuratorn besvarar innan den ”ordinarie” verksamheten återupptas.

I detta välstrukturerade samtal blir ett antal drag som är utmärkande
för vecka 3-samtalen mycket tydliga. Det gäller framför allt skillnaderna i deltagarstruktur mellan inventerings- och diskussionsfasen. Den
genomgående skillnaden i samtliga vecka 3-samtal är att det finns en
tydligt identifierbar huvudtalare kopplad till varje delaktivitet under inventeringsfasen, medan flera talare deltar i delaktiviteterna under diskussionsfasen.
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Två avvikelser från de flesta andra vecka 3-samtal kan dock noteras.
Den första är att onormalt många teammedlemmar deltar i rapportering från den patientansvarige läkaren, som i det här fallet är en STläkare. Detta beror på att flera problem dyker upp under den första delen av den ST-läkarens rapportering. ST-läkarens handledare (SPEC2)
såväl som den andra specialistläkaren bidrar med flera aspekter som
ST-läkaren misslyckas med att lägga fram, varför den patientansvarige
läkaren (ST1) inte framstår som huvudtalare på det sätt som kunde
förväntas. Den andra avvikelsen är att kuratorn tycks glömma att hon
förväntas rapportera från sina samtal med patienten. Eftersom ingen
annan påminner henne om detta utgår helt enkelt kuratorns rapport
från inventeringsfasen i detta vecka 3-samtal.
Deltagarstrukturen i ett samtal kan beskrivas med utgångspunkt i
deltagarnas olika diskursiva roller, det vill säga deras roll i själva samtalandet. Dessa roller är naturligtvis inte statiska, utan dynamiska och helt
och hållet konstruerade in situ. Exempel på sådana roller kan vara ”talare”, ”adressat” och ”åhörare”. Den uppmärksamme läsaren av tidigare
samtalsutdrag inser att fördelningen av denna typ av diskursiva roller
under en teamkonferens är högst varierande och beroende på vad det är
diskussionen vid varje given tidpunkt gäller. Under inventeringsfasen är
det naturligt att den som rapporterar är talare medan de andra som träffat patienten kan beskrivas som adressater och övriga närvarande som
åhörare. Rollerna skiftar därmed delvis både med vilken patient som
diskuteras och vilken teammedlem som för stunden rapporterar sina
iakttagelser. En analys av de diskursiva rollerna under diskussionsfasen
visar att rollen som talare innehas av flera personer parallellt (och ganska ofta talar de i munnen på varandra), och att samma personer som
vid en tidpunkt talar strax därefter intar rollen som adressater. En sådan
analys ger måhända inte så mycket för förståelsen av vad som pågår, mer
än att det är fråga om en livlig diskussion.
Deltagarstrukturen kan dock också analyseras med utgångspunkt
i de diskursiva uppgifter som deltagarna orienterar sig mot i samtalet.
En sådan analys ger mer intressant information under diskussionsfasen.
Analysen visar bland annat att en central sådan uppgift är att bidra till
ordnandet av diskussionen, så att samtliga relevanta områden täcks och
beslut formuleras på de punkter där beslut krävs. Exempel på sådana
ordnande uppgifter är att initiera nya delaktiviteter, sammanfatta beslut
och driva på de andra i att komma med synpunkter. Till exempel blir det
tydligt att kuratorn ofta initierar en övergång från inventeringsfas till
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diskussionsfas genom att säga någonting i stil med ”nej hörrni nu måste
vi konkludera de här” eller ”men arbetsförmågan da?” eller som i Patientens vecka 3-samtal ”hans arbetsförmåga ra?”. Hon är dock inte ensam
om att ta dessa initiativ, utan även den av specialistläkarna som står för
anteckningarna kan ta på sig denna uppgift. Inom ramen för inventeringsfasen är det är också vanligt att den person som utgör huvudtalaren
i den initierade delaktiviteten själv tar initiativ till övergången till den
nya delaktiviteten (en sorts self select).
En annan uppgift som bidrar till ordnandet av diskussionen är att
försöka sammanfatta vad diskussionen vid en given tidpunkt synes ha
utmynnat i för beslut. Denna uppgift tycks delvis vara sammankopplad med ansvaret för anteckningarna, så att den specialist som står för
anteckningarna ofta kommer att ställa ”beslutsklargörande” frågor efter
varje beslutspunkt.
En annan viktig uppgift är att aktivt delta i diskussionsfasen, och
denna uppgift tar teammedlemmarna på sig oavsett om de träffat patienten eller inte. Denna uppgift tar de flesta på sig spontant, men om
någon inte aktivt deltar uppmanas denna ofta av de andra att också
bidra med synpunkter.
Ytterligare en viktig uppgift är att ta initiativ till en teamgemensam
reflektion över de beslut som fattats eller som är på väg att fattas. Denna
uppgift är det oftast de mest seniora medlemmarna i teamet som tar på
sig, oberoende av profession. I detta fall är det den ena specialistläkaren
som tar initiativ till att jämföra de bedömningar teamet gjort när det
gäller denna patient med bedömningar teamet som tidigare har gjort i
liknande fall.
Analysen av olika roller och uppgifter under samtalen aktualiseras
också i diskussionsavsnittet om samspelet mellan teammedlemmarnas
orientering mot att vara företrädare för en viss profession och att vara
medlemmar av ett interprofessionellt team.

Interaktionen under inventerings- och
diskussionsfasen

I de följande avsnitten redovisas resultaten av analyser av interaktionen
under tolv stycken vecka 3-samtal, det vill säga samtal som teamet haft
om sammanlagt tolv patienter. Fokus ligger på hur teammedlemmarna
redovisar beslutsunderlaget för varandra samt hur de gör för att väga
samman de olika delarna i detta beslutsunderlag till ett samlat beslut.
Resultatredovisningen kommer främst att koncentreras till det jag kallar
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de verksamhetsspecifika faserna under vecka 3-samtalen, i syfte att lyfta
fram det som är utmärkande för den studerade verksamheten.
De verksamhetsspecifika faserna utgörs av inventeringsfasen respektive diskussionsfasen, eftersom teamet genom de samtal som äger rum
under dessa faser genomför utredningsprogrammets organisatoriskt definierade uppgift: formuleringen av en sammanvägd bedömning av patientens arbetsförmåga och behov av rehabiliteringsinsatser.
En förutsättning för att klara denna uppgift är naturligtvis att det
föreligger ett beslutsunderlag. Ingredienserna till detta beslutsunder
lag har teammedlemmarna samlat in under de två första veckorna av
utredningsprogrammet genom att intervjua, undersöka, testa och observera patienterna såväl enskilt som i grupp.

Inventeringsfasen: rapportering och
utvärdering av rapporteringen

Det är under inventeringsfasen som teammedlemmarna ska dela med
sig till varandra av det beslutsunderlag som de samlat in under sitt självständiga arbete. Detta sker genom att varje teammedlem som träffat
patienten redovisar sina iakttagelser under respektive patients vecka
3-samtal. Under samtliga vecka 3-samtal uppvisar varje delaktivitet
under inventeringsfasen – alltså respektive teammedlems rapport – två
olika mönster med avseende på deltagarstrukturen.
Varje rapport inleds med en mer renodlad rapporteringssekvens som
utmärks av långa turer (så långa turer som upp till 50 rader helt utan
avbrott för annat än mikropauser är vanligt förekommande) och en låg
grad av interaktivitet (så gott som inget överlappande tal, få talare). I
den mån rapportörens långa redogörelser interfolieras av andra teammedlemmars yttranden utgörs dessa oftast antingen av korta frågeformade turer där man begär förtydliganden av något slag, eller av korta
turer som bidrar med någon form av information i tillägg till det som
den som rapporterar berättat.
Varje rapport innehåller dock också sekvenser där rapportörens
iakttagelser kommenteras av andra talare, genom att de efterfrågar ytterligare information, ifrågasätter den information som lämnats i rapporten eller tillfogar ytterligare information som leder till en diskussion
av den tidigare lämnade informationen. Dessa utvärderingssekvenser
utmärks av kortare turer jämfört med rapporteringssekvenserna och likaledes en högre grad av interaktivitet (med mer överlappande tal och
flera aktiva talare).
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Lite förenklat är rapportören helt klart huvudtalaren i rapporteringssekvenserna, medan bidragen till interaktionen är avsevärt mer
jämnt fördelade i utvärderingssekvenserna.
De två första exemplen nedan visar hur rapporteringssekvenserna
kan se ut. Precis innan utdraget i det första exemplet (Exempel 6) börjar
har sjukgymnasten berättat att hon haft svårt att få några tillförlitliga
resultat vid sina tester av patientens fysiska förmågor. Detta får kuratorn att påpeka att läget när det gäller patientens olycksfallsförsäkring
är oklart, och hon inleder en rapporteringssekvens som fokuserar på
patientens sociala och ekonomiska situation. Patienten har lämnat in en
skadeanmälan till det försäkringsbolag där patienten har sin olycksfallsförsäkring och också fått ut någon form av ersättning, men att ärendet
inte är slutreglerat. Den underförstådda problematiken här är att den
oreglerade försäkringssituationen sannolikt påverkar patientens ambivalens inför att medverka i utredningen, då de journalanteckningar som
görs under densamma riskerar att påverka försäkringsbolagets bedömning – detta är en vanlig problematik för teamets patienter.
Exempel 6. Id: Man2 0_1_2:288-304
1

KUR:

men de finns ju en försäkringsfråga här i botten också

2

SPEC1:

ja de ante mej att de måste finnas de

3

KUR:

ja (.) de finns ju där asså å då blir ju ja alltid

4

lite mera misstänksam för de var ju lite så där mer

5

diffust att ja: jo: de finns ju nånting där ja men de

6

va nånting me invaliditet men ja kommer inte riktit

7

ihåg vad och han hade fått ut sveda och värk men ja

8

hur mycke var de å sådär å (.) antingen ere så men

9

ibland tycker ja att de kan vara liksom att man mörkar

10

lite å ja får liksom inte riktit grepp om de där men
de e i alla fall inte reglerat så mycket e klart

11
12

ST:

var de efter båtolyckan de eller?

13

KUR:

ja: (.) nolltvå (.) så de finns väl nånstans i

14

bakhuvet skulle ja gissa då (.) så (.) och eh å sen

15

så vare ju så att han har jobbat han va sjukskriven

16

vänta nu (.) han va sjukskriven ett tag på heltid efter

17

olyckan och sen har han jobbat tjufem procent eller han

18

va nog sjukskriven länge efter på hundra procent

19

allt det här va väldit svårt å få fram
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20

PSYK:

mm

21

KUR:

de var väldit diffust asså de e de som e så jobbit (.)

22

sen så jobba han i alla fall tjufem procent å sen när
försäkringskassan va på honom när de krångla lite me oss
här då gick han upp till femti procent så nu har han
jobbat femti procent sen första agusti

Kuratorns turer är som synes långa och interfolieras bara av korta inpass
från några av de andra teammedlemmarna. Först ut är den ena specialistläkaren som utbrister i vad som både låter och på inspelningen ser ut som
ett ganska nöjt eller nästan lättat ”Det ante mig!” (rad 2). Först tio rader
senare inflikar en av ST-läkarna en fråga (rad 12) för att klargöra vilken av
de flera olyckor som patienten råkat ut för som ersättning utbetalats. Sju
rader senare ger psykologen en minimal uppbackning som inte avbryter
kuratorns beskrivning av svårigheterna med att få klarhet i situationen.
I nästa exempel (Exempel 7) är det sjukgymnasten som rapporterar
om de tester som hon genomfört tillsammans med patienten. Utdraget
inleds med att sjukgymnasten rapporterar resultatet av gångtestet, som
främst mäter patientens kondition men också ger annan information,
till exempel om patientens rörelsemönster. Det synes vara denna topik
som leder in på patientens rörelseförmåga i övrigt, vilket utlöser en kort
kommentar från arbetsterapeuten.
Exempel 7. Id: Kvinna3 0_1_3:284-307
1

SG:

[hos] mej annars gångtestet va ju helt okej hon gick

2

lite längre än va man brukar me god armhävning normalt

3

rörelsemönster e:eh ja rörelsemönstret i nacken e lite

4

inskränkt men mest muskulärt tror ja de e mycke

5

trapetsius å levatorn som påverkar henne (.) hon har

6

svårt å slappna av axlar så lyfter hon inte riktit fullt

7

upp framförallt abduktionen går bättre me framåt e

8

svårare men hon kommer ändå över klart över nitti grader

9

AT:

de va väl de enda hon undvek hos mej att lyfta rakt

SG:

grovkraft så tycker inte jag att det va nån direkt

10
11

uppåt

12

skillnad något svagare i vänster men de e väl va man

13

förväntar sej också ingen tydli skillnad på nånting eh

14

syreupptagningen låg maximal men hon blir väldit andfådd
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15

ja tog väl mycket vikt också så hon steg mycke i puls

16

men då sa hon att hon har nån astma å hon hade inte

17

inhalerat innan fast hon visste att hon skulle göra

18

konditionstest å så (.) ja gick inte in på de närmare

19

men de kanske påverkade en del men testet visade en

20

låg maximal eh funktionen normalgod funktion och

21

uthållighet hon gör jättebra övningarna utförs med god

22

kvalitet bra tempo hon visar ingen rörelserädsla inget

23

undvikande där å som du säger hon belastar ju mycke

24

både i de läget ((visar med händerna)) och så ((visar

25

med händerna))

Arbetsterapeuten bekräftar sjukgymnastens iakttagelse om patientens begränsade förmåga att lyfta rakt uppåt med armarna framför sig genom att
tillägga att hon sett samma sak som sjukgymnasten. Sjukgymnasten tycks
i den därpå följande turen inte inledningsvis ta någon direkt notis om
arbetsterapeutens inlägg utan fortsätter i stället att berätta om patientens
resultat i testet av grovkraft (ordet grovkraft fungerar som en rubrik för
hennes redovisning av patientens förmåga med avseende på denna aspekt
av fysisk aktivitet). I slutet av den 14 rader långa turen (rad 23) återknyter
sjukgymnasten dock till arbetsterapeutens yttrande genom sitt ”å som du
säger”. Detta säger sjukgymnasten med blicken fäst på arbetsterapeuten,
vilket indikerar att det är just arbetsterapeuten åsyftas.
Även om vi inte ser några exempel på detta här så förekommer det
också att rapportören ställer frågor till de andra teammedlemmarna. När
de fått det svar de behövt (det handlar om mycket korta frågor av typen
”när var det nu jag träffade henne?”, vilka ger upphov till korta svar) fortsätter de med sin rapportering.
Det är också vanligt att den som rapporterar skjuter in en sorts löpande kommentering av den egna rapporten, och inte bara rapporterar
av ”hårda fakta”. På rad 3-4 i Exempel 6 kan vi till exempel se att kuratorn framhåller att vissa omständigheter brukar göra henne ”misstänksam” och på rad 16-18 i Exempel 7 ser vi hur sjukgymnasten påpekar att
testresultatet kan ha påverkats av att patienten inte på förhand medicinerat mot sin astma. Man kan alltså inom ramen för rapporteringssekvensen föra en sorts dialog med sig själv, det vill säga en explicit uttryckt
inre dialog (Billig 1987).  
Det primära syftet med utvärderingssekvenserna synes vara att sätta
in iakttagelserna i ett sammanhang och därigenom öka förståelsen för
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hur de kan eller bör tolkas. På detta sätt aktualiseras en tolkningsram för
den information som lämnas under rapporteringen, vilket gör det möjligt också för de teammedlemmar vars kunskap kanske inte omfattar det
aktuella ämnet att förstå innebörden i de iakttagelser som gjorts på ett
djupare sätt.
Det är dock lika vanligt att det snarast handlar om en diskussion,
där antingen den som rapporterat eller någon av de som kommenterat
rapporteringen kommit att beröra ett ämne som görs till föremål för en
mer omfattande diskussion, utan att denna fyller det syfte som beskrivs
ovan (att sätta in iakttagelserna i ett sammanhang). I stället synes syftet
med dessa diskussioner vara att relativt förutsättningslöst pröva olika
tolkningar av den information som lämnats under rapporteringen, eller
att reda ut någon aspekt som aktualiserats under rapporteringen och
som kräver en kortare eller längre diskussion (se exempel 4).
I det följande utdraget (exempel 8) ser vi ett exempel på hur en
utvärderingssekvens under inventeringsfasen kan te sig. Sjukgymnasten
rapporterar från sina möten med patienten och berättar om de konditionstest som han har genomfört, vilket sporrar kuratorn att ställa ett
antal frågor för att tydligare få klarhet i hur den information som sjukgymnasten lämnat ska tolkas.
Exempel 8. Id: Kvinna5 0_1_1:196-207
1

SG:

cykeltest går ju inte å göra (.) hon kan gå i trappor

2

också (.) ehm tjusju steg på tjutvå sekunder de e

3

ganska okej faktist

4

(3.0)

5

KUR: då har hon god kondition då tror du

6

SG:

7

KUR:

8

SG:

9

KUR: okej

10

ST:

11
12

nä [inte] god (.) inte så liksom (.)
[låg]
medel eller god
en trappa ska man kunna gå i om man e en hygglit frisk
nittiåring liksom

SG:

ja (.) precis ((skrattar)) (.) där går pulsen upp till nittitvå då

Sjukgymnasten tycks ha avslutat sin redogörelse i och med den utvärdering han gör av trapptestet på rad 2-3. Varken den information som
sjukgymnasten just lämnat (”tjusju steg på tjugotvå sekunder”) eller hans
utvärdering av den tycks dock tillfredsställa kuratorn som frågar om
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detta innebär att sjukgymnasten menar att patientens kondition är god.
Sjukgymnasten vill inte gå med på detta, och precis efter att han nekat
till kuratorns påstående föreslår kuratorn i stället kategorin ”låg” som ett
möjligt tolkningsalternativ (rad 7). Sjukgymnastens respons (rad 6 och
8) är att patientens kondition är ”medel eller god”. Möjligen tolkar han
kuratorns användande av kategorin ”god” så som varandes jämställd med
kategorin ”bra”, en tolkning som verkar delas av ST-läkaren som tillägger
att ”en trappa (med fokusbetoning på en) ska man kunna gå i om man e
en hygglit frisk nittiåring”. ST-läkarens yttrande kan förstås som en förstärkning av sjukgymnastens invändning mot kuratorns första förslag till
tolkning. Genom denna korta diskussion gör teammedlemmarna klart
både för sig själva och för varandra vilken tolkningsram som ska appli
ceras på informationen ”tjusju steg på tjugotvå sekunder”: patientens
kondition avviker inte från vad man normalt kan förvänta sig givet patientens ålder, utan ligger inom spannet för vad som anses vara normalt.
I exemplet ovan ser vi tydligt såväl de korta turerna som den mer
intensiva interaktionen med många överlappningar och flera aktiva
talare, varav en – ST-läkaren – inte själv har träffat patienten. Detta
senare är typiskt för utvärderingssekvenserna. Till skillnad från under
rapporteringssekvenserna är det vanligt att även de som inte träffat patienten yttrar sig under utvärderingssekvenserna.
I följande utdrag (exempel 9) ska vi se närmare på hur det kan se ut
när teamet går in i en diskussion som inte är direkt utvärderande, utan
snarare syftar till att ytterligare belysa en topik som bara berörs i förbifarten av rapportören. Arbetsterapeuten rapporterar om de problem
hon har haft vid testerna av patienten och av det hon säger kan man
sluta sig till att patientens make varit närvarande vid hennes undersökning. Detta leder till en fråga från psykologen, vilket i sin tur ger upphov
till en diskussion om makens roll.
Exempel 9. Id: Kvinna6 1_2:137-160
1 AT:

så ja har sagt att ja kommer å träffa henne i nästa

2

vecka för å kunna skriva ett utlåtande på ett bra sätt

3

för de här känns väldit inkomplett för ja har inte

4

lyckats avleda henne ja brukar kunna de utan snarare

5

tvärtom (.) vi går alltså här uppifrån ner till

6

arbetsterapin i ett ganska normalt tempo här uppe i

7

korridoren allså de e ju en ganska bra korridor inga å
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8

ganska normalt rörelsemönster under den sträckan (.)

9

inte haltande ingenting sådant men in i lokalen då blire

10

ett väldit dysfynktionellt beteende överlag (.) ganska

11

bra i samtal ändå när man lyckas koppla bort mannen å

12

hon får försöka förstå va man säger

13 PSYK:

va mannen me alltså?

14 AT:

ja [han har varit me hela tid]en ja men han e ganska=

15 KUR:
16 AT:

[kan man inte låsa ut dom]
=trevlig dom har ett fint förhållande fint samspel de e

17

inte så de e ingen illvilja på något sätt

18 ST:

nä ja tror inte heller de

19 AT:

de e bara de att han stör processen allså hon får inte

20

en chans

21 PSYK:

vad e de han vill?

22 ST:

han vill liksom vara advokat för henne å tala om

23 AT:

ja hela tiden (.) asså han ringde ju mej igår

24 ST:

mej också

I det här fallet är det psykologen som bryter in i arbetsterapeutens rapportering med en fråga som aktualiseras av något som både sjukgymnasten och arbetsterapeuten berättat i förbifarten, nämligen att patientens
make har varit närvarande vid deras undersökningar. Den fråga psykologen ställer ger upphov till en diskussion om hur teamet ska hantera
makens närvaro. Denna topik avslutas inte i och med att arbetsterapeuten avslutar sin rapportering, utan kommer upp vid flera tillfällen under
samtalets gång. Till slut enas teamet om att maken är resonabel men av
naturliga skäl djupt oroad över hustruns situation, och att arbetsterapeuten och läkaren ska förklara för honom varför de måste få möjlighet att
undersöka hans hustru utan att han är med. Dessa diskussioner har dock
inte samma karaktär av utvärdering eller utredning av ett inslag i rapporteringen som i exemplet ovan. Här handlar det snarare om att klargöra
ett visst förhållande (makens roll i rehabiliteringsprocessen) och komma
fram till en gemensam strategi för att hantera situationen.
Vid en jämförelse mellan olika vecka 3-samtal blir det tydligt att
det finns ett mönster där varje rapport består av minst en rapporteringssekvens, följd av minst en utvärderingssekvens. Ibland utvärderas en topik
som rapportören berör i direkt anslutning till densamma, ibland levererar
rapportören en komplett rapport innan utvärderingssekvensen inleds.
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Normalt sett inleds alltså varje teammedlems rapport med en huvudsakligen monologiskt organiserad rapporteringssekvens eller ”dragning” (det är den term teammedlemmarna själva använder) av iakttagelser som gjorts, för att sedan övergå i en (alltmer) dialogiskt organiserad
utvärdering/diskussion av olika aspekter som dragningen aktualiserat.
Samtidigt är det vanligt att de monologiska redogörelserna varvas med
dialogiska utvärderingar och diskussioner under rapporteringens gång,
på det sätt som illustrerats i exempel 8 och 9 ovan. Den exakta organiseringen skiljer sig därmed åt från samtal till samtal, och låter sig inte
fångas i en schematisk uppställning.  

Förberedelser inför inventeringsfasen

I intervjuer och andra samtal, liksom under den deltagande observationen, har det framkommit att teammedlemmarna vanligen förbereder
teamkonferenserna tämligen grundligt. Förberedelserna inkluderar sådant som att i utskrifter av de egna journalanteckningarna (varje teammedlem gör egna journalanteckningar i den digitala samlingsjournal
som upprättas för varje patient) markera de delar och den specifika
information som ska ingå i dragningen. Förberedelserna inkluderar
också att samla såväl dessa utskrifter som testresultat, lösa lappar med
anteckningar och liknande i en pappersmapp som medtages till teamkonferensen. I sjukgymnasternas och arbetsterapeuternas fall inkluderar
förberedelserna dessutom en förberedande diskussion, där det par som
arbetar med en specifik patient dels diskuterar igenom sina respektive
iakttagelser, dels försöker enas om förslag till de beslut som ska fattas
om arbetsförmågan. Den främsta anledningen till att just dessa grupper
pratar ihop sig är att de gemensamt ansvarar för en av de ingående topikerna, arbetsplatsbesöket. En bidragande orsak torde dock också vara
att den fysiska organiseringen av arbetsplatsen uppmuntrar detta – arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna sitter tillsammans i ett mindre
kontorslandskap, till skillnad från de övriga som sitter i enskilda rum
(undantaget är ST-läkarna, som sitter tillsammans i ett rum, men de har
å andra sidan aldrig gemensamt ansvar för någon patient).
Förberedelserna gäller dock snarast de monologiskt organiserade
rapporteringssekvenserna, inte de mer dialogiskt organiserade utvärderings-/diskussionssekvenserna. Utvärderingen av de egna iakttagelserna
tycks i stället utgöra ett spontant inslag i rapporteringen.
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Diskussionsfasen: en samlad bedömning

Under vecka 3-samtalens diskussionsfas ska teammedlemmarna komma fram till en gemensam hållning med avseende på patientens problem och möjligheter samt göra en samlad bedömning av patientens
arbetsförmåga och rehabiliteringsbehov. De resultat som framkommit
under inventeringsfasen ska vägas samman och beslut ska fattas om
teamets bedömning med avseende på arbetsförmågans nedsättning,
nedsättningens varaktighet, det eventuella arbetets lämplighet samt huruvida patienten är en lämplig kandidat för att delta i rehabiliteringsprogrammet.
Diskussionsfasen utmärks i motsats till inventeringsfasen inte av
någon rörelse mellan vad som huvudsakligen kan beskrivas som huvudsaklig monolog med korta inskott (rapporteringssekvenserna) och
huvudsaklig dialog (utvärderingssekvenserna). Diskussionsfasen är i
stället renodlat dialogiskt organiserad och utmärks av en intensiv interaktion mellan många talare, med korta turer och mycket överlappande
tal. Vanligen deltar samtliga närvarande teammedlemmar under diskussionsfasen, alltså även sådana som inte träffat den aktuella patienten.
Under diskussionsfasen avhandlas oftast en delaktivitet i taget, det vill
säga först diskuteras nedsättningen av arbetsförmågan, därefter varaktigheten och så vidare.
I exempel 10 nedan ser vi hur teammedlemmarna diskuterar patientens arbetsförmåga och vilken procentsats de ska enas om. De siffror som anges nedan, femtio respektive sjuttiofem, syftar alltså på patientens arbetsförmåga uttryckt i procent av en heltidstjänst. Utdraget
inleds med att den föregående delaktiviteten, diskussion av eventuella
övriga frågor, som i det här fallet gällde patientens medicinering, avslutas. Kuratorn initierar därefter diskussionen om arbetsförmåga (rad 7).
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Exempel 10. Id: Man1 1_1_1:251-306
1 SPEC1:

ja ja har en känsla av att man inte ska röra den

2

där medicineringen just nu

3 SPEC2:

nä

4 KUR:

de tror inte ja heller

5

((äggklockan piper, USK stänger av den efter att

6

den pipit 5 s))

7 KUR:

hans arbetsförmåga ra?

8

(3.0)

9 AT:

ja:a vi tänker oss sjuttifem

10

(6.0)

11 KUR:

de tycker ja va trevlit att du sa (.) ((skrattar))

12 AT:

ja

13 KUR:

för att han va alltså ens egen tro e ju femti va

14 AT:

a:

15 KUR:

varken mer eller mindre

16 AT:

nä: (.) men han har så stora möjligheter (ja)

17 KUR:

a:

18 AT:

att ta paus också

19 KUR:

a:

20 AT:

på de här jobbet alltså han e på en exemplarisk

21

arbetsplats

22 KUR:

.hh

23 AT:

alltså han kan ta paus i två timmar om han behöver

24

gå en promenad de var inga problem=

25 SPEC1:

=har han lönebidrag på de där jobbet?

26 AT:

[ingen aning]

27 KUR:

[näe]

28 AT:

[[nä]]

29 KUR:

[[näe de här har han fixat själv]]

30 AT:

han har ordnat de själv (.) de e en vän till

31

honom

32 KUR:

a:

33 AT:

[och arbets]

34 SPEC1:

[okej] så de finns möjlihet han har möjlihet att

35

utöka till sjuttifem

36 AT:

ja vi frågade om de på arbetsplatsen å de va

37

inga problem å dom ser honom mer som att han är
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38

en ärlig och bra kille å det är viktigare (.) vi

39

behöver såna som [förnamn] sa dom rent ut

40 SPEC1:

mm

41 AT:

å han är en bra kille å han gör ett bra jobb å de e

42

jättekul att höra

43

(1.0)

44 AT:

så vi tycker sjuttifem

45 SG:

mm a: absolut

46 SPEC1:

va tänker du da?

47 ST1:

ja också sjuttifem (xxx xxx)

48 SPEC1:

mm ja tycker de går (.) å stå för de i ett

49 ST1:

mm ja

50 AT:

mm

51 SPEC1:

för nån nedsättning finns de

52 AT:

ja de gör de

53

(2.0)

54 KUR:

mm

55 SPEC2:

((tangentbordsknatter))

56

(1.0)

57 SPEC2:

för hur lång tid då?

I det här utdraget blir det tydligt att diskussionsfasen skiljer sig från inventeringsfasen i så måtto att antalet samtalsdeltagare är avsevärt större
inom ramen för en och samma delaktivitet. I diskussionen om patientens
arbetsförmåga är det arbetsterapeuten som driver en argumentation för
ställningstagandet femtio procent, men i diskussionen deltar även kuratorn, sjukgymnasten och den ena specialistläkaren, samt, på den handledande specialistläkarens begäran, ST-läkaren som ansvarar för patienten.
Delaktiviteten avslutas med att teamet enas om att patienten har sjuttiofem procents arbetsförmåga, vilket den andra specialistläkaren skriver in i
den digitala journalen. Därefter initierar han en övergång från den pågående delaktiviteten till nästa (bedömning av nedsättningens varaktighet).
Också i det följande utdraget (exempel 11) ur en diskussion om
bedömningen av en patients arbetsförmåga engagerar sig flera talare.
Sjukgymnasten och arbetsterapeuten har tidigare nämnt att de funderat
på hur de ska bedöma arbetsförmågan och gjort klart att de har haft
svårt att bestämma sig. Utdraget inleds med att den specialistläkare som
tar anteckningar från teamkonferensen tar initiativ till en ordentlig dis-
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kussion av frågan, efter att teamet trots en längre stunds diskussion inte
lyckats komma någon vart.
Exempel 11. Id: Man3 1_6_2:324-367
1 SPEC2:

så va blir de da? va sa vi?

2 KUR:

femti procent från å med januari

3 SPEC2:

de e inte lågt da? sjuttifem?

4 KUR:

asså ja tror att han (.)

5 AT:

ja tror att han-

6 KUR:

kommer att ha rullator då

7 AT:

ja ja e inne på de också faktist

8 KUR:

ja:a

9 AT:

han e lite sådär också du vet försöker smöra lite så

10

å (.) försöker va extra trevlig

11 ST:

men e de inte en roll han spelar nu asså?

12 AT:

[jo de klart de e de]

13 SG:

[han har tagit på sej] en roll absolut

14 KUR:

men de e dom som e (.) [svårast att rehabilitera

15

eller hur]

16 ST:

[xxx xxx xxx] men de e väl de

17

också att vissa antar den rollen lite lättare eller

18

hur (.) så varför inte syna?

19 AT:

ja tror att han kan va lite så här-

20 ST:

de kanske e grovt (.) ja har inte träffat människan

21

allså

22 KUR:

nä

23 SPEC1:

[xxx xxx xxx xxxx (överlappar med AT) xxx xxx xxx]

24 SPEC2:

[xxx xxx xxxx xxx (överlappar med AT) xxx xxx xxx]

25 AT:

[jag tror nånting att om man sätter femti procent

26

så] (.) om man sätter femti procent på honom så kan

27

man jobba me de sen tror ja han när han inser att

28

han kan ja tror då kan man få upp de i framtiden

29

ändå

30 SPEC1:

e de eller när han väl inser att han e tvungen de

31

kan va ett sånt upplägg också

32 KUR:

de tror jag också

33

(2.0)

34 KUR:

alltså han har varit bort från arbetslivet sen
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35

nittisex

36 SPEC2:

ja vi säger femti da

37 SG:

alltså han presterar ju inte mer han presterar ju

38

mindre än de om man nu ska gå tillbaks till

39 KUR:

men han håller ju inne också

40 SG:

ja absolut absolut

41 SPEC2:

femti procent efter januari

42 KUR:

i ett år ja (.) och rehab

43 SPEC2:

i lämplit arbete

44 KUR:

ja

45 AT:

mm (.) bra

46 SG:

bra

Liksom i det förra utdraget ägnar sig teamet här åt delaktiviteten bedömning av arbetsförmåga, men i det här fallet blir diskussionen livligare och fler personer deltar. Samtliga teammedlemmar som träffat patienten (med undantag för undersköterskan), den specialistläkare som
inte träffat patienten samt en ST-läkare som inte heller träffat patienten
deltar i interaktionen. Turerna är korta och överlappar varandra vid flera
tillfällen. Det lokala kommunikativa projektet i denna sekvens är att
konstruera en hållbar argumentation för den bedömning av arbetsförmågan som teamet håller på att enas omkring. Det livliga deltagandet i
interaktionen som bygger upp denna argumentation indikerar att denna
uppgift är en angelägenhet för teamet som helhet.

7.4 Diskussion

Teamets metod för att nå det organisatoriska målet att kunna leverera
en samlad bedömning av patientens problem och behov är att först
inventera de olika professionsföreträdarnas iakttagelser och därefter
diskutera varje beslutspunkt till dess att enighet nås. Under de monologiskt organiserade delarna av rapporteringen sker förmedlandet av
”rå” information om den rapporterande teammedlemmens iakttagelser.
Under de dialogiskt organiserade delarna utvärderas och diskuteras den
råa informationen och sätts på så sätt in i ett sammanhang som gör den
tillgänglig som beslutsunderlag inte bara för den som rapporterat (och
som har en självklar förståelse av den understundom något kryptiska
information som förmedlas) utan också för de teammedlemmar som
saknar specialkunskaper inom det aktuella området.
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Under inventeringsfasen styrs samtalens delaktiviteter primärt av
den ansvarsfördelning som teamet arbetat fram för de olika professionerna. De flesta av inventeringsfasens delaktiviteter kan knytas till en
specifik profession, vars företrädare agerar huvudtalare under respektive
delaktivitet. De som inte kan knytas till en specifik profession behandlar
samma topiker som de som tillhör gruppen ”gemensamma ansvarsområden”, det vill säga frågor som läkemedels(-miss)bruk, motivation och
allmänt stämningsläge. Under diskussionsfasen styrs delaktiviteterna
däremot inte primärt av ansvarsfördelningen mellan professionerna
utan av en orientering mot de beslutspunkter där teamet måste enas om
en gemensam bedömning.
Teamarbetets kärna kan allstå sägas utgöras av det språkliga arbete
som utförs under diskussionsfasen, men detta arbete är helt beroende av
inventeringsfasen – alla teammedlemmar måste få del av de andras iakttagelser för att gemensamt kunna delta under diskussionsfasen. Men
teammedlemmarna nöjer sig inte med att passivt ta del av kollegornas
iakttagelser under inventeringsfasen. Detta syns bland annat i de fråga/
svar-sekvenser och utvärderings- och diskussionssekvenser som ingår
i inventeringsfasen. Syftet med dem är att undanröja oklarheter som
potentiellt riskerar att stå i vägen för det gemensamma beslutsfattandet.
Om det behövs för att diskussionsfasen ska fungera kan därför vem som
helst gå in med ett bidrag under någon annans rapportering. Det är
alltså tillåtet – ja, rent av uppmuntrat – att yttra sig under andras rapporteringssekvenser. Så gott som alla avvikelser från den monologiskt
organiserade rapporteringen är alltså orienterade mot den kommande
diskussionsfasen.
Denna aspekt av samtalen kommer att diskuteras ingående i avhandlingens diskussionsdel, eftersom den tycks vara mycket viktig för
att nå en genuin enighet inom teamet.
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I det här avsnittet redogör jag för ett antal strategier som teammedlemmarna använder sig av för att tänka tillsammans, och för att gemensamt bygga upp samtalet. Jag visar hur teammedlemmarna gör
för att dela med sig av information av olika slag till varandra och hur
de aktivt arbetar med att värdera informationen och sätta in den i ett
sammanhang.

8

Inventering och
sortering av information

I det här avsnittet redovisas resultat från en interaktionsanalys av hur
teammedlemmarna gör för att ”tänka tillsammans” under teamkonferenserna. Lite mer exakt handlar det om en analys av de språkliga
strategier som teammedlemmarna använder för att med gemensamma
krafter få fram så mycket information som möjligt ”på bordet” och för
att sätta in informationen i ett meningsfullt sammanhang.
Information ska här förstås som någonting dynamiskt, snarare
än statiska ”bitar av information”. Genom att teammedlemmarna under samtalet kompletterar och värderar den information som vid varje
punkt framkommit (eller inte framkommit) görs viss information fortsatt relevant tills den eventuellt avförs eller vidareförs i samtalet (åtminstone temporärt, eftersom den kan avföras eller tas upp på nytt i
ett senare skede av samtalet, eller i ett senare samtal). Följande frågor
besvaras i detta avsnitt:
• Hur gör teammedlemmarna för att föra in nya topiker,
alternativt nya aspekter eller vinklingar på en existerande
topik, under samtalets gång?
• Hur gör teammedlemmarna för att tydliggöra för de andra
hur de anser att en viss iakttagelse kan, bör eller ska tolkas?
• Hur gör teammedlemmarna för att utmana varandras
tolkningar av den information som föreligger, alternativt
förslag till beslut?
Frågorna handlar alltså både om inventeringen av informationen och
om genomlysningen av informationen. Delvis går dessa båda aspekter
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ihop. En teammedlem kan exempelvis vilja få till stånd en diskussion
om något man upplever som potentiellt viktigt och i detta ingår att få
fram/lägga fram vad man tror är potentiellt relevant men hittills icke
framlagd information alternativt hittills icke accentuerad (highlighted,
Goodwin 1994) information.
Potentiellt relevant ska här förstås i relation till den övergripande
verksamheten eller det organisatoriska målet att komma fram till vad
som är patienternas problem och vilka eventuella lösningar teamet kan
erbjuda.
Som konstaterats i tidigare avsnitt är en av huvudpoängerna med
teamkonferenserna att teammedlemmarna där delar med sig av den information de skaffat sig under det enskilda arbetet mellan teamkonferenserna. Teamkonferenserna utgör den arena där teammedlemmarna
ska inventera och sortera allas iakttagelser för att kunna stöpa samman
dem i en samlad bild och bedömning av läget. Under arbetet med materialet har vissa mönster som kan relateras till detta kommunikativa
arbete framträtt allt tydligare. Det handlar om metoder som teammedlemmarna använder för att förtydliga och fördjupa den information
som de delar med sig av till varandra, för att få fram allting på bordet
och sätta in informationen i ett sammanhang. Det handlar också om
strategier teammedlemmarna använder för att problematisera iakttagelser, tolkningar, förslag och beslut. Detta går till på följande sätt:
• Komplettering av information
• Värdering av information
• Problematisering av information
I det följande exemplifieras respektive strategi genom utdrag ur transkriptionerna från teamkonferenserna.

8.1 Komplettering av information

Under ett samtal om en patient kompletteras den information som teamet har tillgång till genom att teammedlemmarna rapporterar från sina
respektive möten med patienten. Det som rapporteras är dock inte bara
rena fakta, utan också tankar och förslag till tolkningar av iakttagelser
som den enskilde teammedlemmen har gjort. Det gäller, för att citera
ett par teammedlemmar, att se till att ”få fram allt på bordet” eller att
”bygga upp ett gemensamt beslutsunderlag”. Under vecka 3-samtalen
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äger denna rapportering rum under rapporteringsfasen. Gemensamt för
både de samtalen och samtal som äger rum under andra delar av patientens tid hos teamet är att ny information hela tiden läggs till den befintliga genom att teammedlemmarna kompletterar den information som
tidigare framkommit. Det sker alltså inte bara under respektive teammedlems egen rapportering, utan kontinuerligt under samtalens gång.
Teammedlemmarna kompletterar den tidigare informationen
spontant, det vill säga utan att bli ombedda att göra så. Men de lämnar också kompletterande information på begäran av varandra. Nedan
kommer jag att gå igenom ett par exempel av varje slag.

Spontan komplettering av information

Det är en självklarhet att den tillgängliga informationen kompletteras
under rapporteringsfasen – det är ju det en rapporteringsfas är till för.
Men teammedlemmarna ägnar sig åt att spontant komplettera informationen också utanför den faktiska rapporteringsfasen, och utanför
den enskilda teammedlemmens rapportering. Ett vanligt scenario är att
en teammedlem helt enkelt kompletterar det hon eller han redan har
sagt under rapporteringen – bara vid en annan punkt i samtalet. Det jag
vill visa med följande exempel är att kompletteringen sker spontant, det
vill säga utan att någon explicit efterfrågar den ytterligare informationen. Kompletteringarna kan som vi snart ska se ta formen av såväl korta
inpass som kortare berättelser.
I det första exemplet (exempel 12) diskuterar teamet en kvinnlig
patient som teammedlemmarna karaktäriserar som en högpresterande
person som under programmets gång kan komma att behöva hjälp med
att begränsa sig och sin ambitionsnivå, snarare än att komma igång,
något som skiljer henne från många andra patienter. När vi kommer in
i samtalet diskuterar teamet de mål patienten tillsammans med teamet
ska sätta upp för tiden i rehabiliteringsprogrammet.
Exempel 12. Id: Kvinna1 2_1_1:205-233
1 KUR:

de finns en risk me henne att hon går för fort å så blire

2

jättebakslag de e så man känner me henne

3 AT:

mm okej

4 ST:

mm

5 KUR:

[så därför ere liksom jättelångsamt]

6 SPEC1: [att hon lägger målen liksom alldeles] för högt å sen när
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7

hon inte når sina höga mål=

8 KUR:

=ja=

9 SPEC1: =så gills ingenting
10 KUR:

nä precis man har den känslan liksom

11 AT:

a okej mm

12 PSYK:

igår satt hon å skrev mål på samtalsgruppen drrrt↑ ((gör ljud ))

13

direkt liksom hon va före alla andra en hel radda liksom å

14

dom andra bara ((mimar hur de andra patienterna satt och

15

funderade länge))

16 AT:

för ja satt ju å småanteckna under samtalet å då va

17

hon liksom såhära >skrev du upp de nu så vi kommer ihåg de

18

nästa vecka när vi ska prata om alla mål vi måste komma

19

ihåg allting som vi pratar om< <ja jo ja har skrivit upp

20

allting Susanne> eh o:kej↓

21 SPEC2: de verkar inte va nån balans nångång
22 KUR:

precis ja håller helt me

23 SPEC1: ja sa till henne innan hon börja programmet att dom första två
24

veckorna ska hon ha som mål att överhuvetaget va närvarande här

25 AT:

mm

26

(1.0)

27 SPEC1: å va nöjd me de
28 KUR:

dosering å=

29 AT:

=ja precis

I denna diskussion bidrar psykologen och arbetsterapeuten spontant
med kompletteringar av bilden av patientens sätt att vara genom att
redogöra för hur hon har agerat i olika sammanhang under föregående
vecka. Psykologen berättar att patienten vid den gemensamma samtalsgruppen varit väldigt snabb med att skriftligt formulera personliga mål
för sitt deltagande i rehabiliteringsprogrammet och arbetsterapeuten
fortsätter med att berätta att patienten varit mycket mån om att arbetsterapeuten skulle skriva ner de mål för arbetsterapin som de tillsammans diskuterat vid ett enskilt samtal.
Den av specialistläkarna (SPEC1) som tillsammans med ST-läkaren har ansvar för patienten, berättar om hur hon försökt få patienten
att förstå att det viktiga i början är att inte spänna bågen för hårt. Under
de första veckorna i programmet är bakslag vanliga eftersom patienternas aktivitetsgrad ofta ökar radikalt när de går från sjukskrivning till
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deltagande i programmet, vilket leder till att de initialt får problem med
ökad smärta och trötthet etc. Specialistläkarens återgivande av rådet till
patienten kan ses som ett förslag eller ett råd också till resten av teamet
om hur teamet bör förhålla sig till denna patient. Kuratorn sammanfattar därefter det som sagts under diskussionen med begreppet ”dosering”,
vilket är det uttryck som teamet brukar använda för att beskriva behovet
av att balansera aktivitet och vila, ambitioner och prestationer, och arbetsterapeuten instämmer i denna sammanfattning.
I det här fallet bidrar alltså tre teammedlemmar med sina iakttagelser av patientens beteende, och kompletterar därigenom den aktuella
topiken med nya aspekter. Tillsammans bygger de upp en argumentation för tolkningen att patienten är en person som behöver utveckla sin
förmåga att dosera sin aktivitet och begränsa sina ambitioner till en nivå
som är långsiktigt hållbar.
I nästa utdrag (exempel 13) försöker teammedlemmarna ena sig
om en bedömning av hur länge patientens arbetsförmåga ska anses vara
nedsatt. När vi kommer in i samtalet har flera bud om längden på arbetsförmågans nedsättning kommit från olika teammedlemmar, och
teamet har i det här fallet svårare att enas om nedsättningens varaktighet jämfört med i andra fall.
Exempel 13. Id: Man1 1_1_1:324-333
1 SPEC1:

ja (.) ett år tycker ja

2 SPEC2:

ja

3

(2.5)

4 SPEC2:

född sjuttifyra

5 AT:

mm

6 SPEC1:

just därför också

7 SPEC2:

ett år da °då blire de°

8 KUR:

mm

9 SPEC1:

a:

10 AT:

°okej°

Här (rad 4) kompletterar den ena specialistläkarens (SPEC2) det som
sagts tidigare med en specifik detalj, patientens födelseår, vilket fungerar som argument för det beslut som teamet är i färd med att fatta. Det
som accentueras här är alltså patientens relativt låga ålder. Teamet brukar i tveksamma fall ta hänsyn till patienternas ålder i samband med
bedömningar om nedsättningens varaktighet, både med hänvisning till
145

SamarbGmSamt 06.indd 145

2009-04-27 13.41

att sannolikheten är större för att yngre patienter ska ha möjlighet att
hitta nya sätt att hantera tillvaron trots den begränsning som smärtan
utgör och med hänvisning till att det för en yngre människa är extra
angeläget att inte ställas utanför arbetsmarknaden i större utsträckning
eller längre tid än vad som är absolut nödvändigt.
De flesta av teammedlemmarna har träffat patienten under utredningens gång, varför man kan anta att de känner till att han är relativt
ung. I diskussionen under denna teamkonferens har patientens ålder
dock inte nämnts tidigare. Genom att SPEC2 nämner patientens födelseår kompletterar han det som tidigare sagts om patienten genom
att göra patientens ålder relevant i diskussionen. Arbetsterapeuten synes
instämma i att detta är en relevant komplettering av det som tidigare
framkommit. Vi ser också att SPEC1 uppenbarligen uppfattar SPEC2s
yttrande som ett argument för det förslag om ett års nedsättning som
SPEC1 redan tidigare lagt fram. Även de andra tycks uppfatta detta
som ett viktigt argument, eftersom enighet till slut tycks uppnås och
såväl kuratorn som arbetsterapeuten instämmer i förslaget om ett års
nedsättning.
I det här fallet bidrar den andre specialistläkaren med att lyfta fram
en aspekt som redan är känd för teammedlemmarna, men som fram till
denna punkt inte gjorts relevant som ett argument för det beslut teamet
håller på att fatta. I och med att patientens födelseår lyfts fram just här,
när beslutet står och väger, får yttrandet en argumentativ tyngd – yttrandet är inte ett argument i kraft av sitt innehåll, utan blir ett argument
genom sin position i interaktionen.

Begärd komplettering av information

Kompletterande information kan också lämnas på explicit begäran av
någon i teamet. En sådan begäran kan, men måste inte, vara riktad till
en specifik teammedlem. Det finns många olika anledningar till att
kompletterande information begärs, men den vanligaste synes vara att
den som berört en viss topik inte har gjort sig begriplig för samtliga
teammedlemmar.
Det kan också vara så att viss information som brukar ingå i, eller i
just det aktuella fallet behöver ingå i, teamets beslutsunderlag helt enkelt
inte kommit fram vid den tidpunkt då en komplettering begärs. I dessa
fall skulle man kunna tro att en begäran om kompletterande information
borde komma i direkt anslutning till rapporteringen från den teammedlem inom vars ansvarsområde den aktuella topiken normalt sorterar, men
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så behöver inte vara fallet. Det är lika vanligt att en begäran om komplettering kommer mitt i en diskussion om någon fråga, helt enkelt för att
behovet blir tydligt först då. Kanske är det först då man upptäcker att
informationen är ofullständig, eller att man inte riktigt förstått den information som tidigare lämnats. Det är också vanligt att fler än en person
svarar på en begäran om mer eller tydligare information, i synnerhet om
det begäran avser är ett område som faller inom flera teammedlemmars
ansvarsområden (se exempel 16 nedan).
I det första utdraget nedan (exempel 14) är det dock så att psykologen efterfrågar ett förtydligande direkt från sjukgymnasten under
dennes rapportering från sina möten med patienten. När vi kommer in
i samtalet har ST-läkaren precis avslutat sin dragning med att bolla över
frågan om patientens muskeltonus till sjukgymnasten, som dock först
vill säga något om patientens trötthet.
Exempel 14. Id: Kvinna5 0_1_1:102-127
1 SG:

de ja asså hon ger ju intrycket av att hon e så väldit

2

trött (1.5) när hon kommit hit jättetrött tycker ja

3 ST:

ja

4 SG:

ja å så som att hon håller på att somna i princip (.) eh

5 PSYK:

alltså under samtalet menar du?

6 SG:

hela tiden är hon jättetrött allså

7 PSYK:

okej

Sjukgymnasten berättar att patienten ger intryck av att vara väldigt trött
och ”håller på att somna i princip” (rad 4). Det är vanligt att patienterna
uppger att de är trötta, men här rapporterar sjukgymnasten alltså att
han själv upplever att patienten är trött. Psykologen begär ett förtydligande från sjukgymnasten om huruvida han menar att patienten håller
på att somna mitt i deras samtal, och sjukgymnasten svarar att patienten
är jättetrött ”hela tiden”. En patient som somnar ifrån ett samtal tillhör
ovanligheterna, och om någon patient uppvisar sådana trötthetssymptom skulle det sannolikt leda till förslag om särskild utredning av en
neuropsykolog. Sjukgymnastens svar på psykologens fråga bör tolkas
mot bakgrund av detta förhållande. I det här fallet begär alltså psykologen ytterligare information om en aspekt som är betydelsefull för
hennes förståelse av huruvida hon och resten av teamet behöver överväga andra tolkningar av patientens trötthet än de som hittills har gjorts
gällande.
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Sjukgymnasten svarar emellertid inte att patienten somnar under
samtalet, vilket alltså vore uppseendeväckande information. I stället vidhåller han bara att patienten är jättetrött hela tiden, vilket i och för sig
är relevant information för teamets förståelse för patientens problem,
men inte sådan information som gör att psykologen behöver vidta eller
föreslå några ytterligare utredningsåtgärder.  Samtalet fortsätter därefter
i en annan riktning.
I nästa utdrag (exempel 15) uppstår förvirring om den terminologi
som används i ett utlåtande från en tredje part, nämligen utlåtandet
från en MR-undersökning (magnetröntgen) som patienten genomgått.
När vi kommer in i samtalet har teammedlemmarna försökt dechiffrera
innehållet i utlåtandet, men fastnat på ett för dem okänt uttryck.
Exempel 15. Id: Man2 0_1_2:41-67
1 SPEC1:

kan du säga va de här betyder? ((tittar på SPEC2))

2 SPEC2:

nä (.) ja titta på de där också (1.0) nä ja vet inte

3 SPEC1:

vidgat vaskulärt virshyrobinrum ((stakar sig när hon läser))

4

(2.0)

5 SPEC2:

nä:j (.) sorry

6 SPEC1:

säger de dej nånting? ((fortsatt ögonkontakt med SPEC2))

7 SPEC2:

nej nej de gör inte de (.) ja kan inte-

8 SPEC1:

asså de sättet dom har nämnt de [så kan ju]

9 SPEC2:

[Tom du kan] ju

10 ST1:

va? få se

11 SPEC2:

Tom kanske vet (.) perivaskulärt virshorobinrum de e

12

nåt man ser på MR?

13 ST1:

ja just de e nå vanli- de e nå mellanrum bara mellan

14

kärlen som man ser i hjärnan de e nån normalvariant som

15

vita fläckar som inte e nåt det e bara anatomi

Den begäran om förklaring som finns i det här exemplet riktas till
(SPEC2), som emellertid konstaterar att han inte kan svara på frågan.
Röntgenutlåtanden innehåller ofta både information om iakttagelser av
sådant som är normalt och sådant som är onormalt, och det är inte alltid
som den som skriver utlåtandet explicit förklarar vad som är vad. I rad
15 kan vi se att SPEC1 reagerar på detta faktum genom att inleda vad
som skulle kunna kallas ett ”försök till uttolkning”. SPEC2 svarar dock
att informationen de fått i utlåtandet inte säger honom någonting (alls),
men tycks under tiden ha kommit på att det finns en annan närvarande
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som borde kunna svara på frågan. I rad 16 bollar han den därför vidare
till ST-läkaren Tom, som väcks ur sina funderingar när SPEC2 tilltalar
honom med namn. Det visar sig också (rad 20-22) att Tom inte bara
förstår vad som menas i utlåtandet och kan förklara det, utan också att
han kan berätta att det omnämnda fenomenet är en normal företeelse
(se vidare nästa avsnitt om värdering av information).  
Specialistläkaren begär alltså ytterligare information inom ett område som hon själv inte behärskar, och hon riktar i första hand sin fråga
till den andre specialistläkaren. Eftersom inte heller han kan bidra med
den information som krävs för att teamet ska kunna förstå röntgenutlåtandet i sin helhet skickar han frågan vidare till ST-läkaren, som besitter
den relevanta kunskapen och därför kan belysa den aktuella topiken
från en annan vinkel.   
I utdraget nedan (exempel 16) rapporterar ST-läkaren från sin
undersökning av patienten (han har gjort undersökningen tillsammans
med en annan specialistläkare på kliniken än de två som tillhör Smärtteamet). När vi kommer in i samtalet har ST-läkaren just berättat att
det varit svårt att undersöka patienten på det sätt som han tänkt eftersom det visade sig att patienten var mycket rädd för sprutor (och
ST-läkaren vill genomföra en undersökning som går ut på att man försiktigt sticker patienten på vissa punkter med ett nålliknande föremål).
Utdraget inleds med att ST-läkaren svarar på en fråga (från kuratorn)
om varför han velat genomföra denna undersökning (i sig ett exempel
på en begäran om mer information). Det är dock sjukgymnastens yttrande (rad 6-7) som detta exempel fokuserar på. Sjukgymnasten vill att
ST-läkaren talar om lite mer exakt vad han faktiskt kom fram till i de
undersökningar han trots allt genomfört.
Exempel 16. Id: Kvinna3 0_1_3:50-64
1 ST:

ja man får bekräftelse om de e nåra neurogena

2

komponenter så e de ju viktit å kartlägga de vi prövade

3

me å behandla henne me tryptisol men då blev hon så yr i

4

mössan så de fick vi avsluta (.) så de för de finns en

5

neurogen komponent i den här hon har alltså

6 SG:

men ni hade tittat ordentlit på henne här uppe hur e

7

re me hur va fingrar

8 ST:

ja hon hade alltså eh hon har ett smärttillstånd i

9

nacken där har hon lite inskränkt rörlighet i nacken å
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10

så skuldran här mycke å så har hon ner i armen här nån

11

allodyni då nån smärta å så ibland tappar hon saker med

12

vänster hand å när man testar såhär skriva siffror på

13

fingertopparna då har hon nedsatt känsel där ((visar lite

14

oprecist på sin hand))

15 SG:

mm

16 ST:

i handen på fingertopparna

17 SPEC2:

på alla fingrarna

18 AT:

[nä:e] ((visar tre fingrar på sin hand))

19 ST:

[ja fram]förallt [på]= ((visar tre fingrar på sin hand))

20 SG:
21

[eller] ja ((visar tre fingrar på sin
hand))

22 ST:

=dom här tre va vare

23 SG:

a:

24 ST:

a just de de står

25 SPEC2:

låter som C6 dåra (.) eller e de medianus

Sjukgymnastens fråga om fingrarna följer sannolikt av vetskapen att det
vid neurogen smärta går att göra test som provocerar de tre nerver som
går ut i armen. Eftersom ST-läkaren tidigare har berättat att patienten
har en whiplash-skada, det vill säga en skada som påverkar bland annat
nacken och övre delen av ryggen, är det rent fysiologiskt sannolikt att
den smärta som den skadan orsakar ger sig till känna i armen, handen
och fingrarna. Ett test som visar smärta i (delar av) fingrarna kan ge
information om exakt vilken del av nacken/ryggen som är påverkad.
ST-läkaren har dock inte talat om att han har gjort något sådant
test, och han har inte heller tidigare nämnt vilka fingrar som patienten
upplevt känselstörningar eller smärta i. Det är denna information som
sjukgymnasten genom sin fråga indikerar att hon saknar, och det är
denna information som ST-läkaren börjar att ge i rad 12-13. Svaret
är dock inte särskilt specifikt, och detta torde i sin tur vara orsak till
att specialistläkaren följer upp sjukgymnastens fråga genom att undra
om samtliga fingrar är påverkade. Såväl ST-läkaren som sjukgymnasten
och arbetsterapeuten visar på sina respektive händer vilka fingrar som
patienten känt av under de test var och en har gjort.
Sjukgymnasten begär alltså kompletterande information inom ett
område som hon själv behärskar, men som också läkarna och i viss mån
arbetsterapeuterna har goda kunskaper inom. Genom att göra detta bi-
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drar hon till accentuerandet av en aspekt av denna topik som är högst
relevant för teamets fortsatta kartläggning av patientens komplexa problem.
Det är svårt att i en sådan här transkription göra rättvisa åt den
7 sekunder långa sekvens som utspelar sig från rad 16-24, i all synnerhet åt hur de tre som besvarar specialistläkarens uppföljande fråga
visar på sina respektive händer vilka fingrar som påverkats. Poängen
med exemplet är dock inte att göra en analys av hur teammedlemmarna
använder sina egna kroppar som semiotisk resurs (även om detta är nog
så intressant, ligger det utanför denna avhandlings fokus) utan blott och
bart hur (avsaknaden av) information i en viss fråga kan resultera i a)
en begäran om ytterligare preciseringar i just det ämnet och b) utförliga
förtydliganden från flera håll som respons på denna förfrågan och c) ett
förslag till hur den informationen ska tolkas (rad 24, mer om tolkning
av information i nästa avsnitt).
I det sista utdraget som exemplifierar hur teammedlemmarna explicit kan begära kompletterande information (exempel 17) kommer vi
att se hur kuratorn tycks komma på att hon glömt ställa en fråga som
hon rimligen borde ha ställt till patienten eftersom frågan rör den sociala anamnesen. När vi kommer in i samtalet har diskussionen om den
tidigare topiken, patientens framtida träning, just ebbat ut.
Exempel 17. Id: Kvinna7 0_1_3:348-367
1 AT:

men bassängträningen går hon ju på i alla fall (.) mm

2

(2.0)

3 KUR:

ja glömde fråga henne om hon hade barnbarn

4 AT:

ja

5 KUR:

hade hon de?

6 AT:

dom bor i eh hon hade två eller tre barnbarn i Tyskland

7 SG:

jaha

8 AT:

å sen har hon i Lillstad (.) men hon verkar va där

9

relativt ofta

10 KUR:

i Lillstad (.) ja ja förstod väl att de var nåt

Precis som en patients ålder i vissa fall kan spela roll för hur ett problem
förstås och vilka beslut som fattas, kan patientens sociala relationer, exempelvis eventuellt ansvar för barn och barnbarn, spela in i andra fall.
Om en patient har stort ansvar för exempelvis barnbarnen fungerar detta
ibland som en så kallad (sjukskrivnings- och/eller smärtproblematiks-)
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upprätthållande faktor som riskerar att motverka en återgång till arbetslivet. Samtidigt kan liknande åtaganden användas som argument för att
till exempel motivera patienten till träning för att få bättre kondition och
allmän ork.
Kuratorn synes komma att tänka på att hon missat denna aspekt
under sitt samtal med patienten, och i samband med att det tidigare
topiken (träningen) tycks vara uttömd passar kuratorn på att nämna att
hon glömt att fråga patienten om huruvida denna hade några barnbarn
(rad 3). Arbetsterapeutens minimala respons ger inte någon ledtråd till
huruvida arbetsterapeuten ger ett jakande svar på den implicita frågan
om patienten hade några barnbarn, eller om hon bara låter kuratorn
veta att hon hörde vad kuratorn sa och förväntar sig en fortsättning
från henne på denna tråd. Yttrandet ”Jag glömde fråga henne om hon
hade barnbarn” kan ju tolkas som en begäran om information om huruvida patienten hade några barnbarn, men det kan lika gärna tolkas som
ett konstaterande som borde följas upp i den kommande interaktionen.
Kuratorn följer också mycket riktigt upp arbetsterapeutens minimala
respons med en explicit fråga om huruvida patienten hade några barnbarn – vilken av arbetsterapeuten tolkas som en förfrågan om någon
annan fått eller tagit reda på hur det förhåller sig med eventuella barnbarn. På denna explicita fråga får hon också ett avsevärt fylligare svar
från arbetsterapeuten, som föga förvånande visar sig veta en hel del om
patientens familjeförhållanden (vi har ju redan tidigare konstaterat att
just arbetsterapeuterna ofta sitter på mycket information som de samlar
på sig under de många tillfällen de tillbringar tid tillsammans med patienterna i olika typer av aktiviteter).
Kuratorn efterfrågar alltså ytterligare information, i det här fallet
inom ett område som hon själv normalt sett ansvarar för, men där arbetsterapeuterna (som så ofta) har information att bidra med. Kuratorns
begäran om ytterligare information och arbetsterapeutens svar bidrar
till att lyfta fram en viktig aspekt av topiken ”patientens sociala relationer”.

8.2 Värdering av information

Det är inte alltid självklart hur den information som lämnas av teammedlemmarna kan, bör eller ska förstås eller tolkas. Det gäller, för att
citera en teammedlem, att ”sätta in allt i sitt sammanhang”. Behovet
av att tydliggöra vad som är en rimlig tolkning av en viss iakttagelse
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uppstår såväl i relation till den helhetsbild av patientens problem som
teamet försöker arbeta sig fram till, som i fråga om iakttagelser av mer
teknisk natur. Teammedlemmarna lämnar kontinuerligt värderingar
den information som har framkommit, det vill säga de explicitgör sin
egen tolkning av informationen.
Denna värdering av information kan, precis som när det gäller
komplettering av information, göras spontant eller på explicit begäran
av någon annan teammedlem.

Spontan värdering av information

Teammedlemmarna bidrar spontant (det vill säga utan att någon annan ber dem om detta) med tolkningar av såväl sådan information som
de själva lämnat, som information som andra lämnat. Det senare gäller
också information från personer och institutioner utanför teamet. Ett
exempel återfinns i exempel 15 ovan, där ST-läkaren Tom, utöver att
förklara ett specifikt begrepp (vaskulärt virshyrobinrum), också sätter in
det i ett sammanhang. Det är det han gör när han förklarar att det inte
indikerar något problematiskt, utan ska förstås som en observation av
ett normalt tillstånd i den aktuella vävnaden.
I det första utdraget (exempel 18) nedan diskuterar teamet huruvida det skulle gagna patienten att föreslå att hon ska delta i rehabiliteringsprogrammet. När vi kommer in i samtalet diskuterar teammedlemmarna hur de ska förstå patientens psykiska tillstånd, eller snarare
det faktum att ST-läkaren som är ansvarig för patienten nämnt att patienten varit inskriven i öppenvårdspsykiatrin i sin hemstad. Teamets
diskussion gäller huruvida de ska förstå patientens psykiska tillstånd
som just ett tillstånd av mer tillfällig art, eller om det snarare rör sig
om problem av mer djupgående karaktär (vilket i så fall skulle tala mot
ett deltagande i rehabiliteringsprogrammet). Precis som tidigare argumenterar några av teammedlemmarna mot att rehabiliteringsprogrammet skulle passa patienten, medan andra argumenterar för detsamma. I
denna diskussion lyfter psykologen fram ett förhållande som kan stödja
tolkningen av problemen som varande mer djupgående, genom att hon
sätter in informationen om öppenvårdspsykiatrin i ett sammanhang och
indikerar hur informationen om patientens kontakt med psykiatrin kan,
eller rentav bör, tolkas.

153

SamarbGmSamt 06.indd 153

2009-04-27 13.41

Exempel 18. Id: Kvinna5 0_1_1:344-361
1 KUR:

fast de här e svårt alltså (.) smärta i sej den här

2

generella smärtan e de ju många av våra patienter som

3

har och en del jobbar ju mer och en del jobbar mindre så

4

de handlar ju mer om person

5

(2.0)

6 KUR:

hur man hanterar de så att säga eller hur man ser på de

7 PSYK:

många av dom som har varit på psyk å särskilt på psyk

8

där som är så litet så kommer man in där så kvalificerar

9

man verkligen

10

(3.0)

11 ST:

[hon har gått där nåt år]

12 PSYK:

[alltså jag tycker (.)] de e så svårt att komma dit

13

alltså dom prioriterar dom som mår riktit risit

14 KUR:

mm

15 PSYK:

annars kommer man inte in ja har försökt att få in folk

16

till höger å vänster å de går ju inte (.) de blir ju

17

sjuksköterskor som xxx (ohörbart)

18 KUR:

fast nu platsar hon ju inte där

19 PSYK:

nej men hon har platsat där (.) de säger ju också nåt

Det psykologen gör är att hon i ett flerledat yttrande relaterar till sin
egen erfarenhet av problemen med att remittera patienter till öppenvårdspsykiatrin, och konstaterar att bara den som mår ”riktit risit” (rad
13) kan få del av vården där. Kuratorn invänder att patienten dock inte
platsar inom öppenvårdspsykiatrin längre (”fast nu platsar hon ju inte
där”, rad 18). Psykologen tycks uppfatta detta som ett argument mot att
patientens tidigare psykiatrikontakt är relevant för det beslut som teamet
ska fatta, eftersom hon bemöter kuratorns yttrande med konstaterandet
att det faktum att patienten överhuvudtaget varit inskriven inom psykiatrin borgar för att hon åtminstone tidigare mått riktigt dåligt. Hon framhåller också att detta är en väsentlig aspekt (”de säger ju också nåt”, rad
19) som teamet bör beakta inför sin bedömning av patientens förmåga
att tillgodogöra sig rehabiliteringsprogrammet.
Psykologen värderar alltså den information som ST-läkaren lämnat
utifrån sin egen erfarenhet, och tillför därigenom ytterligare en aspekt på
den aktuella topiken. Denna aspekt måste teamet ta med i beräkningen
när de försöker ringa in patientens problem för att kunna ta ställning till
om hon skulle dra nytta av att delta i teamets rehabiliteringsprogram.
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I nästa utdrag (exempel 19) fortsätter teamet att diskutera patientens smärta (samma patient som i exempel 16), fortfarande i ett försök
att komma fram till en riktig beskrivning av smärtans utbredning och
orsak. När vi kommer in i samtalet har sjukgymnasten precis berättat
om sina test av patientens förmåga att använda händerna.
Exempel 19. Id: Kvinna3 0_1_3:229-244
1 AT:

å sen känns de nästan som de går upp

2 ST:

sen på överarmen har hon den här allodynin som går upp

3 AT:

mm så underarmen uppfattar ja inte alls

4 SPEC2:

de e hopp där på underarmen

5 AT:

mm

6 SPEC2:

de verkar ju inte riktit

7 ST:

men hon har väldit tydlit sån här allodyni att de e

8

liksom väldit obehaglit

9 AT:

mm

10 SPEC2:

såhär? ((visar smärtutbredningen på sin egen arm))

11 ST:

ja hela vägen upp å när hon kom tillbaks då när vi

12

testa medicinen så var de precis samma gräns så de kan

13

man ju tro att hon känner hon blev förvånad själv för vi

14

hade inte pratat om de å sen när vi börja testa

15

sensibilitet så hoppa hon ((hoppar till, rycker åt sig sin

16

utsträckta arm))

17 SPEC2:

ja e de så där kraftit då brukar de ju va riktit

Arbetsterapeuten och ST-läkaren beskriver smärtans utbredning på
patientens ena arm, varpå den ena specialistläkaren (det är som vi sett
i tidigare exempel två specialistläkare närvarande under denna diskussion, men bara en av dem yttrar sig under just denna sekvens) frågar
om ”de e hopp” på underarmen (rad 4), det vill säga om det är så att de
uppfattar att en del av armen – underarmen – är smärtfri. Om så vore
fallet vore det ologiskt och rent av uppseendeväckande, eftersom nervbanorna löper hela vägen från fingrarna, upp genom armen och vidare
genom axeln ut till ryggraden. ST-läkaren menar dock att patienten
uppvisat tydliga tecken på en allodyni, det vill säga en i relation till
provokationen – i det här fallet ST-läkarens lätta beröring av patientens
arm – mycket stark smärtreaktion. Sådana symptom är generellt sett
ovanliga, men de är relativt vanligt förekommande hos de patienter som
remitteras till Smärtteamet.
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Det är det anatomiskt sett ologiska resultatet av arbetsterapeutens
och ST-läkarens undersökningar som specialistläkaren syftar på i yttrandet på rad 6 ”de verkar ju inte riktit”. Specialistläkaren ger med detta
yttrande uttryck för en värdering av undersökningsresultaten, och pekar
ut dem som oriktiga eller ologiska.11 ST-läkarens respons blir att i de
följande turerna upprepa att patienten har en allodyni på överarmen
(rad 7). ST-läkaren beskriver hur allodynin visade sig vid hans sensibilitetstest genom att patienten verkligen ”hoppa[de]” (rad 15), och
dramatiserar (och understryker) reaktionen genom att själv hoppa till
och rycka åt sig sin egen utsträckta arm. Som en respons på detta ger
specialistläkaren uttryck för en förändrad värdering av ST-läkarens berättelse, åtminstone vad avser allodynin och bekräftar den slutsats som
ST-läkaren kommit fram till (rad 17 ”ja e de så där kraftit då brukar de
ju va riktit”).
I det här fallet kan vi se hur specialistläkaren först gör en viss värdering av den information som framkommit, när han i rad 6 konstaterar
att det inte verkar ”riktigt”. Denna värdering leder till att ytterligare
information lämnas av ST-läkaren, vilken belyser den aktuella topiken
ytterligare. Utifrån denna nya information ger specialistläkaren uttryck
för en förändrad värdering.

Begärd värdering av information

Teammedlemmarna kan också be andra att värdera information som
har lämnats. Den utlösande faktorn till sådana begäranden om en värdering tycks vara att någon av teammedlemmarna inte kan infoga det
som sagts i den egna erfarenheten eller kunskapen på ett meningsfullt
sätt. Den egna kunskapen inom det område som det gäller är för grund,
och man behöver därför hjälp med att förstå hur en viss iakttagelse eller
tolkning ska tolkas och sättas in i ett större sammanhang.  
I det följande utdraget (exempel 20) kommer vi in i samtalet under
sjukgymnastens rapportering från sina möten med en patient. Hon berättar om tester hon utfört, och konstaterar att patienten inte uppvisat
någon rörelserädsla under funktionstestet, men att han avbröt cykeltestet på grund av smärta och i stället fick testa sin kondition i ett gångtest.

11 En alternativ tolkning är att SPEC2:s yttrande fungerar som en begäran om värdering och att ST-läkarens respons utgör en värdering. SPEC2:s modifierade upprepning i rad 17 utgör då i sin tur en (positiv) värdering av ST-läkarens värdering.
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Exempel 20. Id: Man1 1_1_1:130-150
1 SG:

ja okej (.) [förnamn] har sammanfattningsvis hyfsat mycke

2

resurser han har normalgod rörlighet i övre extremitet

3

han har normalgod balans och god muskelfunktion han e

4

muskelös de e ingen sidoskillnad över huve taget (.)

5

han visar ingen rörelserädsla vid funktionstestet å

6

men den största resursen han har e att han jobbar deltid

7

på eget initativ (.) att han själv vill (.) han e:h va

8

de gäller konditionstestet så gick de inte att utföra

9

på cykel för att han fick för mycke smärta i nacken

10

sex minuters gångtest gick han hundrasjuttifem meter

11

lätt haltande rörelsemönster

12 KUR:

visa han inte rörelserädsla då om han inte ville cykla?

13 SG:

han gjorde re men han avslutade för han fick smärta sen

14 KUR:

mm precis

15 SG:

men [jag tycker inte att de e] rörelserädsla han=

16 AT:

[nä han e inte rörelserädd]

17 SG:

=försöker sej på dom sakerna å då visar han ingen

18

rörelserädsla men han har ett tydlit smärtbeteende han

19

blir mycket smärtpåverkad av undersökningen och avvisar

20

en låg avspänningsförmåga (.) sen har han ju nedsatt

21

ryggrörlighet men de e nog mycke på grund av smärtan

Begreppet ”rörelserädsla” är centralt för teamet och innebär att patienterna undviker att utföra rörelser eller aktiviteter som tidigare har utlöst
smärta. Detta fenomen leder till att det ofta är svårt att testa patienternas kondition och rörelseförmåga, eftersom de inte ens vågar försöka
utföra en viss rörelse eller delta i en viss aktivitet.
Kuratorn undrar (rad 12) om inte det faktum att patienten avbröt
cykeltestet är en indikation på att han är rörelserädd. I och med det
begär hon en utvärdering från sjukgymnasten av den information hon
har lämnat. Sjukgymnasten svarar att patienten ”gjorde det” (det vill
säga faktiskt cyklade) men avslutade testet i förtid, varför det inte finns
något resultat att rapportera från det testet. Hennes värdering är att
patienten inte kan karaktäriseras som rörelserädd, eftersom han försökte
genomföra cykeltestet. Att han var tvungen att avbryta är inte i sig ett
tecken på rörelserädsla.
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8.3 Problematisering av tolkningar,
förslag och beslut

Teammedlemmarna är inte alltid ense om hur en iakttagelse ska tolkas,
vad som är ett rimligt förslag eller vilket beslut som är det rätta i en viss
situation. De ifrågasätter och utmanar varandras slutsatser och förslag,
och de problematiserar den information som framkommit och de beslut
som de är på väg att fatta eller redan har fattat. Vanligast är att någon
ifrågasätter någon annans förslag till tolkning eller beslut med hänvisning till omständigheter i det specifika fallet.
I det följande utdraget (exempel 21) har teamet under en längre
episod diskuterat huruvida patienten skulle kunna dra nytta av att delta
i rehabiliteringsprogrammet, eller om det tvärtom skulle vara kontraproduktivt att delta. Det underliggande problemet här är att patienten
redan arbetar 50 procent, och att teamet inte tror att hon skulle kunna
arbeta mer än så. Frågan är därför huruvida de ändå skulle rekommendera att patienten deltar i rehabiliteringsprogrammet. När vi kommer
in i samtalet berättar sjukgymnasten och ST-läkaren om sina tvivel på
att ett deltagande i rehabiliteringsprogrammet skulle kunna bidra till att
patienten går upp i arbetstid.  
Exempel 21. Id: Kvinna5 0_1_1: 248-269
1 SG:

eh alltså hon har de här att hon e väldit trött hon e

2

väldit omotiverad hon eh ställer liksom inte upp och eh

3

de känns som att detbästa för henne skulle va att få

4

fortsätta jobba på sina femti procent (.) å hon skulle

5

borda träna å så också men att eh plocka ur henne

6

å ta henne till ett rehabprogram de kändes inte

7

rätt

8 ST:

nä de kände ja mej också tveksam till man undrar ju

9

liksom va kan man åstakomma (.) för att få henne å gå

10

upp kändes ju liksom lite orealistiskt

11 SG:

ja

12 KUR:

nä men man skulle kunna säga femti å hon gick i alla

13

fall

14 SPEC1:

finns de nåt å vinna med de?

15 KUR:

ja å träna upp sej

16 SPEC1:

men finns de nåt å vinna med de å ta in henne i ett

17

program å visa att hon inte kan
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18 KUR:

nä hon har ju god funktion

19 SG:

ja men precis ta in henne så visar hon de hon inte kan

20

för de känns som att de e precis de hon skulle göra

21 KUR:

ja nä nä

22 SPEC1:

ja

Kuratorn menar att teamet skulle kunna besluta sig för att bedöma arbetsförmågan till de 50 procent som patienten arbetar, men ändå rekommendera ett deltagande i rehabiliteringsprogrammet. Detta förslag
ifrågasätter dock specialistläkaren (rad 14), genom att fråga om det
finns något att vinna med ett sådant förslag. Kuratorn svarar att poängen skulle vara att patienten får möjlighet att ”träna upp sej”, varpå
specialistläkaren åter riktar ljuset mot en aspekt som teamet varit inne
på tidigare under diskussionen, nämligen att risken är stor att patienten
i så fall kommer att fokusera på att visa upp för teammedlemmarna (och
sig själv) vad hon inte klarar av, snarare än att utveckla sin förmåga ytterligare. Denna aspekt har teamet alltså berört tidigare, men här lyfts
den fram och görs relevant som ett argument mot det beslut som kuratorn föreslår.
Också i nästa utdrag (exempel 22) är det kuratorn som blir ifrågasatt, men denna gång är det inte ett förslag till beslut utan en tolkning
av en iakttagelse som utsätts för granskning. Teamet har under en längre
sekvens diskuterat huruvida patienten skulle kunna vara deprimerad.
När vi kommer in i samtalet ger kuratorn uttryck för att hennes uppfattning är att patienten är en man som bryr sig om sitt yttre. Detta
kan framstå som en ”ytlig” kommentar, men huruvida patienterna visar
omsorg om den personliga framtoningen är betydelsebärande för teammedlemmarna eftersom brister i hygien och klädsel kan vara en indikation på att en patient är nedstämd eller deprimerad.
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Exempel 22. Id: Man3: 1_5_1:kort
1 KUR:

han ser ju väldit fräsch ut måste ja säga

2 AT:

mm

3 KUR:

väl- han ser väldit välbyggd ut (.) eller?

4 AT:

ja:

5 SG:

de e ingen muskulös kille [på nåt sätt]

6 KUR:

[nä men han] e man ser ju inget

7

men han ser fräsch ut i alla fall

8 SG:

mm

9 KUR:

å så

10 ST:

han såg inte speciellt fräsch ut när jag undersökte

11

honom

12 KUR:

nähä men de såg han ut [när han var inne hos mej]

13 ST:

[han luktade svett å så]

14 KUR:

men han vill gärna visa sej

15 SPEC2:

e han välskött å så kammar sej?

16 ST:

nä faktist inte (.) ja tyckte han va inte såg välvårdad

17

ut

18 KUR:

nämen de tyckte ja

19 ST:

när ja har träffat honom

20 SG:

han är lite sådära=

21 ST:

=han ser plågad ut=

22 SG:

=mittemellan

23

((allmänt skratt))

Kuratorns tolkning av patientens yttre (rad 1) leder inledningsvis inte till
någon annan kommentar än en minimal respons från arbetsterapeuten.
Hennes nästa försök att få med sig de andra teammedlemmarna på noterna, när hon formulerar en iakttagelse som ligger inom sjukgymnastens
område och avslutar turen med ett inbjudande ”eller?”, vilket retrokonstruerar det som en fråga och därmed i högre grad möjliggör mer respons
(Lindström 1999). Sjukgymnasten invänder att patienten ingalunda är
muskulös. Kuratorn medger att det är svårt att avgöra eftersom ”man”
(det vill säga hon, i hennes samtal med patienten) inte ser något (till
skillnad från vid en sjukgymnastisk undersökning, då patienten klär av
sig) men hon vidhåller att hon ändå tycker att patienten ”ser fräsch ut”
(rad 7). Också denna gång bemöts hennes tolkning endast av en minimal
respons, varpå hon gör ett turtillägg, en modifierande påhängskonstruktion som projicerar ett möjligt topikavslut: ett ”å så”. Topiken avslutas
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dock inte i och med detta, utan ST-läkaren kommer i stället med en
invändning som han formulerar som en ”mot-iakttagelse” (rad 10): när
han undersökte patienten (även vid en läkarundersökning får patienten
klä av sig) så var patienten ”inte speciellt fräsch”. Kuratorn invänder ganska häftigt mot detta, samtidigt som ST-läkaren konkretiserar sin utsaga
genom att tala om att patienten luktade svett (också han avslutar med
ett potentiellt topikavslutande ”å så”). Ordväxlingen fortsätter under ett
par turer, och slutar med att sjukgymnasten lite skämtsamt sammanfattar det hela genom att förslå som en sorts kompromiss att patienten är
”mittemellan” vilket får den spänning som byggts upp att lätta och leder
till allmän munterhet. Här uppnås inget konsensus, men sjukgymnastens
och ST-läkarens ifrågasättande av kuratorns påstående bidrar till att ny
information kommer fram.

8.4 Diskussion

Att befintlig information kompletteras undan för undan, och att redan
befintlig information på olika sätt lyfts fram och görs relevant är naturligtvis högst allmängiltiga iakttagelser och inte någonting unikt för just
det här teamet.
Poängen här är att visa hur teamet gör för att hålla öppet för att låta
ny information omforma den arbetshypotes som de kontinuerligt förfinar och fördjupar under samtalen om varje patient. Det förefaller som
att teammedlemmarna verkligen månar om att all potentiellt relevant
information ska komma fram på bordet, oavsett vem som har gjort en
viss iakttagelse och oavsett om det finns en tydlig koppling mellan det
område iakttagelsen gäller och den som har gjort iakttagelsen. Teammedlemmarna hävdar inte revir, utan snarare uppfattningen att alla har
rätt att komma med kompletterande information inom samtliga områden så länge den har potential att vara relevant för teamets övergripande
mål.
Teamet arbetar också kontinuerligt med att sätta in de iakttagelser och tolkningar som har gjorts i ett vidare sammanhang, och därigenom göra de iakttagelser som varje professionsföreträdare står för
tillgängliga för de andra medlemmarna i teamet. Den som gjort en viss
iakttagelse värderar denna genom att förklara hur han eller hon förstår iakttagelsen i jämförelse med iakttagelser av samma patient men
under andra omständigheter, i jämförelse med andra patienter eller i
jämförelse med den egna erfarenheten. Det handlar både om att förstå
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innebörden i det som sägs, och att förstå hur det som sägs är relevant
för arbetet med att förstå patientens situation.
Vidare finns en öppenhet inom teamet för att olika teammedlemmar kan göra olika tolkningar. Teammedlemmarna tar inte varandras
iakttagelser och tolkningar för givna sanningar, utan är beredda att underkasta både sina egna och andras slutsatser en granskande diskussion, som i sig ofta leder till att ny information kommer fram. Eftersom
målet är att nå en i allt väsentligt gemensam förståelse av patientens
problem och möjligheter, innebär detta att alla har rätt att ifrågasätta
och problematisera de andras iakttagelser, tolkningar och förslag till beslut i syfte att nå en samlad bedömning av läget och en delad uppfattning om vilka beslut och åtgärder som är de riktiga. Även sådana beslut
som teamet redan har enats om kan problematiseras och underkastas en
granskning i relation till sådana mer övergripande frågor som teamets
tidigare praxis eller gränserna för teamets uppgift.
En för dessa resonemang relevant aspekt av Graumanns teori om
alteritet (Graumann 1990) är att en förutsättning för att en god dialog
ska komma till stånd är att deltagarna i ett samtal respekterar de andras
perspektiv. Graumann skriver:
”Even if the other does not accept my perspective on a topic, in
order to reject it the other speaker must have recognized it as a potential view, i.e. a communicative perspective.”
(Graumann 1990: 113 f, min kursivering)

Respekten handlar alltså inte om att tycka att allt som andra teammedlemmar säger är riktigt, utan att tillerkänna de andra teammedlemmarnas tolkningar ett värde som möjliga tolkningar. Denna grundläggande
värdering av kollegornas tolkningar kan alltså sägas vara något annat än
om tolkningarna anses vara riktiga eller inte. Teammedlemmarna synes
tillerkänna sina kollegors tolkningar detta grundläggande värde, eftersom
de återkommande invänder mot och ifrågasätter varandras tolkningar.
Man kan tänka sig att frånvaro av sådana ifrågasättanden skulle kunna
signalera att deltagarna i ett samtal inte tillerkänner andras yttranden
detta grundläggande värde. Konsekvensen blir då att sådana yttranden
som anses ”felaktiga” på ett eller annat sätt inte bemöts alls, utan i stället
förbigås utan att lyftas upp till diskussion genom exempelvis ifrågasättanden av den typ som förekommer i det studerade teamets samtal.
Teamet utgör en ”tänka tillsammans”-resurs för teammedlemmarna, eller som en av teammedlemmarna formulerar det: ”Även om det
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kan vara tidskrävande och ibland frustrerande att diskussionerna blir
så omständliga så tänker vi ju bättre tillsammans än var och en för sig.”
Under teamkonferenser består arbetsuppgiften av att samtala och
därigenom tänka tillsammans med företrädarna för de övriga professioner som deltar i arbetet med en patient – det är så den övergripande
uppgiften löses. Under dessa samtal måste teammedlemmarna samtidigt orientera sig mot sina respektive roller som experter inom olika
områden, och sin roll som medlemmar i ett multiprofessionellt team.
Varje professions representation i teamet bygger ju på att olika professioner ”ser” patienten och patientens problem på olika sätt, som en konsekvens av den träning de olika professionerna genomgår under respektive
utbildning (Goodwin 1994). Detta professionella ”seende” (professional
vision) är själva förutsättningen för att kunna utöva ett gott expertskap.
Å ena sidan måste teammedlemmarna alltså ha tittat på patienten med
hjälp av stt specifika professionella seende, i syfte att kunna berätta om
det hon eller han sett för övriga kollegor. Å andra sidan måste teammedlemmarna se till att berätta om det de har sett med sitt professionella seende på ett sätt som är begripligt för kollegor som företräder
andra professioner, som har ett annat sätt att ”se”.
Denna dubbelhet förutsätter att teammedlemmarna också har en
annan kompetens än den rent professionella – de måste besitta också den kompetens som inom medicinsk-pedagogisk forskning brukar
kallas ”interprofessionell kompetens” (Pelling 2005). En teammedlem
måste vara expert både på (till exempel) biomekanik och ”teamarbete”
samtidigt. Genom analyser som de som gjorts inom ramen för denna
undersökning kan vi få fram en bättre förståelse för vad denna interprofessionella kompetens egentligen består av. Analysen visar tydligt att
det inte bara är fråga om en individuell kompetens – förmågan att förstå vilka anpassningar som behöver göras för att företrädare för andra
professioner ska kunna dra relevanta slutsatser av den information som,
för att fortsätta med sjukgymnastexemplen, sjukgymnasten samlat in.
Den interprofessionella kompetensen är i högsta grad en interaktionell förmåga. Det innebär bland annat förmåga att utifrån brister i den
egna förståelsen av andra berättelser våga begära kompletteringar och
värderingar av den information som finns tillgänglig. Det innebär också
förmåga att, när så är påkallat, utmana tolkningar, förslag till beslut etc.
utifrån det egna professionella seendet.
Av mer metodologiskt intresse är noteringen att ett spontant initiativ till en komplettering, värdering eller reflektion (det vill säga ett
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initiativ som sker utan att det finns någonting i den närmast föregående
interaktionen som indikerar att ett sådant initiativ är önskvärt) dock
inte är detsamma som ett initiativ som saknar anknytning till den tidigare interaktionen. Däremot är initiativet ofta kopplat till någonting
som ägt rum ganska långt tidigare under det pågående samtalet eller
under någon annan teamkonferens som föregått den som det aktuella
samtalet är en del av. Dessutom föranleds de spontana initiativen ofta
av att den som tar initiativet tycker att behovet av en komplettering, en
värdering eller en reflektion vid en viss tidpunkt blivit uppenbart – dock
inte nödvändigtvis med ledning av vad som de facto har sagts, utan lika
ofta med anledning av vad som inte har sagts, eller en riktning som
samtalet (dittills) inte har tagit. Dessa förhållanden pekar på behovet av
att ta hänsyn till samtal som större enheter än de närhetspar (adjacency
pairs, Schegloff 2007) som en del samtalsanalys av CA-typ begränsar
sitt analytiska intresse till. Svaret på frågan ”Why that now?” (Bilmes
1985, Sacks, Schegloff och Jefferson 1974) kan inte alltid sökas i den
omedelbart föregående turen, eller ens inom ramen för det samtal som
en viss tur utgör det senaste bidraget till – samtalsdeltagarnas förståelse
av det kommunikativa projekt de deltar i är mer sofistikerad än så. Det
pekar också på hur givande det kan vara att inhämta samtalsdeltagarnas
synpunkter på samtalet – ibland finns det mer att hämta i ett samtal än
det som omedelbart möter analytikerns öga.
Komplettering, värdering och problematisering av iakttagelser,
tolkningar, förslag och beslut utgör alltså centrala metoder för att komma på djupet i förståelsen av patienterna och deras problem och möjligheter. I stigande grad kännetecknas dessa metoder av att de utlöser
diskussioner i teamet. En komplettering av en sjukgymnastrapport är
för det mesta en interaktionellt sett okomplicerad sak, medan en reflekterande diskussion på metanivå om teamets praxis inte kan initieras rakt
av utan kräver ett mer omfattande interaktionellt arbete. I nästa avsnitt
kommer dessa mer omfattande diskussioner, eller snarare hur dessa diskussioner kommer till stånd, att granskas mer i detalj.
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I det här avsnittet redogör jag för strategier som teammedlemmarna
använder sig av för att fördjupa förståelsen av den information som
framkommit, och åstadkomma klargörande diskussioner av sådana aspekter som är viktiga för att teamet ska kunna nå sina organisatoriskt
definierade mål: att utreda och rehabilitera patienterna.

9

Att pröva en tanke

I detta kapitel redovisas resultaten av en interaktionsanalys som riktat in
sig på frågan om hur teammedlemmarna gör för att få igång de djupare
och därmed riktigt viktiga diskussioner som teammedlemmarna själva
menar är en av de viktigaste tillgångarna med teamkonferenserna och
Smärtteamets själva raison d’être. Teammedlemmarna menar att dessa
diskussioner har potential att leda till den djupare förståelse av en patients begräsningar och möjligheter som krävs för att komma till botten
med sådana problem som tidigare vårdgivare har gått bet på. Följande
fråga besvaras i detta kapitel:
• Vilka språkliga strategier använder teammedlemmarna för att
få igång sådana diskussioner som har potential att leda till en
fördjupad förståelse av den information de tillsammans har
tillgång till?
Ett exempel på tidigare forskning som intresserat sig för liknande frågor om hur man tillskapar utrymme för fördjupande diskussioner är
den amerikanska samtalsforskaren Cecilia Ford. Hon har i studier av
kvinnors kommunikativa bidrag under olika arbetsmöten har visat på
en strategi som öppnar upp interaktionen och ger den som använder
strategin möjlighet att få mer utrymme i samtalet. Denna strategi kallar
Ford ”att fråga/ifrågasätta” (questioning, Ford 2008). Strategin fyller flera
olika funktioner. En är att den möjliggör en lokal expansion av interaktionen genom att öppna upp för åtminstone ytterligare ett bidrag från
den som ställer frågan (A frågar, B svarar, A responderar på B:s svar).
Det ger i sin tur möjlighet att visa upp egen kunskap. En ytterligare
funktion är att den ger möjlighet att utmana andras ståndpunkter.
För att ett yttrande ska kunna karaktäriseras som ett fordskt
Att fråga-yttrande måste det inte vara ett i traditionellt grammatiskt
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avseende frågeformade yttrande. Att fråga-yttranden definieras interaktionellt enligt följande:
a. någon poängterar en brist på kunskap eller information inför
ett förslag och
b. samma person slutar tala och öppnar en möjlighet för respons
(an interactional slot for response).
Fords slutsats är denna typ av yttranden är ett effektivt sätt för att under exempelvis ett arbetsmöte skapa utrymme för exponerandet av egen
kunskap och för att möjliggöra det hon kallar disaffiliative actions, det
vill säga exempelvis ifrågasätta någonting som någon annan föreslagit.
Ford pekar också på att det ingalunda bara är kvinnor som använder denna strategi, och vänder sig mot tanken att Att fråga skulle vara
ett tecken på osäkerhet. Tanken att sådana drag som är vanliga i kvinnors tal utgör tecken på osäkerhet är ett idag motbevisat arv från tidiga
studier av mäns och kvinnors bidrag till samtal, som dock envist tycks
bita sig kvar i det mer folkliga tänkandet kring mäns och kvinnors samtalande. Grunden till detta missförstånd kan sökas i en studie av Lakoff
(Lakoff 1975). Hon utgår där ifrån fördelningen av olika typer av yttranden mellan män och kvinnor och konstaterar bland annat att kvinnor uppvisar ”en övertygande dragning mot osäkerhet, såväl i språkligt
hänseende som i övrigt” (Lakoff 1975:143, min övers.). Sedan dess har
dock åtskilliga studier visat att kopplingen mellan frågor och osäkerhet
är felaktig. Om frågeformade yttranden studeras i sin lokala interaktionella kontext framtonar helt andra och avsevärt mindre predestinerade
förklaringar (se exempelvis Adelswärd 1999, Fishman 1980, Greenwod
och Freed 1992 och O’Barr och Atkins 1980): framför allt bidrar frågor
till att expandera den lokala interaktionen eftersom den prefererade responsen på en fråga är att ge ett svar.  
Under teamkonferenserna har en liknande strategi identifierats.
Syftet synes inte i första hand vara att möjliggöra disaffiliative actions,
utan att dels exponera egen kunskap, dels sätta igång diskussioner som
kan locka fram andras syn på det aktuella ämnet och därigenom leda
till en fördjupad förståelse av detsamma. Jag har döpt strategin till ”att
pröva en tanke”. ”Att pröva en tanke” avser en specifik typ av sekvenser
som kan (men inte måste) innehålla en kortare eller längre diskussion.
Dessa sekvenser är uppbyggda på följande principiella sätt (figur 7).
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Talare

Interaktionellt drag

led 1

A:

förberedande bidrag (fråga, reflektion eller trevare)

led 2

B:

respons

led 3

A/C:

led 4

X:

påbörjar diskussion

led 5

A/X:

knyter ihop säcken

utvecklande av tanketråden

Figur 7. Interaktionell struktur under ”Att pröva en tanke”-projekt.

I det första ledet gör talare A övriga teammedlemmar uppmärksamma
på att det finns något som skulle kunna behöva diskuteras, det vill säga
introducerar en (potentiellt problematisk) topik eller aspekt av en topik.
I det andra ledet ger talare B någon form av respons som uppmuntrar
till en utveckling av den topik som A antytt i den inledande turen. I det
tredje ledet utvecklar talare A den topik som antyddes inledningsvis,
genom att positionera topiken som problematisk. Observera att det inte
måste vara A står för denna positionering – mer om det nedan. Observera också att det tredje ledet kan omfatta mer än en tur.
Så här långt liknar den interaktionella strukturen i ”Att pröva en
tanke” de tre första stegen i den struktur som Maynard redovisar i sin
genomgång av news delivery sequences i ett läkare-patientsamtal (Maynard 2003:91). En sådan sekvens byggs upp av fyra element: 1) announcement, 2) announcement response, 3) elaboration och 4) assessment. I ”Att
pröva en tanke”-projekten följs i stället utvecklingen av topiken (steg 3
i såväl Maynards som min modell) upp av att någon – det kan vara B
eller någon annan teammedlem – tar upp den tråd som A introducerat
och en diskussion tar fart. När sekvensen avslutas, varefter samtalet tar
en annan väg, sker detta genom att talare A (eller ibland någon annan)
återanvänder lexikala element från den inledande turen och knyter ihop
säcken.
Detta mönster återkommer frekvent i samband med att teammedlemmarna problematiserar iakttagelser, tolkningar och förslag till åtgärder eller beslut. Det tycks som om strategin effektivt möjliggör för teammedlemmarna att hävda en egen ståndpunkt som på ett eller annat sätt
antingen avviker från den riktning som diskussionen vid ett givet tillfälle
tagit, eller som problematiserar ett beslut som har fattats utan att alltför
starkt opponera mot någon annans bidrag till samtalet. Den möjliggör
också en förankring i teamet av att någonting möjligen är problematiskt
och därför bör underställas teamets gemensamma reflektioner, samtidigt
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som den gör det möjligt för den teammedlem som på detta sätt väcker
en fråga att retirera om det visar sig att vederbörande har missuppfattat
någonting eller på annat vis kan övertygas om att det som verkade vara
ett problem i själva verket inte är det. ”Att pröva en tanke”-projektet kan
sägas ge eftertankens kranka blekhet möjlighet ta interaktionell form
med potential att revidera ett fattat beslut utan att hota någon annans
ansikte (Goffman 1959), i stället för att stanna vid en tänkt men icke uttryckt tanke hos en enskild teammedlem.
Nedan kommer jag att visa exempel på hur de olika ”Att pröva en
tanke”-strategierna kan se ut med hjälp av utdrag ur transkriptionerna.
Med utgångspunkt i denna genomgång kommer jag att föreslå en typologi för det kommunikativa projektet ”Att pröva en tanke” och förklara
varför det är ett så centralt inslag under teamkonferenserna. Det tydligast särskiljande draget är hur de tre huvudtyperna initieras, med hjälp
av en fråga, en reflektion eller det jag kallar för en ”trevare”.

9.1 Att fråga

Under teamkonferenserna är bruket av strategin ”Att fråga” relativt vanligt förekommande. I utdraget nedan (exempel 23) ställer psykologen
ställer en sorts fråga, vilken leder till en omfattande diskussion (av vilken endast inledningen och den sista, hopknytande turen återges här).
Exempel 23. Id: Kvinna4 032_033: 892-904
1 PSYK:

men de måste ju ja menar vi måste ju också kunna göra

2

undantagsfall näre e en sån här person (.) eller?

3 SPEC1:

nu ere så här att ja har räknat ut våran budget här me

4

medianen för nästa år å vi har rätt stort utrymme för

5

att (.) göra såna här om vi tycker att det är medicinskt

6

indicerat så de handlar mer om vi har tid eller inte

7 KUR:

mm de e ju bra

8 PSYK:

ja menar-

9 KUR:

vi har ju inte-

10 PSYK:

men ja menar om det är en sån här individ vi har en på

11

varje halvår som de känns att man måste ta till hela

12

artilleriet då måste man ju göra de annars e de ingen

13

idé (.) eller hur

14 KUR:

ett nätverksmöte (.) men man tänker ju att man skulle

15

kunna ha ett nätverksmöte
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16 PSYK:

de e ju en jättebra idé

17 KUR:

men va ska sy- men man skulle kunna ha de i programmet

18

också

19 PSYK:

ja de (.) absolut (.) men jag tänker att ska man göra

20

nånting med henne så e de ju en väldit bra idé

21 SG:

mm

22 KUR:

mm de ere

23 PSYK:

för de e fråga om samordning för annars går hon ju bara

24

runt å manipulerar lite här å var

25 SG:

men som sagt kan de inte vara bra å göra de före

26

rehabprogrammet?

27

(121 rader diskussion strukna)

28 PSYK:

mm såna här människor e så fascinerande för att ja

29

menar de en sak om de här e en individ som inte har nåra

30

resurser men de e ju sällan de dom här människorna har

31

ju verkligen resurser å e väldit kreativa om dom skulle

32

kunna använda dom på ett annat sätt så tror jag dom

33

skulle kunna komma rätt långt

Psykologen gör ett påstående, som dock retrokonstrueras som en fråga
med hjälp av ett avslutande ”eller” (rad 6) (Lindström 1999) (se exempel
X Man3: för ett annat exempel på denna konstruktion). Psykologen följer upp sin fråga några turer senare med ett yttrande där hon lägger fram
sin uppfattning (rad 15-18). Därefter följer en längre diskussion (av vilken den största delen har utelämnats av etiska skäl), där teammedlemmarna diskuterar hur de ska kunna hjälpa den aktuella patienten ur en
situation som de anser kan karaktäriseras som social sjukdom (bidragsberoende) snarare än en somatisk sådan. Denna diskussion avslutas med
ett yttrande från samma person som initierade ”Att fråga”-sekvensen, i
det här fallet psykologen. Precis som när det gäller andra ”Att pröva en
tanke”-projekt finns i det ihopknytande yttrandet ett lexikalt eko från
projektets allra första led: ”en sån här person” (rad 1) ger upphov till
ekot ”såna här människor” (rad 28). I det här fallet står samma person
för både det första och det sista yttrandet i sekvensen, men denna typ
av lexikala ekon uppträder även i de fall någon annan står för det ihopknytande ledet.
Man kan fråga sig huruvida den som inleder en ”Att fråga”-sekvens
verkligen vet vad det är han eller hon egentligen vill ha sagt redan vid
den tidpunkt då det första, på ett eller annat sätt frågande yttrandet,
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produceras. Med ledning av Billigs iakttagelser om samtalet som ett
sätt att tänka tillsammans, finns det anledning att fundera över om det
inte ibland är så att den som gör det inledande draget själv står frågande
inför det som det egna yttrandet gäller. Sannolikt är svaret varken ett
entydigt ”så är det” eller ”så är det inte”. I stället verkar det rimligt att
tänka sig en skala som går från ”jag vet vad det är jag vill säga men formulerar mig frågande ändå” till ”jag kom på svaret på min fråga ungefär
samtidigt som jag hade ställt den”.

9.2 Att reflektera

En annan strategi som förekommer i teamet är den som jag kallar ”Att
reflektera”. Genom att initiera ”Att reflektera”-sekvenser kan iakttagelser, tolkningar, förslag och beslut problematiseras i relation till en vidare
kontext. Sådana vidare kontexter kan vara teamets praxis i liknande fall
eller teamets möjligheter att påverka sådana omständigheter i patientens liv som det inte ingår i teamets uppdrag att försöka få ordning
på. Genom denna typ av problematiseringar förflyttas fokus i samtalet
från att primärt handla om det enskilda fallet till en mer övergripande
nivå, en diskussion om diskussionen – det jag kallar för en metanivå.
Teammedlemmarna får genom att någon tar initiativ till denna typ av
problematiseringar möjlighet att reflektera över teamets praktik och
konsekvenserna av denna.
I utdraget nedan (exempel 24) kommer vi in i slutet av diskussionsfasen under ett vecka 3-samtal. Teamet har fattat beslut om att
patientens arbetsförmåga bedöms vara 75 procent. När vi kommer in i
samtalet har de sista fnissen från ett skämt precis ebbat ut och den ena
specialistläkaren tar till orda.
Exempel 24. Id: Man1 1_1_1:242-272
1

SPEC2:

intressant (.) intressant att se hur vi resonerar här

2

att de e för att han har en så fin arbetsplats (.)

3

som han får sjuttifem (.) annars skulle vi kanske luta

4

mer mot femti ändå liksom °va°

5

?:

mm

6

SPEC2:

om man tänker sej ett allmänt förekommande arbete (.)

7
8
9

[om man skulle (xxx xxx)]
AT:

[men de e så sällan man] ser såna här riktit
bra [[arbetsplatser]]
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10

SPEC2:

[[ja ja förstår]] han skulle säkert må mycke
bättre av att arbeta sjuttifem de tror jag också

11
12

AT:

ja de

13

ST:

mm

14

AT:

å ja asså >vi funderar ju också på att vissa dar så

15

jobbar han nog lite mer än femti< å vissa dar lite (.)

16

mindre nu han e ju inte han e junte precis på
femtistrecket nu

17
18

SG:

°nä°

19

AT:

de tror inte ja

20

KUR:

men gör ni vi gör väl bedömningen i ett lämpligt
förekommande arbete eller hur?

21
22

AT:

ja

23

KUR:

eller hur ni tänker väl inte bara på de här jobbet?

24

AT:

nej nej de gör vi inte

25

KUR:

nä ((skrattar))

26

AT:

å de finns ju en nedsättning de gör de han e ju

27

inte helt.

28

SPEC2:

de var ingen kritik

29

AT:

ja

30

SPEC2:

ja liksom bara reflekterade

31

AT:

intressant

Den här sekvensen visar hur en av teamets specialistläkare inbjuder de
andra teammedlemmarna till att granska det beslut som just har fattats.
Han jämför beslutet med teamets normala beslutspraxis (rad 2-4) och
problematiserar det fattade beslutet (rad 6). Arbetsterapeuten tycks göra
tolkningen att det i denna problematisering finns ett implicit förslag
att riva upp det beslut man enats om, och framhåller det i hennes mening starkaste argumentet för det fattade beslutet. Detta får SPEC2
att backa lite, men handsken är redan kastad och diskussion utbryter.
Även här finns det i det sista yttrandet i denna sekvens ett lexikalt eko
från sekvensens första led: SPEC2 öppnar detta ”Att pröva en tanke”projekt med ”intressant” (rad 1) och arbetsterapeuten avslutar det med
exakt samma uttryck (”intressant”, rad 31). I det här fallet är det en
person som står för initiativet till reflektionen, medan en annan står för
ihopknytningen.
Tidigare under diskussionen har man varit inne på att patienten
endast skulle klara av att arbeta 50 procent, om inte förutsättningarna
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på arbetsplatsen vore så goda som de är på just det ställe där patienten
arbetar. Eftersom arbetsgivaren är ett litet, privat företag i restaurangbranschen, en bransch som inte alltid är särskilt stabil, föreligger en viss
risk för att patienten kan bli av med sitt nuvarande arbete även om
arbetsgivaren är mycket positivt inställd till honom. Den här typen av
omständigheter är inte något som teamet har skyldighet att överväga i
sina bedömningar, men liknande faktorer kommer ibland upp till diskussion i teamet. Här vill specialistläkaren uppmärksamma de andra
teammedlemmarna på att en bedömning som utgår från den nuvarande
arbetsplatsen kan komma att bli problematisk om patienten skulle förlora sitt arbete. Om patienten därefter skulle få ett arbete som inte ger
samma möjligheter till raster och vila skulle teamets bedömning om
75 procents arbetsförmåga ändå stå kvar, vilket skulle kunna leda till
problem om patienten då inte klarar av att arbeta 75 procent. Rent formellt gäller bedömningen patientens nuvarande arbete, men det gäller
– precis som kuratorn antyder på raderna 20-21 och 23 – att hålla Försäkringskassans abstrakta ”allmänt förekommande” arbete i bakhuvudet
när bedömningen görs.12
Specialistläkarens problematisering av beslutet leder till att arbetsterapeuten för fram två omständigheter som stödjer beslutet: beslutet
kommer att fungera i relation till hur arbetet är upplagt (och det är ju
ändå den nuvarande arbetsplatsen bedömningen gäller) och patienten
arbetar redan nu 75 procent vissa dagar. Den första, den goda arbetsplatsen, har redan tidigare redovisats men den andra, hur mycket patienten
egentligen arbetar, har inte tidigare berörts av någon av teammedlemmarna. Ytterligare en aspekt av topiken kommer alltså att belysas tack
vare den problematisering av beslutet som görs. Problematiseringen ger
tillfälle för teammedlemmarna att granska den information som lagts
fram, och eventuellt komplettera den med ytterligare information.
I det här fallet leder problematiseringen inte till någon omprövning av beslutet, eftersom den inte innehåller någonting som ger anledning att ifrågasätta den övriga information (rapporterade iakttagelser
och tolkningar av dessa) som ligger till grund för beslutet. Det är också
ovanligt att den typ av formella beslut som det här är fråga om i det
här fallet justeras eller rivs upp i ett så sent skede, när teamet kommit
12 Försäkringskassans praxis stadgar att arbetsförmågan ska bedömas i relation till ”annat på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete”om det nuvarande arbetet
inte bedöms som lämpligt eller om arbetsgivaren inte kan erbjuda annat lämpligt
arbete genom omplacering (Riksförsäkringsverket 2002: 39).
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till beslutsfasen under ett vecka 3-samtal. Om den kompletterande informationen i det här fallet hade avvikit från den tidigare så hade detta
alltså varit ett möjligt tillfälle för en mer omfattande diskussion som
skulle ha kunnat leda till en revidering av beslutet om bedömningen av
patientens arbetsförmåga.

9.3 Att skicka ut en trevare

Den tredje strategin för att inleda ett ”Att pröva en tanke”-projekt kal�lar jag ”Att skicka ut en trevare”. Trevaren innehåller ett uttryck för en
tentativ idé, typiskt en tolkning av en iakttagelse eller en samling iakttagelser, tillsammans med en innehållslig indikation på vilken topik som
initiativtagaren avser att beröra. Yttranden som ”jag funderar på om…”,
” jag har tänkt lite på att…” och ”fast alltså jag vet inte, ibland tror jag
att hon kanske…” är exempel på sådana tentativt markerade trevare.
Också intonationen indikerar tveksamhet hos talaren. Detta leder till
en respons i det andra ledet, vilken möjliggör en utveckling av topiken
i det tredje ledet. När så problemet utvecklats en smula följs det upp
av en diskussion, där flera talare normalt engagerar sig. Denna typ av
”Att pröva en tanke”-projekt avslutas precis som de tidigare med ett
ihopknytande yttrande där lexikala enheter från trevarens första led
återkommer i det sista ledet i sekvensen, oavsett om det ihopknytande
yttrandet görs av samma person som initierade trevaren eller av någon
annan.
I det första utdraget nedan (exempel 25) kommer vi in i samtalet
precis när kuratorn försökt få de övriga teammedlemmarna att gå över
till diskussions- och beslutsfasen. Arbetsterapeuten har dock en fundering om patientens alkoholkonsumtion, som hon vill att övriga teammedlemmar ska ta ställning till. Hon tar initiativ till prövandet av denna
tanke i tur 2, genom att uttrycka sig tvekande.
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Exempel 25. Id: Kvinna4 0_3_2-0_3_3:437-450

Led 1, topiken
introduceras

Led 2, respons

Led 3, proble
met formuleras

Led 4, topiken
leder till
diskussion

Led 5, ihop
knytning

1 AT:

ja har en liten fundering (.) hon anspelar

2

väldit mycke på alkohol

3 PSYK:

va?

4 SPEC:

Simon (sjukgymnasten, min anm) hade hört och

5

skrivit här att hon använder ganska mycke

6

Stesolid och Stilnoct

7 AT:

ah de e också

8 SG:

mm ibland Nobligan Distalgesic å Voltaren

9

också (.) Stesolid varje dag (.) börja ja

10

fundera liksom de kan [ju inte vara bra]

11 SPEC:

[de de e väl så]

12

här att kan vara så här hon skulle gott kunna

13

gå omkring med en grabbnäve diverse olika

14

tabletter och inte veta va hon tar (.) de

15

skulle inte förvåna mej ett dugg

16 PSYK:

mm

17 SPEC:

men hon har ju inte verkat påverkad när ja

18

har sett henne

19 AT:

[ja men hon]

20 KUR:

[nä men de] kan också vara hennes överdrivna

21

sätt

22 AT:

ja men hon säger så här till mej eh så

23

sa hon ba ja ska dricka lite vatten å så

24

säger hon ja de e sprit (.) jasså sa ja (.)

25

men du får lukta om du vill för de e de

26

inte (.) alltså de e såna saker

27 SG:

mm

28 AT:

å de har varit vid flera tillfällen

29 SG:

mhm mm

30 AT:

där hon har anspelat på [ja dricker aldri

31

men ja ska ta] mej en sup ungefär=

32 PSYK:

[till mej sa hon att hon inte

33

dricker alls]

34 AT:

=alltså så e de

35 PSYK:

de tycker inte jag

36 KUR:

men vi måste höra din sida också

Här samkonstruerar SPEC,
AT och SG den
introducerade
topiken som
problematisk,
vilket psykologen visar att
hon accepterar
genom sin minimala respons i
rad 16.

Här inleder arbetsterapeuten
avslutningen
av sekvensen
genom att
återanvända
till temat för
det inledande
yttrandet
(rad 1-2) och
återanvända
lexikala enheter
från detta.

I det första ledet introducerar alltså arbetsterapeuten den topik som senare kommer att utvecklas till en fullskalig diskussion: det misstänkta
missbruket. I det andra ledet får arbetsterapeuten respons från psykologen i form av ett häpet ”va?”. Det är dock inte arbetsterapeuten som i det
tredje ledet ensam utvecklar den introducerade topiken och positionerar
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den som problematisk. I stället sker detta genom en samkonstruktion
där såväl arbetsterapeuten som specialistläkaren och sjukgymnasten tillsammans positionerar topiken ”misstänkt missbruk” som någonting som
behöver diskuteras. Inledningsvis tar specialistläkaren, som uppmärksammat att sjukgymnasten Simon noterat i sina journalanteckningar
att patienten uppgett att hon tar stora mängder tabletter, på sig att i
rad 4-6 utvidga topiken från alkoholmissbruk till att omfatta även ett
problematiskt bruk av tabletter. Arbetsterapeuten ger sitt stöd till denna
utvidgning i rad 7, varpå sjukgymnasten Simon (som apostroferades av
specialistläkaren på rad 4) ytterligare bidrar till att etablera bilden av en
patient med ett problematiskt förhållande till diverse farmaka. Denna
samkonstruktion möts av en minimal respons från psykologens sida i
form av ett instämmande hummande (eller snarare mmande) (rad 16).
På rad 17 ser vi hur specialistläkaren i det fjärde ledet plockar upp den
topik som nu etablerats som någonting värt att diskutera, genom att invända mot sitt eget resonemang eller i alla fall öppna för att det inte
helt stöds av de iakttagelser av patienten som hon själv har gjort. Efter
ytterligare ett par bidrag, där kuratorn föreslår en annan möjlig tolkning
av den iakttagelse arbetsterapeuten rapporterat, inleder arbetsterapeuten
en avslutning av sekvensen, där hon återupprepar ett par lexikala element
från sitt inledande yttrande (”hon har anspelat på jag dricker aldrig men
jag ska ta mej en sup”, rad 30 utgör ett eko av det inledande ”hon anspelar
väldigt mycket på alkohol”, rad 1).  
Arbetsterapeuten lyckas alltså med att initiera en diskussion om
den fundering hon inledningsvis gav uttryck för. Så vitt jag kan bedöma enas teamet om att det sannolikt inte föreligger något missbruk i traditionell mening, även om patientens relation till tabletter
lämnar ett och annat att önska. De farhågor arbetsterapeuten hade
bekräftades inte, men det förtjänar att påpekas att detta inte är synonymt med att det initiativ hon tog till att ”pröva en tanke” misslyckades. Det hon sökte var inte primärt stöd för en viss uppfattning, utan en diskussion med kollegorna om en iakttagelse med
potential att inverka på teamets förståelse av patientens problem.
Nedan följer ett annat utdrag (exempel 26) som illustrerar hur
teammedlemmarna kan samkonstruera både den trevare som skickas ut
och positioneringen av den antydda topiken som problematisk.
Sjukgymnasten och arbetsterapeuten har inför teamkonferensen
pratat ihop sig om en patient som båda två har undersökt. De initierar
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ett ”Att pröva en tanke”-projekt genom att tillsammans skicka ut en
trevare för att få igång en diskussion om de problem som riskerar att
uppstå om teamet bedömer att patienten borde kunna gå upp i arbetstid. Själva diskussionen är här i huvudsak struken för tydlighetens skull.
Exempel 26. Id: Kvinna7 0_1_3:272-307

Led 1, topiken
introduceras
Led 2, respons
Led 3,
problemet
formuleras
Led 4, topiken
leder till
diskussion
Led 5, ihop
knytning

1 SG:

men ja tänkte att om man säger att de är lämplit blir

2

hon sjukskriven på heltid dåra? de var så ja tänkte

3 AT:

ja det är lite såna tankar vi har

4 KUR:

va säger du

5 SG:

jamen om vi nu säger att de här e lämplit för dej å då

6

så säger hon nämen då blir hon sjukskriven på heltid för

7

att liksom hon gör de inte

8 KUR:

men de [kan hon väl inte bli]

9

(22 rader diskussion om patientens arbetsplats utelämnade)

10 SPEC1:

finns de mer än halv arbetsförmåga?

11 AT:

nä ja [tror inte de]

12 SG:
13

[nä en halv va] å då tycker vi det e lämplit
hennes arbete

14 KUR:

de tycker ni ((skrattar))

15 SG:

jomen vi ville diskutera lite (.) mm

SG och AT
samkonstruerar
introduktionen
av topiken.

SG återanvänder
”lämplit” från
det inledande
yttrandet (rad
1), och ersätter
”tänkte” med
”tycker”.

Både sjukgymnasten och arbetsterapeuten använder begreppet ”tänka”,
tillsammans inte mindre än tre gånger på lika många rader (”jag tänkte
att” och ”det var så jag tänkte” i sjukgymnastens rad 1-2 och ”det är
lite såna tankar vi har” i arbetsterapeutens rad 3). Detta begrepp verkar,
tillsammans med begrepp som ”fundera”, ”tro” och ”undra”, fungera som
en signal för de andra teammedlemmarna om att det är fråga om en
trevare.
Det räcker dock inte med att använda dessa begrepp för att ett
yttrande ska bli igenkännbart som en trevare. Utöver de lexikala tentativitetsmarkörer som nämndes ovan(”fungera”, ”tro” och ”undra”) bidrar
också pauser, frågeintonation, olika typer av försvagande modifikationer
(t.ex. ”lite”, ”ibland”, ”kanske”, ”eventuellt”). Också introduktionen av en
ny (aspekt av en) topik, eller åtminstone en vinkling på topiken som
skiljer den från den topik som samtalet rört sig kring precis innan, och
det utrymme som lämnas för respons, medverkar till att detta och liknande yttranden blir igenkännbara som just en trevare.
Precis som när det gäller de andra strategierna för ”Att pröva en
tanke” återkommer lexikala enheter från den inledande turen i avslutningen av sekvensen. När det gäller just trevaren så används också något
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uttryck för mental aktivitet i det avslutande yttrandet, men här handlar
det inte om en upprepning av en lexikal enhet från inledningen utan en
modifiering. Det inledande ”tänka”, ”fundera”, ”tro” eller ”undra” ersätts
med ”tycker” eller ”är”. Ett inledande ”jag tror att X” blir ”jag tycker att
X” eller ”då är det ju X”.
Sjukgymnasten demonstrerar i ovanstående exempel på ett elegant
sätt att medlemmarna i teamet är medvetna om att de vid behov kan
iscensätta projektet ”Att pröva en tanke” – det sista yttrandet i exemplet
visar tydligt att det fanns en avsikt med den trevare som skickades ut.
Kuratorn driver lite med sjukgymnasten (”de tycker ni”, rad 34) efter
att sjukgymnasten i slutet av diskussionen själv föreslagit exakt samma
beslut som det som teamet redan hade enats om. (Ett ”vad var då meningen med den här diskussionen” hänger outsagt i luften.) Men sjukgymnasten låter sig inte bringas ur fattningen så lätt, utan motiverar
enkelt iscensättandet av ”Att pröva en tanke”-projektet med konstaterandet att ”jomen vi ville diskutera lite” (rad 35). Teammedlemmarna
utnyttjar alltså aktivt och medvetet teamkonferenserna som ett tillfälle
att tänka tillsammans.

9.4 Diskussion

Poängen med det kommunikativa projektet ”Att pröva en tanke” är alltså
inte kopplad till huruvida den topik som introduceras bemöts med hejarop från de andra teammedlemmarna, utan till att initiativet normalt leder
till en diskussion som har potential att leda till en fördjupad förståelse för
patientens situation. Det är värt att kontemplera det faktum att även en
diskussion som visar att den som tog initiativet nog oroade sig i onödan
och därför leder till att man utesluter att en viss typ av problem föreligger
alltså innebär en fördjupning av förståelsen. På samma sätt förhåller det
sig med diskussioner som inte leder till någon samsyn i den diskuterade
frågan. Det är inte bekräftelse och samsyn som är det utmärkande för ”Att
pröva en tanke”-projekten, utan möjligheten att få till en diskussion.
Det inledande ledet kan antyda vad som är potentiellt problematiskt med den antydda topiken på ett mer eller mindre tydligt sätt. Ibland kan det vara omöjligt att urskilja någon som helst markering av
att den topik som introduceras så som varande problematisk inom den
tur som utgör led 1 i ”Att pröva en tanke”-strukturen. Ändå följer de
andra teammedlemmarna mönstret, och följer upp den introducerade
topiken med en respons, som leder till en utveckling som leder till en
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diskussion. Förklaringen till detta torde vara den i teamet gemensamma
kunskapen om att vissa topiker är relaterade till potentiealla problem,
varför själva det potentiellt problematiska inte i sig behöver göras explicit. Teammedlemmarna har lärt sig att känna igen både de utmärkande
dragen för ett första drag i ett ”Att pröva en tanke”-projekt (”Jag funderar över…”, ”Jag undrar om inte…” etc.) och de vet vilka problem som är
återkommande. De är därför inte beroende av att den som introducerar
en viss topik explicit problematiserar den.
Det förekommer att det inte uppstår någon diskussion trots att
någon försökt starta ett ”Att pröva en tanke”-projekt, men det är mer
ovanligt. Dessa fall är dock också intressanta, eftersom det synes finnas
två, tämligen olika, anledningar till att en tanketråd inte plockas upp
i en allmän diskussion. Den ena är att det helt enkelt inte finns något
att diskutera eftersom de andra förstår vad som avses och håller med –
den inledande turen bemöts då med ett ”ja, jo, absolut” eller ”okej” från
en eller flera talare, och inte så mycket mer. Den andra är att den som
försöker sig på att initiera ett ”Att pröva en tanke”-projekt misslyckas
med att formulera sitt bidrag på ett sådant sätt att det känns igenom
som ett försök att inleda en diskussion av de andra teammedlemmarna,
och därmed inte får någon respons alls från de andra. Det förekommer
till exempel försök till trevare som saknar någon av de karaktäriserande
komponenterna, till exempel de lexikala tentativitetsmarkörerna. En bidragande orsak kan vara att den topik som introduceras i vanliga fall
inte kopplas ihop med problem, och om den då inte explicit problematiseras varken i led 1 eller led 3 så är det svårt för de andra teammedlemmarna att tolka försöket till ”Att pröva en tanke” på korrekt sätt. Sådana
försök har alltså vissa av de komponenter som karaktäriserar trevaren,
men möjligen inte tillräckligt många för att verkligen bli igenkännbara
som trevare (dessa fall ger inte intryck av att det är fel på tajmningen
av trevaren, utan det verkar vara just brister i formuleringen som gör
att yttrandet inte får någon respons). Dessa försök till trevare följs ofta
upp senare under samtalet med ett nytt, mer ”korrekt” formulerat försök
att lägga ut en trevare, där problematiseringen ofta också sker explicit.
Samma innehåll kan alltså återkomma, men med fler tentativitetsmarkörer, fler ”lite”, ”ibland” och ”kanske” samt en explicitgjord problematisering. Detta andra försök ger oftast utdelning i form av den respons
ifrån de andra teammedlemmarna som möjliggör en utveckling av topiken i den tredje positionen i sekvensen.
Utifrån ovanstående genomgång föreslår jag följande sammanfat178
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tande uppställning för att beskriva de olika metoder teammedlemmarna
använder för att implementera det kommunikativa projektet ”Att pröva
en tanke” (tabell 10).
Tabell 10. Sammanfattning av olika metoder ”Att pröva en tanke”.
Led

Talare

Innehåll

1. Initiativ

A:

”frågar”/”reflekterar”/”skickar ut en trevare”

2. Respons

B:

”förstår inte”

”utveckla”

”tycker inte jag” ”okej”

3. Utveckling

A/C:

”förklarar
tanken”

”utvecklar
tanken”

”motiverar
tanken”

4. Diskussion

X:

”fortsätter diskussionen”

5. Ihopknytning A/X:

”samtalet
fortsätter
med andra
ämnen”

”lexikalt eko från första ledet” + eventuellt uttryck för kognitiva processer som uttrycker högre grad av säkerhet jämfört med de tentativa
markörerna i led 1

Det inledande ledet kan bemötas på (minst) fyra olika sätt. Det första
är att den som responderar inte förstår vad det är den som initierat ”Att
pröva en tanke”-projektet menar, vilket i sin tur leder till ett förklarande
tredje led. Det andra är att den som responderar förstår eller anar vad det
är initiativtagaren vill säga, men vill att den antydda topiken ska utvecklas.
Detta leder till ett tredje led där det initialt antydda problemet utvecklas.
Det tredje är att den som responderar uttrycker en avvikande åsikt eller
bara markerar att vederbörande inte håller med om den tolkning av den
antydda topiken som respondenten (mer eller mindre rättvist) tror att
initiativtagaren vill ge uttryck för. Detta leder till att det tredje ledet bemöter invändningen eller bara vidhåller att X är, skulle kunna vara eller
skulle kunna bli ett problem. Den fjärde är att respondenten helt enkelt
håller med initiativtagaren, ofta genom att på ett eller annat sätt markera
att ”det har jag redan tänkt på” eller ”jag har en lösning på gång där”. Det
tredje ledet uteblir i dessa fall, eftersom samtalet där fortsätter i en annan
riktning. I samtliga de tre första fallen följs det tredje ledet upp av en
kortare eller längre diskussion om den topik som inledningsvis antyddes.
Det är också intressant att notera att det ihopknytande femte ledet i så
gott som samtliga fall innehåller en partiell upprepning av något element
från det första ledet, samt i vissa fall en modifiering av det uttryck för
kognitiva processer som använts i inledningen (”jag tror att…” i första
ledet byts ut mot ”jag tycker att…” i det femte ledet). Detta tycks bidra
till att tydliggöra att projektet nått sin avslutning.
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Utmärkande för samtliga initiativ till ”Att pröva en tanke” är att
det synes finnas en mer eller mindre medveten avsikt med att använda
just detta format. Det tycks som om teammedlemmarna använder detta
format just när de har något att säga som de vill att övriga teammedlemmar ska ta ställning till. Det används inte för de enklare kompletteringarna av information, utan framför allt i samband med att någon
vill uppmärksamma teamet på någonting som möjligen förbisetts i diskussionen, något som de andra kanske sett men inte fäst så stor vikt vid
etc. Många gånger används ”Att pröva en tanke” för att värdera eller
ifrågasätta någonting som har sagts, eller för att initiera en gemensam
reflektion över konsekvenserna av ett förslag eller ett beslut.
En möjlig anledning till detta är att det är både vanligt och socialt
oproblematiskt att komma med eller begära kompletterande information
knuten till de topiker som har en tydlig ”ägare”. Kompletteringar inom
de topiker som är kopplade till flera teammedlemmars, eller rent av allas,
ansvarsområden kräver dock ett lite mer eftertänksamt sätt att formulera
sig. Detta gäller särskilt sådana topiker som i sig själva har en viss laddning, som frågor om exempelvis missbruk eller om en patients ovilja att
medverka till att en utvärdering av arbetsförmågan kan genomföras. Det
gäller också sådana topiker som rör sig på det jag kallar metanivån, alltså
där teamet lyfter diskussionen till ett mer principiellt plan. En förklaring
till att man i det senare fallet ofta initierar sådana diskussioner med hjälp
av ”Att pröva en tanke” är att ett initiativ till en sådan diskussion kan
tolkas som en kritik mot en tolkning, ett förslag eller ett fattat beslut.
Det finns en viktig skillnad mellan de möten Ford studerat och
teamkonferenserna, vilken spelar roll för hur jag tolkar ”Att pröva en
tanke”-projektens funktion. Ford menar att själva det faktum att yttranden som syftar till att problematisera det någon annan sagt formuleras
defensivt, visar att handlingen att problematisera någonting i sig själv
är problematisk. Hon tycks dra denna slutsats utifrån resonemanget att
måltavlan för problematiserandet i hennes studie är tankar som framförts av ”highranking members of the [studied] group”, och att de som står
för problematiserandet inte själva är ”highranking” (Ford 2008:120).
Det är alltså inte förslag vilka som helst som problematiseras i Fords
studie, utan det hon har studerat är problematiseringar som görs i en
tydligt asymmetrisk relation, där den underordnade problematiserar det
den överordnade sagt. Här handlar det alltså verkligen om disaffiliative
actions. Problematiseringarna är i Fords fall problematiska eftersom de
också är kopplade till en grundläggande maktobalans i de arbetsgrupper
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Ford studerat. Så är inte fallet när det gäller teamkonferenserna. I teamet
är det en självklarhet att tolkningar och förslag ska utsättas för kritisk
prövning. Själva poängen med att sätta ihop ett team med företrädare
för olika professioner är ju att de ser olika saker och att de ser samma sak
på olika sätt. Det finns alltså inte någonting grundläggande problematiskt med att ifrågasätta andras perspektiv – tvärtom är det meningen att
dessa skilda perspektiv ska komma till uttryck och brytas mot varandra
för att skapa förutsättningar för en djupare förståelse av problemen. Däremot finns det goda anledningar att göra detta på ett sätt som inte är
ansiktshotande (face threatening, Goffman 1955, Brown och Levinson
1987) för någon av de inblandade. Utöver vår fundamentala önskan att
inte i onödan utsätta oss själva eller andra för ansiktshotande handlingar
är anledningen helt enkelt att teammedlemmarnas uppgiftsorienterade
inställning till samtalen gör att goda sociala relationer, vilka möjliggör en
kontinuerlig dialog, är det önskvärda tillståndet. Det är eftersträvansvärt
att minimera risken att störa dialogen och slippa lägga ner tid och energi
på att reparera de sociala relationerna på det sätt som är av nöden om någon upplever att dennes ansikte är hotat. Lösningen är att uttrycka sig på
sätt som så att säga är socialt smidiga, det vill säga som bevarar ansiktet
hos den som initierar ”Att pröva en tanke”-projektet och den som exempelvis blir ifrågasatt. Detta kan sannolikt också förklara varför trevare är
en så pass populär strategi: den ger möjlighet att retirera om den fundering som man ger uttryck för möter invändningar, utan att man riskerar
att förlora ansiktet. Man har ju trots allt bara skickat ut en trevare, haft
en liten fundering – inte investerat hela sin prestige i ett tydligt uttryckt
ställningstagande – och kan därför dra sig tillbaka med äran i behåll om
det skulle visa sig att man enligt sina kollegor har tänkt en smula tokigt
eller rent av är fullständigt ute och cyklar.
Jag vill poängtera att ”Att pröva en tanke”-projekten tycks handla
om att försöka rama in den aktuella topiken som någonting som man behöver få veta mer om eller någonting som skulle kunna vara ett problem
som är relevant för samtliga teammedlemmar. En viktig komponent synes vara att undvika att låsa sig själv eller de andra i några positioner på
förhand (t.ex. i en försvarsposition, i hävdandet av en viss uppfattning
etc.), för att i stället skapa en kommunikationssituation där alla dörrar
hålls öppna och där det går att ha en genuint förbehållslös diskussion. Jag
vill också poängtera att detta med att uttrycka sig på ett sätt som är smidigt innebär att man visar respekt inte bara för de andras professionella
kompetens utan också för dem som kollegor och medmänniskor (detta
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är också en väsentlig del av orienteringen mot att vara teammedlem – en
del av den interprofessionella kompetensen – som jag har varit inne på
tidigare). Genom att använda sig av ”Att pröva en tanke” uttrycker sig
teammedlemmarna på ett smidigt sätt. De orienterar sig därmed både
mot den övergripande organisatoriska uppgiften och de mellanmänskliga relationerna inom teamet.
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I det här avsnittet visar jag hur teammedlemmarna gör för att förhandla sig fram till och fatta beslut i stora och små frågor som rör patienterna, och som samtliga teammedlemmar kan stå bakom.

10

Förhandling och
förankring

I detta kapitel redovisas resultaten av en interaktionsanalys som riktat
in sig på frågan om hur teammedlemmarna gör för att fatta beslut tillsammans, i såväl stora som små frågor. Teammedlemmarna menar att
de gemensamma besluten är mycket centrala för deras arbete, särskilt
för det självständiga arbetet utanför teamkonferenserna, eftersom de
då behöver vara säkra på att de arbetar utifrån samma beslut som kollegorna och därigenom inte riskerar att till exempel i onödan förvirra
patienterna. Följande fråga besvaras i detta kapitel:
• Hur gör teammedlemmarna för att fatta beslut under
teamkonferenserna?
Naturligtvis är inte alla beslut som rör teammedlemmarnas arbete underställda teamet som helhet, utan en hel del beslut som rör det löpande
arbetet fattas genom samtal i korridoren eller av den enskilda teammedlemmen på egen hand. En stor del av besluten fattas dock under
teamkonferenserna, och det är dessa beslut som analysen grundas på.
Tidigare studier av beslutsfattande, som grundats på interaktionsanalyser av samtalsdata, visar att det är svårt att identifiera när ett beslut har
fattats och inte sällan till och med om något beslut har fattats (Boden
1994, Miller, Hickson och Wilson 1996, Sarangi och Roberts 1999b).
Detta beror bland annat på att beslutsfattande är en aktivitet som sker
stegvis och där de olika stegen bygger på varandra (Boden 1994, 1995).
Beslut är svåra att koppla till ett enskilt yttrande. Snarare har de en (för
analytikern) undflyende, ”efemeral” kvalitet (Huisman 2001). Huisman
menar att beslut under möten i en organisation bäst förstås som processer där ett visst tillstånd, och till detta tillstånd kopplade potentiella
framtida scenarion, diskuteras och utvärderas. Det vi kallar för ”beslutet”
i en viss fråga, och tänker på som någonting konkret som vi kan skriva
ner, utgå ifrån i vårt arbete och sprida till de som inte var närvarande vid
mötet etc., utgör snarare resultatet av det utforskande av möjliga vägar
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framåt och de konsekvenser olika vägval kan leda till som vi ägnar oss åt
under mötet (Huisman 2001). Det finns ofta ett reellt beslutsfattande,
som växer fram under kanske många möten och enskilda överväganden,
och ibland ett formellt beslutsfattande i likhet den typ av beslutsfattande
som sker under ett sammanträde.
Besluten under teamkonferenserna kan delas in i två grupper med
olika karaktär: externt respektive internt orienterade beslut. Med externt
orienterade beslut avses sådana som riktar sig till personer eller institutioner utanför teamet, framför allt de beslut som fattas vid vecka 3-samtalet om patientens arbetsförmåga och som ligger till grund för det
utlåtande som har Försäkringskassan som sin främsta mottagare. Med
internt orienterade beslut avses sådana som rör teamets löpande arbete
inom ramen för utrednings- och rehabiliteringsprogrammen. Det kan
gälla sådant som hur teammedlemmarna ska förhålla sig till en patients
oro för att smärtan som han eller hon upplever beror på en ännu inte
upptäckt cancersjukdom, eller vilken typ av träning som en patient bäst
skulle kunna klara av att fortsätta med på egen hand.

10.1 Externt orienterade beslut

De externt orienterade besluten kännetecknas av något som skulle kunna kallas budgivningssessioner. En budgivningssession är en sekvens där
olika teammedlemmar till exempel meddelar de andra vad de på egen
hand kommit fram till skulle kunna vara en lämplig grad av arbetsförmåga för en viss patient, varpå ett beslut fattas.
Budgivningssessioner förekommer framför allt i de frågor där det
finns på förhand givna alternativ att  ta ställning till, som exempelvis
under vecka 3-samtalen då beslut ska fattas om nedsättningen av patientens arbetsförmåga (vilken i enlighet med de regler som gällde vid
inspelningarna graderas i intervall om 25 procentenheter, det vill säga
0, 25, 50, 75 eller 100 procent), nedsättningens varaktighet (vilken vid
tiden för inspelningen kunde sättas till 1 år, 2 år, 3 år eller ”varaktigt”,
det senare motsvarar det som populärt kallats sjukpension), arbetets
lämplighet (om patienten har en anställning) samt huruvida teamet tror
att patienten kommer att kunna ha nytta av att delta i rehabiliteringsprogrammet och därför ska remitteras dit.
En sådan budgivningssession kan se ut som i vecka 3-samtalet nedan (den uppmärksamme läsaren känner igen detta utdrag från avsnittet
om diskussionsfasen i kapitel 7, exempel 10):
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Exempel 27. Id: Man1 1_1_1:251-306
1 SPEC1: ja ja har en känsla av att man inte ska röra den
2

där medicineringen just nu

3 SPEC2: nä
4 KUR:

de tror inte ja heller

5

((äggklockan piper, USK stänger av den efter att

6

den pipit 5 s))

7 KUR:

hans arbetsförmåga ra?

8

(3.0)

9 AT:

ja:a vi tänker oss sjuttifem

10

(6.0)

11 KUR:

de tycker ja var trevlit att du sa (.) (skrattar)

12 AT:

ja

13 KUR:

för att han va alltså ens egen tro e ju femti va

14 AT:

a:

15 KUR:

varken mer eller mindre

16 AT:

nä: (.) men han har så stora möjligheter (ja)

17 KUR:

a:

18 AT:

att ta paus också

19 KUR:

a:

20 AT:

på de här jobbet alltså han e på en exemplarisk

21

arbetsplats

22 KUR:

.hh

23 AT:

alltså han kan ta paus i två timmar om han behöver

24

gå en promenad de var inga problem=

Första budet

Andra budet

25 SPEC1: =har han lönebidrag på de där jobbet?
26 AT:

[ing]en aning

27 KUR:

[näe]

28 AT:

[[nä]]

29 KUR:

[[näe]] de här har han fixat själv

30 AT:

han har ordnat de själv (.) de e en vän till

31

honom

32 KUR:

a:

33 AT:

[och] arbets

34 SPEC1: [okej] så de finns möjlighet han har möjlighet att
35

utöka till sjuttifem

36 AT:

ja vi frågade om de på arbetsplatsen å de var

37

inga problem å dom ser honom mer som att han är

38

en ärlig och bra kille å det är viktigare (.) vi

39

behöver såna som [förnamn] sa dom rent ut

40 SL1:

mm

41 AT:

å han är en bra kille å han gör ett bra jobb å de e

42

jättekul att höra

43

(1.0)
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44 AT:

så vi tycker sjuttifem

45 SG:

mm a: absolut

46 SPEC1: va tänker du da?
47 ST1:

ja också sjuttifem (ohörbart)

48 SPEC1: mm ja tycker de går (.) å stå för de i ett
49 ST1:

mm ja

50 AT:

mm

51 SPEC1: för nån nedsättning finns de
52 AT:

ja de gör de

53

(2.0)

54 KUR:

mm

55 SPEC2: ((tangentbordsknatter))
56

(1.0)

57 SPEC2: för hur lång tid då?

Upprepning av
första budet
Ansluter sig till
första budet
Här skriver
SPEC2 ned att
teamet enats
om att patien
ten bedöms ha
75% arbetsför
måga
Nästa budgiv
nings-session
tar vid

Kuratorn gör på rad 7 tydligt att samtalet nu går in i beslutsfasen och
att den första budgivningssessionen bör röra patientens arbetsförmåga.
Arbetsterapeuten lämnar, å sina och sjukgymnastens vägnar, ett första
bud (rad 9) som ligger på 75 procents arbetsförmåga. Detta följs upp
av ett (något tveksamt uttryckt men ändå urskiljbart) alternativt bud
om 50 procent från kuratorn själv på rad 13. En rimlig tolkning av det
hon säger, sett mot bakgrund av tidigare diskussioner under såväl detta
samtal som andra, är att kuratorns personliga bedömning före teamkonferensen var 50 procent, men att hon är lättad över att arbetsterapeuten
och sjukgymnasten föreslår 75 procent (sannolikt med tanke på patientens relativt sett låga ålder och goda relation till arbetsgivaren). Argumenten bakom arbetsterapeutens förslag om 75 procent tydliggörs, och
den av specialistläkarna (SPEC1) som är handledare för den ST-läkare
som haft kontakt med patienten kontrollerar med arbetsterapeuten att
arbetsgivaren är med på att patienten går upp i arbetstid (rad 34-35).
Specialistläkaren vänder sig därpå till sin adept för att förmå honom
att också lämna ett bud, och han instämmer i att 75 procent verkar lagom. Samtliga de teammedlemmar som har lämnat bud i diskussionen
instämmer därefter i det rimliga i denna bedömning, varpå den andra
specialistläkaren (SPEC2), som för anteckningar i den digitala journal som alla kan läsa i realtid genom projektionen, skriver därefter in
att teamets bedömning är att patientens arbetsförmåga är 75 procent.
Därefter öppnar SPEC2 för nästa budgivningssekvens genom att leda
över samtalet till nästa delaktivitet och dito topik (bedömning av nedsättningens varaktighet).
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Budgivningssessionen ovan, liksom övriga budgivningssessioner
i denna typ av frågor, vilar alltså på de statiska och stängda kategorier som Försäkringskassan använder i sitt arbete. Enligt de regler som
gällde vid tiden för datainsamlingen kunde en sjukskrivning bara omfatta antingen 0, 25, 50, 75 eller 100 procent. Följaktligen finns det en
begränsad mängd alternativ att föreslå i en budgivning som den ovan,
och det i sig är sannolikt en av förklaringarna både till att en sådan budgivning kan uppstå och till att teammedlemmarna synes ha så lätt att
förstå vilka bud som lagts och när konsensus nåtts. Den uppenbara budgivningen följs ofta av den typ av mycket återhållsamma avstämning av
att samtliga teammedlemmar är med på noterna som kan skönjas på
raderna 48-54.
Någon specifik beslutsfas kan inte urskiljas, utan besluten växer
fram som resultat av budgivningen med därpå följande förhandlingar
i olika frågor under diskussionsfasen. Det är dock inte helt ovanligt att
någon av teammedlemmarna formulerar ett förslag till beslut, vilket ibland (men långt ifrån alltid) förankras explicit (ibland mycket tydligt ”är
vi nu överens om X?”, ibland mindre tydligt). Det förekommer också att
en teammedlem under ett senare skede i interaktionen, och ibland inte
förrän samtalet om nästa patient påbörjats, återkommer till den aktuella
frågan och det beslut som fattats. Detta gäller framförallt i sådana fall då
den som återöppnar den aktuella topiken är osäker på vilket beslut som
fattats och vill ”dubbelkolla” detta, alternativt då vederbörande kommit
att tänka på någonting som eventuellt skulle kunna leda till en omprövning av det redan fattade beslutet.

10.2 Internt orienterade beslut

Budgivningssessioner förekommer också i andra sammanhang där det
finns ett givet antal möjliga alternativ, exempelvis datum eller tider för
ett möte mellan patienten och en eller flera av teammedlemmarna som
inte ingår i det gruppgemensamma utrednings- eller rehabiliteringsprogrammet utan måste läggas in på en tidpunkt som passar samtliga
inblandade (inklusive patienten, som då ges röst av någon som har god
koll på patientgruppens schema för den aktuella tidpunkten).
Budgivningssessioner förekommer dock också vid andra interna
beslut, som exempelvis när teamet diskuterar om en viss patient ska
remitteras till enheten för trafikmedicin för en utredning om de synproblem han menar sig ha. Man skulle kunna tro att de enda beslut
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som kan komma ifråga är ja eller nej, men så enkelt är det inte. I stället
kommer flera olika bud. Ett är att patienten ska skickas till enheten
för trafikmedicin, men först efter att en vanlig synundersökning genomförts av den läkare som är ansvarig för patienten (eftersom denna undersökning inte förväntas ge tillräcklig information, men ändå
rimligen måste genomföras). Ett annat bud är att patienten inte ska
skickas till enheten för trafikmedicin om inga observationer i andra
situationer görs den närmaste veckan som indikerar att detta skulle
behövas. Ytterligare ett bud specificerar detta till att gälla indikationer på PTSD-symptom (post-traumatiskt stress-syndrom, ett tillstånd
som är vanligt efter traumatiska upplevelser exempelvis under krig och
som kan yttra sig bland annat i kraftig och hastigt påkommen ångest, vilken i sig skulle kunna leda till trafikfarligt beteende på grund
av de koncentrationssvårigheter som en sådan ångestattack leder till).
Teammedlemmarna enar sig så småningom om att psykologen ska tala
med patienten om de PTSD-symptom som p.sykologen misstänker
att patienten upplever, även om patienten och psykologen inte hittills
kommit in på denna fråga under sina samtal. Det underliggande argumentet, som aldrig explicitgörs under teamkonferensen utan som
framkommit under intervjuer med psykologerna, är att det i vissa kulturtraditioner (inte nödvändigtvis sådana som vi upplever som ”främmande”) är vanligt att inte vilja medge (alternativt att inte själv uppleva) att man lider av psykologiska besvär som ångest, eftersom sådana
besvär traditionellt beskrivs i andra termer, exempelvis i form av fysiska
problem som exempelvis huvudvärk. I det aktuella fallet skulle alltså
det patienten beskriver som synproblem kunna tolkas som symptom
på djupare, psykologiska problem som skulle kunna vara en följd av de
traumatiska upplevelser av tortyr och flykt som patienten berättat för
psykologen om.
Den typ av budgivningssession som det är fråga om i detta och liknande fall, skiljer sig från de budgivningar som är relaterade till statiska
uppsättningar av alternativ, som exempelvis graden av nedsättning av
en patients arbetsförmåga. Medan buden i sådana fall är mycket korta,
ofta bestående av ett enda ord som exempelvis ”femti”, är buden i de fall
som liknar diskussionen om Trafikmedicin avsevärt mer komplexa och
uppbyggda som argument, ibland i flera led. Budgivningen blir i dessa
sammanhang också mera komplex och liknar snarare en förhandling
där fördelar och nackdelar med de olika buden, samt de konsekvenser
de kan tänkas leda, till vägs mot varandra.
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I motsats till dessa tydligt identifierbara budgivningssessioner är
dock många av de interna besluten som rör teamets vardagliga verksamhet, i stället av den undflyende karaktär som beskrivs av bland andra
Huisman (2001). Det normala när det gäller beslutsfattande i grupper
av olika slag, precis som under de arbetsmöten som Huisman studerat,
är ju att vi i efterhand kan vara överens om att ett beslut har fattats,
och i många fall också vilket beslutet är. Samtidigt kan det vara så gott
som omöjligt att identifiera en specifik punkt eller sekvens under ett
samtal där beslutsfattandet sker (Boden 1994, Huisman 2001, Sarangi
och Roberts 1999b). Detta gäller också en stor del av besluten under
teamkonferenserna.

10.3 Bordläggning och kompromisser

Det förekommer att teamet inte kan enas, trots att de bud som inkommit i en viss fråga noga har övervägts. I dessa fall använder sig teammedlemmarna av två huvudsakliga alternativ: bordläggning av frågan
eller någon form av kompromiss. Att beskriva det första alternativet i
termer av bordläggning är inte helt rättvisande, eftersom det för tankarna till den formella beslutshantering som brukar prägla till exempel möten i en bostadsrättsförenings styrelse. Endast undantagsvis ”bordläggs”
frågor på ett sådant explicit sätt som sker i sådana sammanhang, och
själva termen bordläggning används aldrig inom teamet. I stället skjuts
vissa frågor helt enkelt på framtiden, ofta genom att teammedlemmarna
går vidare till nästa topik och/eller delaktivitet och på så sätt helt enkelt låter samtalet fortsätta utan att enighet har nåtts i den fråga som
nyss diskuterades. Relativt ofta tilldelas någon uppgiften att samla in
mer information i en viss fråga för att återkomma med denna vid nästa
teamkonferens – avsaknaden av relevant information är den vanligaste
orsaken till att det inte går att fatta beslut, oavsett om dessa är explicit
uttryckta eller av den mer vardagliga karaktär som beskrivs ovan.
I vissa fall kan man dock inte dröja med att fatta beslut, eftersom
den externa ramen för teamkonferensen inte alltid medger dröjsmål.
Teamets arbete sker ju inte i ett vakuum, utan utgör en del i ett komplext
nät av socialt handlande, där många delar är beroende av varandra. Om
patienten exempelvis ska skrivas ut veckan som kommer, kan man inte
dröja med att fatta beslut om vilka förslag som ska lämnas till arbetsgivaren vad gäller eventuella anpassningar av patientens arbete. I dessa fall
måste teammedlemmarna alltså kompromissa sig fram till ett beslut.
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Det är inte självklart vilka beslut som ska beskrivas som fattade i
konsensus och vilka som ska beskrivas som beslut grundade på kompromisser, det handlar snarare om en glidande skala. I den ena änden återfinns mycket enkla avstämningar av olika teammedlemmars syn på en
viss fråga, där det visar sig att alla gör ungefär samma bedömning. I den
andra änden återfinns beslut där olika teammedlemmar förfäktar skilda
ståndpunkter, och där man återkommer till samma aspekt av en topik
gång på gång utan att komma vidare i samtalet. I vissa fall konvergerar
så småningom ståndpunkterna, efter olika modifieringar som innebär
att de kan närmas till varandra. Detta gradvisa närmande av olika ståndpunkter, där alla inblandade får göra vissa eftergifter, motsvarar det som
i dagligt tal avses med en kompromiss. I andra fall, såsom i exemplet
nedan, är det i stället någon av ”kombattanterna” som meddelar att hon
eller han kapitulerar, det vill säga ger sig.
Utdraget nedan (exempel 28) är hämtat från diskussionen om patientens arbetsförmåga, eller snarare nedsättningen av densamma. Diskussionen om nedsättningen har när vi kommer in i samtalet pågått under nästan tio minuter, vilket är ovanligt lång tid. En av de aspekter där
det råder motsättningar mellan teammedlemmarna är frågan om det
nuvarande arbetet ska anses lämpligt, eller om det ska förklaras olämpligt (vilket i så fall sätter igång särskilda processer, i första hand hos
arbetsgivaren för att hitta ett lämpligare arbete inom företaget, i andra
hand hos arbetsförmedlingen, om en intern omplacering inte är möjlig).
Kuratorn menar att arbetet är olämpligt, medan arbetsterapeuten och
sjukgymnasten menar att det skulle kunna vara lämpligt under förutsättning att patienten får hjälp att lära sig hantera de krav som följer av
arbetsuppgifterna, men att halvtid oavsett arbetsplats och arbetsuppgifter är max vad patienten kan klara av eftersom patienten blir så pass
påverkad av sin medicinering. När vi kommer in i samtalet argumenterar arbetsterapeuten och sjukgymnasten än en gång för sin ståndpunkt.
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Exempel 28. Id: Kvinna1 1_6_2-1_6_3:659-675
1 AT:

ja tror att man skulle kunna komma hon är väldit

2

mottagli för att ta till sej saker i ett rehabprogram

3

som hon kan dra nytta av

4 SPEC2: ja:
5 KUR:

man kan säga halvtid (.) då? (.) där?

6 SPEC1: [ja (.) ja sku-]
7 AT:

[ja halvtid de e] väl de vi har tänkt [i så fall]
[vi har fun]derat på

8 SG:
9 AT:

femti procent

10 KUR:

i de här jobbe?

11

(1.0)

12 SG:

ja i eller utanför (.)

13 KUR:

ja ja ger mej

14 AT:

((skrattar till))

15 KUR:

((skrattar också))

16 SG:

allså nån (.) vi har haft skitsvårt för de just därför att

17

hon är liksom sederad eller vad man ska säga att hon inte e me

Arbetsterapeuten och sjukgymnasten, som är de som har varit på besök
på patientens arbetsplats, menar att patienten skulle kunna arbeta 50
procent på sin arbetsplats under förutsättning att hon får hjälp att hantera de krav som arbetet ställer på henne (på rad 7-8 uttrycker de samma
tanke i två överlappande yttranden). Båda specialistläkarna tycks stödja
dessa resonemang (rad 4 respektive rad 6) och efter att kuratorn ställt
två frågor som ytterligare en gång klarlägger de andras uppfattning (rad
5 ”man kan säga halvtid då? där?” och rad 10 ”i de här jobbe?”) så deklarerar hon på rad 13 ”ja ja ger mej”. Detta yttrande möts av ett kort
skratt från arbetsterapeuten, varpå också kuratorn skrattar till – båda
dessa skratt har den form som brukar kopplas ihop med spänningsreduktion och återställande av face snarare än med uttryck för humor
eller liknande (Adelswärd 1991). Sjukgymnasten följer också upp detta
med att konstatera att bedömningen varit svår, vilket kan uppfattas dels
som en kommentar som bidrar till att avrunda diskussionen, dels som
ansiktsarbete å kuratorns såväl som hans och arbetsterapeutens vägnar.
Även detta att ge sig ses alltså av teammedlemmarna som en form
av kompromiss, något som flera spontant berör i intervjuer. Det finns
tre anledningar till detta: två informella som teammedlemmarna ofta
refererar till i intervjuer och andra samtal, och en formell, som endast
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undantagsvis berörts i intervjuerna men som utgör ett fundamentalt
element i varje teammedlems professionella kompetens.
Den första informella anledningen till att teammedlemmarna ibland väljer att ge sig i en diskussion, och att göra detta på det explicita
sätt som kuratorn elegant illustrerar ovan, är att teamets beslut sällan
handlar om ”liv eller död, åtminstone inte direkt eller vi har i varje fall
tid på oss att utvärdera och ändra oss” (citat ur en intervju). Ibland är
det bättre att fatta ett beslut, även om det går emot vad någon enskild
teammedlem anser verkar vara det rätta, än att låta bli att fatta ett beslut.
Detta beror på att det ofta gäller frågor som inte är livsavgörande (exempelvis huruvida teamet ska kalla patientens anhöriga till ett separat
möte eller inte för att diskutera patientens situation i hemmet) och där
beslutet lätt kan föras upp till diskussion på nytt om någon teammedlem anser det vara påkallat. Men kan också förstås som en orientering
mot de externa ramarna för mötet – i det här fallet en orientering mot
att det är viktigare att hålla tiden och inte låta diskussioner i mindre
viktiga frågor dra ut i det oändliga än att på varje punkt nå konsensus.
I exemplet ovan kan man ana att denna orientering mot tidsramarna är
extra levande för kuratorn, som initierar övergången från rapporteringsfasen till diskussionsfasen genom att konstatera att ”men vi måste ska vi
bedöma nu har de gått en halvtimme”. Hon är alltså mycket medveten
om att teamet redan pratat om samma patient i 30 minuter (den normalt tilldelade tiden per patientdiskussion är som tidigare nämnts 10
minuter), vilket sannolikt bidrar, tillsammans med det faktum att hon
har fyra personer emot sig, till att hon väljer att ge sig.
Den andra informella anledningen som teammedlemmarna anger
som förklaring till att de ibland så explicit ger sig är att de vet att det vid
nästa teamkonferens kommer att vara någon annan som får ge sig – sett
i ett större perspektiv tycks teamet nämligen sträva efter jämvikt i detta
avseende, vilken minskar den prestigeförlust som annars skulle kunna
förknippas med att ge sig. Den som ger sig vid ett visst tillfälle kommer
med största sannolikhet inte vara den som behöver ge sig nästa gång,
eller åtminstone inte gången därpå.
Den formella förklaringen till att teammedlemmarna understundom ger upp sin position på ett sätt som kan ses som relativt lättvindligt
mot bakgrund av att det ändå är en aspekt av patienternas liv som i
någon mening ligger i vågskålen i många diskussioner, är att samtliga
teammedlemmar har ett professionellt ansvar för de beslut som fattas.
Läkarna har det övergripande medicinska ansvaret, men varje team192
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medlem har ett eget ansvar kopplat till sin profession, vilket innebär
att den som inte är beredd att ta ansvar för ett visst beslut har rätt att
reservera sig mot beslutet. Detta sker dock inte vid något tillfälle under
tiden för fältarbetet, och ingen av teammedlemmarna har heller nämnt
att de varit med om att så skett vid något annat tillfälle. Trots att denna
formella rättighet (och skyldighet) att i fall där den enskildes professionella kompetens leder henne eller honom till slutsatsen att ett visst
beslut skulle vara olämpligt eller direkt farligt för patienten, tydliggöra
sitt ställningstagande inte verkar tas i bruk, så är alla ändå medvetna om
att den finns. Den som ger sig gör alltså det i vetskap om att om vederbörande på goda grunder skulle vilja stå på sig så finns alltid rätten att
reservera sig mot teamets beslut.

10.4 Diskussion

En av de saker som teammedlemmarna beskriver som ytterst centrala
i kommunikationen med patienterna är att alla i teamet ”talar samma
språk” och att de ”har en enad front” (citat från intervjuer). Patienterna
har många gånger en mycket lång vårdhistoria, och har inte sällan delgivits många olika och motsägelsefulla hypoteser om anledningarna till
sin smärta av de vårdgivare de sökt hjälp hos.
Teammedlemmarna menar att en av deras viktigaste insatser är att
kunna utreda och beskriva för patienten vad deras smärta beror på, och
att det är viktigt att ”alla säger samma sak” till patienterna när det gäller
denna fråga såväl som i många andra avseenden. Det är alltså viktigt för
dem att diskutera tills de kommit fram till en delad syn på en mängd
frågor som handlar om hur de förstår och ser på patienternas nuvarande
situation och vad som har lett fram till den, samt patienternas problem
och möjligheter. Detta gör att de stöter och blöter vardagliga spörsmål
på ett sätt som kanske kan uppfattas som onödigt tidsödande för den
som inte är insatt i teamets sätt att arbeta (en viss förundran inför detta
omständiga diskuterande är också något som en del ST-läkare gett uttryck för i mer informella sammanhang). Men för teammedlemmarna
är det alltså centralt att ”alla är överens och att alla förstår vilken linje
som gäller” (citat från intervju).
Möjligen bidrar detta förhållningssätt till att det inte finns någon
tydlig maktstruktur som manifesterar sig i samtalen genom att någon
enskild person på grundval av den information som framkommer fattar
besluten och snarast informerar de andra om vad han eller hon kommit
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fram till. I stället är det verkligen så att besluten i teamet växer fram
dynamiskt, och att uppslutningen kring vad man kommit fram till är
stark – inte för att beslutet har fattats av någon vars position bjuder
de andra att foga sig, utan för att det verkligen är väl förankrat bland
samtliga teammedlemmar. Visserligen har läkarna ett särskilt ansvar13
för de beslut som fattas, och de andra teammedlemmarna tillerkänner dem därför rätten att komma med en utslagsröst i de sällsynta fall
då teammedlemmarna inte kan enas om en gemensam ståndpunkt –
men i praktiken utnyttjas denna vetorätt endast mycket sällan. Detta
är särskilt intressant eftersom samtal av denna typ i den internationella
litteraturen ofta beskrivs som en arena för läkarnas dominans (se t.ex.
Long m.fl. 2002). Teamkonferenserna framstår därmed i allra högsta
grad som demokratiska samtal och som ett uttryck för något som skulle
kunna kallas kollektivt beslutsfattande. Drivkraften att så långt det är
möjligt fatta beslut i konsensus, i andra hand kompromissa sig fram till
konsensus och i tredje hand helt enkelt ge upp sin position – vilket så
länge detta inte är förenat med risker för patienten är relativt oproblematiskt i en icke-akut verksamhet som smärtrehabilitering – är alltså
stark.
En annan aspekt som förtjänar att lyftas fram är att buden under en
budgivning, framför allt i de fall där det gäller beslut som saknar på förhand givna alternativ, i hög grad har karaktär av argument. Själva budgivningen kan ses som en argumentation som precis som Billig (1987)
beskriver uppstår in situ, snarare än som en konsekvens av på förhand
väl genomtänkta och övervägda alternativ. Just när det gäller de formella och externt orienterade besluten vid bland annat vecka 3-samtalen
har teammedlemmarna ofta på förhand tänkt igenom vilka bud de vill
lämna i respektive fråga, men så är inte fallet i mer internt orienterade
frågor och frågor där tydliga och på förhand givna alternativ saknas.
Detta, tillsammans med svårigheterna att i efterhand reda ut exakt
hur teamet kom fram till ett visst beslut, kan leda till en tolkning som
beskriver detta som någonting problematiskt. Borde inte alla ha tänkt
igenom hur de vill ha det före teamkonferensen? Borde inte alla beslut lyftas upp och fram och underkastas någon sorts mer formaliserat
beslutsfattande, så att man säkert vet vad man har beslutat och varför?
Min uppfattning är dock att båda dessa aspekter av beslutsfattandet
13 Ur juridisk synvinkel är dock ansvarsförhållandena, såväl när det gäller läkarnas så kal�lade övergripande medicinska ansvar som de andra professionernas ansvar, långt ifrån
självklara. För en närmare diskussion om detta, se Lundgren och Molander 2008.
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är ett effektivt resultat av den dynamiska miljö i vilken besluten fattas.
Precis som Iedema (2006, 2007) menar jag att detta inte är tecken på
felaktigheter som behöver åtgärdas, utan tecken på den sofistikerade
och mycket komplexa miljö som hälso- och sjukvården av idag utgör.
Det är också ett tecken på teammedlemmarnas stora tillit till varandra – de behöver inte förebereda sig inför diskussionerna genom att
på förhand mejsla ut sina ståndpunkter och argumenten för dem, utan
kan förlita sig på att de i ett samtal med kollegorna kommer att nå
fram till nya insikter, vilka de inte ens hade kunnat föreställa sig på
egen hand. Ett exempel är en av ST-läkarna som reflekterar över just
detta i samband med ett beslut som teamet har fattat. Beslutet innebär
att en viss patient ska bedömas ha 100-procentig arbetsförmåga och
att teamet ska vara mycket tydliga med detta gentemot patienten samt
göra sitt yttersta för stärka hennes självkänsla. Man vill också få henne
att komma över den kränkning som hon upplever att hon utsatts för av
sin tidigare arbetsgivare. Detta eftersom teamets tolkning är att det är
denna tanke, snarare än smärtans omfattning, som begränsar hennes
möjligheter till rehabilitering och återinträde i arbetslivet. ST-läkaren
utbrister spontant att ”tänk att nu känns det helt självklart att hon ska
jobba hundra procent men när jag kom hit [till teamkonferensen] var
jag helt inställd på att hon absolut max kunde jobba femti”.
Som en konsekvens av dessa konstateranden har analysen i nästa
kapitel kommit till. Jag fokuserar där på de förklaringar av olika slag
som teammedlemmarna ägnar sig åt.
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Det här avsnittet behandlar frågan om funktionen hos de många
förklaringar som präglar samtalen under teamkonferenserna och visar
hur teammedlemmarna genom att förklara, försvara och motivera sina
tankar, handlingar och (förslag till) beslut hanterar de skilda kunskaper
och perspektiv de har.

11

Förklara, försvara
och motivera

I det föregående avsnittet konstaterades att teammedlemmarna beredvilligt förklarar bakgrunden till sina bedömningar för varandra, hur de
har tänkt och varför de föreslår det ena eller det andra när de blir ombedda att göra så. Av utdragen nedan kan man även sluta sig till att det
också är vanligt att teammedlemmarna förklarar begrepp och procedurer för varandra. Utdragen tjänar som exempel på hur alla dessa olika
förklaringar kan se ut och som utgångspunkt för en diskussion av hur
man kan förstå dessa många och bitvis omständliga förklaringar i relation till verksamheten multiprofessionell teamkonferens.
Centrala begrepp i samband med förklaringar av olika slag är accounting (Harré 1979), accounts (Scott och Lyman 1968, Antaki 1989,
Buttny 1993) och probe (Scott och Lyman 1968). I de mellanmänskliga
villkoren ingår att vi måste kunna redogöra för våra handlingar inför
andra, eftersom våra medmänniskor har rätt att hålla oss ansvariga för
det vi säger och gör. Det är detta som är accounting, det är alltså inte
någonting som har med bokföring att göra utan med vårt behov av att
förklara, försvara och motivera våra handlingar för varandra. Accounts,
eller redogörelser som jag väljer att kalla dem på svenska, är de språkliga
handlingar med hjälp av vilka vi förklarar, försvarar och motiverar det vi
har gjort eller sagt. Eva Reimers, som i sin avhandling studerat föräldrars föreställningar om dopet som ritual, skriver:
”Engelskans account är ett begrepp inom diskursanalysen som används för att beteckna yttranden med vars hjälp människor definierar, anger eller modifierar ansvaret för en handling eller ett yttrande
som skulle kunna vara misskrediterande för någon eller alla kontrahenterna. På svenska saknas en motsvarande term. Termer som
ibland, helt eller delvis, kan likställas med account är motivering,
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förklaring, skäl, redogörelse och redovisning. Ingen av dessa konnoterar fullständigt innebörden i engelskans account.”
(Reimers 1995: 166)

Det vanliga är att dessa redogörelser anses utgöra den andra delen i ett
närhetspar (Schegloff 2007), där den första delen kallas probe. En probe
är en språklig handling som indikerar att någonting i den tidigare interaktionen är socialt eller moraliskt problematiskt, och därför inte kan få
passera utan att den som är skyldig till mankemanget görs uppmärksam
på detta och därigenom ges möjlighet att motivera den problematiska
handlingen (Scott och Lyman 1968).
I de flesta samtal handlar det sällan om några storstilade sociala
eller moraliska problem, utan snarare om relativt okomplicerade saker.
Buttny (1993:25) har dock poängterat att ”reproach is not a necessary condition for accounts” (förebråelse är inte en nödvändig förutsättning för
redogörelser, min övers). Det innebär att en redogörelse kan uppträda
som en respons på ett yttrande utan att det explicitgörs att den handling
som förklaras, försvaras eller motiveras är problematisk, alternativt utan
att någon förebråelse eller liknande över huvud taget uttalats eller ens
antytts. Vi förklarar och försvarar våra handlingar även om vi inte blir
explicit uppmärksammade på att de är problematiska, eftersom vi vet
med oss att vi bör förklara oss i vissa sammanhang.  Vidare har Antaki
(1989) jämställt redogörelser med ”beskrivningar” och ”vardagliga förklaringar” kopplade till vardagliga aktiviteter, vilket inkluderar tal som
refererar till oproblematiska och rutinartade situationer.
Viveka Adelswärd (ms) har också, bland annat med utgångspunkt
i Reimers studier (1995) resonerat kring att redogörelser inte nödvändigtvis måste föregås av någon explicit probe. I en studie av intervjuer
med föräldrar som nyligen låtit döpa sina barn, visar Reimers hur föräldrarna tycks känna ett starkt behov av att förklara varför de valt att
döpa barnen. Trots att ingenting i den föregående interaktionen indikerar att det finns anledning att förklara eller försvara detta val motiverar
föräldrarna ändå dopet med uttalanden som det följande: ”vi är ju inte
spec- vi är ju inte jättereligiösa nån av oss, egentligen…” (citatet är hämtat från Reimers 1995). Adelswärd konstaterar att dessa motiveringar
inte uppträder så spontant som det kan verka utifrån en interaktionsanalys, utan att de uppstår som en konsekvens av situationen. Föräldrarnas motiveringar är en respons på såväl den lokala interaktionella ramen
(intervjun) som en vidare ram relaterad till den samhälleliga diskursen
kring religiositet och barndop.
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Under teamkonferenserna förekommer förklaringar av flera olika
slag, både sådana som helt enkelt förklarar ett begrepp eller en procedur
och sådana som förklarar varför någon har tänkt eller gjort på ett visst
sätt, antingen utanför teamkonferensen (”jag sa till patienten att X eftersom jag tänkte att Y”) eller under densamma (”jag tycker att vi ska X
eftersom Y”). I det senare fallet handlar det ofta om att under diskussionsfasen förklara varför man föreslår en viss åtgärd eller liknande. Förklaringarna föregås ibland av den typ av tydlig probe som ursprungligen
beskrevs av Scott och Lyman (1968), men det är minst lika vanligt att
proben snarare består av någon sorts vardaglig, rutinartad fråga som inte
indikerar att det finns något underliggande moraliskt eller socialt problem. Det handlar många gånger om att begära förtydliganden snarare
än att begära att någon försvarar en viss tanke eller handling.
Ett sätt att avdramatisera de språkhandlingar som visar varför någon resonerat eller handlat på ett visst sätt kunde därför vara att kalla
dem för motiveringar, snarare än försvar. Försvarar sig gör man ju som
en respons på någon typ av provokation (exempelvis en probe som tydliggör att någonting man sagt eller gjort är problematiskt). Motiveringar
kan man däremot ge utan att det finns någon sådan antydan till konflikt.
Begreppet skulle därmed kunna täcka både sådana mer rutinartade eller
vardagliga förklaringar som Antaki (1989) avser och sådana som dyker
upp i interaktionen utan att de föregås av någon explicit probe (se vidare
nedan).
Det är, precis som Adelswärd noterat vanligt att det inte går att
identifiera något enskilt yttrande i den interaktion som föregår en förklaring eller en motivering som en probe. Snarare verkar det vara summan av delar i den föregående interaktionen som fungerar som probe.
Det är också vanligt att det inte går att urskilja någon interaktionell
probe överhuvudtaget – motiveringarna bara finns där ändå. Möjliga anledningar till detta kommer att diskuteras nedan.
En genomgång av de transkriberade samtalen visar att dessa av föregående interaktion mer eller mindre framkallade motiveringar återfinns under samtalens samtliga faser. De är vanliga inom ramen för rapporterna från respektive professionsföreträdares möten med patienten,
då teammedlemmarna företrädesvis motiverar varför de gjort en viss bedömning eller tolkat en viss iakttagelse på ett visst sätt. Men de är också
vanliga under diskussionsfasen, då oftast för att motivera ett förslag eller ställningstagande som någon gjort under diskussionen. Tre utdrag
får illustrera hur några olika förklaringar och motiveringar kan se ut.
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Dessa utdrag syftar inte till att åskådliggöra någon fullständig typologi
över olika typer av förklaringar, utan ska ses som en samling exempel på
hur förklaringar under teamkonferenserna kan se ut.

11.1 Förklaringar under
teamkonferenserna

Det första utdraget (exempel 29) visar hur förklaringar kan se ut när
de helt saknar interaktionell probe. I det här fallet är det en av specialistläkarna som drar patientens anamnes, en del av den introduktion av
nya patienter som ingår som en delaktivitet under samtalet den första
veckan i utredningsprogrammet.
Exempel 29. Id: Kvinna8 1_4_2:1-47 ”gängse behandling”

1. Motiverar
varför patien
ten inte blivit
opererad
2. Förklarar
att det är
normalt att
bli stel efter
en fraktur

3. Återger
ortopedernas
motivering
till stabilitetsundersökning
4. Förklarar
hur en
stabilitetsundersökning
går till

1 SPEC1:

hon henne ska väl jag dra berätta lite (.) hon kommer

2

från MDS (.) eh egentligen eller (.) eh (.) de e en

3

kvinna som har gått på smärtmottagningen på anestesi-

4

kliniken de e de började me en bilolycka då hon fick en

5

distal humerusfraktur som dom resonerade på ortopeden

6

att de där e så splittrat så de finns inte en chans å

7

å göra nå nån operativ stabilisering utan de får helt

8

enkelt (.) bitarna får läka där dom ligger (2.0) ehm (.)

9

så man behandla de tror ja me bara eh mitella eller sån

10

här slinga som stab- som avlastning i början å de de

11

asså de e ju inte (.) oftast e de ju gängse behandling

12

för en distal humerusfraktur ändå att man att man inte

13

opererar så på de sättet har hon ju inte fått någe

14

märkligt men hennes fraktur var väl extra krånglig i

15

alla fall (.) eh (.) hon hade extra ovanlit svårt att

16

få igång armbågen igen >när man är stilla med armbågen i

17

tre veckor så så så stelnar man ju till å< (.) hon hade

18

väldit svårt när hon skulle börja rörlighetsträna arm-

19

bågen (.) hon hade väldigt ont när hon skulle börja

20

rörlighetsträna axeln så de var väldit svårt extra svårt

21

att få igång henne efter liksom hela frakturhalojset så

22

hon gick länge på sjukgymnastiken (.) på sjukhuset (.)

23

och (.) eh de sluta efter ett halvår me att ortopederna

24

eller de när man har så ont i ett frakturområde så

25

resonerar ju alltid ortopederna om det här är läkt eller

26

inte å de var deras resonemang om fördröjd läkning å

27

till slut så till slut så tog dom henne till till (.) eh

28

och å eh (.) gav henne sedering och testade stabiliteten

29

när hon var halvsederad (.) man tar helt enkelt och

30

känner om benet är hårt eller inte och böjer de sej

31

när man tar i eller å vickar på de så dom gjorde de
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32

och eh bestämde sej för att de här är ändå så pass

33

kliniskt läkt så att det är kliniskt stabilt och eh då

34

ville ortopeden att hon skulle gå tillbaka i jobb men

35

då tyckte hon att hon hade så ont att hon inte klarade

36

det och via sjukgymnasten då sjukgymnastkontakten så

37

etablerades det en kontakt med smärtmottagningen på

38

sjukhuset och där har hon gått sen dess

Utdraget börjar när samtalet om denna nya patient börjar, och eftersom
teamet inte har talat om henne tidigare (detta är patientens första vecka
i utredningsprogrammet) finns det inte någon interaktion ens från tidigare veckors teamkonferenser som kan betraktas som föregående interaktion på ett mer övergripande plan.
Specialistläkarens rapport innehåller (minst) fyra tydliga förklaringar, där hon utvecklar resonemang om olika aspekter av topiken
frakturbehandling. Genom den första (”asså de e ju inte (.) oftast e de ju
gängse behandling för en distal humerusfraktur ändå att man att man
inte opererar”, rad 20-23) ger SPEC1 en motivering till varför patienten
inte blivit opererad. Genom den andra (”när man är stilla med armbågen i tre veckor så så så stelnar man ju till å”, rad 25-26) ger SPEC1 en
förklaring till att patienten haft svårt att komma igång med rörligheten
efter frakturen (eller rättare sagt, hon konstaterar att det är helt normalt
att det är svårt men också att patienten haft det extra svårt). Genom
den tredje (”när man har så ont i ett frakturområde så resonerar ju alltid
ortopederna om det här är läkt eller inte”, rad 33-35) återger SPEC1
ortopedernas motivering till att göra en ortopedisk stabilitetsundersökning, vilket sannolikt är någonting som den ansvarige ortopeden berättat om på det möte i sjukhusets centrala multidisciplinära smärtgrupp
som hon refererar till inledningsvis (”MDS”, rad 11). Genom den fjärde
(”man tar helt enkelt och känner om benet är hårt eller inte och böjer
de sej när man tar i eller å vickar på de”, rad 38-40) förklarar hon hur en
sådan ortopedisk stabilitetsundersökning går till.
Tre av förklaringarna innehåller ett ”ju”, vilket indikerar att SPEC1
gör bedömningen att det hon berättar skulle kunna vara känd, men att
det ändå är rimligt att påminna om den. Detta kan ses som en avvägning mellan att ge en nödvändig förklaring och att inte förutsätta att
samtliga kollegor i teamet är omedvetna om det hon ger förklaringar
till. Samtliga fyra förklaringar saknar interaktionell probe, vilket innebär att specialistläkaren gör bedömningen att de ändå behövs för att
de andra ska kunna följa med i framställningen och förstå varför såväl
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specialistläkaren själv som de ortopeder hon refererar till har kommit
fram till de slutsatser som framgår av hennes dragning. Förklaringarna
bidrar alltså till att tydliggöra några aspekter av det beslutsunderlag som
teamet under utredningsprogrammet samlar in.
Det andra utdraget (exempel 30) är hämtat från sjukgymnastens
rapportering under ett vecka 3-samtal. Där visas hur sjukgymnasten
utvecklar bakgrunden till sin bedömning av en patients rörlighet som
normal. Denna patient vållar teamet visst huvudbry eftersom det finns
en betydande diskrepans mellan vad patienten visar att han klarar av vid
olika testsituationer och vad övriga observationer, vissa av dem gjorda i
anslutning till testsituationerna, visar att han faktiskt klarar av.
Exempel 30. Id: Man3: 1_6_2:135-164

AT delger
sin bedöm
ning ”normal
rörlighet”

1

AT:

något stelt rörelsemönster när han ska förflytta sej ned

3

till golv ehm då han håller sej i inventarierna och sen

4

som ja tycker e väldit viktit e att i alla moment som

5

kräver styrka eller fysisk ansträngning så visar han

6

både verbalt och icke-verbalt eh smärtbeteende (.)

7

kraftit smärtbeteende (.) ehm (.) något mindre i

8

aktiviteter som inte kräver så mycke ansträngning så (.)

9

men ja har i alla fall sett en uthållighet på honom på

10

två och en halv timma (.) men eh så fort de finns en

11

säng i närheten så lägger han sej där

12

SG:

13

AT:

14

ja precis så vi räknade väl ihop att han hade i alla

15

SG:

eller nåt sånt

16

AT:

nåt sånt (.) mä paus då för lunch

17

KUR:

å hade de inte stått nån säng där då hade han inte lagt

AT:

nä alltså första gången då ja träffa honom då han

19

Bedömning
en ”normal
rörlighet”
upprepas

plus då att han har träffat mej under samma dag
fall en uthållighet på tre å en halv timma

18

Bedömning
en ”normal
rörlighet”
motiveras

han visar på normal rörlihet i övre extremiteterna

2

sej?

20

skulle dammsuga alltså då la han sej i sängen ungefär

21

var trettionde sekund ((skrattar)) så de va liksom å då

22

men då visar de ändå att han har rörlighet för att gå

23

ner lägga sej i säng å sen upp igen å så dammsuga nåra

24

tag å så ner i säng å så e:h å då visar han även på går

25

ner på golvet å drar visar hur han tycker han får

26

smärtlindring å då lägger han sej i psoaställning och eh

27

drar fram stolen me benet så att han kommer ju ner då

28

(.) han håller sej i för sej i inventarierna så men han

29

kommer ändå ner å upp från golv eh så jag tycker ändå

30

att han har normal rörlihet å så
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Arbetsterapeuten har tidigare talat om den diskrepans mellan testresultat och observationer i övrigt som hon har lagt märke till när hon träffat
patienten. Den här sekvensen inleds dock med att hon först konstaterar att hennes bedömning är att patienten har normal rörlighet (”han
visar på normal rörlighet i övre extremiteterna”, rad 1). Därefter glider
hon över till två andra topiker: smärtbeteende (rad 4-8), samt i samspel
med sjukgymnasten uthållighet i aktivitet (rad 9-16). Kuratorns fråga
om relationen mellan närvaron av en säng i undersökningsrummet och
patientens beteende (som anknyter till arbetsterapeutens kommentar på
rad 10-11) återaktualiserar arbetsterapeutens bedömning av patientens
rörlighet, men också den tidigare diskussionen om diskrepansen mellan
testresultat och iakttagelser.
Arbetsterapeuten återberättar händelsen där patienten envisas
med att lägga sig i sängen (rad 22-27) och ger på så vis en motivering
till slutsatsen om normal rörlighet (patientens förmåga att upprepade
gånger lägga sig på och kliva upp från sängen, samt ner på golvet). Berättelsen kan också förstås som en respons på tolkningen att kuratorns
yttrande utgör en implicit begäran om ytterligare bevis på att det finns
en diskrepans. Återberättandet av episoden är en konsekvens av att
kuratorn återknyter till arbetsterapeutens kommentar om sängen, och
fungerar både som motivering för arbetsterapeutens bedömning och
bevis för att det finns en diskrepans mellan patientens verkliga och i
test uppvisade förmåga. Sekvensen avslutas med att arbetsterapeuten
upprepar sin bedömning (rad 29-30). I det här fallet finns det alltså en
(möjlig) probe i den direkt föregående interaktionen, men arbetsterapeutens återberättande av episoden med sängen kan också ses som en
respons på tidigare sekvenser som behandlar topiken ”diskrepans mellan
test- och observationsresultat”, dels tidigare i det aktuella samtalet, dels
i de samtal om den aktuella patienten som föregår detta samtal. Arbetsterapeutens motivering av bedömningen fungerar alltså både som
argument för bedömningen av rörligheten och som (ytterligare ett i raden av) argument för att det föreligger en diskrepans mellan test- och
observationsresultat. Arbetsterapeuten kan också sägas formulera en tes
på rad 1. På rad 29-30 återkommer hon så efter en lång argumentation
med en ”repris” av tesen, enligt det vanliga argumentationsmönster som
Antaki och Wetherell (1998) påvisat i de samtal de studerat.
Det tredje utdraget (exempel 31) är hämtat från diskussionsfasen
under ett vecka 3-samtal, där teammedlemmarna diskuterar patientens
behov av sjukskrivning.
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Exempel 31. Id: Kvinna1 1_6_2:692-701

SPEC2 delger
sin ståndpunkt ”de ska
man inte va
sjukskriven
för”
Ståndpunkten
motiveras
Motiveringen
utvecklas

1 SPEC1: ja precis de olämplia e tempokravet
2 SG:

mm

3 AT:

mm

4 SPEC2: men de ska man inte va sjukskriven för de (.) asså de
5

finns ingen sjukgrundande orsak att man ska va

6

sjukskriven femti procent (ohörbart) eller hur de gör’e

7

ju inte (.) hon uppfyller ju inte kraven hon e ju liksom

8

inte så högpresterande att hon uppfyller hundrafemti

9

men hon e inte deprimerad i sjuklig bemärkelse ja menar

10

hon e lite nedstämd

11 ST:

men de e hennes medicinering [som man kanske måste

12

ta ställning till

Den av specialistläkarna som inte har träffat patienten ger här uttryck
för ståndpunkten att oförmåga att hantera de krav som arbetsgivaren
ställer i sig inte utgör någon grund för sjukskrivning (”men de ska man
inte va sjukskriven för de”, rad 4).14 Detta yttrande följs direkt upp med
en motivering till ståndpunkten ”asså de finns ingen sjukgrundande orsak” (rad 5) och en utveckling av denna motivering där SPEC2 konstaterar att ”hon e inte deprimerad i sjuklig bemärkelse ja menar hon e lite
nedstämd” (rad 9-10). Denna motivering leder dock till att ST-läkaren,
som har träffat patienten, påpekar att det inte är den eventuella nedstämdheten/depressionen som skulle utgöra grunden för sjukskrivningen, utan biverkningarna av den medicin som patienten tar (rad 11-12).
Både ställningstagandet och motiveringen till detta ställningstagande kan sägas vara föranlett av den tidigare interaktionen, eftersom
den skulle kunna tolkas som att vad som är en formellt riktig grund för
sjukskrivning inte är självklart för de övriga teammedlemmarna. Någon
tydlig probe i klassisk bemärkelse står dock inte att finns. En kompletterande förklaring som synes rimlig är att denna motivering också har
sin grund i den generella insikten att det inte är självklart för samtliga
övriga teammedlemmar vilka de formella grunderna för sjukskrivning
är – preics som i exempel 29 återfinns en räcka ”ju” på rad 7. Det kan
kanske låta en smula märkligt att SPEC2 gör bedömningen att inte
alla skulle veta detta, men faktum är att det inte är helt lätt att bringa
ordning i vad i en komplex smärtproblematik som är, respektive inte är,
14 Man kan naturligtvis säga att detta inte rent objektivt är fråga om en ståndpunkt
eftersom det följer Riksförsäkringsverkets riktlinjer. I diskussionen framstår det dock
som en ståndpunkt i relation till den ståndpunkt som det just då verkar som att teamet håller på att formera sig kring.
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grund för sjukskrivning. Detta är också något som teamet diskuterar vid
en planeringsdag under samma tidsperiod som denna inspelning görs.
SPEC2:s motiveringar kan alltså ses som argument för den ståndpunkt
som förs fram, men också som förklaringar till begreppet ”grund för
sjukskrivning”.

11.2 Diskussion

Denna genomgång av olika exempel på förklaringar indikerar att förklaringar i olika former fyller en viktig roll under teamkonferenserna.
Förklaringarna bidrar till skapandet av ett beslutsunderlag där förutsättningarna är relativt goda för att de komponenter som ingår i underlaget är begripliga för samtliga teammedlemmar. Förklaringarna
fungerar också som argument för tolkningar och ståndpunkter. På sätt
och vis kan man säga att teamkonferenserna utgörs av en ständig ström
av förklaringar till varför teammedlemmarna tänkt, gjort eller sagt det
de just berättade att de tänkt, gjort eller sagt, alternativt just gjorde eller sade. I de fall de ombeds att lämna en förklaring så är det för att de
missat att göra så, eller att den förklaring de lämnat inte är tillfyllest.
Under teamkonferenserna är det normala helt enkelt att förklara sig, det
vill säga att göra sina slutsatser, handlingar och förslag till åtgärder och
beslut begripliga för de andra teammedlemmarna.
Den höga frekvensen av förklaringar i materialet, och det faktum
att teammedlemmarna ägnar så mycket tid åt att bena ut mer exakt
vad som menas med ett visst begrepp eller hur någon kommit fram
till en viss tolkning, beror sannolikt på att förklaringarna fyller funktionen att tydliggöra det perspektiv som respektive teammedlem har
på den (aspekt av en) topik som diskuteras. Att detta är en central aspekt av det kommunikativa arbetet i ett multiprofessionellt team torde
vara ställt utom allt tvivel. Jag hänvisade tidigare till Rommetveits och
Graumanns teorier om intersubjektivitet och alteritet i samtal. Enligt
Rommetveit (1990) kan vi bara uppnå verklig intersubjektivitet under
korta stunder – det vill säga det går inte att överbrygga våra individuella
perspektiv på omvärlden och upprätthålla förmågan att betrakta och
förstå en viss företeelse på samma sätt under en längre period. Punktvis
kan vi uppnå detta tillstånd, men det är undflyende till sin natur eftersom vi genom den fortsatta interaktionen är tvingade att ge uttryck för
nya aspekter av vår förståelse av omvärlden, vilket gör att vi i vår strävan
efter konsensus så att säga skjuter på ett rörligt mål. En sådan delad
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förståelse förutsätter dock att teammedlemmarna delger varandra sina
respektive perspektiv på det de diskuterar på ett sådant sätt att de övriga
har möjlighet att ta dessa perspektiv. Det är denna aspekt som är i fokus
i Graumanns arbeten (Graumann 1990). För att kunna dela med sig
och ta del av andras perspektiv måste teammedlemmarna maximalt utnyttja det jag kallar för deras kommunikativa gehör. Varje teammedlem
måste tillsammans med de andra söka sig fram till den förklaringsnivå
som krävs för att de andra ska kunna förstå vederbörandes perspektiv,
och det är detta kommunikativa projekt teammedlemmarna är engagerade i när de förklarar, försvarar och motiverar sina handlingar.
Teammedlemmarnas förklaringar kan sägas möjliggöra både den
temporala intersubjektivitet som Rommetveit fokuserar på och den
kommunikativa alteritet som Graumann fokuserar på. Genom att förklara sig för varandra tydliggör teammedlemmarna sina respektive perspektiv, och erbjuder samtidigt varandra möjligheten att se patienten
utifrån det egna perspektivet. Man skulle kunna säga att dynamiken
mellan den tillfälliga samsynen och tydliggörandet av skillnaderna mellan olika sätt att se på patienternas situation är det som är den kommunikativa kärnan i teamarbetet.
Teammedlemmarna verkar helt enkelt vara mycket medvetna om
att en förutsättning för att de andra ska kunna ta hänsyn till deras bidrag till interaktionen är att de förstår bidragen ifråga. Till skillnad från
när man arbetar i ett sammanhang där en gemensam professionstillhörighet lägger grunden för en delad förståelse, kräver ett multiprofessionellt samarbete att denna förståelse kontinuerligt skapas genom
interaktionen. I ett multiprofessionellt sammanhang kan man inte ta
för givet att de andra förstår varför man resonerar som man resonerar.15
En strid ström av förklaringar synes alltså vara ett kännetecken på verksamhetstypen multiprofessionell teamkonferens.
Att det kan finnas ett behov av att förklara olika begrepp och
procedurer som är kopplade till ett visst kunskapsområde framstår säkerligen som en självklarhet för de flesta vars arbete inkluderar denna
verksamhetstyp. Däremot är det möjligen inte lika självklart att det
också finns ett behov av att förklara det resonemang som ligger bakom
15 Man kan förvisso göra reflektionen att man kanske även i de fall man delar professionstillhörighet (eller på annat sätt anser sig tillhöra en grupp som delar en viss kunskap) inte bör utgå ifrån att en total horisontsammansmältning alltid föreligger, utan
diskutera även mer grundläggande frågor lite oftare än vad som för det mesta sker.
Detta gäller i alla sammanhang – även i grupper som universitetslärare, språkvetare
eller samtalsanalytiker.  
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en viss slutsats. Möjligen skulle man kunna säga att det handlar om
förklaringar av två olika grader, där förklaringen av det bakomliggande
resonemanget inte bara kräver att man förstår att de andra kanske inte
vet allting som man själv vet, utan också en insikt i vad det är man själv
vet, hur man kommer fram till de slutsatser man kommer fram till
och att andra utifrån samma information skulle kunna komma fram
till andra – lika riktiga, men annorlunda – slutsatser. Detta kräver att
man har haft möjlighet att reflektera över den egna kunskapen och
det egna professionella resonerandet, och kanske till och med att man
haft möjlighet att göra det tillsammans med företrädare för andra kunskapsområden eller professioner. Kanske kan man rent av hävda att
insikter i dessa avseenden är en förutsättning för det mer kvalificerade
multiprofessionella samarbete som det studerade teamet bedriver. Med
största sannolikhet kan man hävda att det faktum att teammedlemmarna kontinuerligt delar med sig av sina bakomliggande resonemang
möjliggör det svårfångade fenomenet lärande, och kanske till och med
är en av hörnstenarna i en så kallad lärande organisation (Dixon 1994,
Docherty 1996, Senge 1990).
Precis som när det gäller ”Att pröva en tanke”-projektet som beskrivs i kapitel 9 visar teammedlemmarna genom att kontinuerligt förklara sig en orientering inte bara mot sitt expertskap (jag är den som
kan det här) utan också mot sitt teammedlemskap (jag är skyldig att
göra det här begripligt för mina kollegor).
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I detta avsnitt diskuteras det som utgör avhandlingens huvudresultat: vikten av att som medlem i ett multiprofessionellt team samtidigt
orientera sig mot expertskapet och teammedlemskapet, samt hur denna
balansgång kan förstås med utgångspunkt i teoretiska begrepp som
intersubjektivitet och alteritet. Här diskuteras också avhandlingens
angreppssätt och resultatens relevans såväl för den teoretiska utvecklingen inom kommunikationsforskningen som för praktikerna inom
vårdområdet.

12

Samarbete genom
samtal

Själva ordet samtal indikerar med all önskvärdhet vad ett samtal handlar
om – att tala tillsammans med någon eller några andra. Samtalsanalys
handlar därför om att analysera hur människor talar samman, varför de
talar samman och vad de talar samman om. Den primära anledningen
till att vi talar samman med andra är att samtalet är vårt främsta redskap för att tänka tillsammans med andra (Billig 1987). Genom att tala
samman skapar vi också, tillsammans med dem vi talar med, det innehåll omkring vilket samtalet byggs upp (Marková m.fl. 2007, Wibeck ,
Adelswärd och Linell. 2004). Med utgångspunkt i detta innehåll kan vi
sedan tillsammans fatta beslut om handlingar som vi genom ytterligare
språkliga (eller andra) handlingar kan iscensätta: vi kan bestämma oss
för att läsa en text, göra en kanna te eller skriva färdigt avhandlingen.
Eller vi kan, om vi är medlemmar i ett multiprofessionellt team som
arbetar med smärtrehabilitering, bestämma oss för en formulering i utlåtandet som ska skickas till Försäkringskassan, enas om att det är hög
tid att ta fikarast eller uppdra åt arbetsterapeuten att bjuda in patientens
make för ett samtal.
En jämförelse mellan samtalen under teamkonferenserna och andra
samtal visar både på likheter och på skillnader. Precis som när det gäller
andra samtal är deras överordnade funktion att bringa reda i den verklighet samtalsdeltagarna lever (och arbetar) i (Berger och Luckmann 1966).
Studier av flerpartssamtal av olika slag, främst samtal i så kallade fokusgrupper, visar att det normala i ett samtal är att man under och genom
samtalet, tillsammans med sina samtalspartners, söker sig fram till hur en
viss företeelse ska tolkas och förstås. Det innebär att vi genom att samtala
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söker oss fram till gemensamma ståndpunkter och till de argument som
kan stödja dessa ståndpunkter. Genom att samtala kan vi också upptäcka
på vilka punkter vi inte är överens med våra samtalspartners.
Poängen här är att det normala alltså inte är att vi i förväg tänker
ut var vi står i en viss fråga och vilka argument som är de riktiga, för att
sedan kasta oss in i en debatt med våra samtalspartners, där det bästa
argumentet vinner (Billig 1987). Vissa samtal följer naturligtvis denna
modell, men då handlar det främst om formella debatter. Och även i
mer formella sammanhang kan vi finna att vi under samtalets gång skapar oss en annan förståelse av det samtalet gäller. Var och en som har
deltagit i ett seminarium, där man har läst en text i förväg och förberett
de synpunkter på texten som man vill framföra, har nog varit med om
att komma ut från det seminariet med en helt annan syn på föremålet
för diskussionen än vad man hade inför seminariet. Sådan är samtalets
inneboende kraft – tillsammans med våra samtalspartner skapar och
omskapar samtalet vår förståelse av det samtalet handlar om.
Detta gäller naturligtvis även för teamkonferenserna. Under teamkonferenserna tänker teammedlemmarna tillsammans. Genom att samtala med varandra prövar de olika tolkningar, förkastar vissa och lyfter
fram andra som avgörande för de beslut som ska fattas. En viss iakttagelse kan genom att accentueras (Goodwin 1994) vid en viss tidpunkt
i samtalet därigenom konstrueras som ett argument för eller mot ett
förslag till en viss åtgärd eller ett visst beslut.
Visserligen kan teammedlemmarna i förväg ha tänkt igenom vad
det är de ska berätta för sina kollegor under den kommande teamkonferensen, men då är det snarast fråga om att bringa ordning i vilka iakttagelser och preliminära tolkningar av dessa iakttagelser som de ska rapportera till kollegorna, samt eventuellt förslag till beslut i olika mer eller
mindre formella frågor. Tillsammans utgör dessa element ett avstamp i
den kommande diskussionen, inte absoluta ståndpunkter för vilka väl
genomtänkta argument ska framföras. Ståndpunkterna och argumenten
för dem konstrueras i hög grad genom interaktionen under teamkonferensen, i mötet mellan iakttagelserna, tolkningarna och förslagen till åtgärder och beslut. Det är alltså inte fråga om vad man skulle kunna kalla
polemisk argumentation, det vill säga en argumentation som ska vinnas,
utan om att bringa ordning i de samlade iakttagelser och tolkningar som
respektive teammedlem har gjort.
Såväl fokusgruppssamtal som samtal under ett seminarium handlar
dock i första hand om att, på ett till intet förpliktigande vis, utreda och
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utveckla tankegångar och argument. Även om också teamkonferenserna
syftar till att utreda och utveckla förståelsen av respektive patients situation, så skiljer sig ändå teamkonferenserna från fokusgruppssamtal och
seminarier på en viktig punkt: teamkonferensernas syfte är att lägga
grunden till beslut som ingriper i patienternas (och teammedlemmarnas) vardag på olika sätt. Poängen med teamkonferenserna är att de ger
teammedlemmarna möjlighet att jämka ihop sina olika ståndpunkter
för att med utgångspunkt i en samlad bedömning kunna fatta beslut, i
stort som smått, som är förankrade hos samtliga teammedlemmar. Man
tänker tillsammans, man vaskar fram ett relevant beslutsunderlag tillsammans och man fattar beslut tillsammans. Det är alltså inte fråga
om ett samtal vilket som helst, utan ett institutionellt flerpartssamtal
som hålls för att i slutändan bereda samtalsdeltagarna möjligheten att
tillsammans fatta beslut som har en direkt inverkan på patienternas liv
och som de alla kan ta ansvar för.

12.1 Parallell orientering mot

expertskap och teammedlemskap

Avhandlingens huvudresultat framskymtar i diskussionen av samtliga
resultat: ett välfungerande samarbete mellan företrädare för olika professioner kräver att individerna orienterar sig mot två parallella roller
inom ramen för verksamheten. Den första är rollen som expert inom
ett visst område och den andra är rollen som medlem i ett team där
bedömningar och beslut är en gemensam angelägenhet. Orienteringen
mot rollen som expert legitimerar individens deltagande i samarbetet.
Orienteringen mot rollen som teammedlem gör teamet till det forum
för gemensam medicinsk problemlösning och samlat beslutsfattande
som det är tänkt att vara (Måseide 2007a, 2007b). Ett välfungerande
interprofessionellt arbete kräver att deltagarna i arbetet kan balansera
dessa båda roller, och denna balansakt måste beskrivas som en kommunikativ verksamhet baserad på språkliga praktiker. Dessa språkliga
praktiker inkluderar (men begränsar sig inte till) att inventera och sortera tillgänglig och potentiellt relevant information, att fördjupa diskussionen när så krävs, att tillsammans förhandla sig fram till och förankra de beslut som fattas samt att förklara, försvara och motivera såväl
de individuella teammedlemmarnas och som teamets gemensamma
handlingar. De sätt som teammedlemmarna gör detta på kan beskrivas
i termer av såväl sedimenterade normer (Berger och Luckmann 1966)
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som en gemensam språklig praktik där det ingår vissa typiska saker
att säga och vissa typiska sätt att säga saker på (Eckert 2001, Wenger
1998). Ett annat sätt att uttrycka saken är att säga att teammedlemmarnas metoder eller strategier speglar en viss lokal kommunikativ
verksamhetstyp (Linell 2009 ms).
Avhandlingen visar hur deltagarna gör för att uppnå en balans
mellan att å ena sidan tydliggöra den egna professionens perspektiv på
patientens problem och å andra sidan väga samman olika perspektiv i
en samlad bedömning. Avhandlingen visar alltså hur det multiprofessionella teamet åstadkommer ett interprofessionellt arbete.

12.2 Diskussionens disposition

I denna avslutande och sammanfattande diskusson kommer avhandlingens huvudresultat att diskuteras ur olika aspekter. Frågor som berörs
är bland annat vad som egentligen är poängen med multiprofessionellt
teamarbete, hur relationen mellan teammedlemmarnas delvis skilda
perspektiv kan förstås, vilken kompetens som krävs av vårdens professionella mot bakgrund av dessa resultat samt hur dessa insikter kan nyttiggöras inom medicinsk pedagogik, såväl vad gäller grundutbildning
som fortbildning.
I detta kapitel kommer jag också att föra en mer metodologisk diskussion, och reflektera över vad det innebär att göra en sådan typ av
studie som den som ligger till grund för avhandlingen. Vad innebär det
att ägna sig åt samhällsrelevant, praxisnära eller tillämpningsbar språkvetenskaplig och kommunikationsteoretisk forskning? Vilka tillgångar
och vilka problem följer av de angreppssätt och avgränsningar som jag
har valt att göra?
Avslutningsvis kommer jag att lyfta fram några fält där vidare
forskningsinsatser skulle kunna bidra till att sprida ytterligare ljus över
det komplexa och intressanta område som avhandlingen behandlat:
samarbete genom samtal.
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12.3 Poänger med multiprofessionellt
teamarbete

Den främsta poängen med multiprofessionellt samarbete är enligt
teammedlemmarnas uppfattning att de får möjlighet att fatta bättre beslut, det vill säga beslut som grundas inte bara på det de ser från sitt eget
professionella perspektiv utan även på de andra teammedlemmarnas
perspektiv. De tolkningar de själva gjort av det de sett, hört och tänkt
under möten med patienten kan i samtalet med kollegorna brytas mot
vad de andra har sett, hört och tänkt. Genom att stöta och blöta egna
iakttagelser och tolkningar tillsammans med kollegorna kan förhastade
och felaktiga slutsatser undvikas, och förståelsen av patientens möjligheter och problem fördjupas. Det är också denna aspekt av multiprofessionellt teamarbete som brukar lyftas fram i litteraturen: det multiprofessionella teamet ger möjlighet till bättre beslut, det vill säga beslut
som är grundade på ett beslutsunderlag som har genomlysts grundligt
från olika infallsvinklar. Också betraktat ur ett organisationsperspektiv,
det vill säga i relation till de övergripande målen för den verksamhet där
det multiprofessionella teamet ingår, är det detta som är målet med att
organisera arbetet inom en vårdenhet i team.
Kärnan i det multiprofessionella teamarbetet kan sägas vara att det
erbjuder en möjlighet till en fördjupad förståelse av hur patientens problem ser ut och vilka lösningar teamet kan erbjuda genom att balansera
mellan professionell expertis och sammanvägning av olika perspektiv.
Organisationsformen multiprofessionellt teamarbete möjliggör sålunda
ett interprofessionellt samarbete. Men detta interprofessionella samarbete följer inte automatiskt av organisationsformen, utan är avhängigt att teammedlemmarna inom ramen för teamets arbete klarar av
att balansera den professionella expertisen och sammanvägningen av
de olika perspektiven. Om medlemmarna i ett multiprofessionellt team
inte klarar av denna balansakt riskerar man att teamet inte når fram till
ett interprofessionellt arbete, utan fastnar i det som man skulle kunna
kalla patrullering av professionsgränserna, det vill säga möten där man
lägger mer energi på att visa upp det egna perspektivet än på att söka
förstå de andras perspektiv. Omvänt gäller att det team som fokuserar
för mycket på likheten i stället riskerar att inte dra nytta av den dynamik
som uppkommer när olika perspektiv bryts mot varandra, varför man
inte kommer att nå den fördjupade förståelse som ofta följer av diskussioner i frågor där genuin osäkerhet råder.
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I ett team som det studerade, där teammedlemmarna använder
språkliga strategier som stödjer de verksamhetsrelaterade målet att fatta
väl underbyggda och omsorgsfullt genomlysta beslut, synes samtalen
emellertid även leda till andra positiva resultat än att teammedlemmarna fattar bättre beslut jämfört med de beslut hade fattat om de arbetat
på egen hand eller med en lägre grad av samordning.  Med bättre avses
här beslut baserade på en ordentlig genomlysning av det tillgängliggjorda beslutsunderlaget, inte bättre i termer av patienternas upplevelse
av omhändertagandet, utfallet i form av eventuell arbetsåtergång eller
motsvarande. Det finns som tidigare nämnts studier som visar att ett
teambaserat omhändertagande har positiva effekter även i dessa avseenden. Det är sannolikt att detta gäller även för det studerade teamets insatser, men detta har inte studerats inom ramen för projektet och därför
låter jag attributet bättre begränsas till konstaterandet att besluten fattas
efter relativt omfattande diskussioner.
Den mest uppenbara aspekten av dessa övriga resultat av samarbetet är att teamets samarbete leder till att interprofessionella lärandesituationer uppstår kontinuerligt som en direkt konsekvens av samarbetet. Wenger (1998) beskriver praktikgemenskapen som ett levande
lärtillfälle (a living curriculum), och denna beskrivning stämmer väl in
också på Smärtteamet. Jag har inte fokuserat specifikt på lärandet i analyserna av materialet, men mitt intryck är att en analys som exempelvis
tar fasta på att lärande kan förstås som förändrade handlingsmönster
(Lave och Wenger 1991) – exempelvis förändrade språkliga praktiker
– skulle visa att teammedlemmarna hela tiden lär sig tillsammans och
av varandra. Det handlar inte bara om det tillägnande av de normer
(Berger och Luckmann 1966) som reglerar teamets samtal och som sker
bland nytillkomna teammedlemmar som en konsekvens av insocialiseringen i teamet (oavsett om de är ST-läkare på tillfällig praktik eller om
de ska ingå i teamet som fasta medlemmar), utan i lika hög grad om en
kontinuerligt utvecklad och fördjupad förståelse hos dem som arbetat
i teamet en längre tid. Hos de nytillkomna kan man ana att förståelsen ökar både för vilka språkliga praktiker som fungerar bäst för att nå
verksamhetens överordnade mål och för komplexiteten i uppgiften att
arbeta med smärtrehabilitering, såväl på ett mer abstrakt plan som med
avseende på specifika patienter. Hos de etablerade teammedlemmarna
kan man ana att särskilt vissa episoder, där någon exempelvis iscensätter
ett ”Att pröva en tanke”-projekt som leder till att teammedlemmarna
tvingas ifrågasätta sina egna förgivettaganden, får återverkningar för
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samtliga därpå följande samtal. Vissa samtal tycks helt enkelt leda till
det som populärt brukar kallas för aha-upplevelser, det vill säga lärandesituationer som ibland har kraft nog att omdana en individs eller hela
teamets förhållningssätt i en viss fråga. Två förutsättningar för att detta
levande lärtillfälle ska kunna uppstå om och om igen torde, precis som
Iedema m.fl. påpekar, vara dels att det finns tillräckligt med tid avsatt
för teamkonferenserna, dels att (framför allt de seniora) teammedlemmarna inför de andra medlemmarna i teamet vågar visa den osäkerhet
som oundvikligen utgör en del av förutsättningarna för det kliniska arbetet (Iedema m.fl. 2007).
En annan konsekvens av det studerade teamets samarbete, så som
det manifesterar sig i de språkliga praktiker som beskrivits tidigare, är
att det ger teammedlemmarna möjlighet att uppnå den intersubjektivitet som krävs för att konsensus i en mer kvalificerad bemärkelse ska
kunna nås. Teammedlemmarna ger själva uttryck för att en av poängerna med teamarbetet är att de ska kunna ha ”en enad front” och ”kommunicera samma budskap” till patienten (citat från intervjuer). Det råder
konsensus om att man ska förmedla en bild av konsensus till patienten.
En anledning är, som jag tidigare beskrivit, att patienterna ofta har en
lång vårdhistoria med många och ibland disparata diagnoser bakom sig.
Teammedlemmarna menar att en av teamets uppgifter är att efter den
omfattande utredning de gör ge patienterna en slutgiltig diagnos, där
samtliga professionsföreträdare är överens om – eller i alla fall till patienten kommunicerar att de är överens om – hur orsaken till smärtan kan
förstås. En sådan samstämmig förklaring anses vara en förutsättning för
patienten ska kunna göra den omtolkning av den egna situationen som
är ett nödvändigt första steg i individens rehabiliteringsprocess.   Det
råder alltså konsensus om det vi skulle kunna kalla ”konsensus utåt”, det
vill säga att det är viktigt för patienterna att de uppfattar teamet som
enigt i sin bedömning. Men denna önskan att kunna uppvisa ”en enad
front” får till följd att mycket arbete läggs ned på att faktiskt bli överens, på riktigt och på djupet. Detta skulle vi kunna kalla för ”konsensus
inåt”, alltså en genuin strävan efter att uppnå en delad förståelse av vad
som orsakar patientens problem och vad som skulle kunna bidra till att
förbättra respektive försvåra dem.
Med hjälp av de språkliga praktiker som teammedlemmarna gör
bruk av under teamkonferenserna – framför allt värdering av information – tycks det dock som att de av och till uppnår ”konsensus inåt”.
Detta är också något som teammedlemmarna själva berör och ofta
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återkommer till under de informella samtal som äger rum bland annat vid det så kallade onsdagsfikat (som avbryter varje teamkonferens
och som samlar samtliga teammedlemmar vid ett och samma bord i
klinikens lunchrum). Teammedlemmarna kan då uttrycka lättnad och
nöjdhet över att de under ett visst skede i en diskussion verkligen
kommit fram till en gemensam syn på det problem som diskuterats
(till exempel huruvida patientens alkoholkonsumtion ska ses som
bruk eller missbruk). Samma tema dyker också upp i enskilda informella samtal mellan mig och olika teammedlemmar: ”Idag känns det
som att vi äntligen fick grepp om X /problemet/”. Ibland uttrycker de
också frustration över att de inte lyckas uppnå denna samsyn, vilket
i sig tyder på att de både kan och vill göra det, det vill säga både är
medvetna om att de har förmågan att uppnå en sådan samsyn och om
att de önskar uppnå den.
Att kunna tydliggöra och tillgängliga göra det egna professionella
perspektivet för att därigenom kunna utnyttja de olika perspektivens
alteritet (Graumann 1990, Wertsch 1998) utgör alltså grunden för den
genuint delade förståelsen och den ”konsensus inåt” eller den intersubjektivitet (Rommetveit 1990) som multiprofessionellt teamarbete möjliggör. Detta åstadkommer teammedlemmarna med hjälp av bland annat de språkliga praktiker som beskrivs i avhandlingens resultatkapitel.
En förutsättning för att en individuell företrädare för en profession
ska kunna tydliggöra och tillgängliggöra det egna professionella perspektivet är att vederbörande bottnar i den egna professionens kunskap
och förhållningssätt. Denna kompetens är huvudsakligen en produkt
av den utbildning individen har och de erfarenheter som individen har
gjort under sin tid som yrkesverksam. Men för att kunna fungera som
teammedlem krävs också en förmåga att orientera sig mot rollen som
medlem i ett multiprofessionellt team. Denna förmåga kan brytas ned i
två komponenter. Den första är tillräcklig kunskap om andras kunskap,
och därmed indirekt insikt om den egna kunskapens begränsningar och
om att det egna perspektivet är ett perspektiv av flera möjliga snarare
än det enda riktiga (jfr Graumanns resonemang om att tillerkänna andras perspektiv rätten att betraktas som möjliga perspektiv, Graumann
1990). Den andra är det som jag kallar interaktionell kompetens, det
vill säga förmågan att använda sådana språkliga praktiker som möjliggör samarbete med dem som har andra kunskaper och förhållningssätt.
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12.4 Överskridande av professionella
gränser

Ytterligare en aspekt av det som kallas interprofessionell kompetens är
en praktik som medlemmarna i det studerade teamet återkommande
ägnar sig åt, nämligen att överskrida de professionella gränserna. Denna
praktik skulle kunna kallas ”vem som helst om vad som helst när som
helst, så länge det är potentiellt relevant för teamets arbete”. Även om
beteckningen ”vem som helst när som helst” är alltför svepande för att
på allvar spegla praktiken ifråga, ger den en fingervisning om en sida av
samtalen i det studerade teamet som skulle kunna sägas vara just detta
teams adelsmärke: i teamet utgör potentiellt relevant information alltid
ett välkommet bidrag till samtalen under teamkonferenserna, oavsett
vem som lämnar det och när. Den naturliga tidpunkten för att berätta
om sina iakttagelser är naturligtvis under den egna rapporteringsfasen
i respektive samtal, men teammedlemmarna bryter som vi sett också
regelmässigt in i varandras rapporter för att lämna kompletterande information. Som vi har sett hänger detta ihop med att en företrädare
för en viss profession kan göra iakttagelser som är relevanta för teamets arbete (både med avseende på förståelsen av patientens problem
och beslutsfattandet), även om de normalt sett inte ingår i den aktuella
professionens kompetens- och ansvarsområde. Detta kan exempelvis
yttra sig genom att psykologen konstaterar att patienten orkar sitta upp
under ett flera timmar långt samtal, och för denna information vidare
till teamet i samband med arbetsterapeutens rapportering (se exempel
x). Denna strategi är så viktig för teammedlemmarna att de explicit
uppmanar nytillkomna teammedlemmar att våga överträda kompetensoch ansvarsgränserna om vederbörande tror sig ha någonting potentiellt
relevant att bidra med.
Ett exempel på detta är när en av specialistläkarna frågar en nyanställd sjukgymnast om hon upplever att en viss patient är deprimerad.
Sjukgymnasten menar att det inte ligger inom hennes kompetensområde att avgöra huruvida patienter är deprimerade, men läkaren låter
sig inte nöja med detta utan säger ”men du behöver liksom inte ställa
någon diagnos, jag bara undrar om du har tänkt på det, du träffar ju
patienterna så mycket mer än jag”. Sjukgymnasten vidhåller att det inte
är ett område som hon behärskar, varpå en annan av de mer erfarna kollegorna (en arbetsterapeut) säger ”men sa inte du att patienten bara grät
hela tiden när du undersökte henne?”, vilket sjukgymnasten bekräftar.
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Episoden slutar med att läkaren säger att det är hans uppfattning att
patienten verkar vara deprimerad i en sådan grad att behandling krävs,
att han ska kalla patienten till ett extra samtal och att han är glad att
sjukgymnasten kunde bidra till att bekräfta hans misstanke om depressionen. Den nyanställda sjukgymnastens handlingsmönster förändras
efter detta, och i de rapporter som följer på denna sekvens vinnlägger
hon sig om att alltid inkludera en reflektion över sinnestillståndet hos
de patienter hon har träffat.
Några av de teammedlemmar jag intervjuade i samband med min
magisteruppsats (där jag följde arbetet i två andra team inom vården, se
Magnuson Lundgren 2003) refererade till denna typ av gränsöverskridanden som ”vilda spekulationer”, och menade att detta var något som
borde undvikas. De eftersträvade att gränserna mellan professionernas
kompetens- och ansvarsområden skulle upprätthållas i teamets diskussioner. Teammedlemmarna i Smärtteamet menar tvärtom att gränsöverskridande diskussioner av denna typ är ett mycket viktigt redskap i
teamets arbete. De har alltså själva definierat denna språkliga praktik
som central för deras arbete, och uppmuntrar – ja, rent av uppmanar
– nytillkomna teammedlemmar att ta till sig denna praktik. Min uppfattning är att en tydlig fördelning av arbetsuppgifter och ansvar inte
står i konflikt med valet att under en diskussion överskrida gränserna
för denna fördelning. I stället ansluter jag mig till den uppfattning som
flera teammedlemmar ger uttryck för: gränsöverskridande diskussioner
är en av styrkorna med teammedlemmarnas samarbete. Denna språkliga praktik bidrar till att maximera fördelarna med att individer som
företräder olika professionella perspektiv och som har träffat patienten i
skilda sammanhang, och som därigenom har sett patienten i olika situationer, tillsammans kan bringa reda i sina iakttagelser och foga samman
dem till en gemensam bild av de problem som föreligger.
Det kan därmed konstateras att det interprofessionella samarbetet
inte har sin boning i organisationsformen ”multiprofessionella team”.
Det interprofessionella samarbetet har sin boning i de samtal som följer
av ett visst iscensättande av organisationsformen. Organisationsformen,
tillsammans med en uppsättning teammedlemmar som har den professionella kunskap som verksamhetens övergripande mål kräver, utgör de
nödvändiga förutsättningarna för att interprofessionellt samarbete ska
kunna uppstå. Dessa två element är i sig dock inte tillräckliga; interprofessionellt arbete kräver inte bara att teammedlemmarna är experter på det som är deras professionella kunskaps- och ansvarsområde,
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utan också att de aktivt orienterar sig mot sin roll som medlemmar
i ett team genom att bruka sådana språkliga praktiker som möjliggör
ett respektfullt samarbete med kollegorna i teamet. Genom den väv av
kommunikativa handlingar som teammedlemmarna ägnar sig åt under
en teamkonferens förverkligas den potential som finns i organisationsformen multiprofessionellt teamarbete och ett verkligt interprofessionellt samarbete kan uppstå.

12.5 Slutsatser i relation till
vetenskapsområdet

De slutsatser som dras i avhandlingen, såväl här i den avslutande diskussionen som i de diskussionsavsnitt som knyter an till respektive analys, är av relevans för annan forskning inom samtalsområdet och särskilt
när det gäller inominstitutionella samtal.
På en mer övergripande nivå kan konstateras att det är svårt att
jämföra resultat mellan olika inominstitutionella samtal, även sådana
som på ytan kan synas tillhöra samma kategori, samma verksamhetstyp.
Den externa ramen (Marková m.fl. 2007), de yttre förutsättningarna,
skiljer sig åt från verksamhet till verksamhet. På ett plan kan verksamhetstypen ”teamkonferens” ändå vara ett fruktbart begrepp trots att det
är relativt abstrakt. I en jämförelse med andra, närliggande verksamhetstyper (exempelvis ”fallkonferens” eller ”sammanträde”) kommer
teamkonferensen att skilja ut sig på vissa punkter. Jämfört med en fallkonferens omfattar teamkonferensen samtal om flera patienter. Jämfört
med ett sammanträde framträder beslutsfattandet som avsevärt mindre
formellt. Besluten växer fram på ett sätt som skulle kunna kallas organiskt, och de formella talhandlingar som omgärdar beslutsfattandet
vid ett sammanträde (t.ex. frågor som ”Någon däremot?”) lyser med sin
frånvaro eftersom målet vid teamkonferensen är att fatta beslut som alla
står bakom.
Avhandlingen gör tydligt att samtals- och verksamhetsanalys är
goda redskap för att lyfta fram hur något sådant som ”interprofessionellt samarbete” faktiskt går till på mikronivån. Detta är knappast ett
revolutionerande påstående för samtalsforskare, men för närliggande
discipliner där traditionen snarare är att utforska hur deltagarna i en
verksamhet upplever verksamheten, genom exempelvis analyser av intervjuer och enkäter, kan detta påpekande ändå äga sitt värde. Den som
är intresserad av att förstå hur en praktikgemenskap utvecklas gör klokt
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i att studera de samtal som medlemmarna i praktikgemenskapen ägnar
sig åt. Genom studier av denna interaktionella mikronivå kan kunskap
utvinnas om hur praktikgemenskapen undan för undan utvecklas och
medlemmarna i den tillsammans fördjupar sin förståelse av det som de
ägnar sig åt.
Avhandlingen har konstaterat och beskrivit att det finns språkliga
strategier som kan bidra till ökad delaktighet i inominstitutionella samtal. Strategier som bidrar till att inventera ett beslutsunderlag och genomlysa detta beslutsunderlag genom ingående diskussioner stödjer det
”demokratiska samtalet” och gör det möjligt tänka tillsammans.
Avhandlingen visar också att analyser av sådana samtal som ingår
som en naturlig del av arbetet i en viss verksamhet kan bidra till att
tydliggöra de yttre förutsättningarna för samtalen. Genom att studera
samtalen kan förståelsen för verksamheten ökas. Studier av samtal kan
alltså fungera som en ingång till en djupare analys av en verksamhet.
Men framförallt tydliggör avhandlingen att kommunikationssituationer som äger rum i en viss verksamhet är beroende av samspelet mellan
de individer som deltar i kommunikationssituationen och de ramar som
omgärdar kommunikationssituationen. Alltför mycket forskning utgår
fortfarande ifrån att den ena eller andra aspekten är primär och därför
mest intressant att studera – själv ansluter jag mig till fullo till det dialogiska perspektivet och hävdar att det är samspelet mellan dessa aspekter,
och därmed mesonivån, som ska utgöra fokus för analysen.
Avhandlingen visar också att även om individens handlingsberedskap med avseende på samarbete med andra professioner är viktig för
att samarbetet i teamet ska fungera väl, så kan framgången i samarbetet
inte beskrivas som beroende enbart av den individuella kompetensen.
Det som i hälso- och sjukvårdssammanhang beskrivs som interprofessionell kompetens är i hög grad någonting som har sin boning i gruppens
gemensamma handlingar, och som är beroende av gruppen snarare än
av individen. Detta bevisas inte minst av att en individ kan vara relativt oerfaren i det höggradigt interprofessionella samarbete som präglar
teamet, men genom att vederbörande deltar i en kompetent grupp med
stor erfarenhet av just denna typ av samarbete så kommer individen
ändå att framstå som – och med tiden bli, allteftersom erfarenheten
ökar – kompetent i detta avseende. I Smärtteamet finns en kompetens
som svårligen låter sig reduceras till de deltagande individernas enskilda
handlingsberedskap, till exempel när det gäller förmågan att introducera nytillkomna i de språkliga strategier teammedlemmarna använder
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för att i största möjliga mån dra nytta av den multiprofessionella organisationen av arbetet. Eftersom dessa språkliga strategier består av
samhandlingar där mening skapas genom samtalandet och inte genom
enskilda individers enstaka yttranden är denna förmåga beroende av
teamet som helhet, inte av de enskilda teammedlemmarnas kompetens.
Den interprofessionella kompetensen är relationell, reflexiv och dialogisk.
Avhandlingen visar också att det kan vara fruktbart att studera det
som får en viss kommunikationssituation att fungera väl, snarare än att
fokusera på problemen. Poängen med teamkonferenserna är att de ger
möjlighet att genom språkliga handlingar både skifta mellan olika perspektiv (alteriteten) och samtidigt tydliggöra det egna perspektivet för
att kunna uppnå en, om än tillfälligt, delad förståelse av det fenomen
som diskuteras. Genom att analysera multiprofessionella teamkonferenser i ett team där teammedlemmarna själva tycker att samarbetet
fungerar har avhandlingen visat att det är möjligt att åskådliggöra hur
teoretiska begrepp som perspektiv, alteritet och intersubjektivitet kommer till uttryck i det interaktionella mikrokosmos som ett samtal utgör.

12.6 Vidare forskning

Eftersom den här avhandlingen fokuserar på ett team som verkar under
vissa omständigheter i ett visst sammanhang är en naturlig fråga att behandla i vidare forskningsprojekt den om det i andra sammanhang går
att identifiera andra språkliga praktiker som på motsvarande sätt stödjer
de kommunikativa projekt som är underordnade de övergripande organisatoriska målen i dessa sammanhang. Här kan flera riktningar urskiljas, dels sådana som är relevanta både för verksamheten som sådan och
för den teoretiska utvecklingen inom samtalsforskningen, och sådana
där fokus huvudsakligen är att bidra till den teoretiska utvecklingen.
Ett exempel på en riktning som är relevant både för verksamheten
och för teoriutvecklingen är utforskandet av samarbeten mellan personer där den gemensamma uppgiften inte är lika tydlig som i det studerade teamet, eller där deltagarnas medverkan bygger på att de ska
företräda den institution/organisation som de tillhör. Ett exempel på
sådana skulle kunna vara intersektoriella fallkonferenser, där företrädare
för flera olika samhälleliga institutioner/organisationer ska samarbeta,
så som exempelvis sker i samband med planering av rehabiliteringsinsatser där såväl vårdgivare som patient, arbetsgivare och företrädare för
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Försäkringskassan deltar. Välfungerande sådana samarbeten har analyserats med avseende på utfallet för patienterna (se Kärrholm 2007), men
inte med utgångspunkt i samtalsdata. Det ökade samhälleliga fokuset
på denna typ av samarbeten – i linje med önskan att försöka minska
dagens stora antal långdragna sjukskrivningar – motiverar en fördjupad
undersökning av hur dessa samtal ser ut och vilka språkliga strategier
som kan stödja denna typ av gränsöverskridande samarbete.
En annan riktning är att vidare undersöka hur faktorer i de yttre
förutsättningarna för professionsöverskridande samtal där deltagarna arbetar inom vården påverkar samtalens form och innehåll. Vilka
språkliga strategier stödjer till exempel samarbetet i team som sammankallas på tillfällesbasis, det vill säga där de individer som deltar i
samarbetet varierar i större utsträckning än vad som är fallet med det
studerade teamet? Ett exempel skulle kunna vara teamarbete inom mer
akut omhändertagande och vid traumarelaterade operationer. I sådana
team är verksamhetsrollerna tydliga, medan de individer som deltar i
exempelvis ett team som ansvarar för akut hjärt- och lungräddning eller en akut operation varierar beroende på schemaläggning och andra
strukturella aspekter. Inom detta område har de amerikanska hälso- och
försvarsdepartementen tillsammans tagit fram ett utvecklings- och utbildningsprogram (kallat TeamSTEPPS, se AHRQ 2008) som bland
annat syftar till att stödja kommunikationen i denna typ av gränsöverskridande samarbeten. Studier i bland annat Storbritannien har identifierat kommunikationen som den viktigaste aspekten av patientsäkerhetsarbetet i operationssammanhang (Bleakley, Hobbs Boyden, Allard
och Walsh 2006), men dessa studier baseras på intervjuer och enkäter,
inte på samtalsdata. Det vore intressant att med hjälp av diskursanalytiska metoder undersöka om de språkliga strategier som lyfts fram i
dessa sammanhang kan bidra till att stödja samarbetet i denna typ av
kommunikationssituationer. En sådan studie förutsätter dock att man
inledningsvis undersöker kommunikationen i olika typer av akutteam
på ett mer explorativt sätt.
Ytterligare en tydligt verksamhetsrelevant riktning för vidare forskning tar sikte på att undersöka vilka språkliga strategier som stödjer
samarbetet i, och de övergripande målen för, sådana gränsöverskridande
samarbeten som aktivt involverar patienten, och där patienten (och eller
patientens anhöriga) deltar som en ”fullvärdig” medlem i teamet. Detta
är vanligt inom många delar av vården, inte minst inom rehabiliteringsområdet. Denna typ av samtal har beskrivits tidigare, men fokus har då
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huvudsakligen legat på möjligheterna för de icke-professionella deltagarna att göra sina röster och perspektiv hörda (se exempelvis Karlsson 2007). Förutsättningarna för dessa samtal är radikalt annorlunda än
jämfört med de studerade samtalen, helt enkelt beroende på att patienten (och/eller anhöriga) deltar i dem. Detta får rimligen konsekvenser
för vilka språkliga praktiker som stödjer välfungerande samtal av denna
typ, och aktualiserar också etiskt intressanta frågor som hur hänsynen
till patienten och behovet av att bygga upp en terapeutisk allians kan
tänkas krocka med behovet av att genom förutsättningslösa diskussioner pröva olika hypoteser om patientens situation och problem. Till
denna typ av frågeställningar kan man också koppla frågor om hur så
kallade virtuella deltagare (Adelswärd 2003, 2004) bereds plats i samtal där de faktiskt inte deltar. Även om varken patienten, arbetsgivaren
eller företrädare för Försäkringskassan deltar i de samtal som den här
avhandlingen studerat så orienterar sig de faktiska samtalsdeltagarna
mot dem på olika sätt, genom att göra deras röster gällande i de diskussioner som teamet har. Det vore intressant att analysera detta fenomen
närmare, eftersom resultaten av en sådan undersökning skulle kunna
utgöra en relevant kontrast till sådana samtal där exempelvis patienter,
anhöriga och andra avnämare deltar.
Det finns också utrymme för att med utgångspunkt i denna studie peka ut riktningar för vidare forskning som är av ett mer exklusivt
samtalsteoretiskt intresse. Ett sådant är förståelsen av ett enskilt samtals roll som en del i en större helhet (Bachtin 1986). Den grundläggande insikten om relationen mellan yttrandens samtidiga beroende
av såväl historia som framtid kan användas för att förstå relationen
mellan två yttranden även i sådana fall då de inte befinner sig i varandras omedelbara sekventiella närhet. Detta blir särskilt intressant
då man studerar samtal som är kopplade till varandra i en längre serie
(Piccini 2005). När jag har arbetat med materialet har jag noterat att
samtalsdeltagarna ofta orienterar sig mot yttranden som gjorts under
ett tidigare samtal, och kan knyta an till yttranden som gjorts en vecka
tidigare (eller ännu längre tillbaka) på ett sätt som liknar den anknytning som kan ses mellan närhetspar i Schegloffs klassiska bemärkelse
(alltså par av yttranden där de ingående delarna står i omedelbar närhet till varandra). Också detta skulle kunna beskrivas som en sorts
par – även om begreppet närhet då får sin relevans i termer av vad
man kanske skulle kunna kalla kognitiv närhet snarare än omedelbar sekventiell närhet. Utforskandet av sådana samtalsserier, liknande
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dem som Cicourel beskriver i The Social Organization of Juvenile Justice
(1967) även om det där handlade om olika verksamhetstyper som var
kopplade till varandra, kan visa hur samtalsdeltagarna kopplar ihop
det de säger vid ett tillfälle med vad de själva eller andra har sagt vid
ett tidigare tillfälle (och vad som kan komma att sägas vid senare tillfällen). En sådan analys skulle ge ny och relevant information både för
förståelsen av samtal som generellt fenomen och för förståelsen av den
roll samtal och samtalande spelar i en viss verksamhet.

12.7 Tillämpad språkvetenskap

Föreliggande avhandling aktualiserar också frågor kring en annan typ
av samarbete än det som sker i teamet, nämligen relationen mellan forskaren och fältet. Som jag skriver i inledningen ansluter avhandlingen
sig till en rad av avhandlingar med kommunikationsetnografiskt fokus.
Men ambitionen med avhandlingen är inte bara att för en inomvetenskaplig publik beskriva hur samtalen under teamkonferenserna går till
och vilka drag som verkar bidra till att det interprofessionella arbetet
fungerar väl, utan också att genom denna beskrivning göra ett bidrag
till praktikernas förståelse av en typ av samtal som alltfler ägnar alltmer
tid åt att delta i.
För att resonera om hur en sådan ambition kan förstås brukar termer som tillämpad, praktiknära eller praxisorienterad forskning användas. Hur dessa respektive termer ska definieras, vilka skillnaderna är
mellan dem och vilka konsekvenser en hållning av denna typ kan få
för det vetenskapliga projektet har diskuterats på många olika håll (för
svenska perspektiv, se Anward 2003, Carlgren 2005 och Karlsson 2008
och för ett mer generellt diskursanalytiskt perspektiv se Roberts och
Sarangi 2003, Sarangi och Candlin 2003 samt Steensig och Asmuss
2003).
Enligt Carlgren (2005) är det vanligt att inom industrin tala om
tillämpad forskning, medan man inom medicinska världen talar om klinisk forskning och inom utbildningsvetenskapen om praxisnära forskning. Inom språkvetenskapen har begreppet applied lingustics, tillämpad
språkvetenskap, precis som Karlsson konstaterar (2008) en stark ställning internationellt och även inom Sverige har det blivit allt vanligare
med projekt som har en vidare ambition än att bara bidra till den teoretiska utvecklingen inom området. Det normala när det gäller begreppet
tillämpad språkvetenskap synes vara att det avser forskningsfrågor där
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frågeställningar som emanerar ur den verkliga världen (”den verkliga
världens problem”, som Roberts och Sarangi skriver i sin artikel från
2003) belyses med hjälp av språkvetenskaplig teori och metod. Normalt
sker detta utan att praktikerna inom det beforskade fältet tar aktiv del i
själva forskningsprocessen.
Ambitionerna när det gäller återkopplingen till fältet kan variera,
men inskränker sig vanligen till allmän populärvetenskaplig information snarare än direkt kommunikation med fältet. Detta gäller oavsett
om det som avses med ”fältet” är fältet i snäv bemärkelse, det vill säga
den specifika verksamhet/organisation/del av organisation från vilken
material insamlas eller fältet i vidare bemärkelse, det vill säga det område som denna verksamhet hör till – skolan, vården eller motsvarande.
I de fall de som verkar inom området genomgår någon form av mer
kvalificerad utbildning kan även utbildarna inom området räknas till
fältet i vid bemärkelse.
Att överlåta åt praktikerna att använda resultaten kan dock leda till
(om)tolkningar av dem som går stick i stäv med de tolkningar forskaren
ville lyfta fram. Roberts och Sarangi (2003) diskuterar dessa problem
i en artikel om hur fältet mottog deras studie av varför vissa grupper
fick sämre resultat i en prövning av läkares förmågor, och kommer fram
till att resultaten av tillämpad, språkvetenskaplig forskning riskerar att
omtolkas å det mest radikala om de överlämnas till praktikerna så att
säga utan instruktioner om hur vi som diskursforskare nått dessa resultat och hur vi menar att resultaten kan eller bör tolkas. För att hantera
detta problem förordar författarna en dialog med praktikerna om hur
resultaten kan förstås, och utifrån dessa diskussioner såväl förfiningar av
de egna tolkningarna som vidare forskning inom området.
Jag har själv en liknande upplevelse från min magisteruppsats
(Magnuson Lundgren 2003), vilken jag efter att den presenterats vid
institutionen överlämnade till företrädare för den klinik där jag samlat
in data. Vid ett senare tillfälle träffade jag av en ren händelse en av de
teammedlemmar vars arbete jag studerat. Denna person berättade att
kliniken tagit mina resultat på största allvar, och ägnat mycket tid åt att
tydliggöra gränserna mellan de olika professionernas ansvarsområden.
Så långt var jag mycket nöjd med det jag fick höra, men när vederbörande talade om att de också ägnat stor energi åt att under teamkonferenserna ”undvika att prata om sånt som inte ingår i det man som
arbetsterapeut eller kurator eller vad det nu är vet något om” blev jag
bekymrad. Detta var inte något som jag hade uppmuntrat om jag hade
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varit delaktig i processen med att omvandla mina resultat till verksamhetsutveckling i de team som bidragit med material till studien. Också
denna erfarenhet har bidragit till min övertygelse om att man som forskare måste försöka gå i dialog med dem vars verksamhet man beforskar
och därigenom ta ansvar för sina tolkningar och resultat.
En slutsats som kan dras är att det knappast går att uttrycka sig i
absoluta termer i detta sammanhang. Ett forskningsprojekt kan vara
både teoriutvecklande och nära kopplat till en viss praktik. Kopplingen
kan se olika ut, och beröra exempelvis vem som definierar vilket område
som behöver beforskas samt hur återkopplingen till praktikerna som är
verksamma inom det aktuella fältet ser ut.
Srikant Sarangi tillhör de främsta förespråkarna för ett nära samarbete mellan forskare och praktiker i skärningspunkten mellan diskursanalys och medicin, och har återkommande skrivit om denna relation (se
bland annat Sarangi 2002, 2006, 2007). Hans diskursanalytiska forskning rör sig huvudsakligen inom det medicinska fältet, och handlar ofta
om högt specialiserade verksamheter som exempelvis genetisk rådgivning snarare än om allmänpraktik inom primärvården. Sarangi förordar
en nära relation mellan forskare och praktiker eftersom han menar att
en sådan relation är en förutsättning för att vi som diskursforskare ska
kunna göra kvalificerade analyser av den komplexa verksamhet som de
praktiker vi studerar ägnar sig åt. Han menar vidare att sådana kvalificerade analyser, vilka utgår från en nära förtrogenhet med den verksamhet
som studeras, är en förutsättning för att diskursanalytisk forskning ska
kunna göras relevant för praktikerna inom dessa verksamheter. Implicit
i detta argument ligger naturligtvis premissen att det är vår skyldighet
att göra vår forskning relevant. Det är vår skyldighet att ägna oss åt
samhälleligt relevant forskning och det är vår skyldighet att försäkra oss
om att våra resultat är användbara. Det enda sättet att nå dessa mål för
språkvetenskapliga forskare verksamma inom fältet professionell diskurs är att söka ett nära samarbete med praktikerna inom fältet, att låta
praktikernas förståelse av den egna praktiken informera analyser och
tolkningar och att aktivt förhålla sig till hur resultaten ska kunna återföras till och göras användbara för praktikerna.
Eftersom jag till fullo ansluter mig till denna linje skulle jag vilja
introducera ett begrepp som preciserar begreppet tillämpad språkvetenskap och fångar upp de centrala punkterna i Sarangis program. Mitt
förslag är att kalla forskning med denna inriktning för tillämpbar språkvetenskap (applicable linguistics). Syftet med detta nya begrepp är att
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indikera ett tydligare engagemang i relationen till praktikerna inom det
beforskade fältet. Med det avser jag tillämpningen av språkvetenskaplig
teori och metod på problem som formuleras i någon sorts dialog med
det fält som beforskas, och med den uttalade ambitionen att återkoppla
resultaten av arbetet till fältet i vid bemärkelse. Med vid bemärkelse
avses då såväl de individer som upplåtit tid till att på ett eller annat sätt
ingå i ett forskningsprojekt (oavsett om det gäller att öppna exempelvis
sitt klassrum för observation och inspelningar, att engagera sig i en dialog med forskaren om vilka problem som kan behöva belysas eller att
på annat sätt bidra till projektet), men också övriga verksamma inom
området (inom skolan, vården eller vilket område det nu är som forskaren ägnat sig åt), samt de som verkar inom utbildningen av utövarna
inom området (grundläggande lärar-/vårdutbildningar samt fortbildning inom området). Begreppet tillämpbar forskning ställer inga krav
avseende praktikernas engagemang i formuleringen av forskningsfrågor,
datainsamling eller analys men förutsätter att forskaren har för avsikt
att återföra resultaten av analyserna till fältet på ett mer aktivt sätt än
bara genom att publicera sina resultat i inomvetenskapliga sammanhang. Begreppet implicerar dock en orientering mot frågeställningar
som på ett eller annat sätt verkar inomvetenskapligt teoridrivande – det
innebär alltså en tydlig ambition att fortsätta att bidra till utveckling av
språk- och kommunikationsvetenskaplig teori. Tillämpbar språkvetenskap kan allstå ses som en uppmaning till andra språk- och kommunikationsvetare att i större utsträckning än vad som traditionellt varit
fallet både engagera sig hur man inom fältet i snäv bemärkelse förstår
den egna praktiken och hur man inom fältet i vid bemärkelse kan dra
nytta av resultaten.
Den här avhandlingen ansluter sig alltså till det program som har
formulerats av Srikant Sarangi, och vilket jag menar kan beskrivas som
tillämpbar språkvetenskap. Avhandlingens resultat ska bottna i praktikernas förståelse av den egna praktiken, de vara begripliga för och (åtminstone indirekt) användbara för intresserade praktiker men de ska
samtidigt vara språk- och kommunikationsteoretiskt relevanta.
Det faller sig naturligt att göra ett teoretiskt bidrag till det språkvetenskapliga/kommunikationsteoretiska området, eftersom materialet
är mycket intressant ur teoretisk synvinkel. Materialet åskådliggör komplexiteten i samtal där många olika personer bidrar med olika perspektiv
i lösandet av en och samma uppgift (oavsett anledningen till att perspektiven skiljer sig åt – i detta avseende skulle materialet lika gärna
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kunna utgå från någon annan grundläggande perspektivskillnad än den
som sammanhänger med skilda professionstillhörigheter). Vidare har
den typ av samtal som avhandlingen fokuserar på – multiprofessionella
teamkonferenser – inte i någon större omfattning tidigare beskrivits och
analyserats utifrån ett kommunikationsteoretiskt perspektiv.
Samtidigt har jag velat bidra till praktikernas reflektion över kommunikativa aspekter av det vardagliga arbetet inom vården. Ett tämligen öppet fältarbete som låter forskningsfrågorna mogna fram under
processens gång och i dialog med såväl relevant teori som teammedlemmarnas synpunkter på projektet bidrar till möjligheterna att göra
valida analysier och tolkningar av resultaten. Eftersom jag ser det som
angeläget att frågeställningarna är teoretiskt relevanta på ett relativt generellt plan, är avhandlingen dock inte ett resultat av någon form av
aktionsforskning – jag tar fullt ansvar för mina egna tolkningar. Även
om jag engagerat mig i ett ”tjockt deltagande” (thick participation, Sarangi 2006) och tjocka beskrivningar vilka kan beskrivas som en ”minietnografi” av det slag som Sarangi förespråkar (Sarangi 2007) så har ambitionen alltså varit att bli en empatisk främling snarare än en fullvärdig
deltagare i verksamheten, i syfte att bättre förstå insamlade data.
Det fältarbete som ligger till grund för avhandlingen kan inifrån
den språkvetenskapliga forskningsvärlden se ut som en relation som
riskerar att ”kontaminera” resultaten. Sådan kontamination beskrivs ibland i termer av exempelvis en bristande förmåga att distansera sig från
det fält där materialet samlats in. Detta resonemang följer av en syn på
forskningsprocessen som en process där man samlar in data i ett skede
(och eventuellt har kontakt med sitt fält), för att därefter lämna fältet
till förmån för distanserade analyser av materialet. I det aktuella fallet lämnade jag det fält där materialinsamlingen skedde (fältet i snäv
bemärkelse), men har under tiden som gått därefter kommit att knyta
allt närmare band till fältet i vidare bemärkelse – det vill säga vårdområdet och då särskilt rehabiliteringsmedicinen. Detta, menar Sarangi,
ska dock inte ses som ett problem utan som en förutsättning för att
kunna göra resultaten tillgängliga och användbara för praktikerna. På
sätt och vis är det dock så att jag är mer intresserad av fältet (i såväl snäv
som vid bemärkelse) än vad fältet är intresserat av resultaten av mina
undersökningar. Detta är fullt naturligt – praktikerna har fullt upp med
den kliniska vardagen, och det faktum att denna är relevant att studera
ur ett kommunikationsteoretiskt perspektiv är av måttligt intresse. Den
forskare som nöjer sig med detta förströdda intresse riskerar dock att
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resultaten används på ett sätt som inte var det avsedda – och det åligger
därför alltså oss som diskursforskare att göra våra resultat begripliga
och relevanta, och därmed tillgängliga och användbara för fältet i vid
bemärkselse.
En utmaning som måste hanteras när det gäller detta är att vi som
diskursanalytiska forskare eftersträvar en förståelse av ett visst fenomen,
snarare än normativa resultat som talar om hur praktikerna bör göra ”i
stället”. Den spänning som finns mellan vår önskan att förstå och praktikernas önskan om att kunna utvärdera och förbättra måste hanteras i
en dialog mellan forskare och fält. Indirekt kan forskningen ge legitimitet åt en relation som på sikt kan bidra till ett ömsesidigt lärande, även
utanför den strikta tillämpningen av de faktiska resultaten från en viss
studie. Under förutsättning att forskaren engagerar sig i en dialog med
fältet kan tillämpbar språkvetenskap kan alltså bidra både till teoretiska
landvinningar och till att öka praktikernas förmåga att förstå och reflektera över vad de faktiskt gör och vilken kompetens de faktiskt har. Detta
kan i sin tur lägga grunden för förbättringsarbete inom verksamheten i
vid bemärkelse.
I det aktuella fallet, det vill säga inom det medicinska området, kan
en studie som denna – vilken grundar sig på en studie av språkliga praktiker som stödjer det interprofessionella samarbetet – i förlängningen
bidra inte bara till att utveckla verksamheten inom det område som det
studerade teamet tillhör (rehabiliteringsmedicinen) utan även bidra till
utvecklingen inom andra medicinska områden där formerna för multiprofessionellt arbete och interprofessionellt samarbete ännu inte är lika
utvecklade (exempelvis inom primärvården). Resultaten av denna studie
torde i förlängningen också vara relevanta för beställare och anordnare
av såväl grundutbildning som fortbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet, lika väl som för medarbetare och ledare inom hälso- och sjukvården.

12.8 Slutsatser i relation till

utbildning, fortbildning och
organisation inom hälsooch sjukvården

Inom de medicinska utbildningarna har man i allt större utsträckning
kommit att fokusera på kommunikationen mellan vårdgivare och patient. Dels ges grundläggande teoretiska moment och kurser i vårdkom-
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munikation, dels ges möjligheter till träning av simulerade kommunikationssituationer (Thomassen 2005). Däremot har man än så länge
inte kommit särskilt långt vad gäller utbildning om och träning i inominstitutionell kommunikation, det vill säga kommunikation mellan
vårdgivare, med undantag för den kommunikation som uppstår som en
naturlig konsekvens av sådana kurser där olika blivande vårdgivare möts
under grundutbildningen (till exempel inom så kallade kliniska undervisningsavdelningar). En mer fokuserad satsning på den inominstitutionella kommunikationen skulle kunna bidra till att väsentligt förbättra
förutsättningarna för ett välfungerande interprofessionellt samarbete
inom vården, oavsett hur detta samarbete organiseras (i någon typ av
multiprofessionella team eller i form av mer ad hoc-artat samarbete över
professionsgränserna). Genom att hjälpa studenterna att reflektera över
den egna kommunikativa praktiken i detta avseende, både som individer och som deltagare i gränsöverskridande samtal, kan förståelsen
för vilka språkliga strategier som inverkar positivt på kommunikationen
över professionsgränserna ökas.
Denna kunskap är dock lika viktig för dem som redan är yrkesverksamma och därmed central även i fortbildningen av redan yrkesverksamma. En fördjupad förståelse av mellanmänsklig kommunikation, såväl vad gäller kommunikationen mellan vårdgivare och patienter
som vad gäller den inominstitutionella kommunikation som behandlas
i den här avhandlingen, borde ha en given plats i handledningen och
vidareutbildningen av aktiva multiprofessionella vårdteam. Bristande kommunikation beräknas ligga bakom en mycket stor andel av de
medicinska fel som drabbar patienterna (Bleakley m.fl. 2006, AHRQ
2008). Ändå ligger fokus allt som oftast enbart på träning av praktiska
bedömningar och handgrepp. Möjligheterna till utveckling inom detta
område är följaktligen stora, inte minst under sådana former av fortbildning som erbjuds vid de centra för klinisk färdighetsträning som blir
allt vanligare både inom Sverige och internationellt. Dessa centra erbjuder fullskalig simulering av exempelvis operationer och träningen sker i
team vars sammansättning motsvarar den i ett verkligt operationsteam.
Det förtjänar dock att påpekas att det är lika relevant att skapa lärtillfällen med fokus på kommunikation också för dem som inte arbetar inom
akutmedicin och kirurgi – fullskalig simulering är inte nödvändigtvis
beroende av avancerad teknisk utrustning, och detta gäller i synnerhet
simulering som syftar till att deltagarna får möjlighet att träna och reflektera över frågor som berör interprofessionell kommunikation.
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Det måste också framhållas att välfungerande inominstitutionell
och interprofessionell kommunikation inom vården inte bara är en individ- eller gruppfråga, utan också en system- och organisationsfråga.
Visserligen är det individen som tillgodogör sig kunskap om och träning i inominstitutionell, interprofessionell kommunikation, men denna kunskap och träning kan aldrig nå sin fulla potential om det inte
finns en beredskap på organisatorisk nivå för att dra nytta av den. Det
är alltså också relevant att diskutera hur det kliniska arbetet organiseras,
och exempelvis skapa utrymme för att uppnå en situation där alla som
deltar i en viss typ av samarbete har den ”tillräckliga kunskap om de
andras kunskap” som är en förutsättning för att det interprofessionella
samarbetet ska kunna fungera väl. Omsatt i konkreta organisationsfrågor innebär detta exempelvis att avsätta tid för att lära känna varandras
kunskaps- och ansvarsområden. Det innebär också att avsätta tid och
energi för att etablera rutiner som kan bidra till att sådana hinder för
kommunikationen som är av mer svårpåverkad, strukturell art (som exempelvis den fysiska organiseringen av arbetsplatsen – i form av bland
annat vilka personer som sitter var och i vilken typ av rum) kan övervinnas i den mån det är möjligt. Det kan också vara lämpligt att exempelvis
överväga hur man inom ramen för den befintliga fysiska utformningen
av en viss klinik kan komplettera de enskilda arbetsrummen med ytor
för spontana möten över professionsgränserna och hur man kan se till
att det finns tid för sådana möten.
Det vanligaste argumentet för att arbeta med förbättringar av den
inominstitutionella kommunikationen är att det till syvende och sidst
handlar om patientsäkerheten och kvaliteten i den vård som ges – helt
enkelt om patienternas liv och hälsa. Detta är naturligtvis både sant och
av högsta vikt. Jag vill dock ta tillfället i akt att lyfta fram ytterligare
ett argument: en väl utvecklad inominstitutionell och interprofessionell
kommunikation bidrar också med största sannolikhet till att minska
frustrationen hos personalen, och därigenom till att öka lusten till det
dagliga arbetet. I många samtal lyfter medlemmarna i det studerade
teamet fram just samarbetet med kollegorna och det kontinuerliga lärande som detta samarbete ger upphov till som det som ger dem störst
tillfredsställelse, vid sidan av att de kan bidra till att minska patienternas
lidande. Nu när vårdsektorn står inför utmaningen att hantera kombinationen av krav på allt komplexare kunskaper med tilltagande krav på
ekonomisk effektivitet och med stora pensionsavgångar är det synnerligen viktigt att de som redan har en vårdutbildning och erfarenhet inom
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sitt område stannar kvar inom vården. En faktor som torde kunna bidra
till detta är att förbättra förutsättningarna för den inominstitutionella
och interprofessionella kommunikationen, och att förbättra möjligheterna till lärande och reflektion om dessa för verksamheten centrala frågor.
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13

Summary in English
Team Talk:

Collaboration through Communication in Meetings of a
Multiprofessional Pain Rehabilitation Care Team

Introduction

This thesis is about team talk and team collaboration in a rehabilitation
care team, and is based on a study of the talk that takes place during
their multiprofessional team conferences. The main purpose of the thesis
is to shed light on some of the distinguishing linguistic features of such
team conferences and on the pragmatic strategies deployed by the team
members in order to bring into play the variety of perspectives found in
such a multiprofessional team, thereby laying the foundation for a deeper
understanding of patients and their problems than would otherwise have
been possible, and thus of decisions to alleviate the patients’ suffering
and reduce medical errors.
The thesis contains descriptions and analyses of a complex activity,
which is dependent on talk. This complex activity, the rehabilitation of
patients suffering from long-term (non-malign) pain, is an example of an
activity which is becoming increasingly frequent in today’s professional
life, and especially in health care: interaction in groups where persons
with different competencies/training/perspectives come together and
work collectively with a common aim of reaching a shared but organizationally defined goal.

Background

Persistent pain (especially in the neck and shoulders) is one of the most
frequent reasons for long-term or permanent absence from working life,
and any study indicating how the care of persons suffering from such
conditions may be organized more efficiently is of significant relevance
(Norrefalk 2006, Kärrholm 2007). Multiprofessional collaboration is
often described as one of the most efficient ways of coming to terms
with these problems, but little is known about the everyday clinical
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communication on which such efforts are based. Empirically based research improving our knowledge of how the concepts of interprofessional competence and efficient clinical communication can be understood
may contribute to the optimization of everyday collaboration in this
area, and is therefore vital to practioners and leaders of health care organizations, but also to the design of medical training. Owing to its long
history of multiprofessional collaboration, the rehabilitation sector is a
milieu particularly well suited for the study of collaboration and communication amongst representatives of different health care professions.
The linguistic strategies deployed in a well-functioning, multiprofessional rehabilitation care team, such as the one portrayed in this thesis,
may thus serve as a model and provide inspiration for similar endeavors
elsewhere in the health care sector.
In the thesis, communication is considered to be a dynamic, reflexive and dialogical process by which we together create meaning in and
a shared understanding of the world we inhabit (Berger och Luckmann
1966). Communication is not a mere transfer of information or meaning, but a way of thinking together (Billig 1987). All communication is
situated in a unique, local context, and in order to gain as full an understanding as possible of the specifics of a highly specialized context such
as the one of the team portrayed in this thesis, a thorough exploration
of the everyday life and actions of its members is imperative (Cicourel
1986, 2007, Sarangi 2007). The main goal of the team conferences is
considered to be the creation of an intellectual space for collaborative
medical problem solving (Måseide 2007a, 2007b).
One central theme of the thesis is that what we recognize as specific communicative activity types (Linell 2009 ms) is created through
the constructive and reconstructive practices of social interaction in a
specific context, whereby linguistic (in its broadest meaning) norms and
routines draw on the continuity of previous interactions and practices,
and at the same time regenerate them through continuous interaction,
thus resulting in what Berger and Luckmann (1966) call sedimentations. Along similar lines, Wenger describes how, if we share a concern
or a passion for something and interact regularly with a group of others
“to do it” (whatever “it” is), then we will not only learn how to do “it”
better but we will also simultaneously create a shared repertoire of ways
to do and say things and thus become a community of practice (Wenger
1998). The aim of this thesis is to uncover some of the ways to say
(and thus do) things that have been developed in the pain rehabilitation
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team, and which seem to contribute to the fact that the team members
themselves consider the team as a whole to be highly skilled in the art
of making the most of the variation of competencies, expertise and perspectives of its members.
There is a long-standing tradition of research in the area of physician—patient interaction (Maynard and Heritage 2005). However,
there has been considerably less focus on interprofessional communication, that is, communication between various health care providers
(Iedema 2008). The reason may simply be that historically such communication has been relatively rare, and usually mediated through texts
(King m.fl. 2004). The increasing complexity, both of the care delivered
and the knowledge necessary to make informed decisions about means
and methods to understand and deliver it, has, however, amplified the
need for what could be described as new communicative activity types
in health care, such as the multiprofessional team conference. The aim
of this thesis is to shed light on the distinguishing linguistic features,
and to some extent on the external framing (Marková, Linell, Grossen
and Salzar-Orvig 2007) of this specific communicative activity type.

Material and methods

The analyses are based on 41 hrs of video recordings of team conferences in one rehabilitation team (“the pain team”, consisting of medical
social workers, occupational therapists, physicians specialised in pain rehabilitation, physiotherapists, psychologists and nurses). In total, about
6 hrs of the recordings have been transcribed, equalling 19 discussions
about individual patients. Analyses draw upon a vast material of interviews, field notes and documents collected during almost a year of
fieldwork in the Swedish clinic of rehabilitation medicine where the
pain team is located.

Results

In the first of the six empirical chapters (Chapter 6), the results from a
synthesis of field notes, interviews and document analysis are reported
in the form of a description of the daily work of the pain team, as well
as some of the nuts and bolts of pain rehabilitation in general. In addition to this, the areas of responsibility of each profession are described
on the basis of a lexical analysis of the transcribed material, equalling
a corpus of 45000 words. The results, based on the distribution and
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frequencies of lexical items related to specific discursive topics reveal
that three different types of responsibilities can be identified in the
pain team: areas of responsibility specific to each profession, overlapping areas of responsibility (for instance, anatomy in the case of doctors
and physiotherapists) and shared areas of responsibility (for instance, a
patient’s degree of motivation). Furthermore, results from a combined
lexical and interaction analysis show that when a representative of one
profession uses the core vocabulary of another, this is done in order
to efficiently achieve specific interactional goals, such as pointing out
to the other the need for further clarifications in relation to a specific
topic. The vocabulary of “the other” is thus used as a lever, for instance,
in order to improve the possibility to interpret information which has
been given by the other, to understand the wider context of this information and to the interpretation which the other makes of the information in question.
In the second empirical chapter (Chapter 7) focuses on team conferences as a type of institutional interaction. The team conferences are
analyzed with respect to identifying phases (Adelswärd 1988), activities
(Coupland m.fl. 1994) and topics, and are described both as a complex type of workplace meetings and as a specific type of institutional
interaction distinguished by certain interactional features. One of the
more important results constitutes the differences between the two
main phases of the team conference: the report phase and the discussion phase. Salient features of the report phases are long utterances,
few overlaps and few active participants in the same episode, whereas
the prominent features of the discussion phases are short(-er) utterances, relatively more frequent and somewhat longer overlaps and a
larger number of active speakers during any episode of talk. Another
important result is the way in which reports by any team members may
be interspersed with additions from other team members, who “chip in”
information in a strikingly seamless way. Any team member appears
to be allowed to chip in information during any other team member’s
report (regardless of factors such as age, sex, professional experience or
traditional professional hierarchies), as long as that information is considered potentially relevant for the decision-making process that will
take place later on, during the discussion phase.
These observations have influenced a deeper analysis of the team
members’ methods for identifying and sorting the strands of information gathered during the report phases of the team conference, reported
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in the third empirical chapter (Chapter 8). This information, which can
be described as the basis for the team’s decision-making process, i.e. the
reported experiences of the team members’ meetings with the patients,
individually as well as in the treatment groups in which all patients
participate, are sifted through by the team members in a process where
they continually add fresh strands of information (new topics, aspects
of topics or topic angles) and evaluate the potential meaning of the new
information thus constructed. In this process, the team members constantly try to explain to the others how they think the new information
should be understood and interpreted, and when necessary they challenge each other’s interpretations and suggestions in ways that do not
usually appear to be face threatening.
In the fourth empirical chapter (Chapter 9), a similar interactional
analysis is conducted of the discussion phase of the team conference.
The focus here is on the team members’ methods to achieve the indepth discussions of the patients’ problems and possible solutions, i.e.
that which the team members themselves describe as the team’s raison d’être. The results demonstrate how the team members successfully
deploy a specific 5-part construction (see table 1 below), which I call
projects “Testing the waters”.
Table 1. Schematic illustration of a project “Testing the waters” .
Speaker

Interactional move

part 1

A:

announcement

Example
OT:

I am wondering about her medication…

part 2

B:

response

PT:

yes?

part 3

A/C:

elaboration

OT:

part 4

X:

initiation of discussion

RP:

you see she seems to be takin’ an awful
lotta painkillers (.) she mentioned X, Y and
Z to me yesterday (.) plus alcohol
oh↓ (.) that’s not the picture I (.) you’re
probably right though (0.5) there was
something funny about what she told me
((discussion omitted))

part 5

A/X:

conclusion

OT:

ok (.) I think you need to talk to her again
about her pills and make clear that we
need to know what she’s really takin’

In the first move, speaker A (the occupational therapist) draws the other
team members’ attention to a topic which is indicated as potentially
problematic. In the second move, speaker B (the physiotherapist) responds to this and in the third move speaker A or another speaker, who
may have been briefed before the meeting by A or who simply perceives
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the same potential problem as A, elaborates on the potential problem.
Thus far, the construction is similar both to Maynard’s description the
beginning of a news delivery sequences in physician-patient interaction
(Maynard 2003), and to the questioning sequences in workplace meetings described by Ford (Ford 2008), except for the fact that it is not
necessarily speaker A who delivers the elaboration of the topic in the
third move. In the fourth move, we find another deviance compared to
Maynard and Ford, which is the involvement of yet another speaker (it
may be one of the speakers who have participated in one of the previous
two steps, but it can very well be someone who has so far remained
silent). In the case at hand speaker C, the resident physician, initiates
a longer discussion. These discussions often leading to a review of previously made decisions, or a decision about a a previously undiscussed
point. The conclusion of the discussion is often made by speaker A (and
is in this case made by the occupational therapist). It normally contains
an echo of some lexical item from the first step, sometimes in combination with a modification of the verb referring to cognitive processes that
were used in step one (I’m wondering... in step one typically becomes the
more assertive I think... in step five). In this example, one of the occupational therapists has concluded that the patient seems to over-medicate,
and that the doctor may not have noticed this. By “testing the waters”,
she can draw the attention of the team to this circumstance, without
threatening the face of the resident physician. It may be noted that she
also, by “testing the waters”, makes it possible to withdraw from this
position without much ado and without risking her own face in case
it would turn out that her suspicions were wrong, alternatively if the
physician had already addressed the problem.
In the fifth empirical chapter (Chapter 10) the results from an interaction analysis of the team’s decision-making processes are reported.
Notably, the team members engage in what can be described as bidding sessions when there is a limited number of options to choose from.
When the outcome of the decision-making process is not limited to
given categories, the utterances constituting the bidding sessions are delivered as complex arguments constructed in situ, similar to the emergent
qualities of the construction of medical  proof (as described by Måseide
2006), where the pros and cons of the potential decisions are thoroughly
explored. Should the team members not be able to agree on which decision to make, a compromise (a stepwise convergence of the polarised
opinions) or a submission (by explicitly stating that “I give up”) are both
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common. Reaching a shared decision that all team members can live
with – at least until the next team conference – appears to be more important than “winning” the argument.
In the sixth and final empirical chapter (Chapter 11) explores the
team members’ methods to bridge the differences between the various
professional perspectives in the group through an interactional analysis of both the report and the discussion phases. The analytical objects
are the episodes where numerous accounts and explanations are given
spontaneously, that is, without any interactional probe. Such accounts
and explanations of actions proposed or already carried out, and of suggestions and thoughts presented to the team as a whole are considered
a sign of the team members’ orientation not only to their roles as experts, but also to their roles as members of a team. Furthermore, they
orient towards a responsibility to make their own perspectives available
(Graumann 1990) to the other team members, both in order to make it
possible for the team to benefit from the alterity (Wertsch 1998) of the
various perspectives and in order to reach – if only for brief periods of
time – a truly shared, intersubjective understanding (Rommetveit 1990)
of the patient, his or her problems and possible remedies.

Discussion

The results are discussed in each empirical chapter, but the final chapter
summarises the discussions.  Some of the central themes of this summarising discussion are that the members of the pain team do indeed
seem to use specific strategies strengthening the collaboration of the
team as a whole. Important aspects of these strategies are the respect for
fellow team members’ perspectives and ways of challenging each other’s
interpretations, suggestions and opinions in ways that do not threaten
the face of either the challenger or the person challenged. By deploying
specific methods such as “testing the waters”, questions related to potential problems may be raised in an unthreatening way, which allows
for the others to admit, for instance, that they may not have noticed
something which they perhaps should have, given that this “something”
is related to their professional area of responsibilities. As a whole, these
strategies and methods can be described as components of a specific
communicative activity type (Linell 2009 ms) and of a stable community of practice (Wenger 1998).
The final chapter also allows for a discussion of the general approach
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of the thesis in terms of applied and applicable linguistics and the commitment to making the results relevant to the members of the field.
This chapter also discusses the results in relation to linguistic and communication studies theory and theories related to the study of professional discourse and of the results as regards medical training. One
prominent theme in the latter discussion is the concept of interprofessional competence, where I argue that interprofessional competence
must be understood as something which is based on the interaction between individuals, rather than the single individual’s capacity for action.
Interprofessional competence is individual and collective at the same
time. Two related conclusions are that interprofessional training, as well
as an improved theoretical understanding of communication among the
practitioners in the health care sector, are both vital in order to achieve
the goals of giving the patient the best possible care and reducing medical errors.
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