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Inledning
PER LINELL

& Ki.\RJN ARO NSSON

I den här boken 1 har vi samlat ett antal texter som är skrivna av forskare so m på olika särr haft förmå nen att samarbeta m ed och stå i di alog m ed Viveka Adelswärd. Den omedelbara a nledningen är att vi
alla vill hylla Viveka när hon den 17 mars 2002 fyller 60 å r. Vi gö r d et
so m representanter för mycket vida kretsar av kolleger och forskare
som fatt ta del av Vivekas kunskaper, engagemang och vänskap i den
akad e miska världen, i Sverige, i Norden och internationellt.
Viveka Adelswä rd disputerade 1988, efter e n snabb doktorand karriär, på e n av d e första avhandlingarna vid tema Kommunikation
i Linköping. Hon har sedan forrsarr arr vara en centra l pe rson på
te ma K, sedan 1999 också i egenskap av professor. Hennes k reativitet
och analytiska skärpa har varit m ånga till glädje och nytta - både
doktorander och studenter och äldre kollegel", som nu lä r av henne.
Vive ka ha r kommit med berydelsefulla bidrag på m å nga områden
av språk- och kommunikationsforskningen , ofta i ett utpräglat tvärvetenskapli gt pe rspektiv. En gemensam nämnare för de flesta av hennes m ånga arbeten är samtalet och dess roller i olika sam hälleliga
sammanhang. (En bibliografi finns sist i d enna bok.) Bland de mer
spec ifika om råden som Viveka skrivit om kan vi nämna sa mtal och
institutioner (t. ex. skola, n äringsliv, rättsväsende), samta lsstilar, och
samtal i mora liska frågor, t.ex. i intervjuer om vapenfri tjänst eller i
I I egenskap av utgivare vill vi tacka Mo nika Thörncll för e n o mfattande teknisk
redigering, C hristian Svensson fö r bistånd med administratio nen av b l. a.
subskriptione rna, Erica Bröske fö r ekonomiadministratio nen och Britt-Marie
Öberg för hj älp med ko rrekturläsning. Vidare cackar vi Sangeera Bagga-G upra,
Lars-Christer Hyden, Manin Kylhammar och Eva Rcimers som också bidrog
till att bokprojektet sattes igång.
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sam ral om medicinska risker. På de senaste åren har ho n varir srarkr
in volverad i forskning om hur man samralar kring den nya genrekniken, fr. a. vad gäller genmodifierade livsmedel. Vid sidan om de
rem vetenskapliga insatserna, där hon gjort tungt vägande bidrag
också i internationellt välrenommerade tidskrifter, har Viveka ett
o mfattande populärvetenskapligt författarskap, och har exempelvis
under flera år bidragit med språkspalter i Svenska Dagbladet.
De som skrivit i den här boken behandlar mycket skilda ämnen.
Förfartarna har också valt delvis ganska olika former fö r sina bidrag.
M en det finns flera inbördes kontaktyto r mellan bidragen och
m ånga gemensamma intresseområden och perspektiv. Förklaringen
till det gemensamma består i m ångt och mycket i anknytningarna till
Vivekas vetenskapliga verksamhet, som i all sin mångsidighet uppvisar inre sammanhang och konsekvens i intressena. D et visar sig att
ganska många bidrag associerar sig med den am erikanske socialpsykologen Erving Goffmans (1922-1983) verk. H ans o lika begrepp
och analytiska perspektiv har också varit mycket betydelsefulla för
Vivekas arbeten , från hennes avhandling ("Sryles of Success", 1988)
och framåt. Ja, Viveka markerade t.o.m. sin fö rtjusni ng genom att
d ö pa en av sina hundar till Goffman. Vi ryckte därför att det av flera
skäl kunde vara lämpligt att låta Goffman figurera i titeln på denna
festskrift.
För att markera några samm anhang mellan de olika bidragen i
denna bok har vi valt att ordna dem i tre sektioner. Goffman-inflyra ndet är tydligast i den första avdelningen, vars artiklar handlar om
våra sammansatta jag. Självets mångfasetterade och delvis splittrade
natur har intresserat många kommunikationsfo rskare. Goffman
skrev mycket om hur individen tillsammans med andra arberar för
att bevara sitt (och de and ras) sociala anseende eller "ansikte". Detta
sammanhänger också med att vårt tänkande och våra språkliga utsagor bär spår av and ras bidrag, de innehåller många "röster". M ånga
av bidragen i del I behandlar aspekter av självet som mångstämmigt
och socialt och interaktivt konstituerat. M en vi börjar med en essä av
Jo han Asplund, som behandlar en m er konkret röst, Frank Sinatras,
när han skri ver om vad dennes sång gör med sina texter. D ärefter
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skriver Per-Anders Forscorp om ansi ktet i både överförd och mer
konkret bemärkelse, o m c.ex. blickens make och ansiktets uttryck i
relation till moralen. Lars-Christer H yden anknyter också till
Goffmans ansikte och fundera r kring individens identitet, och hur
b ilder och självbilder skapas i socialesamspel. Goffmans socialpsykologiska teorier ucnyccjade bilder från dramats och spelets värld. Decca
ligge r nära den "allva rsamma lek" som Karin Aro nsson ser som ecc
ledm otiv ge nom Goffmans olika verk. Mer konkret blir Ann-Carica
Evaldsso n, nä r hon analysera r skvaller bland pojkar på "fri ris". H är
fram ställs andras röster och handlingar i försöken att ca hem moraliska poänger. Barns och ungdomars språkbruk och dess relatio n cill
social ide ntitet är ämnet for Kerstin Nordenstams artikel o m s.k.
kickers-flicko rs språk; det handlar om hur bruket av en viss form av
invandrarsvenska ger röse år talarnas sociala och kommunikativa gemenskap. Därefter följer rvå uppsatser om hur, i o lika massmedierade situati oner, andra bidrar till acc skapa en persons framtoning
eller, for art cala med Goffman, självpresencacio n och incryckskoncroll ("impression management") i sociale samspel. C hristian Svensso n analyserar h ur gäs ter kan presenteras i TV-debaccprogram som
"Svart eller Vice" eller "Svar D irekt". Därefter skriver Cecilia Wadensjö o m en tolkad intervju med Boris Jeltsin; hur framstår han i den
sve nska tolkningen jämfört med det ryska originalet? Jan Anward
avslu ta r vår förs ta avdel ning genom att reda ur begreppet "röse"; kan
vi rala om andras röster i vårt eget tal? Hans diskussion har anknytningar ti ll Goffman li ksom cill Bachtin och Adelswärd.
Del Il behandlar berättande och moral. Det fö rsta bidraget, av Per
Linell och Nacascha Korolija, har också Goffman-anknyrningar. D et
handlar om samtal på ecc äldrecenter och o m hur beräccande och
åcerberäccande hjälper ti ll att skapa sammanhang i ti llvaro n fö r och
självbilden hos äldre människor. I nästa artikel analyserar Eva
Reimers hu r människor presenterar sig i sin sorg; exem plet gäller
bärgningsdebatcen efter Eston ia-katastrofen. D e rvå följande texterna bygger på beräccelser frå n mer avlägsna sammanhang. Parricia
Baquedano-L6pez och Eli nor Ochs beskriver hur oppositionella pol iriska, och språkpoliciska, ställningstaga nden och identiteter kan

inledning 11

komma till uttryck i återberättandet av rel igiösa legender hos spansktalande i Californ ien. Det återko mmande berättandet fö rstärker en
kollektiv moral. Därefter tar Kyoko Murakami och David Middleton upp hur problem som ansvar, skuldbeläggande och förlåtelse
hanteras när man talar (och skriver) om dramatiska och moraliskt
laddade händelser i nationens histori a; exemplet gäller japanernas
behandling av brittiska krigsfångar under Andra vä rldskriget.
I del III tar de olika författarna upp frågo r som gäller kommunikation och kunskapsformer i ol ika professioner, texttyper och situationer. Ofta handlar det om kommunikation över gränser och skilda
gemenskaper. Roger Säljö och Åsa Mäkitalo, också med referenser
till Goffman, pekar på kommunikationens roll i förståelsen av det
ko mplexa samhället. Särskilt intresserar de sig för institutioners, t.ex.
arbetsförmedlingens, sätt att kategorisera människor och deras liv.
Sådana kategorier och förståelsemö nster är ofta underförstådda när
vi pratar med varandra. Lisbeth Sachs intresserar sig för kunskapsöverföring och innebördsskapande genom samtal när hon analyserar
genetiska informationssamtal, där läkaren diskuterar familjeband i
termer av sjukdomar, anlag för sjukdo mar och risk för framtida sj ukdom; det rör sig om en m edikalisering av familjerelationer, menar
hon. Anne-Marie Londen har också hämtat sitt material från läkares
sam tal med patienter; ho n frågar sig vad det är som gör att läkaren
ibland, men så förhållandevis sällan, talar i första person ("jag").
Britt-Louise Gunnarsson har skärskådat det akademiska seminariet
och försöker identifiera strategier fö r kvinnor att göra sina röster
hö rda i dessa miljöer som fortfarande präglas av manliga traditio ner.
V icto ri a W ibeck har använt diskussioner i s.k. fokusgrupper som en
merod att komma underfund med hur människor i samtal utvecklar
sina ta nkar och sin kunskap om nya och svårbegripliga fenomen,
som exempelvis genförändrade livsmedel. Människor följer bestämda "stigar" och orienterar sig mot vissa "landmärken" i sina argument och förståelseförsök, visar hon. Sangeeta Bagga-Gupta och
Claes N ilholm för ett resonemang om hur mångfald och handikapp
betraktas i forskn ing och dokument om skola och specialpedagogik.
I det fallet gäller Goffman-referensen dennes arbete o m stigmatise12 Per Linell & Karin Aronsson

ring som social process. Bengt-Göran Martinsson presenterar några
empiriska analyser av tre o lika multi -mediala läro med el avsedda för
gymnasieskolans littera turundervisning; rar läro medlen över lärarens " röst" eller förutsätts läraren själv bidra med sin röst? Del 111
avrund as med cvå uppsatser av övergripande karaktär. Martin Kylham mar resonerar o m olika kunskapsformer och argumencerar för
arc de är burna av o lika kommunikativa processer; genom ko mmunikation etableras olika forme r av mer eller mindre specialiserad
kunskap. Thomas Luckmann, slutligen, diskuterar genreteorier för
muntlig kommunikation; i vilken bemärkelse finns samcalsgenrer,
hur gå r man ti ll väga för arc studera dem, och hur se r d eras inre scrukcur och yme relationer u r?
Man kan betrakta nästan alla artiklarna som va riatio ner på ceman
hos Erving Goffman och framför all eV iveka Adelswärd. Vi överläm nar nu dessa cexcer cill Viveka på hennes bemärkelsed ag, g ratulerar
henne cill hen nes insatser inom och utanfö r fo rskn ingen, rackar fö r
alla samtal som varit, och ser fram mor fortsatt d ialog!
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Ragnar Ro mmerveit

To Viveka
W here, in what kind of soil do insights
and ideas grow?
In you? In me? In the two of us together?
And - if so - how?
We study human life, discourse and interactio n,
bur we are participant observers, and che intersection
of our own life worlds and those of o ur infor mants,
I am afraid,
will always rem ai n a fo undational resource
in ou r trade.
Viveka, when I thin k of yo u, whac sometimes
comes to my mind
is Nelso n Goodman's words: Thac understanding
without feeling is empry
and feel ing without understanding blind.
Please accept my congratulatio ns
and gratitude for engaging and rewarding conversatio ns
about conversatio ns!
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1.

Ansikte och röster

Here's to the Voice
J OHAN ASPLUND

1.
U nder min barndo m kunde man hö ra den unge Fra nk Sinarra i radio, m en inre särskilt ofta. På den riden sjöng han i högt ronläge med
un g och gamängaktig röst. Det svängde o rdentligt, och det va r kanske h uvudsaken fö r Sinarras lyssnare. De senare bestod till överväldi gande delen, berättas det, av unga am erikanska tjejer, "bobbysoxers".
Ett decenni um senare k unde Sinarras swing frå n den riden te sig
ganska enkelt och enformigt. Ändå var han en skolad sångare so m
utmärkt vä l visste vad han gjo rde. Skolningen hade han fått genom
hårt arbete i Harry Jam es och To mmy Dorseys o rkestrar. H ans hysteriska pop ul aritet i bö rjan av 40-raler var inre lättköpt - annat än
möjlige n frå n fa nsens sida.
Själv blev jag få ngad i slutet av 50-calet när jag hade inhandlat LPskiva n "Songs fo r Swingin' Lovers" med arrangem ang av Nelson
Riddle. Sinacras to nläge var nu mörkare och registret från höge till
lågt hade ö kat avsevärt. Swingec - eller synkoperingen eller vad det
kan handla o m - hade urvecklars till någo nting nytt och annorlunda.
"Swi ng" är en svårdefini erbar kvali tet. Och i "Songs fo r Swingin'
Lovers" fa nns Aera and ra lika svårdefinierbara kvaliteter. Jag mi nns
att jag ryckte att Sinatra var långe ifrån lättillgänglig. Man var
tvungen att lyssna gång på gå ng på lårarna och lära sig fö rstå vad Sinarra gjorde med dem och hur han gjorde det. Först efter många
avlyssn ingar hö rde man verkligen sången. Den fra m trädde. Sedan
va r m an såld.
Men det fan ns sånger som ald rig nådde derra ögo nblick. Vad det
var fö r "fel" på dem kunde jag inte säga.
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2.
Hur må nga gånger lyssnad e jag på 'Tve Got You Under My Skin"?
Femtio gå nger eller me r? Varje gång samma häpnad över Sinacras
cydlighec i rytm , tempo, uccal, känsla. Som o m han skar ur Cole Porters sång från 1936.
Melodin cill " Under My Skin" är i och fö r sig bara e n slagd ä nga.
Slagdä ngo r, poplåtar, åldras i regel fort; i en mening ka n d e kan ske
sägas vara åldrade från första bö rja n. Som om d e ras tempus var imperfekt. D eras rid och rum är "där" och "då". Men varje gång jag
lyssnade på Si nacras version av " Unde r My Skin" blev den present.
Si narra sjöng hä r och nu, hur många gånger som helst.
"So ngs fo r Swingin' Lovers" var ba ra början fastä n Sinatra redan
var en medelålders sångare. H an skulle fortsätta att sjunga och utvecklas under me r än tre d ecennie r. Jä mför ma n "Under My Skin"
med cill exempel "Someching" från 1979 ka n de n förra ce sig som en
täm ligen läcckö pc seger. "Someching" ä r en Beatles-låc med melodi
och cexc av George H arriso n. Sinacras säcc acc sjunga "Well I don'c
know/No I d o n'c k now" ä r häpnadsväcka nde. Toni ncervallec mellan
den n ä rmast föregående raden "Will m y love grow" o ch "Well I don't
know" få r, tillsammans med ö kningen i röstvolym , hå ret acc resa sig.
Det ä r märkvärdigt rent vokalt men också i sitt känslo läge. Man kan
urskilj a lust och plåga, tillfö rsikt och onda ani nga r - alle i ett makalöst forte.
1979 var Si narra 64 år gammal. Några år sena re kom än nu en h äpn adsväckande sång m en av ecc h elt a nnat kynne än "Some thing",
näm lige n "Ic's Sunday" . Texte n är skriven av Susan Birke nhead och
Sinacra sj unger d e n cill enbart gita rrackompanjemang. Det ä r som
o m gitarren inspire rade honom att sjunga ungefär som Segovia sp elade - dröj a nde, drömske, rike scharrerar. (Sinacras gitarrist hecce
To ny Moccola.)

3.
Jag är inre helt införstådd med Pete H amills lilla bok Why Sinatra
Matters so m utk o m 1998. Den är både psykologiserande och
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sociologise rande. H amill v ill förstå Sinarra och hans musik genom
att uppehålla sig vid d e villkor och omständigheter som var Sinacra
givna. Speciell vikt läggs naturligtvis vid barndomen i Hoboken,
New Jersey. Vad sku lle kunna förklaras av sådana faktorer so m italiensk invandrarbakgrund, depression och förbudstid, ensamhet och
utanfö rskap i tid iga år? Hur många mi ljoner människo r delad e ince
d essa bakgrundsvariabler? Sinatra var det enda barnet cill erc omaka
fö räldrapar. Den fåordige fadern lär ha extraknäckt som medelmåttig
proffsboxare under antager namn. Modern d rev en lö nnkrog i Licde
Iraly i Hoboken. Si narra lyssnad e ständ igt på radio, beundrade Bing
C rosby, ho ppade av från skolan, osv. Pete H am ill förlorar aldrig
denna stelnade bild ur sikte och fö rleds av den till fö rvånansvärda påståenden: "Som artist hade Sinatra bara ett egentligt tema: ensamhet".
H amill och erc store ancal a ndra skribencer har skrivit o m all e möjligt annat än Sinatras musik- om barndom, ungdom, utebliven enro llering under kriget, whisky och cigarretter, maffia, Ava Gardner.
Själv är jag ince särski lt väl skickad att skriva om det som brukar bli
utelämnat eller reducerat till någonting annat: Sinatras musik. Jag
"vet" mycket li tet om musik. Min enda kvalifikatio n är att jag har
lyssnat och lyssnat.

4.
"Under My Skin" blev efter hand blott allcfor välbekant fö r m ig, in i
minsta decalj. M en texten lärde jag mig aldrig. Efter acc ha hört den
femtio gånger var d ec bara en rad här och en rad där som hade fas cnac
m10net.
O erca är underli gt. Och en smula oroand e. D et kan nämnas att
Sinatra, när han so m barn b rukade sjunga på moderns lö nnkrog,
blev uppskattad inre för sin så ng utan d ärför att han kom ihåg texten.

1

Man kan rycka att jag borde ha kun nat d en korta texten till " Under My Skin" utanti ll senasc efter att ha hört d en ett tiotal gånger.
Hur många repetitio ner brukade d et behövas i d en gamla förkättrade
skolan innan eleverna kunde psalmversen urancill ?

s
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Jag är ingalunda ensam om denna form av selektiv tillägnelse.
Vanemässiga konsumenter av populärmusik brukar inte kunna recitera några sångtexter. Bara en rad här och en rad där. Läsaren kan ju
testa sig själv. Hur mycket kan läsaren på rak arm återge av texten till
Sinarras omåttligt populära "My Way"?
Det finns ert uttalande av Sinarra som passar in här. D et lyder:
I've always believed that rhe written word is ftrst, always ftrst.
... you must look at rhe lyric, and understand it. Find out
where you want ro accent somerhing, where you want to use a
soft tone.... I ftgure speech is the same way. Syncopation in
music is important, of course, particularly if it's a rythm song.
It can't be 'one-two-three-four/o ne-two-three-four', because
it becomes srodgy. So, syncopation enters the scene, and it's
'one-two', then maybe a little delay, and then 'three', and then
another longer delay, and then 'four'. It all has to do with delivery.

5.
Under många år från och med mitten av 60-talet lyssnade jag mycket
sällan på Sinatra, eller annan musik. Vi hade ingen grammofon.
Men en vacker dag köpte jag eller min fru ett kassettband med Sinatra. Vi spelade det på en radio utrustad med kassettbandspelare.
Ljudåtergivningen var inte den bästa. Flera av sångerna var nya for
oss, bland dem "What Now My Love" från 1966.
Den sången är Sinatras version av ett franskt original, storsäljaren
"Er Maintenanc" av och med Gilbert Becaud. D et lönar sig att jämfö ra den franska versionen med Sinarras; det rör sig om två vitt skilda
sånger. Det är en paretisk sång om sviken kärlek och Becaud släpper
patetiken lös medan Sinarra framför den på ett sätt som kan tyckas
svära mot innehållet. Han mejslar fram den.
Han inleder med ett starkt betonat fö rsta ord: "What now my
love". Den starka accenten kan tyckas felplacerad . Hade det inte hört
till saken att i en sång av denna typ istället betona "love"? Eller att lika
bedrövar som melodiöst fördela trycket jämnt över de fyra fö rsta orden? Sinatras upptakt är helt oväntad; man rycker faktiskt till.
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När refrängen årerkommer för sista gången är det återigen
"What" som får en slagliknande accent. Däremellan har Sinarra låtit
accenten vandra, än till det sista order i en rad, än till ett ord i mitten,
än till rvå ord i raden. Karakteristiskt för Sinarra är betoningen
"Watching my dreams curn to ashesland my hopes inro bits ofclay''.
Karakteristisk är också den andra raden i radparer "I feel a foollto go
on and on". Der upprepade" on" är starkt betonat samridigr som Sinatra går upp i tonhöjd. Effekten är oanad: den här svikne älskaren
vet precis hur han skall umycka sin förtvivlan och samridigt hålla
den på en armlängds avstånd. Slå hårt på icke betydelsebärande ord
som "whac,,, ,,and,, och "on''.

Slurraden "Bye, Bye" sjunger Sinatra med skärande röst- som om
han förbittrat vinkade till en missad spårvagn.

6.
Jag fick en impuls att skriva ned texten till "What Now M y Love".
Der blev mödosamt. När jag hade skrivit "What now my. .. " hade
Sinarra redan sjungit den andra raden och var inne på den rredje. Jag
fick spola tillbaka och börja om från börj an - fler gånger än det fanns
rader i rexten. När allting var klart och renskriver läste jag igenom
texten - en gång, två gånger. Den maskinskrivna rexren verkade ointressant och förursägbar. Jag spelade bander på nytt och följde nu
med i rexren. Den var bara ett råmarerial, nästan bara en förevändning för an sjunga.
En dag skaffade vi oss en CD-spelare. Der första vi gjorde var att
inhandla "The Reprise Collecrion" - fyra CD-skivor med Sinatralårar. Jag forrsatte med att skriva ned rexrer: "Summer Wind", "It
Was A Very Good Year", "Somerhing", "It's Sunday''. Dessa texter
had e egna kvaliteter men upplevelsen blev densamma: rexren var en
sak, Sinarras framförande av den någonting hel r annat.
Texrerna kan inre ha insrruerat Si narra om vad och hur han skulle
göra med dem. (Och noter kunde han inre läsa.) Jag hade tänkt fo rtsätta med att skriva ned texter rill mina favo ritsånger: "Thar's Life",
"Mrs Robinson", "IfYou Go Away" och många fler. (Sinatra gjorde
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över 1300 studioinspelningar, vartill kommer upptagningar från
hans konserter m.m.) Men jag upptäckte att det lika frustrerande
som stimulerande knåpandet med texterna var överflödigt. De fanns
naturligtvis på Internet, fixa och färd iga, utskrivna på ett ögonblick.
Idealet kunde vara att ta del av texten innan man har tagit del av
Sinatras gestaltning av den, innan man har en ani ng om hur den
skulle ku nna låta. Med den metoden kunde man kanske bli lätt
chockad även av Sinatras 40-talslåtar.

7.
I det längsta undvek jag att lyss na på "Moonlight Serenade". Jag
tä nkte att det måste ha varit en omdömeslöshet av Sinatra att sjunga
in G lenn Millers gamla paradnummer - en omdömeslöshet även av
Nelson Riddle som återigen var arrangör. Inspelningen ä r från 1965.
Sinatra var 50 år.
D et svänger och gungar om Glenn Millers orkesterversion från
1939. Men det mest påfallande är att melodin går i ett, takternahakar
i varandra utan pauser, melodin trycks fram i ett svep. D et förekommer visserligen fanfarliknande stötar och ett inbrytande klarinettsolo
och strax före slutackordet faktiskt en markant cesur - men det som
dom inerar är ändå ett utdraget legato.
Ett utdraget, gungande och framrusande legato. Med åren har det
blivit rätt så kväljande. N u var ju ett av Sinatras särmärken just hans
legato, hans fö rmåga att binda ihop fraserna utan att andas in mellan
dem . Detta krävde en stor lungkapacitet som Sinatra lär ha skaffat
sig genom att simma mycket, ofta under vatten. "Moonlight
Serenade" plus Sinatra- det skulle bli fö r mycket.
D et hade Sinatra naturligtvis själv insett.
Vad han tillsammans med Nelson Riddle gör är att han d ämpar
gungandet och bryter upp legatot. Melodin blir häri genom en annan. De inledande orkestertakterna låter mycket återhållsamma; sed an kommer Sinatra in: "I stand at your gate and the song that I sing
... " H an sjunger det långsamt och mörkt och med praktiskt taget
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oförändrad tonhöjd. Legatot finns väl där men är liksom oskadliggJo rc.
Sinatras upptakt är närmast stillastående. Ändå förnimme r man
en puls - Sinarra visa r hu r det kan göras med helt andra medel än
G len n Millers. När o rkestern rar över på nytt är der som om den spelade en annan melodi än den Sinatra nyss har påbörjar. Och orkestern gör inga försö k att driva på Sinarra. Är d etta verkli gen "Moonligh t Serenade"?
D et finns små, nästan omärkli ga pauser eller hack i Sinarras föredrag. Det kan uppl evas so m err slags frik tion - so m o m Sinatra ville
motverka si n egen sammetsröst.
Ert helhetsintryck uppstår först efter flera avlyssningar. När der väl
har framrrätr är det hypnotiskt. Natten är mörk och varm - ingen
nordisk so mmarnatt. Sångaren vid grinden tänker inte gå sin väg
innan han har fått sin vi lja fram. Korta blänk frå n vå ta löv i der svaga
månljuset. Doft av rök från en cigarrett av märker Camel, uran ft lrer.
Och det där knäppander från de små cesurerna. En cikada?

8.
Der pg här har sagt om Sinacras sätt att sjunga "Moonlight
Serenade" är ingen "beskrivning", inre heller en "analys", utan en
"tolkn ing" - en to lkning som jag önskar att jag hade kunnat göra
m ycket bättre. Den subtropiska natten och blänket från våta löv
finns inte i ljudet från högtalarna. D ofte n av en cigarrert av märket
Camel är givervis någo nting so m jag bara har inbillat m ig - låt vara
att Sinatra brukad e röka just d et märket. Och jag är inte säker på att
det verkligen fö reko mmer något knäppande från små cesurer.

9.
Att på ett notpap per in pricka att Si narra sjunge r, säg, tonföljden d, e,
c är ince art utföra någon tolkning av hur han sjunger. En to lkning
m ås te innefatta någonting mer än att bara finna de korrekta beteckningarn a fö r en viss fö ljd av ljud. Ljudföljden måste upp fattas som
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någonting annat än det den ovedersägligen är. Följden d, e, c är och
förblir följden d, e, c. Däremot gör man en tolkning om man istället
uppfattar den som till exempel en strömmande rörelse.
Ljudet kommer från högtalaren medan tolkningen härrör från
lyssnaren. Säkerligen har Sinatra blivit talkad varje gå ng någon har
hört honom sjunga; man har hört mer och annat än enbart ljudsekvenser. Att uttrycka tolkningen i ord kan emellertid vara hopplöst
svårt. Den omfattande litteraturen om Sinatra är i alla händelser anmärkningsvärt fattig på utläggningar som förtjänar att betecknas
som tolkningar. Man möter ofta bara allmänna fraser av typen 'The
singing is majestic", "Perfect phrasing", "Masterfu l performance",
"Sinatra at his most moving". Sådana fraser är uttryck för beundran
och uttryck för preferenser - men varken det ena eller det andra kan
betraktas som tolkningar. Först när man försöker ange skäl för sin
beundran eller sina preferenser kan en tolkning börja ta form. Och
som skäl duger det inre att säga att Sinatra ju sj unger exempelvis tonföljden d , e, c.

10.
"All or Nothin' at All" var en av Sinatras egna favoriter; han gjorde
fyra olika inspelningar av den, den första 1939 och den sista 1977.
Den vers ion jag har lyssnat på är från 1966. Där finns en liten egenhet som jag inte tror kan undgå någon lyssnare.
Vid övergången från "n" i "Nothin"' till "a" i "at" är det som om
rösten för bråkdelen av en sekund snubblade till. Övergången ifråga
återkommer flera gånger m ed aningen varierande effekt. Man kan få
för sig att Sinatra har önskat markera apostrofen i "Nothin '".
Denna lilla fonetiska egenhet förmår fånga hela ens uppmärksamhet. Man ser fram emot den varje gång man hör sången ifråga. Om
det är flera personer som sitter och lyssnar utväxlar de ofrivilligt ett
ögonkast vid " ... in' at ... "
Den lätt snubblande övergången hänvisar inte till någonting utöver sig själv. Jag kan inte föreställa mig vad den skulle kunna "beteckna". Det är en ren ljudeffekt - men förmår charmera lyssnaren i
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långt högre grad än exempelvis alla excesser i "OJ' Man River" - ett
av de mycket få paradnummer av Sinacra som jag nästa n tycker illa
om.
"All" i början och sluter av raden "All o r No thin' ar All" bildas
långr bak i munnen med rungan nedrryckr. Övergången " ... in' ar
... " bi ldas däremot längst fram i munnen; ljudeffekten åstadkoms av
en has ti g rö relse med tungspetsen mor övre tandraden och främre
kan ten av gommen. Der måste vara denna artikulario nens rörelse i
djupled som man hör.
Varför det är så rilltalande för örat är en annan sak. Och det är
verkligen till-talande. Sinarras tydlighet är rikrad till lyssnaren; han
liksom föresrava r rexcen. D enna gång får han lyssnaren atr hu r tydligt som helsr uppfatta ert urebli vet "g".

11.
Spelar man 'The Besr Is YerTo Come" omedelbare efter "Moonlight
Serenade" väcks man ur den h ypnos som den senare har fö rsänkt en
i. Texten till "The Best Is Yet To Come" gö r ingen hemlighet av vad
den handlar o m. Den är o höljd.
The best is yet co com e,
best is yer ro come,
and babe wo n'r rhat be fine?
You rh ink yo u've seen rhe sun
bur yo u ain't seen it shine.
You wair rill rhe warm- up's under way,
wair rill o ur lips have mer,
and wair till you see thar sunshine day:
yo u ain'r seen norhin' yet.
Sinarra sj unger leende - med det arkaiska leende som framkallas av
tanken på kärlekens förestående nöjen. Fö respeglingarna är hejdlöst
skrävlande men der finns också självironi i den brett leende stämman. Sinarra vi ll få ut det m esra möjliga även av der näsr bästa och
gör inger hastverk av det. Och det svänger otroligt.
Vid inspelningsrillfäller var Sinarra en 49-åri g ärrad älskare. Was
ever wo man in rhis humour woo'd~
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12.
Det ovan citerade uttalandet av Sinatra om textens stora betydelse
har jag hämtat från C harles G ranata: Sessions with Sinatra, 1999.
Denna bok handlar inte om Sinatras liv och leverne utan om hans
musik. Jag kan inte tänka mig att det i den oöverskådliga textmängd
som har vuxit fram kring röstfenomenet från H oboken skulle finnas
någo n tillnärmelsevis lika informativ skrift som Granatas.
Ändå är det någonting som saknas. Man kan säga att G ranatas
framställning handlar om hur Sinatras musik "är gjord". Han berättar utförligt om den tekniska utvecklingen från 78-varvare över
vinylskivor till dage ns Compact Discs, om introduktionen av bandspelare, ekokammare, stereo och dubbning, om akustiska förhållanden och utplaceringen av mikrofoner i diverse olika inspelningslokaler. H an berättar också - fascinerande - om den successiva förbättringe n av ljudupptagningsförmågan hos mi krofoner. Hela denna
tekniska utveckling inträffade under Sinatras aktiva tid. H an tillgodogjorde sig alltsammans - men medvetet, kri tiskt, och ville i inspelningss tudion ha precis allting under kontroll.
Granata tecknar också fylli ga porträtt av Sinatras olika arrangörer
och o rkesterledare: Axel Stordahl, Billy May, Gordo n Jenkins, N elson Riddle m.f1. Det är en fängslande historia hur Sinatra växelverkade med sina orkestrar och bar sig åt för att få dem di t han ville.
När G ranata ko mmer in på hur enskilda sånger låter begränsar
han sig i största utsträckning till det "konstaterbara", till det som går
att återge i norskrifr. Särskilt givande i detta hänseende är "01' M an
River", och Granata uppehåller sig länge vid just den. Det låter sig
konstateras, objektivt, hur länge Sinarra här förmår sjunga på en
enda utandning. Ett glissando från högt till lågt och tillbaka till högt
går att notera med all önskvärd exakthet på ett notpapper.
G ranata analyserar beundransvärt hur Sinatras musik är gjord,
men han har mycket litet att säga om hur den är skapad. Hur musiken är skapad är inte någonting som rätt och slätt låter sig ko nstateras. Och ur denna aspekt är det inte heller tillfyllest att hänvisa enbart till Sinatra själv och alla hans tekniska resurser av skilda slag,
alltifrån lungkapacitet till en mikrofo n av typen Neumann U-47.

26 Johan Asplund

Hur musiken är skapad är en fråga som involverar också lyssnaren,
hans eller hennes subjektiva to lkning. "01' Man Ri ver" kan måhända framsrå som Sinatras största triumf o m m an bara frågar hur
den sången är gjo rd. Frågar man dessuto m hur den är skapad ställs
man inför etc val, sicc eger val: är nu Sinarras insjungning av "01'
Man River" ett mästerverk eller inre? Mict eget svar blir nekande. Jag
skulle säga att det fin ns tiotals andra sånger av Sinarra som har en
egenskap som "0 1' Man Ri ve r" i mitt rycke saknar, näm ligen egenskapen att vara större än sig själva. "lt's Sunday", till exempel , ger i
och för sig bara en glim t av en loj och trygg äktenskaplig samvaro
under en arbetsfri dag. M en samcidigc är den ett expanderande uni versum . Sångens expansion från en skärva rill en bild av allmänmänskl iga värden, lika omisrl iga som förgä ngliga, är någoncing som inträffar i lyssnarens sinne.

13.
An knäppa med fingrarna är en trivial liren konst. lncressanc nog
behärskas den inre av alla människor.
Ringfingret och rummen trycks mo r varandra för att därefter hasrigc glida isär - rummen uppåt och ringfingret nedår mor
handflatan. Själva ljuder uppkommer, o m jag inre tar fel, när luften
av rin gfingrets nedåcrikcade slagrörelse komprimeras i handflatans
fördjupni ng och pressas uc genom en kanal i cumveckec. Ljudet är
kort och hårt men har både tonhöjd och kl angfärg - vilka narurligrvis kan variera beroende på dec närmare ucföra nder.
Sinacra incerfolierade ibland sin sång och o rkesterns ackompanjemang m ed fingerknäppningar. En markering av cakcen och av sångarens avspändhet eller nonchalans. Men vid åtminstone ett rillfälle
kan decca inslag i fö rstone te sig förbryllande. I Beacles-låten "Someth ing" hö r man några få fingerknäppn ingar. De kommer med alltför
långa mellanrum för acc kunna upplevas som någon markering av
cakcen. Efter ett antal avlyss ningar kan m an emellertid tycka act de
upprättar en yra - eller ett rum - kring sångaren och orkestern. Och
det är som om knäppandec kom från oli ka punkter i rummet. Sånga-
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ren har således flyttat sig från en punkt till en annan medan han
sjunger. Fingerknäppningarna illuderar en koreografi.
D etta koreografiska eller dansanta inslag är påfallande även när Sinatra avstår från allt vad ftngerknäppningar heter - eller i synnerhet
då. "Strangers In The N ighr", till exempel , sveper fram som över ett
dansgolv. Där finns en kvinnlig danspartner med böljande klänningsfåll. Parets rörelser är perfekt synkroniserade. Mellan raderna
" ... a warm embracing dance away" och" ever since that niglu" kommer en sekundkort paus då både Sinatra och orkestern abrupt tystnar. Det är som om Sinatra och hans danspartner stannade upp och
övergick från att rotera i en riktning till att rotera i motsatt riktning.
Det finns inget dansgolv och ingen kvinnlig partner med böljande
klänningsrall. Det enda som finns, hörs, är den framför sin mikrofon
stillastående baryronsångaren som med sitt legato - och en exakt insatt konstpaus - lyckas frammana intrycket av ett rö relsemönster. Sinatra måste i likhet med alla andra ha beu ndrat Fred Astaire. Kan
han ha fö resatt sig att visa att allt som Astaire gjorde på dansgolvet
kunde göras enbart med rösten?
Ett stort antal Sinatra-låtar betecknas uttryckligen som dansmusik. Några av de bästa finns samlade i albumet "Come Dance With
Me". Men det är inte bara det att Sinatras sånger ofta går att dansa
till. H ans röst är i sig dansant. Den mycket beundrade, för att inte
säga dyrkade "One For My Baby" handlar om en berusad man som
klockan tre på natten sitter på en barstol och inte vill gå hem. Sinatra
brukade sjunga den enbart till Bill Millers piano. Vad kan vara mera
avstannat än deprimerat bludder vid en bardisk? Men även "One For
My Baby" är, rätt avlyssnad, full av dansfigurer - av glidsteg, ändrade
rörelseriktningar och till och med höga språng. Tag raderna "But this
to rch that I found I it's got to be drowned I or it soon might explode" .
Betecknar de inte ett språng varvid kroppen snurrar tre varv i luften,
dvs. ett språng som i konståkning kallas för "en Salchow"?
Den ryske dansören Michail Barysjnikov kom på 70-talet till USA.
Där kunde han höra Sinatra överallt och bör ha haft speciella förutsättn ingar för att uppfatta det dansanta i Sinatras sätt att sj unga.
Barysjnikov skulle komma att uppföra en solodans till en Sinatra-låt.
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Han valde dessbäme inte någon av sångerna i "Come Dance With
Me", exempelvis Si narras dekonstruktio n av "I Could H ave Danced
All N ight" från My Pair Lady. Barysjnikov valde "One For My
Baby". Det hand lar om en unike möte mellan amerikansk populärmusik och klassiske sko lad rysk danskonsr. Det intressantaste med
detta möte är an det blev misslyckat. Man u pplever Barysjnikovs
dans som övertydlig och överflödig. Varför ill ustrera dans med dans?

14.
Sinarras artikulation. Det är förse och främst m ed artikulationen
som Sinarra gör det han gör. Vill man få en uppfattn ing om vad alle
han kunde göra med den kan man fö rse lyss na på, säg, "01'
MacDonald Had A Farm" ( 1961) och direkt därefter på "Just One Of
T hose Things" (1954).
"01' MacDonald" är Si narras mest uppslupp na sång. D en har inte
mycket gemensamt med den monotona visa som skolbarn i både
USA och England har sjungit i generation efter generation. Barnvisan handlar om MacDonalds grisar, får och kor; Sinatras version är
parodisk och starkt sexuell och kretsar med besatthet kring den
"chick" som finns på MacDonalds gård - "che purtiesr chick I
know".
Det är en sång som hela tiden stegras - i alla avseenden. I sista
versen är allting nära acr gå över styr. Skall sångaren kunna följa med
i sitt eget tem po? H ar han till sist bl ivit vansinnig av sin åcrå? Scicko rden från tidigare verser blandas huller om buller:
W irh a li cd e curve here anda liccle wiggle rhere,
a "goldang" here and a "goshdarn" rhere,
a do-si-do here and a promenade rhere...
Men Sinarras artikulation sviker honom inre; den förbli r felfri. Lyssnaren uppfanar - utan att någo nsin fö rut ha stött på de orden - att
"goldang" och "goshdarn" är varianter av svordomen "goddam".
Lyssnaren har heller inga svårigheter att uppfacra "do-si-do" - utan
att behöva ha en an ing om vad uttrycker betyder. (Det handlar om
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att dansa rygg mot rygg i square dance. Även "promenade" är ett
inslag i amerikansk folkdans.)
Man lyssnar häpet skrattande och känner sig efteråt en smula utmattad. Vore artikulationen otydli g skulle det bara återstå en ganska
ointressant melodi som av någon anledning framförs i allt högre
tempo. Häpnaden, skrattet och utmattningen skulle utebli.
"Just O ne Of T hose Things", av Cole Porter, är någoncing helt
annat. Den är en av Sinatras vackraste sånger och därmed en av de
vackraste sångerna i populärmusik överhuvudtaget.
Sinatra växlar hela tiden mellan ett ljusare och ett mörkare röstläge. Det skapar en rörelse som stiger och sjunker. Tempot verkar
varken snabbt eller långsamt utan snarare bara naturligt - naturligt
som andetag efter andetag.
Återi gen är det artikulationen som i första hand gör det - växlingen mellan utdragna och korthuggna, accentuerade och oaccentuerade stavelser. Varje ord är eminent urskiljbart. Somliga ord glänser, andra är sträva, ynerligare andra genomskinliga, immiga, iriserande.
Kan man göra en konst av att uttala ett enstavigt ord som "just"
eller "those"? Svaret är ja. Utan Sinatras artikulatio n skulle man inte
veta vad sången går ut på; den kunde gå ut på vad som helst. Det är
artikulationen som klargör att så här, exakt så här, måste det kännas
att se tillbaka på och vård a minnet av en korrvarig kärleksaffär, en
fab ulös natt som ince skulle komma att upprepas.
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Ansikte i samtal - en plats
for kommunikativ moral
P ER-ANDERS FORSTORP

(1) En plats att tillskriva
Att beskriva en männ iskas ansikte kan, i goda berättares sällskap,
va ra ett effektfullt sätt att gestalta den människans särskilda karaktär
och personlighet. Den li tterära eller muntliga beskrivningen av ett
ansikte innebär (för läsaren) möjligheten att registrera och just läsa
ett ansi kte och på så vis dra slutsatser av denna beskrivning om männ iskans egenskaper. I August Strindbergs Röda Rummet finns åtski lliga sådana porträtt av ansikten. Ett av de mer mustiga ansikten som
framträder tillhör kand idat Borg som presenteras av redaktö r Struve
vid den sorgliga begravningen av dennes nyfödda barn, dit Arvid
Falk inbjudits samman med Borg och dennes vä n Levi.
Farsrud ö rren ö ppnades och in trädde två herrar. Den förs te
var en bredaxlad trettioåring med ett fyrkanrigt huvud, vars
framsida skulle fö reställa ansikte; h uden såg ut som en halvrutten broplanka, i vilken maskar plöjt sina labyrinter; munnen var brett skuren och srod jämt på glänt, varvid all tid de
fyra välslipade hörntänderna syntes; när den log, klövs ansiktet i två delar och man såg ända borr ti ll fj ärde oxeltanden; inre
ett skäggs trå vågade sig fram på den ofrukrbara marken; näsan
var så illa anbragt, att man framifrån kunde titta ett gott
srycke in i hu vudet; på kraniers ovandel fö rekom någonting
växande, som liknade en kokosmatta. {Strindberg 1983:245)
Det ansikte som mö ter Arvid Falk och läsaren ter sig inre helt sympatiskt, men det visar sig senare tillhöra en god modig och välmenande
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person som dock har sitt ansikte emot sig. Borg blir senare i romanen
Falks personliga räddare undan det träsk av fattigdom och alkohol
som dystert väntar på att dåtidens medievärld skall skörda nya offer.
Uttrycket "att ha sitt ansikte emot sig" är bara ett i en lång rad av
formuleringar och metaforiska sammanhang där ordet "ansikte" förekommer som en indikation på hur en person uppfattas av andra
och hur denne uppfattas av sig själv.
Beskrivningar av ans ikten förekommer också ymnigt i en annan
sror roman, Mannen utan egenskaper av Robert Musil. T ill skillnad
från mustigheten i Strindbergs porträtt framstår ansiktena hos Musil
som mer kontemplativa och som nästan otillåtet narcissistiska i sin
begrundan av sig själva. I följande stycke granskar Agathe sitt eget
ansikte och sin ungdom i spegeln morgonen efter att Ulrich har rest.
Hon hade kommit att kasta en blick i spegeln och börjat studera sitt ansikte och sedan inte kunnat slita sig ifrån sin egen
bild. Det var som ett tvång som höll henne kvar, på samma
sätt som man många gånger inte alls vill gå vidare men ändå
fortsätter ett stycke, bara några steg i taget, ända fram till ett
föremål som man fått sikte på och där man så är fast besluten
att vända om, men ändå inte gör det. På detta sätt blev hon
utan behagsjuka fängslad av sitt jags landskap, som låg där
inför hennes ögon under en imma av glas. Hon kom till håret,
som ännu var ljus sammet; hon knäppte upp kragen på sin
spegelbild och drog ner klänningen kring axlarna på den; till
sist klädde hon av den helt och hållet och granskade den ända
ner till de rosiga naglarna, där kroppen löper ut i fingrar och
tår och knappast längre tillhör sig själv. Ännu var allt som den
tindrande dagen som nalkas sitt zenit: stigande, ren, exakt och
genomströmmad av detta vardande som är för-middag och
tar sig uttryck på samma obeskrivliga sätt hos en människa
eller ett ungt djur som hos en boll, som ännu inte har nått sin
högsta punkt men inte är långt ifrån. (Musil 1970:22 1).
Agathe blir stående framför spegeln och framför sig själv. Hennes
nyfikenhet rymmer en distans av det lockande och förbjudna i
narcissismen. Det som förmedlas till Agathe, från henne själv, genom spegelglas, imma och ögon är ett föregripande av den likaledes
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otillåtna kärleken mellan syskonen som är
ett av romanens stora teman. Man kan
säga att Agathe i spegelscenen ger ett ansikte år den potentiella incest som finns
mellan henne och Ulrich.
Ansiktet förekommer i åtskilliga populära sammanhang av metaforisk karaktär.

Gubbstrutum:

Vi har redan sett exempel på några av dessa
populära metaforer och hur ansiktet kan
bli en plats for cillsk rivandec av olika egenskaper. Hos kandidat Bo rg bildar det groteska ans iktet en antites till hans burdusa
men alltigenom godmodiga personlighet.
H an har ansiktet emot sig. Agathe granskar häpen sin egen spegelbild men samtidigt ger hon ansikte år den förbjudna relationen till brodern. Uttrycket "att visa sitt
.(~W.
(rätta) ansikte" används ofra som en bot- Jag tror
tenkänning vad gäller människokännepå mänskligheten
tills den visar
dom. Denna baslinje för personlighetens
sitt
rätta ansikte.
autenticitet har ofra moraliska grundackord och avser att visa "hit men inte längre". I en tänkvärd och paradox al variant på detta uttryck säger DNs G ubbstrutten "Jag tror på
mänsldigheten tills den visar sicr rätta ansikte". I andra sammanhang
används uttrycket "att rappa/förlo ra ansiktet" för att benämna förlusten av den fasad eller den roll som en person spelar i ett visst sammanhang, återigen för acr landa i det moraliska grundackord som
ofra framstår som avväpnande och drastiskt i relation till de anspråk
med vilka personen har presenterat sig själv.
Temat för denna rext är ansiktet. Särskilt ansiktet som det fram träder i samtal och särskilt ansiktet som der framträder i några olika teorier o m samtal och social interaktion.] syn nerhet kommer vi här att
se exempel på hur ansiktet teoretiserats som en del av mer allmänna
teorier om kommunikation och social interaktion hos sociologen
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och socialpsykologen Erving Goffman och filosofen Emmanuel
Levinas.
Ansiktets kultur- och vetenskapshistoria återstår mig veterligt
ännu att skriva. Kanske kan ett huvudspår i en sådan historia återge
en del av frenologins olika skepnader, från antiken till den postDarwinistiska samhällsvetenskapens tilltro till bokstavliga analogier
mellan det mänskliga kraniet med dess fysionomi och olika
karaktärsegenskaper och sinnestillstånd. Det frenologiska kunskapsområdet pendlar mellan pseudovetenskap och rasistisk vidskepelse,
även om den historiska kontextualiseringen av frenologin ofta ger oss
en bättre förståelse av dess betydelse på samma sätt som en sam tidshistorisk analys av den s.k. nya biologismen kan hjälpa oss att förstå
orsakerna till dess uppdykande i vår egen tid.
O mkring förra sekelskiftet gavs ansiktet en viss betydelse inom två
olika psykologiska riktningar, dels inom gestaltteorin hos Wilhelm
Wu ndt och dels inom psykoanalysen hos Sigmund Freud. För den
senare var givetvis ytan av underordnad betydelse i relation till det
undermedvetna, men det saknade inte helt och hållet relevans. Om
inte annat var ytan och ansiktet något som fyllde en funktion av att
härbärgera eller dölja någonting annat som bedömdes vara av större
betydelse för att förklara motiven bakom människors känslor, tankar
och handlingar. Drivkrafterna lokaliserades till de primitiva sexuella
drifterna. Wundt representerar en dualism genom sin teori om
psykofysiska parallellismer. Han utgår från en beskrivning av en annan typ av primitiva situationer, tex hundslagsmål och boxning, för
att förklara den växelverkan och ömsesidiga anpassning som äger
rum mellan olika aktö rer. Det finns en parallellism mellan det fysiska
uttrycket och det psykologiska tillståndet såväl som det finns en parallellism mellan individerna som ingår i en social handling.
George Herbert Mead utgår delvis från Wundt när han bygger sin
teori om relationerna mellan medvetandet, jaget och samhället. Han
bevarar bl a uttrycket "den vokala gesten" för att tala om de
kommunikativa grundelementens fys iska och psykologiska karaktär.
Till skillnad från sin föregångare så är givetvis Mead i sin teori betydligt mera känslig för de intrikata förutsättningarna - bortom dua-
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!ism , parallelism och dikotomier - fo r acc individen , med John
Deweys o rd , skall kunna becrakras som "ecc reko nscrukcivc centrum
i samhället" (Mead 1976:20). Begrepp som "den general iserade and re" och "jaget" d är jaget är ecc o bjekc fö r sig själve som leder cill disrinkcio nen mellan "I" och "me", är användbara för arc diskutera den
sociala incerakcio nens fysis ka och psykologiska fö ru tsättningar. För
Mead är "den vokala ges ren" själva språket och han menar att sp råket
bör fö rstås som en aspekt av d et ö msesidi ga samspel som äger rum
mellan alla va relser men som unike, med språkets hjälp, endast äger
rum bland människo r. D en vokala gestens relatio n cill and ra former
av ges ter, t ex ansikcec diskuteras på följande sätt:
D en vokala gesten har sålunda en becydelse som ingen annan
gest har. Vi kan ince se oss själva när vårr ansikte incar ecc visst
umyck. O m vi hör oss själva cala är vi mer benägna acc vara
u pp märksamma. När man är irri terad hö r man sig själv använda en irriterad eon, och så behärskar man sig. M en d en irricacio n som uttrycks genom ansiktet är inre ett stimulus som
fra m kallar samma reaktio n hos indivi den själv so m hos andra.
Man är mer benägen att uppmärksamma o ch ko ncro llera ens
vokala gester än ens ansikcsucrryck. (Mead 1976:66)
Den vokala gesten fungerar såled es, enligt Mead , på delvis andra sätt
än andra mänskliga gester. De uccryck som ansiktet kan ge är ince
möjliga acc ko ntrollera på samma sätt, de är ince heller o bjekt för jaget på sam ma sätt som d e vokala gesterna. Intresset hos Mead gäller
här fö rstås att förstå den uni ka karaktären hos dec mänskliga språket
och d ess betydelse som en "social konscru kcio n" (ibid :l 12), snarare
än acc bortse från andra fo rmer av gester. Positive u tcryckc kan man
istället säga art han beaktar bägge aspekterna men är mer intresserad
av att fö rscå språket än andra fo rmer av gester. Dec fin ns d ock, skriver
Mead , en grupp av mä nnisko r som hanterar ansiktet som gest med
samma behärskning so m de vokala gesterna. Dessa män n isko r har
en särskild p rofessio nell ro ll i samhället, d vs. d ec är skåd espelarn a
framför sina speglar och sin p ubl ik.
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Det är bara skådespelaren som använder kroppsliga uttryck
som ett sätt att se ut som han vill att andra skall känna. Han
få r en respons som avslöjar för honom hur han ser ut genom
att ständigt använda en spegel. H an registrerar vrede, han registrerar kärlek, han registrerar den ena och den andra posen
och han granskar sig själv i spegeln fö r att se hur han gö r. När
han senare använder sig av gesten finns den hos ho nom som
en minnesbild. Ha n vet att det där speciella uttrycket framkallar rädsla. Om vi utesluter vokala gester, är det endast genom
att använda spegeln som man skall kunna nå det tillstånd där
man reagerar infö r sina egna gester så som andra människor
reagerar. Men den vokala gesten ger en denna för måga att besvara ens egna stimuli som andra skulle besvara dem. (ibid:66)
V i ser fra mför oss hur scenens hängivna aktörer t ränar gester och
ansikten framför sina speglar. De är aktörer men samtidigt observatörer av sin egen roll, de exploaterar hängiven utlevelse samtidigt
som de är nyktra iakttagare av de egna känslomässiga anspråken och
poserna. Meads kanske något förenklade och idealiserade bild av hur
skådespelaren bygger sin känslomässiga repertoar vid spegeln är ändå
märkvärd igt knuren just till spegeln, snarare än till scenen, som den
plats där denna granskning kan uppstå. Vi ser i exemplet om hur
vokala gester kan kombineras med andra gester hos Mead en intressant varian t av den nyfikna Agathes äventyrliga granskning av sig
själv i Robert Musils roman. Med bägge dessa exempel ser vi även
den bild av självet som ett "reflexivt projekt" som diskuterats bl.a av
Anthony G iddens i det han väljer att kalla samtidens posttraditionella ordning (Giddens 1997:45).

(2) Ansiktet hos Goffman
I Goffmans d ramaturgiska perspektiv på det sociala samspelet byggs
den centrala begreppsapparaten kring sådana scenrelaterade begrepp
som interaktion, framträdande, roll, aktör och ansikte. Tankarna
kring det sociala spelets dramatu rgi som de lyfts fra m exempelvis i
Jaget och maskerna är inte uni ka fö r Goffman, men har särskilt tydli gt
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fokuserats av d en ne och vunnit stort inflytande inom efterkrigstidens mikroorienterade samhällsforskning. En av Goffmans stora
inspiratörer i Chicagoskolan var sociologen Robert Ezra Park som
med en ofta citerad passage från Race and Culture pekar på personbegreppets erymologi.
Det beror antagligen inre enbart på en histo risk tillfällighet arr
order perso n ursprungligen beryder mask. D er rör sig snarare
om ett erkännande av arr alla all rid och överallc, mer eller mindre medvetet spelar en roll (.. .) Det är i dessa roller vi känner
oss själva. (Park 1950:249; citerad i Goffman 1988:26)
Art se der sociala li vet i analogi med en rearer, där människors agerande kan förstås i termer av de roller som man visar upp för sig själv
och andra, anryds av Park vara något som har röner i den västerl ändska antiken. Arr ha en eller flera masker som medvetet eller omedverer presenteras är inte bara ecc poserande för and ra, uran det är, enligt
Park, också d er sättet på vilker vi människor kan känna oss själva. På
säcc och vis kan man alltså säga att masken och rollen är vårt sannare
jag. En annan av Goffm ans inspiratörer var psykologen och fi losofen
William James va rs tidiga identifiering av jagbegreppets komplexitet
troligen hade stor betydelse för Goffmans vidare utveckling av teo rin
om jaget och maskerna.
... vi kan i själva verket säga an han har lika många olika sorters sociala jag so m d et finns klare avgränsade grupper av individer vilkas åsikter han har inrresse av. Han visar i allmänhet
upp olika sidor av sig själv för var och en av dessa olika grupper. Många ungdomar som bär sig tämligen väluppfostrat år
inför sina föräldrar och lärare svär och skrävlar som sjörövare
när de är tillsammans med sina "tuffa" unga vänner. Vi visar
inre upp oss för våra barn på samma sätt som vi gör inför våra
kamrater på klubben, för våra kunder som vi gör inför de arbetare vi har i vår cjänsr eller för våra egna överordnade och
arbetsgivare som vi gör inför våra fört ro liga vänner. Qames
citerad i Goffman 1988:49-50; emfas i original)
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Att ha flera olika sociala jag är således ingen indikation på psykisk
instabilitet och en jag-känsla stadd i upplösning, utan det är istället,
enligt James och i hans efterföljd Goffman, möjlige att förstå som en
kompetent anpassning till olika behov och förväntningar som är
knutna till olika sociala miljöer.
Vi känner oss själva genom de roller vi spelar, menar Park i citatet
ovan. Goffman bygger vidare på denna tanke genom att påstå att vi
egentligen inte alls kan känna individens "sanna" eller "verkliga" jag.
Denna kunskap om individens oåtkomliga inre kärna kan endast
erövras indirekt, således genom en kunskap om de roller, masker och
ansikten som en människa medvetet eller omedvetet kan framträda
med. Eller genom en kunskap om det som ligger utanför själva tiden
och platsen for interaktionen. En radikal konsekvens av en sådan
teori är att individens inre kärna i själva verket är en illusion, någo t
som påminner o m huvudtankarna i 1900-talets radikala subjektsteorier hos Michel Foucault eller Jacques Lacan. D et som finns att
framträda med och att analysera är maskerna och ansiktena. Detta är
givetvis individerna medvetna om, enligt Goffman, vilket leder till
att de måste föregripa uppfattningen av sitt eget framträdande och
med beräkning och medvetenhet manipulera bilden av sig själva.
Individernas framträdand _ beskriver Goffman som "ett slags informatio nsspel - en potentiellt ändlös cykel av hemlighållanden, upptäckter, falska avslöjanden och återupptäckter" (ibid: 17).
Fö r rollens och framträdandets trovärdi ghet är det emellertid av
största betydelse att individen i sitt sociala agerande inte framstår
som öppet hemlighetsfull och manipulerande, utan strävar efter att
bli tagen på allvar. Skämt och ironi utgör givetvis varianter av denna
äkthet som är beroende av äktheten som det grundcillscånd från vilket avvikelsen sker. Förutsättningarna för att skapa ett sådant intryck
av äkthet utgör den moraliska dimensionen av den sociala interaktio nen, i vilken aktörerna strävar efter att åstadkomma ett socialt
sanktio nerat fram trädande i enlighet med rådande moraliska normer
(ibid:20-21). Den individuella aktören har således starka motiv att
fö rsöka ko ntrollera det sätt på vilket andra aktörer tolkar intrycket av
det egna framträdandet.
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Det finns, enligt Goffman, en del av individens framträdande som
är av standard typ. Detta är vad han kallar "fasad ". Individen har en
fasad just genom regelbundenheten och den relativa förutsägbarheten i sin framträd and e, någor som påverkar fö rväntningarna hos
dem som observerar såväl so m deras d efinitio n av sicuario nen (ibid:
30). Fasaden har rvå h uvudsakliga dimensioner: inramning (the setting) och personli g fasad. Inramningen är ofta knuten till en plats
eller tid och om fa ttar således sicuarionens materiella förutsättningar
m en även dess symboliska repertoar, t ex d en teckenutrustning som
används. D en andra delen av fasaden är den personliga fasaden och
innefanar sådant som ämbete, rang, kläd er, kö n, ras, gester, storlek,
u tseende, hållning, ralmö nster, ansiktsuttryck m .m. (ibid). D en personliga fasaden har rvå aspekter so m urskiljer aspekter av regelb u ndenheten i framträdand et. En d el är stabilt och annat är mer
korrvarigr. D et srabila kallas uppträd ande och o m fat tar d e av ova nståe nde aspekter som har med social status att gö ra. D et andra kallas
maner och är mer korrvarigt och siruationsanpassar. I det sociala livet finns d et, enligt Goffman, förväntningar o m att de olika inslagen
i fasaden skall överensstämma, således art d et finns en synkronisering
och ko nvergens mellan inramn ing, upp träd and e och maner. Självfallet finns det många awikelser från d enna gru ndläggande fö rvänta n och G offman själv har i sina fascinerande analyser ägnat kanske
störst uppmärksa mhet år att studera awikelsem a från de grundläggande fö rväntningarna och hur d essa aw ikelse r i sin tur därmed förstärker dessa för väntninga rs normativa karaktär (Goffman 1972).
D enna tendens till standardiseri ng av fasaden är för G offman en
viktig nyckel fö r att förs tå det sociala livets relativt stabila och
fö rutsägbara karak tär. Ro llerna och fasad erna och dess kontexter bild ar alltså en relati vt stabil infrastruktur fö r d et sociala li vet, givervis i
relatio n till olika sociokulturella kontexter och med olika grad av
to lerans for awikelser.
U töver d et fö rhålland et art man kan an vända sig av sam ma
fasad for olika ru tiner bö r det påpekas arr en given so cial fasad
renderar att bl i institutionaliserad i så måtto att d en ger upp-
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hov till absoluta, stereotypiserade förväntningar, och den tenderar acc anta mening och scabilicec oberoende o m vilka specifi ka uppgifter som för cillfällec råkar utföras i dess namn. Fasaden blir en kollektiv representation och en realitet av egen kraft.
(Goffman 1988: 33 ; emfas i o riginal)
Teo rin o m fasaderna kan alltså hjälpa oss att förstå det sociala livets
relativa stabilitet och hur förväntningar på denna stabilitet uppstår.
D etta hjälper oss acc förstå samhällets sammanhållande och gemenskapsbildande krafter. Men det finns också en tendens till att denna
förklarings modell hos Goffman leder till en för sociologin i allmänhet ganska ofta fö rekommande determinism i tänkandet kring sociala stratifieringssystem. D et finns, enligt dessa teori er, en begränsad repertoar av fasader och roller och individernas fö rändringsprocesser, protest eller revolt kan fö rklaras utifrån dessa.
Vi har tidigare nämnt att det är viktige för individen att försöka
uppräcchålla ko ntrollen över det egna uttrycket och framträdandet.
Detta är viktigt för att individen skall kunna upprätthålla en plats i
det sociala stratifieri ngssystemet eller eventuellt avancera inom detta.
D et är fö rstås inte på det viset att samhällen i sin helhet består av helt
igenom ratio nell t kalkylerande ind ivider med sådant explicit kontrollbehov, men en viktig aspekt av den sociala ko mpetensen består
utan tvivel i motivationen och fö rmågan att kunna åstadko mma sådan ko ntroll över sin egen personl iga äkthet. M en det verklighetsincryck vi åstadkommer är, enligt Goffman, "ett ömtåligt och sprött
fen o men som kan falla sönder geno m mycket sm å missöden och felg repp" (ibid :55) . D et är när detta äger ru m som vi riskerar att fasaden
krackelerar eller att vi fö rlo rar ansiktet. Ansiktet är alltså en bild för
den fasad av moralisk trovärdighet som vi framgångs rikt upprätthåller i det sociala livet. Men ansiktet och den m o raliska trovärdigheten
är också något som vi kan förlora. Ansiktet är etc interaktivt fenomen
m ellan människo r som äger rum, får plats och betydelse i kommunikatio nen.
Det finns en möjlighet att fö rlo ra ansiktet i relatio n till andra
m ännisko r geno m acc verklighetsincryckec faller sönder på ett oavsiktligt sätt (detta sönderfallande kan ju ibland vara m edvetet). Per-
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so nen blir inte tagen på allvar, äkrheten ifrågasätts, rolltagandet blir
påtagligt och manipulativc. D en moraliska trovärdigheten raseras.
Perso nen kan då vilja vidta åtgärder för art rädda sitt ansikte. Men
individen kan även fö rlora ansiktet i relatio n till sig själv och således
i rel ation ti ll sina egna normer äventyra den egna mo raliska trovärdigheten. D etra senare exempel på förlust av ansikte är förstås någo nting av en samvetsfråga som är svårt att beskriva och förklara då
dec huvudsakligen äger rum inom individen som "en brist på överensstämmelse mellan vårt alltför m änskliga jag och vårt socialiserade
jag" (ibid). Kanske är ordet sam-vetet just etc uttryck för den ideala
överensstämmelsen mellan våra olika jag. Goffman kallar nu inte
derca för samvete utan för "mencal byråkracisering" (ibid:56). Han
ger en del exempel på derta senare svårgripbara fenomen och han resonerar särskilt kring de pocenciellc ansiktshotande aktiv iteterna
lögn och bedrägeri. Lögner och bedrägerier är intressanta och komplexa ko mmunikativa och moraliska fenomen som bygger på förutsättningen atr framträdandet i samcalec och incerakci onen skall ge
verklighetsintryck och ha sanningsstatus, inre bara i relatio n till andra individer uran även i relation till en själv.
Ju mer övertygande äkta bedragares agerande är desto starkare
kan vi, paradoxalt nog, känna oss hotade, eftersom ett kompetent agerande av någon som visar sig vara en bedragare kan
försvaga det moraliska samband som vi har inom oss mellan
ecc legi timt berättigande att spela en roll och förmåga acc spela
den. (ibid: 58)
An vara en bedraga re är en sak och det kan innebära att man förlorar
ansiktet i relation till andra människor. Men art vara en "äkta bedragare" är något delvis anno rlunda eftersom det kan försvaga kriterierna fo r upprärthållandet av samvetet eller d en mencala byråkratin.
Effekterna av detta är vad många nog, med användning av det vanliga språkb ruket, skulle vilja kalla "demoralisering". Med risk för att
framstå som cynisk kan m an säga art det intressanta m ed exem plet
bedragare och äkta bedragare är att aktö ren med falska förutsättningar spelar en roll och framträder med en fasad , men att han eller
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ho n gö r detta med bibehållna ambi tio ner att skapa autentiska verklighetsintryck. Bedragaren vill inte framstå som bedragare. Lög naren
vi ll inte fram stå som lögnare. D ärför finns det även i dessa sociala
handlingar strategier for att undvika att bli uppfattad so m det man
är. M ed sin kännetecknande socio logiska fantas i undersöker också
Goffman de strategier som används av sociala aktörer for att undvika
att bli uppfattade som lögnare och bedragare. Han gö r det särskilt
med utgångspunkt från sina egna studier av turiscnäringen på
Shetlandsöarna. N u är det ju inte bara dö rrfö rsäljare, bondfå ngare
och hotellägare som ljuger och bedrar. Det äger också rum på andra
nivåer i samhället. H an hämtar bl. a ett exempel från studier av högre
tjänstemän i England, The H igher Civil Servant in Great Britain.
Regeln i det här fallet (beträffande "uttalanden" som är avsed daact bli eller sanno likt ko m mer att bli offentliga) är enkel.
Ingenting får sägas som inte är sant: men dec är lika o nö di gt
som dec ibland är inte ö nskvärt, också i allmänhetens intresse,
att säga alle som hör till saken som är sant; och d e fa kta som
utelämnas kan arrangeras i precis den ordning som m an fi nner lämplig. D ec är häpnadsväckande vad en skicklig "spökskrivare" på departem enten kan åstadko mma ino m de gränserna. Man kan cyniske men med ett visst mått av sanning
säga att det perfekta svaret på en besvärande fråga i underhuset ska vara kort, fö refalla besvara frågan på ett uttömmande
sätt, kunna bevisas vara ko rrekt i vartenda o rd ifall det ifrågasäcrs, inte ge någo n öp pning för o trevliga "tilläggsfrågor" och
på det hela taget inte avslöja någonting alls av värde. (D ale
citerad i Goffman 1988:61)
Strategierna fö r att undvika att förlora ansiktet, eller att i politisk
mening fö rlo ra trovärd ighet eller legitimitet, är alltså utbred da och
sanktionerade i olika sociala sammanhang. Exemplet visar vilken typ
av strategier som föreko mmer hos högre engelska tjänstemän fö r att
vara både sanningsenli g och selektiv. Viljan att inte fö rlora ansiktet
är stark liksom motivatio nen att hi tta strategier fö r att fö rh indra att
så sker.
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Att uttrycka sig är att överföra jagintryck, menar Goffman. Dessa
incryck informe rar de and ra aktörerna om den sociala roll som denne
spela r, men dec informe rar dem även om dec som inte ligger i öppen
dag. Dec är viktige för ind ividens crovärdigher acc denna agerar med
utgångspunkt från sin kunskap o m de andra och de intryck som ges
same hu r detta eventuelle kan påverka dem. Dec är i det här sammanhanget, skriver Goffman, som komm unikativa handlingar förvandlas cill moraliska handlingar (ibid: 2 l 6).

(3) Ansiktet hos Levinas
I Goffmans teori o m det sociala samspelet är kommun ikation och
mo ral de centrala aspekterna, då fra mträdandena som individerna
gö r både är kommunikativa och moraliska till sin karaktär. Steget
från den tolkande sociologin och socialpsykologi n är inte så långt ci ll
den feno menologi som fi losofen Emmanuel Levinas baserar i en analys av den dyadiska relationen. Den senare ser de elementära sociala
relatio nerna likaledes ur ett kom munikati vt och moraliskt perspektiv, även om det förs tås samtid igt förel igger vikriga skillnader mellan
de bägge teoretikerna. Sociologen Goffman är empirisk och komparativ när filosofen Levinas är introspektiv och spekula tiv. Goffman
ser ansiktet som en metafor för den moraliska trovärdigheten, men
ansiktet är for Levinas en påtagligt konkret närvaro med etiska
implikationer. För att fö rstå ansiktets roll i det sociala samspelet hos
Levinas är det nödvändige act lire utförligare resonera med utgå ngsp unkt från " urscenen" i mötet mellan människor.
Den feno m enologiska analysen av ans iktet som Levinas gör i
Tota/ity and l n.finity. An Essay on Exteriority äger hela riden rum i den
konkreta närvaro n av blickar och ans ikten. Detta är inte endast acc
förstå som en scarrpunkc for analysen som sedan så att säga tar oss
med till högre analyti ska höjder, uran det är hela riden här, i den konkreta närvaron av ögon, läppar och öron som kommunikation och
moral rar plats. Analysen kan sägas vara beroende av denna perceptio nens urscen och dec ordlösa samtalet mellan människors ögon.
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Inasmuch as rhe access ro beings concerns visions, it dominates those beings, exercises a power over rhem. A rhing is given,
offers irself ro me. In gaining access ro it I maintain myself
wirhin rhe same. (Levinas 1969: 194)
Möjligheten att uppleva andra människor är beroende av blicken.
Denna blick är inre enbart godartad i sin möjlighet att se den andra
människan, utan den har också förutsättningar att utöva makt. Den
ensidiga maktpotentialen till förmån för iakttagaren förstärks dessutom av en systematisk underordning genom att perceptionen kan
ses som ett givande av någonting (itself). Världen av fenomen erbjuds den iakttagande. Världen av fenomen som utgörs av människor erbjuder sig själva för andras blickar och potentiell maktutövning. På så sätt åstadkommes en dubbel asymmetri i denna urscen;
blickar utväxlas mellan en svagare (den iakttagna) och en starkare
part (iakttagaren). En viktig förutsättning för denna kommunikativa scen är emellertid att jaget som iakttar alltid förblir inom sig
själv. Även med den potentiellt bemäktigande blicken av den andra
människan förblir den iakttagande och den iakttagna åtskilda.
Blicken kan behärska men den gör det med utgångspunkt från sin
egen kunskap om fenomenvärlden.
The face is present in its refusal ro be contained. In rhis sense
it cannot be comprehended, that is, encompassed. It is neirher
seen nor touched - for in visual or ractile sensation the
identity of the I envelops the alterity of the object, which
becomes precisely a contenr. (ibid)
Trots asymmetrin saknar inte den iakttagna människan en motståndsvilja, tvärtom; ansiktet (visage som på franska betyder just ansikte men också "det som visar sig") vill inte bli begränsat eller behärskat av den iakttagande. Detta motstånd gör att ansiktet inte helt
och hållet kan omfattas av den iakttagne, trots dennes starka maktpotential. Det främmande (alterity) hos ansiktet blir hos iakttagaren
i perceptionens urscen reducerat till ett innehåll. Ögat är det helt
yttre som inte kan integreras som objekt eller innehåll, kan inte heller
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erövras eller bli ett byte. Den iakttagne fö rblir alltid delvis främ mande - all tså den Andre. Denna radikala skillnad m ellan jaget och
den Andre har dock ingenting med logiska relationer, epistemologi
eller oncologi arr göra, utan den radikala skillnaden konsti tueras i det
konkreta sociala sam spelet och huvudsakligen i språket som en etisk
relation.
Absolute difference, incon ceivable in terms of fo rm a! logic, is
established o nly by language. Language accomplishes a relation berween terms thar breaks up the unity of a genus. The
terms, the interlocuto rs, absolve themselves from rhe relation,
or remain abslu re within relationship. Language is perhaps ro
be defined as the very power ro break the contuicy of being or
of hisrory. (i bid : 195)
Komm unikation mellan människor är, skriver Levi nas, inte bara det
som sägs uran också det som gör sägandet möjligt, dvs. en ordlös
samvaro och en tyst relation mellan mä nniskor. Detta syftar inre enba rt på truismen att tystnaden också är en form av kommunikation,
utan mer fundamentalt på acr själva relationen, det sociala samspelet
utan ord är e n kommunikativ men också moralisk relation. Den
Andre eller ansiktet är brännpunkren i Levinas analys av moral och
kommunikation. Ansiktet och ansiktsuttrycket kan inre gripas tag i
som ett ring eller reduceras t ill innehåll, den appellerar t ill jaget som
bön och krav (Kemp 1992:48). Ansiktet står fo r en tyst utmaning
som kräver jagets hängivna m en osjälviska ansvar.
T he face o pens rhe primordial discourse whose first word is
obligation, which no "inrerioricy" perm its avo iding. (... )
Preexisting rhe disclosure of being in general as basis of
knowledge and a meaning of being is the relation wirh rhe
existent rhat expresses him; preexisi ring the plane of ontology
is the ethical pla ne. (Levinas 1969:20 I)
Det konkreta mötet m ed ansiktet är båd e sta rt- och slutpunkt fö r
Levinas teori om kommunikation och moral. Relationen mella n
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varelserna i perceptionens och etikens urscen är mer grundläggande
än kunskap och meningsskapande. Etiken föregår alltså ontologin i
Levinas filosofi som därmed innebär att han radikalt bryter med
huvudströmningar i den västerländska filosofin där ontologi och
epistemologi varit primära utgångspunkter för varje lära om världen.
T änkandet om ansiktets konkreta egenskaper - ögon, öron och mun
- utgör hos Levinas en egensinnig blandning av filosofi och anatomisk fysio nomi . En av källorna till detta tänkande utgörs av Franz
Rosenzweigs (197 1) betydelsefulla analys av ögon och mun i dennes
teologiska fysionom i, Stern der Erlösung. Så är även hos Levinas den
Andre någon som scår över det iakttagande jaget. D en excerioricec
som dennes blick flödar av är också den högre maktens blick.
I den urscen som Levinas beskrive r förekommer endast två aktörer och de kan inte om näm nas i plu ralis som ett par ucan förblir "reducerade cill det mest väsentliga i vår gemensamma mänsklighet"
(Bauman 1999:68). Flera välvilliga uttolkare och efterföljare cill
Levinas, bl a Zygmunt Bauman, har pekat på begränsningarna med
denna urscens förvandling till en makroetik, t ex i etc rättviseperspektiv: "Iden om rättvisa föds i mötet mellan upplevelsen av ansiktet (i dec moraliska ansvaret för den Andre) och upplevelsen av
mångfalden av andra (i det sociala livet)." (ibid:73) D etta är något
som Levinas efterföljare måste reda ut för att detta skall bli utgångspunkt fö r en praktisk etik utöver enskilda möten.
Ansiktet är temat för denna text. Särskilt ansiktet så som det förekommer i teorier om kommunikation och social interaktion. Vi har
sett hur ansiktet tar en tydlig men olikartad plats både hos Goffman
och Levinas och hur ansiktet som en del av samtalets fysionomi och
dynamik kan förstås som en plats för kommunikativ moral. Hos den
förre är ansiktet en metafor för den moraliska trovärdighet och autenticitet som han menar är en viktig norm för människo rs framträdanden. Hos den senare är ansiktet den konkreta platsen för upplevelsen av den Andre och en förklaring till hur det kan uppstå ett
moraliskt ansvar för denne. I Levinas teorier, som ofta återfinns i
gränslandet mellan filosofi och teologi, blir ansiktet och dess blick
också en påminnelse om dess högre ursprung. Inledningsvis mötte vi
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också några exempel på beskrivningar från det litterära berättandet,
en liten påminnelse om att ansikte! som objekt for beskrivning och
som populär metafor for personens egenskaper är en ofta återko mmande trop i vår ku ltur.
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Gojfmans ansikte
L ARS-CHRISTER H YDfN

Artigat var inte en speciellt stor by. Man levd e huvudsakligen på
djurhållning. Som i alla byar var den sociala kontrollen strikr. Alla
visste att den unge bonden Martin Guerre var impotent och inte
kunde få barn med sin hustru. Saken blev inte bättre av att de unga
rn bodde und er samma tak som Martins föräldrar. Situatio ner blev
all tmer o hållbar och när Martin stal utsäde från sin fa r, fann han en
morgon år I 548 för gott att fö rsvinna.
Åtra år se nare återkommer Manin G uerre till Artigar. H an återinrog sin position som äkta man och, inte minst, som arvinge. När
han kom tillbaka hade han stort skägg, uppgav sig ha varit med i
kriget och var kroppsligen märkt av dessa erfarenheter. Han hade
dock fårr tillbaka potensen vilker inte minsr gjorde hustrun nöjd, och
inom rre år hade de fått två döttrar.
Der fa nns dock en problem. Eftersom Martin G uerres far under
hans bo rtovaro hade dött var Manin nu en förhållandevis förmögen
bonde som ägde srora markarealer. En konflikt blossade upp mellan
Martin Guerre och hans fa rbror, Pierre G uerre, om hur marken
skulle hanceras. Manin ville sälja och arrendera ut, något som var
helt främmande för Pierre. Därmed var grunden lagd för en segsliten
ko nflikt.
Pierre Guerre hade som de flesta andra i Arrigat blivit förvånad när
Martin Guerre återvände. D e kände inre igenom honom. Som enkla
bö nder hade man inga porträtt att jämföra med , så man fick förlita
sig på minnesbilden. Men Manin G uerre visste ju allr om alla: vem
de va r, vad som hade hänc i fa miljen och i byn, små deraljer o m alla
envar. Dessurom var han villig att upp fylla sina sociala plikter. Något
konstigt var der dock.
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Pierre Guerre började sprida ryktet att M artin Guerre inte var
Martin G uerre, utan en bedragare som uppträdde under antaget
namn. Marrin Guerre var alltså någon annan - inte densamme som
hade försvunnit några år tidigare. Förvirringen spred sig.Två läger
uppstod kring frågan om mannen som utgav sig för att vara Martin
G uerre var den riktige eller en bedragare.
Konflikten ledde till en rättegång där domstolen fann att Martin
G uerre inte var Martin Guerre, och han dömdes till döden. Domen
överklagades ti ll högre rätt. När så denna domstol skulle avkunna sin
dom dyker en enbent man upp, och hävdar att det är han som är
Martin Guerre. Ett sätt att fastställa vem som var vem, var förstås att
pröva pretendenternas minne. Problem et var dock att efrer att ha
varit borta i tolv år mindes den enbente Martin Guerre det förflutna
sämre än den nye. Så, vem var vem? ("Slutet" på historien finns i
Natalie Zemon Davis' bok, Martin Guerres återkomst (1987).)

Idem
Det latinska o rdet " idem" betyder den- eller detsamma, exempelvis
samma person. Alltså ett ord som betecknar när en person (eller ett
ting) i en viss situation eller vid en viss tidpunkt är samma person
som i en an nan situation eller vid en annan tidpunkt. Ur detta ord
har vi fler o rdet "identitet". Ordet identitet i en snävare mening har
alltså att göra med likhet över tid och situatio ner. Är en person en och
densamma över tid och i olika situationer? Är han eller hon identisk
m ed sig själv? Bedömningen av likhet och identitet kräver för det
fö rsta något att jämföra med, och för det andra att någon gör jämförelsen.
Kampen om Martin Guerre var i m ånga avseenden en strid om
identitet, om att vara densamme över tid och att kunna visa och tro
på denna identitet. Det var dock inre bara en strid om vem Martin
G uerre var utan också en strid o m vad han var: äkta m an , brorson, en
bekant bybo eller en simpel bedragare. Frågan om Martin G uerre's
identitet visar på problem som har att gö ra med hur vi visar och hävdar, fastställer, koncrollerar, prövar och undersöker identiteter. Dis-
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kussionerna i Arcigat pekar på att identiceter kanske inte kan reduceras cill eller uppfarras som liktydigt med något som en person har,
utan att identiteter är en social produkt i en social vä rld. Alltså, att
identiteter finns melian människor, och mås te presenteras, etableras,
fö rhandlas och upprärchållas tillsammans m ed andra perso ner. Identiteter är i ett rvåsamhetsperspektiv alltså något som måste kommuniceras, förmedlas och framställas för andra - något som existerar i
relation till andra.
Dec räcker inte m ed att jag själv hävdar en identitet, som exemplet
Marcin Guerre visar; jag måste också få dem som jag sam spelar m ed
art förscå vilken identitet jag vill hävda och övertyga dem om min
identirec. O ch omvänt, så måsre jag som medaktör kunna förstå vilken identitet någon anlägger i det sociala samspelet och hur denna
identitet kan rel aceras till tidigare identiteter. Det vill säga, identiteter är inte något som en indi vid visar upp, utan som måste etableras
tillsammans med andra personer i en rad o lika siruacioner. I decra
perspektiv blir alltså ett centralt problem på vilket sätt som det är
möjligt fo r oss att kommunicera identiteter.
I det följande vill jag skissera en ceori om hur vi kommunicerar
identitet ge nom att dra slutsatser om varandra utifrån en rad tecken
som vi antingen projicerar eller avger - vad jag vill kalla en
inferensteori om identitet. Min tanke är att vi kan dra slutsacser om
varandra och därmed vem och vad vi är på två olika sätt. För det första kan vi utgå från standardiserade kategoriseringar av personer och
gissa oss till personers identitet. För det andra kan vi utgå från
partikulariseringar i de fall vi känner personer väl och redan vet
mycket o m dem, och dra narrativa slutsacser om dem. 1 dec följande
d isk ucerar jag förse tanken att vi scändigt avger och utnyttjar tecken
för atc få klare för oss både vem och vad vi är. Därefter tar jag upp hur
vi drar slutsatser och to lkar dessa tecken, och diskucerar olika säte
som vi gör <ler på.
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Ansiktet och tecknen
När vi samspelar med varandra så vill vi ofta att andra skall uppfatta
oss på ett bestämt sätt. Samtidigt är det svårt att styra vad andra faktiskt lägger märke till , inre minst därför att vi inte kan kontrollera alla
aspekter av vårt eget handlande eller framträdande. Kanske är det
rimligt att som Goffman ( 1967) hävda att det finns två olika typer av
information som vi utnyttjar om varandra i det sociala samspelet.
Först och främst utformar vi mer eller mindre avs iktligt information eller tecken om oss själva utifrån att vi gör anspråk på ett visst
"ansikte" eller identitet. Genom att utforma vårt uppträdande, klädsel, våra ord och ansiktsdrag och allt annat som den andra kan lägga
märke till, hoppas vi kunna projicera ett visst ansikte, identitet och
uppfattning eller bild av oss själva.
Problemet är nu act vi i allt socialt samspel samtidigt ger ifrån oss
och avsöndrar mer information eller tecken om oss själva än vi kanske
avser att göra. Det är skjortknapparna som blivit felknäppta, de röda
öronen, den flackande blicken, namnet vi inte kan komma på eller
magen som kurrar. D essa tecken renderar ständigt att utmana, underminera och ifrågasätta vårt projicerade "ansikte". I synnerhet om
vi inte själva lägger märke till vad vi visar, eller visar något som vi inte
alls vill visa. (Freud skulle dock förmodligen dock säga att det är ett
exempel på omedveten kommunikation.) Tecken kan vara sådant
som vi hör eller säger, ser eller visar eller känner lukten av; i princip
allt som vi kan förknippa med en person kan fungera som något som
vi kan använda för att dra slutsatser.
I det sociala samspelet går vi ständigt utöver de tecken, den information som vi möter i samspelet med andra. Vi förstår inre vem en
person är eller vad han eller hon gör (endast) genom att notera utseende, rösten, gester och kroppsrörelser - alltså tecknen - utan vi
måste "fylla i" vad tecknen betyder just i denna situation, här och nu.
D essa slutsatser fyller samspelets luckor, det som finns mellan orden,
aldrig utsägs eller bara antyds, och skänker mening åt det ofrivilliga,
det som det inte är meningen att kommunicera. Det ger också möjlighet att tränga bakom den sociala "ytan", att blicka in i scenmaskineriet: avslöjar rodnaden en annan intention än den vi trodde
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oss uppfatta? Betydde felsägn ingen något, hade den en omedveten
innebörd?
Denna ceckenprodukcion och teckenavsö ndring är allcså någo c
som vi använder oss av akcivc i dec sociala samspelec. Vi försöker att
organisera vårc egec hand lande och ucsee nde på ecc sådanc sätt acc vi
avger cecken som skall göra dec möjligt for andra att dra vissa bescämda slucsacser om vem och vad vi är. Som medakcörer ucnytcjar vi
alla de tecken som andra lämnar ifrån sig på ecc sådanc sätt art det är
möjligt att dra mocsvarande slu tsatser om denna person.
Sammanfacmingsvis kan vi alltså säga acc vi behandlar den frivilliga och o frivilli ga "i nformation" som tecken ucifrån vilka vi kan sluta
oss tiLL vissa colkningar som har acc göra med vem eller vad en person
är (al lcså identitet), vad någo n gör, och relationen mellan handling
och a kcör. Eftersom allt är cecken som vi suger i oss, registrerar och
använder i det sociala samlivecs scora inferensmaskineri, övervakar vi
både oss själva och and ra, på jakc efcer cecknen som vi som deltaga re
ger ifrå n oss, hungriga på acc få veta mera om andra och att plancera
räcc cecken.
När vi på så säcc "fylle r i", "förscår" och ser "ecc sammanhang" så
drar vi ince bara slutsacser och colkar någoc som ingår i den omedelbara sociala situationen och incerakcione n. Våra slucsacser ha r karakcären av att de är tolkningar som expanderar det vi ser, hör eller säger
och d ärmed låter oss gå ucöver sicuacionen. Tolkningen inne bär acc vi
ger dec e nskilda yccrandec, handlingen, decaljen i utseendet en vidare
innebörd: cecknet pekar på någoc annat, bortom d ec vi ser, ecc samma nhang som ger vidare mening genom acc ge en psykologisk, social
eller kulcurell koncexc. Acc vi expanderar cecken är vi alla medvecna
om, och därför "producerar" vi också handlande och ytcranden för
acc d e skall kunna expanderas på vissa säcc, men kanske ince på andra.
Geno m vårt sätt atc expandera (eller tolka) cecknen kommer vi arc
skapa vardagliga, normala och igenkännbara fe nomen: acc exempelvis d en "nye" Manin Guerre som möcce innevånarna i Arcigac var
förmodligen samme ma n som cidigare lämnat byn i vredesmod. Vi
inrangerar dec sicuacionella i en ordning so m vi känner igen, och
d ä rmed kommer vi acc leva i en värld som är någoc mer än dec

Goffinans ansikte 53

si tuationella; vi mö ter personer som är sig lika (ellerolika) och som vi
kan känner igen som exempel på olika "typer" eller sociala "roller".
Vi rör oss i en bekant värld befolkad av alla de människor som vi
kän ner, älskar - och alla dem som vi undviker och har svårt för; kort
sagt, vi känner oss hemma.

Att dra slutsatser utifrån standardiserad erfarenhet
Hur drar vi då slutsatser om varandra; hur ser den process ut där vi
går från tecken till slutsatsens tolkning? l grunden vill jag hävda att
det sätt som vi drar slutsatser på är helt och hållet pragmatiskt. D et
bygger inte på en teoretisk och formellt logisk attityd till omvärlden,
utan på en vardagligt prövande inställning, där vi testar en tolkning
fö r att se om den fungerar. Om inte, så försöker vi något annat. Dessutom är det en process som bygger på och utnyttjar vår tidigare praktiska erfarenhet i form av typifieringar eller kategoriseringar. D etta är
något som blir speciellt tydligt när vi har art göra med personer som
vi inre känner speciellt väl.
Vi brukar kunna gissa ganska mycket om personer som vi ince
träffat tidi gare. Gissningar som vi sedan kan använda för att exempelvis föra ett samtal eller för att genomföra arbetsuppgifter. Skälet är
att vi kan utnyttja de erfarenheter och den kunskap som både vi
själva och andra har samlat på oss och "lagrat" i form av typiska exempel på "hur-det-brukar-vara", "vad-som-brukar-hänga-samman", "vad- som-brukar-hända-o m-man gör-så" eller vad det är för
person som brukar veta just något om hur man tillagar en god soppa
på pumpa.
Vår erfarenhet sedimenteras i form av kategorier och typer: av
personer, personegenskaper, handlingar, och händelser och samband
mellan händelser. Den enskilda kategorin får tjäna som ett slags etikett som vi kan klistra på en mängd olika konkreta exempel som därmed fö rs in under samma hatt. De tecknen vi iakttar tjänar då som
signaler om tillhörighet (inklusion) i en viss kategori. Etiketter eller
kategorier som därmed kommer att fungera som en slags standardiserade för-givec-cagna erfarenheter.

54 Lars-Christer Hyden

U tifrå n något vi ser, hör eller kanske känner lukten av, kan vi gö ra
ett antaga nd e om att personen tillhör kategori X, därfö r att perso ner
som låter så b rukar faktiskt vara X. Vi kan låta X var liktydigt m ed
exempelvis "svenskar'', "mödrar'', "skåningar" eller "svärsöner". Att
vara en person av ett visst slag är allrså att tillhöra en viss social katego ri. Andra exempel på sociala kategorier är "pappa", "förälder",
"skinhead", "alko ho list" , "kypare" , "p rofessor". Vi kan kategorisera
perso ner vad gäller ålder ("nyfödd", "skolbarn", "li ten", "medelålder", "pensionär", "åld ring"), utseende ("blo ndin", "mö rkhyad",
"tjock'', "välklädd"), sociala och psyko logiska egenskaper (" arcig",
"väluppfos trad'', "rvångsmässig personl ighet"," deprimerad "), social
tillhö righet ("p unkare", "sli psbärare", "hemmafru"), och så vidare i
all oändlighet.
Varje kul tur och samhälle har en hel rad olika kategorier och sätt
att beteckna geno m att klass ificera personer (och andra fe nomen,
fys iska såväl som sociala). För att ku nna använda kategorier måste de
ha en slags ekologisk validitet, de måste vara relevanta inom ramarna
för en kulturs eller subgrupps sätt att uppfatta världen och sig själva.
Många av de sätt att kategorisera personer som vi använder i vår kultur sakna r helt relevans i and ra kulturer efterso m de fö rutsätter andra
ryper av kulturella mönster. Många kategorier hör samman med speciella sociala vä rldar, det må vara kulturella subgrupper eller specialiserade verksamheter som fors kning ("dokto rand") eller m usik ("andre violinist"). Andra världar är byråk ratiska och professio nella där
speciella sätt att katego risera både personer och handlingar urvecklas. Exem pel på det är socialtjä nstens sätt att klassificera människo r
med exem pelvis eko nomiska problem ("ensamstående pappa m ed
barn") eller missbrukspro blem (''alkoho list") . Psyki atrin katego riserar personer med hjälp av d iagnoser ("schizofreni"), och så vidare.
Genom att kategorisera någon skapar vi alltså en vidare kontext eller
sammanhang i vilket en person eller ett hand lande få r en vidare eller
expanderad in nebö rd.
Som aktö rer måste vi fö rhålla oss till alla oli ka möjligheter att katego risera- och rypifiera: när vi exempelvis projicerar ett visst ans ikte,
alltså vem och vad vi vill vara, gör vi det genom att u ppträda på ett
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sådant sätt att det skall bli möjligt för medaktörerna att dra de "riktiga" slutsatserna om oss. Vi fö rsöker kontrollera de tecken som vi
projicerar, och samtidigt begränsa alla andra tecken som vi avger eller
avsöndrar och som skulle kunna leda till andra slutsatser o m oss. Vad
vi sysslar med är med andra ord informationskontroll.
Ibland kan vi ha anledning att hänge oss åt en speciell typ av
informarionskontroll, nämligen när vi av interaktionsstrategiska skäl
vill undvika att bli uppfattade som en viss typ av person. Vad vi d å
kan göra är att både utnyttja och undvika vissa standardiserade
kategoriseringar. Vi kan exempelvis försöka undvika en typ av kategorisering (deprimerad) genom att utforma vårt handlande så att
våra medaktörer kategoriserar oss som "hårt-arbetande-och-sliten" vad Goffman kallar "passing". Det kan handla om att försöka dölja
eller fö rsvåra en viss typ av social kategorisering, i synnerhet stigmatiserande kategoriseringar av typen "mentalsjuk", och istället favorisera en annan som exempelvis "normal" eller "excentrisk". Vi
försöker alltså undvika en typ av kategori och favorisera en annan för
att därmed kunna behålla vår projicerade identitet.

Partikularisering, berättelser och storylines
Vad vi hitintills har berört är situationer där vi vet förhållandevis lite
om andra personer, och de om oss. Då behöver vi utnyttja och använda standardiserade former för att både utforma vårt eget handlande i relation till dem och för att tolka deras handlande. Situationen är dock annorlunda när vi vet ganska mycket om de personer
som vi samspelar med. Det kan handla om personer som vi har levt
tillsammans med som vår fr u (eller man), våra barn och våra egna
föräldrar och släkt, men också vänner, gamla som nya, och arbetskamrater. När vi delar en hel mängd erfarenheter och upplevelser
både i det förflutna och i nutid med andra personer, är det möjligt för
oss att dra slutsatser om vem och vad de är på andra sätt än genom att
utnyttja standardiserade former.
D et intressanta med denna typ av erfarenheter är att de är utspridda både i tiden och i rummet. Det är erfarenheter, upplevelser
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och händelser som kan ha urspelars kanske under så lång cid som en
li vsperiod- ibland kanske rill och med längre (våra sociala liv börjar
ju o fca långt innan vi är födda och avslutas ingalunda med vårt frånfä lle) . Dec är händelser och upplevelser som vi delar med andra i den
bemärkelsen art de varit med, kanske är den som "minns", eller så har
de "hörc talas o m" vad som hänc via någon annan person. Att det är
många olika personer som "vet" eller har hört talas o m, ger en antydan o m att det också är erfarenherer och en kunskap som är socialt
distribuerad på många personer- perso ner som dessu tom ofta befinner sig på en rad olika platser. Med andra o rd, kunskapen och erfarenhererna som berör oss finns urspridd över tid och på en mängd
personer vilket har konsekvenser for hur vi kan utfo rma vår identitet
och colka andras idenciter.
Det problem som vi som aktörer scår infö r när vi samspelar m ed
personer som vi kän ner är att vi måste kunna relatera all denna porenriella - kunskap och erfarenhet till den aktuella situationen och
de personer som är närvarande. Vi måste som aktör skapa ett sammanhang, en relation mellan det vi gör och säger här och nu, och
såda na händelser som ligger i det förflu tna och som någon av medaktörerna fö rmodligen kän ner till (eller kan komm a att få reda på),
fö r att kunna projicera ett visst ansikte och för eventuellt kunna kontro llera informationen - något som M artin G uerre uppenbarligen
var skicklig på. Som m edaktör däremot skapar vi ett samband mellan
de erfarenheter och kunskap vi har en person i det förflutna och det
som händer här och nu , för att kunna to lka och fö rstå - alltså expandera - det aktuella handlandet, och förstå vad som "egendigen" händer. I denna sicuario n kan vi ince fö rlita oss på möjligheten att dra
srandardiserade inferenser, eftersom vi står inför en mängd partikulära händelser, vilket gö r att chansen är stor att vissa kommer att missa
samband och därmed hamna i en situation med mer frågetecken än
svar. Det betyder act vi måste försöka finna ett annat sätt att skapa
samband mellan de aktuella tecknen och tecknen från det förflutna.
V i har då en intressant (kulcurell) möjlighet, nämligen att väva
berättelser. Berättelsen bygger just på integratio nen (eller koordineringen) av en hel rad olika händelser som utspelats över rid och kanGoffmans ansikte 57

ske i olika sammanhang och med olika personer, så att händelserna
får ett slags inre sammanhang. Händelser fogas till varandra på så sätt
att vi skapar nödvändiga eller möjliga relationer mellan dem så att vi
som medaktörer kan förstå hur det ena faktiskt ledde till det andra.
Vi kan binda samman olika händelser med hjälp av en vad som
ibland kallas storyline. En storyline är ett kulturellt etablerat och välkänt mönster för att skapa en relation mellan händelser. Det är ett
mönster som tenderar att beskriva både händelser och personer och
relationen mellan dem på vissa bestämda sätt. Klassiska storylines i
vår kultur är exempelvis "vändpunkt och omvändelse" (vanligt i religiösa likväl som i missbrukssammanhang) , "askungen" och
"oidipalkonflikten".
Dessa storylines kan vi aktivt använda oss av både for att skapa
berättelser och för att tolka berättelser - alltså dra slutsatser om varandra och att presentera tecken så att vissa slutsatser framstår som
rimligare än andra. Vi kan tala om detta som narrativa inferensersom
utmärks av att de bygger på en logik som till skillnad från det analytiska resonemanget underkastar händelserna och deras inbördes relationer en subjektivitetens logik, alltså vad som är erfarenhetsmässigt
möjligt eller omöjligt i vardagliga sammanhang.
Genom användandet av en storyline kan vi skapa en hel rad olika
berättelser som har den egenskapen att de knyter samman olika händelser och omständigheter kring en person på ett visst sätt. Det gör
det möjligt att presentera sig på etc speciellt sätt, alltså projicera en
identitet, genom att integrera och lägga till nya händelser som därmed ses i ett visst ljus och alltså får en speciell innebörd. Som medaktör är det möjligt att använda dessa intriger for att tolka och förstå
andra personer på samma sätt, alltså genom att se händelser i ett visst
ljus och för att lägga till nya händelser.
Vi väver så berättelser där vi integrerar gammalt och nytt, känt och
okänt. Något som påminner oss om att det inte är en slump att det
gamla latinska ordet för att väva var texere, alltså vårt ord "text". Vår
identitet och livsberättelse kan i detta avseende betraktas som en text,
alltså något som permanent vävs i interaktionen med andra, snarare
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än att berrakras som om de vo re en skrive n cexc, alltså en färdig väv en disrinkcion som kanske inte alltid observeras.

Berättelsekontroll
Ecc centralt problem med biografiska idencicecsberättelser är acc de
händelser, erfa renheter och upplevelser so m ucgör stommen i berättelsen - allrså de händelser som vi sedan förb inder i berärrelsen - ofta,
o m inre allrid, har bevicrnacs av huvudpersonen själv, men också av
andra personer. M ed andra o rd, vi delar vårc livs händelser med
m ånga andra personer. Samtidigt kan vi inre " ko ncrollera" vad de
andra vet, minns, har hö rr eller vilka tolkningar som de har givir
händelser i der fö rflutna.
Det finns exempel på sicuario ner då d e andra som varit med minns
men har en annan tolkning än vad jag själv har; d ec finns d e so m har
varit med , men inre kommer ihåg dec jag berättar; andra har varit
med och minns sådanc som inre jag minns, exempelvis pinsamhecer
som jag inre vi ll beräcca om. D et kan också vara så att någon inte var
med, men har hörc från andra som var med .
D enna cyp av simacio ner fö ranleder ecc scracegiskc förhållningssätt
cill berättandet och beräccelsens publik. I sicuacioner då jag inre vet,
m en u or eller misstänker act någon annan vec något som jag kanske
inre vill beräcta, finns dec anledning cill allmän försiktighet och kanske framfö r alle ect fiskand e efter vad andra kan cänkas veca och vilja
avslöja. Likaså kan jag kanske ibland misstänka atc någon annan vet
mer om delade situatio ner i det förflutna, men act jag själv inre
minns (kanske var jag för liren, fo r sjuk eller för upptagen av annat).
D et kan leda till intrikata st rategier d å jag försöke r komma underfund vad som egencligen händ e, och o m mict ansikte möjligen kan
horas (eller var hotat d å).
Atc vara den lyss nare som "vec'' mer än beräccaren innebär att dec
möjlig e att dra slucsacser o m beräccaren utifrån hur han eller hon
hand skas med den delikata sicuacionen. Som lyssnare kan alltså vårt
fo kus vandra från beräctelsen li nje till berättarens försök att räkna ut
om jag komm er acc avslöja något.
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Det kan också vara så att jag vet att det endast är en eller två av alla
de närvarande som vet vad jag vet, vilket gör att vi som vet binds
samman i en intimitet som utesluter andra. Och som lyssnare kan
jag hänge mig åt den delade erfarenhetens nöjen. Något liknande
sker när vi är flera personer som tillsammans berättar och därigenom
skapar en berättelse om vad som hände. Egentligen sker samma sak
i den psykoanalytiska processen, när analysanden med analytikerns
frågor och undringar försöker skapa, rekonstruera eller revidera biografiska berättelser som alla på något sätt är relaterade till ett projicerat ansikte och identitet. Det är ett berättelseprojekt och en situation som till sitt väsen bygger på och förutsätter att analytikern ständigt lyssnar mer än analysanden på analysanden: det är genom ett
slags "merlyssnande" som gör det möjligt att dra narrativa slutsatser
som analysanden ännu inte själv har insett.
Vi måste med andra ord projicera vår identitet strategiskt när vi
berättar för andra. Vi måste berätta på ett sätt som är anpassat inte
endast för den person/er är närvarande och lyssnar, utan också för de
andra som är vad vi skulle kunna tänka på som potentiella lyssnare:
de som kan få höra i andra hand, på omvägar eller genom sladder. På
samma sätt berättar vi inte bara här och nu, utan också med hänsyn
till framtida situationer, som vi idag kanske inte känner till. Att projicera en identitet i en berättelse handlar alltså om att i berättelsesituationen kryssa mellan förflutenhetens alternativ, med ett ständigt
öga framåt mot vem som i andra, nya och kommande situationer
kan veta något. Det gör att vi måste utöva en slags informatio nskontroll vad gäller berättelser.
Vi måste ständigt arbeta på våra gamla berättelser och skapa nya alltså för att vi skall kunna förhålla oss till det nya och för att vi skall
kunna förhålla oss till den aktuella situationen och våra medaktörer
- och framtida potentiella medaktörer. Vi berättar alltså inre bara i
nuet, utan med ständig hänvisning till det förflutna och till en framtid som bara kanske kommer att inträffa, men som skulle kunna inträffa.
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Avslutning
I grunden måste vi alla överläm na oss åc situationen för acc upptäcka
vem vi är. Det är i mötet med andra som vi kan projicera vår identitet
och fa tillbaka andras tolkning. Vem vi är och vem andra är bygger
alltså på etc ömsesidigt spel och en lek med tecken, tolkningar och
slutsatser. D et är ständiga prövningar, gissningar, argument och förhand lingar om tolkningar.
Tolkningar bygger på erfa renhet och fantasi: genom vår erfaren het
kan vi tänka oss alla de möjliga slutsatser som vi dra; geno m vår fantas i blir d et möjlige acc dra alla de andra slutsatserna som öppnar för
d et nya som v i inte sett eller tänkt på tidigare.
Det som vi kallar en persons identitet är al ltså en praktisk fråga:
d et är något som vi ständige prövar, testar och förhandlar i dec sociala
samspelet, u tifrån situationen och utifrån vilka som är medakcörer.
Oec ä r genom detta arbete som aktive skapar en likhet (idencicec) över
rid och över perso ner och rum. Idencicecen finns alltså inre inuti oss,
vi bär inre på en idenritet, utan det är en fråga om att dra and ra acc
slursacser och lyssna på berättelser på etc visst sätt.

ra
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Goffean, vetandet och
den allvarsamma leken 1
KA RIN ARONSSON

1. Lek och lärande
Människan kallas ibland homo ludens, den lekande m änniska n o ch
leke n kan ses som en cencral aspekt av barnets och d en vuxna männ iskans oriencering mor socialt samspel, d et Asplund ( 1987) kallar
social responsivitet. M ånga inflytelserika teoretiker har forskar kring
barns lek. Freud (1920) har studera t lekens roll i barns känsloliv, exempelvis hur den all ra första tittut-leken är knuten till dec lilla barnets separa tionsångest i relation till modern eller det första
kärle ksobjektet. Piager ( 1951) studerad e samma typ av lek utifrån
vad han såg som barnets framväxande omvärldsförescällningar. l sin
tidiga fo rskning studerade h an också betydelsen av kam ratsamsp el
när d et gälle r a tt utmana och revidera gällande spelregler (Piager,
1932). Yygorskij ( 1995/ 1930) har betonar kulturens roll for barns
lek, främst hur olika kult urella verktyg ('rools') -som talspråk, skriftsprå k elle r informarionsteknik- formar vårt sätt att tänka och agera.
Alla d essa tre forgrundsgesralrer ha r på o lika vis sett leken so m
epistemo logiskr fundam encal fo r lärande och världsbi ldsbyggande.
M en d e har inre i de talj karterat leka ktivite te rnas mikrogenes, dvs
själva lekaktirivireten och hur d en sekventiellt växer fram i socialt
samspel. Lekens mikrogenes finns istället dokumenterad hos Erving
Goffman ( 1956 till 1983; Tabell 1) som totalt h a r publicerar elva
1 Derra kapirel har skrivirs inom ramen för Projekrer ' Lek, lärande och prakcikgemenskap' med sröd från Urbildningsdeparremem er (200l:anslag 25:2). Ocr
kan också ses som err indi rekt svar på en fråga o m Goffman och humor, som
V iveka Adelswärd srällde vid sin fö reläsning om Goffman i rema insrirurionens
klassikerserie, januari 200 I.
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böcker om vad han ibland kallade det sociala samspelets outtalade
trafikregler. Samtliga dessa arbeten behandlar på olika vis villkor för
lek och spel. Men inget av dem behandlar primärt barn eller barns
lek. I denna uppsats ska jag ändå försöka mig på att se vad Goffman
kan lära oss om lek och lärande i barns vardagsliv. I det följande kommer jag därför att kommentera hur viktiga begrepp hos Goffman
kan användas för att förstå barns lek. I min framställning kommer
jag i stort sett att följa Goffmans egen kronologi när det gäller begrepp som har relevans för lek.

2. Lek, lekroller och äkthet
Goffmans första - och mycket inflytelserika bok, The presentation of
se/fin everyday Lift (1959) handlade om vardagslivet som ett ständigt

pågående spel och om olika lek- och spelroller som en deltagare kan
inta: regissören, spelaren, publiken och även diskrepanca roller som
tjallaren eller mellanhanden ('the go-becween') . En av de roller han
ägnade viss uppmärksamhet var exempelvis icke-personen (the 'nonperson'). Vid ett engagerat middagssamtal mellan olika huvudaktörer kan kyparen på en restaurang eller servitören vid en högborgerlig middag utgöra exempel på en sådan icke-person. En annan
icke-person är det lilla barnet som leker under bordet eller vid sidan
av det officiella skeendet. Omvänt kan den vuxna personen naturligtvis bli en icke-person i barns lek: en stolt karusellryttare i förskoleåldern ser sig kanske som en aktiv ryttare och bortser från maskinisten, den betalande föräldern eller andra aktörer som är mer eller mindre perifera ur hjälten/ryttarens perspektiv (se också nedan!).
Att spela en rol l kan innebära olika grader av autenticitet eller äkthet. Utifrån Sartre resonerade Goffman bland annat om den gode
eleven, som lägger ned så stor möda på att sitta rätt och se uppmärksam ut att han/hon till slut inte hör vad läraren säger. För medaktörererna, tex läraren, är det inte alltid helt lätt att veta vilkas elever
som "spelar" eller "leker" goda elever och vilka som lyssnar på allvar.
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3. Lek och lekens geografi
D et sociala ru m met kan ofta delas in i en officiell scen (frams ida) och
en kuliss eller baksida (Goffman, 1959). Spänningen mellan vad som
visas fra m och vad so m pågår i det fö rdolda eller under ytan är, hos
Goffman själva kärnan i teoretiserandet. Leken eller spelet hand lar
ofta o m just detta: att leka publikt eller privat; att spela öpper eller i
der fördolda.
Frågo r kring makt eller vem som har rillgång till vil ket rerritorium
är centrala, bl a i boken o m publika rum ( 1969), liksom i der tidiga
arbetet kring självpresenrarioner (1959). Många personer är definiroriskr utestängda från scenen, andra från kulissen, medan ytterligare
andra - t ex mellanhanden - fritt rör sig m ellan de båda arenorna.
Goffm an pekade ut kategorin barn som en av flera gru pper som ofta
fu ngerar som ickeperso ner, men han kardade inte barns "icke-närvaro" på någo t mer intränga nde sätt. I barns egen lek kan yngre barn
få sådana roller genom att de fa r spela hund, kacc eller till och med
bältdjur i familjelek. I antropologiska studier av H ausa-barn i Kano
(Sch ildkrout, 1978) och lati nobarn i C hiapas (H o rchki ns, 1967) har
m an dessutom visar acc barn ofta fungerar som icke-personer och
därmed också kan vara mellanhänder, som rö r sig fri tr mellan årskilda vä rldar.
Barn har ofta tidigt en starkt utvecklad känsligher fö r lekterritori er. Corsaro (1979) har i en detaljerad leketnografi kring inträdesritualer ('access rituals') visat hur ett litet barn i fö rskoleåldern har ett
antal olika kringgående och indirekta strategier fö r art närma sig
jäm nnåri ga som leker. Barnet som vill kom ma in i leken rö r sig exem pelvis i närheten, gö r små ärenden, cirklar krin g de redan lekande
barnen eller demo nstrerar geno m parallella, delvis likartade lekrörelser sin lekko mpetens. Mycket av detta sker helr utan ord .
D en lockande leken utspelar sig ofta på action-arenor, medan andra akriviteter utspelar sig på säkra arenor (Goffman, 1967 IR). H asardspel, idrocrstävlingar, racersport, höga hopp, djärva satsningar
och hemliga lekar handlar om actio n-areno r, medan tillrättalagda
sällskapsspel och pedagogiska lekar utspelar sig på säkra areno r.
Goffman studerade bland annat sociale samspel kring cro upiern på
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ett kasino och han intresserade sig i Aera arbeten för individers" onyttiga" eller lekfulla sökande efter spänning. Återigen finns det inte
mycket i Goffmans egna arbeten om barns action-arenor. Uppenbart
handlar 'action' inte enbart eller ens primärt om fart utan mer om
spänning. När barn racerkör kundvagnar på det stora varuhuset kan
vi tala om en typ av action-arena, och när andra skolbarn smyger in
på systembolaget och tar kölappar för att sedan sälja dem dyrt en
stund senare kan vi tala om en annan typ av actionarena. I båda fallen
riskerar den som leker att kanske bli utskälld eller stoppad av någon
vuxen. Det halvt förbjudna i lekprojektet är en del av själva kryddan.
Spänning och ibland fara rycks vara smått universella ingredienser i
barns lek. Opie och Opie (1969) refererar exempelvis tidningreportage om hur barn i England har tävlat om att ligga kvar längst på
rälsen när tågen kommer framrusande. Själv har jag med egna ögon
sett en mindre farlig (men inte ofarlig) variant av denna lek, när barn
i Addis Abeba hade byggt lerfigurer på vägen och sedan ivrigt rusade
fram för att se vems figurer som klarade sig från att bli överkörda av
förb ipasserande fordon.

4. Lek och engagemang
En av de analyser som direkr behandlar barns lek finns i Encounters,
Goffmans (1961) tredje publicerade bok. I en lång essä om rolld istans diskuterar han där hur den lekande kan ge sig hän i leken eller
hålla tillbaka och leka mer distanserat. H an exemplifierar med ett
barn som åker karusell. Det lilla barnet, exempelvis en tvååring bestiger en karusellhäst med stort allvar och vördnad, kanske till och med
rädsla. Hela kroppen är inställd på att klara r itten. Tre- eller fyraåringen rider fortfarande med stort engagemang men vågar rida på
egen hand, utan vuxnas stöd och vågar sig kanske till och med på en
vinkning när han rundar den plats där fö räldrarna står. Det stolta
vinkandet blir kanske en del av själva leken. Femåringen behöver inte
längre vinka och vågar pröva olika variationer; tex att hålla remmen
med bara en hand. Sjuåringen markerar större distans till lekrollen,
till exempel genom att rida baklänges eller stiga av och på i farten. En
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elvaårig pojke kan inte rida a nnat än om han med aJI tydlighet visar
acc ha n bara ri der på lek- a tt han inte längre leke r att h an rider uran
att ha n leker att han leker. Goffman menar atc, inre bara karusellåkandet, uran åtskilliga andra aktivi te ter aktualiserar viktiga aspekrer
av indi videns manlighet eller andra viktiga identitetselement. H an
tar bestämt avstånd från tanken att en roll skulle vara något helt giver. I stället a4 ren roll något som individen går in i med olika grader
av all var och där de n sociala kontexten, inte minst p ubliken, spelar
stor roll för hur individen leker. En sj uåring åker sannolikt karusel l
på radikalt o li ka vis beroende p å om jä mnåriga eller fö räldrar står i
publike n. Distansering till le krollen ökar kraftigt när jämnåriga beviccn ar åkand et.

5. Lek och positionering
Leke n präglas såled es inre bara av lekverktygen, utan också av åskådarna. Leken h a ndlar allt id o m positioner, positionering. och om att
positionera sig i vad som kallas ett situerat aktivitetssystem (Goffma n ,
1959; 1961). Leken m åste dä rför alle id förstås i förhållande till andra
parallella projekt och verksamhete r och i förhålla nde till vad som ä r
huvudfokus för verksamheten. Rollen är därför inte en fi x del av individen , uta n något so m 'lekaren' ('the p layer') gå r in i med o li ka grad e r av a llvar och engagem ang. Ba rnet kan - enligt reso nemanget om
rolldistans - o m fatta lekrolle n helt och hållet(' e mbrac ing'), men då
krävs atr det finns en anknytning till rollen , att nödvä ndig kompetens föreligger och att det finns ett engagema ng i rollen. Den tvååring so m ram lar av karusellhästen saknar kompetens för acc vara
ka rusellrycrare och elvaåringen saknar kanske engagemangsrekvis1tec.

6 . Lek och sekundär anpassning
Analysen av karuselleken publicerades samma år som Asylums
( 1961 ), d vs Goffmans analys av totala institutioner (fängelser, sj ukhus, skolo r) och social anpassn ing. En av poängerna i h ans a nalys är
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att det inom sådana institutioner ofta finns både primär och sekun-

där anpassning. Den primära anpassningen gäller individens anpassning till rådande social ordning, tex hur en sko lelev lär sig sitta still,
komma i tid, räcka upp handen osv (Jackson, 1968). Den sekundära
anpass ningen gäller däremot hur individen omformar och anpassar
institutionella rutiner och föremål för egna och ibland subversiva
syften. När barn exempelvis "kö r bil" med kundvagnar i det srora
varuhuset eller leker gevär med "pedagogiska" träbitar eller andra
ofarliga leksaker uppvisar de just denna förmåga till sekundär anpassnm g.

7. Lek och lek.ramar
Goffman har influerats av forskare från vitt skilda ämnen . H ans egen
kunskapsteo ri bär bland annat spår av talaktsteori och W ittgensteins
spelbegrepp inom filosofin och av ecnomecodologi och konversationsa nalys inom sociologin. I sin senare forskning lägger han stor
vikt vid hur språkbruket både präglar och präglas av lekens spelregler. E n viktig influens var för honom Gregory Bateson och dennes
reflektio ner kring lekande barn och lekande uttrar och andra djur.
Bateson myntade begreppet 'frame' (tolkningsram) för hur barn exempelvis kan slåss på allvar eller lek och hur det lekfulla kommer
fram i o lika leksignaler som visar att det handlar om lek snarare än
riktigt bråk. Om det föreligger klara leksignaler - som leende, skratt
eller andra lokala sig naler för lek- få r ett slagsmål en annan innebörd
än om barnen exempelvis är sammanbitna. Lekramar ses hos Goffman som en typ av ramar under en mer övergripande typ av virtuella
ramar ('make believe'), där det också exempelvis finns teater-ramar.
H an lanserade begreppret 'ram' ('frame') som ett överordnat begrepp
för det sociala samspelets villkor, samtidigt som han lånade begrepp
från musiken och talade om 'key' för själva leksignalerna (Goffman,
1974). G umperz (1982) har också skrivit om leksignaler och besläktade fenomen men då utifrån begreppet 'contextualizatio n cues'.
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8. Att byta position - foo tings
I sina arbeten på 1980-talet betonade Goffman mer än tidigare dec
diskursiva och si tuerade eller situacionsspecifika och sekvensbundna
i socialt samspel (Goffman, 1981; l 983a;b). Analysen av lek och spel
diskuterades nu primärt utifrån individens förändring av posicioneringar i rel ation till o lika deltagarramar (parcici pation frameworks).
Vad jag skulle vilja kalla positionsbyte ('foocing') gäller just relationen
till situerade förhållningssätt mot medaktö rer i sociala spel, c ex om
individen positio neras eller positionerar sig som en akcivc talare
('p rincipal') eller som blott en tales ma n för någo n annan ('say for')
och om han/ hon väljer att positionera m edaktörer so m primära eller
sekundära adressater (Goffman, 1981 ). Sådana positionsbyten får i
sin tur konsekvenser för själva aktiviteten - om den kan ses som
egentlig lek eller som sidolek (' byplay'). Den egentli ga leken omfattar ratifierade (dvs legitimerade) hu vudaktörer, medan andra cyper
av lek sker mellan huvudaktö rer och sidodelcagare eller mellan cvå
racifierade deltagare och de innebär en helt annan cyp av akcivicec än
den egentliga leken (tex planering mer än lek). När det gäller sociala
spel i samhällslivet ha.r både Tannen och Strong visar hur läkare och
sköterskor i pediatriska kliniker arbetar med helt olika spel ramar för
samtalet inför föräldrarna och när föräldrarna inte är med. I analys av
barns lek och lekplanering visar Aronsson och Thorell (200 l ) hur
barns lek innebär ständiga positionsbycen.
I denna genomgång har jag täcke några aspekter av Goffmans
forskning kring lek och lärande - uran att för den skull vara uttö m mande (se också tabell 1).
Som framgår i tabell 1 handlar spänningsfalret hos Goffman om
spänningsfältet mellan en social fasad och det som sker bakom fasaden. Decca spänningsfälc finns med från de allra första skrifterna och
resonemanget om scen och kuliss till de m er ingående språkliga analyserna av ratifierade och icke ratifierade samtalsbidrag. Spänningen
mellan det som sker inom och utom ramarna är i sin tur något som
deltagarna kan exploatera, eftersom men i leken allcid kan säga eller
göra något på allvar eller på låtsas. Decca ser vi redan i mycket små
barns så kallade bråklek ('rough and cumble play') där leken i ena
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stunden bara handlar om låtsasbråk, för att i ett senare skede kanske
övergå i avsiktligt hårda knuffar och slag.
Tabell I. Samspelsordning och lekramar
Inom ramarna

Urom ramarna

Referens
Goffman

Framsida
Scen
Person
Leka
Primär anpassning
Stort engagemang
Leka

Baksida
Kuliss
Icke-person
'Leka som'
Sekundär anpassning
Litet engagemang
Leka att man leker

1956 The presentation of
selfin everyday lift.

Action-arenor
Lek
Princ ipal
fokuserad

Säkra arenor
'Time out'
Animatör, 'say'for'
talskrivare
Icke fokuserad

Ratifierad
Legitim
Ratifie rad
Primär adressat

Icke ratifierad talare
Icke-legitim talare
Icke ratifierad lyssnare
Sekundär adressat

Lek

Sido-lek ('byplay')

9.

"

-1961 Asylums
1961 Encounters
1963 Behavior in public places
1963 Stigma
1967 !nteraction rituals
1974 Frame analysis
1974 Frame analysis
1976 Gender advertisement
1981 Forms oftalk

Den allvarsamma leken

I Goffmans epistemologi handlar lek alltid om allvar. Genuin lek
handlar, som vi har sett, om stort engagemang, där deltagarna normalt exempelvis försvarar leken mot inkräktare eller andra störningar. Lekramarna utgör själva huvudskeendet, medan icke-leken
är något som sker utanför ramen(' out of frame', 1974). Leken är inre
nödvändigtvis glad eller lättsam. Vad som är intressant för Goffman
är vad som sker under ytan, vilka intressen som spelar roll och vilka
positionsbyten som på ett väsentligt sätt kan förändra leken.
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Le kande människor kan exempelvis e ngagera sig i hemlige m otstå nd, samman svärjningar och kompli cerad e dubbelspel for att försva ra leken ( 1959 ; 1969) . När det gäller barn har M a rjo rie G oodwin
( 1990) visat hur skvaller, förral , dispyter, tråkninga r, invektiv och
hetsiga argume ntatio nssekvenser utgör naturliga och vardagliga inslag i barns lek. M ycket av såda n lek u rvecklas till något av e n egen
estetik d ä r dra m a tiseringen ibland få r ett ege nvärde för del raga rna.
1 tvåspråki ga miljöer kan barn bland annat dra ma tisera leken genom att växl a språk. Sådana språ kväxlingar anvä nds bla nd annat för
a rc öka dramatiken i leken o ch for att uppgrade ra le k-kommandon
(C romdal & Aronsson, 2000; Rindstedt, 2001 ). Tvåspråkighe t blir
e n res urs i ba rns lek, efte rsom den bland annat ka n a nvä ndas för a tt
regle ra spänninge n. Samtidigt kan leken o ckså utgö ra e n del av allvarli ga samhä llsomvandlinga r som när quichua- ba rn i Anderna inre
län gre leker på qui chua med sina syskon utan p å m ajo ritetsspråke t
sp anska (Rindstedt, 200 1) . I en alldeles fä rsk avhandlin g vid tem a
Ba rn visar Camill a Rindscedt (2001 ) hur förskoleba rnen i en by i
Ande rna dagligen hö r vuxna tala qui chua, m en ändå i sitt eget leksprå k välje r de d e äldre syskonens skolsprå k och leksprå k, spanska. 1
d e nna by där syskonpassning stå r för e n sto r del av sm å barns
vardagskoncexte r blir således de äld re syskonens språkval avgörande
for d e yngres egna språkval. I leken lär sig barnen sitt första språ k och
samtidi gt pågår på ett samhällelligt plan en avinlärning a v e tt helt
språk , qui chua, vilket p å sikt kan leda till språk e ts död p å en lokal
nivå. Ett exempel på qui chuaba rnen s lek kan vi se h är ned an:

Exempel 1. Lek bland syskonen Kristina (2 år, 7 m å n; smekna mn
Kristia n), Cecilia (5 å r, 3 m ån) och Blanca (7 år, 4 må n .) . Skolflicka n
Blan ca assisteras av sm åsystrarna med an h o n hålle r på med att p lante ra bjö rnbä rsplanco r och ett "comac-cräd" i en sandhög genom att
gräva gropa r i sanden (Spa nska uttryck är kursiverade, m ed an
quic hua ä r unde rstrukn a; se R.indstedt, 2001 :293-294):
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I Blanca

Este hoja de tomate ilteg- de
ese- hierba mora

2 Kristina

Mo/,a fiu ca cogi

3 Blanca
4 Kristina
5 Blanca

; Ve! Yo te da cabando aqui
A mi [mio
(,-traiga1 Para yo sequir
poniendo. Unito no md.r. Yo
tengo.
Nuca yo shali Venga poner!; Trae uno mds1
Este voy a ir a sembrar
Nuca este dos

6 Kristina
7 Blanca
8 Cecilia

Precis det här romatblader från
den här- den härbjörnbärsplantan
hg.plocka bjönbjär
(barnspråksurral)
T itta! Jag gräver år dig här
År mej [min
[ra hir den så jag kan
fo rrsärta sroppa ner do m . Jag har
bara en liren en, har jag bara
hg jag schaKom och stoppa in de n! Ta hit
en till! Jag ska så den här.
hg.dom här rvå

Syskonens lekdialog är förhållandevis typisk i så måtto att de nästan
genomgående talar spanska, inte quichua. Som synes används
qu ichua mest för enstaka inskott, här o rdet för 'jag' (fiuca) och
ändelsemorfemet 'precis' /'just den' (.:Q). Barnen orienterar sig i leken alltså mot majoritetskulturens spanska, inte mot föräldrarnas
första språk, modersmålet quichua och detta trots att området präglas av en stark strävan mot etnisk revitalisering. M en samtidigt som
barnen i sin lek demonstrerar en språkväxling som idag pågår på
många håll i Anderna, visar de också i sin lek hur de är orienterade
mot traditionella sysselsättningar som jordbruk. Alla barn från några
år och uppåt har större eller mindre ansvar för att hjälpa till med
enklare jordbrukssysslor, sköta hö ns och marsvin, liksom att bära
grödor och passa småsyskon. Ändå leker de ofta också att de gör just
detta: att de passar barn eller, som här, att de planterar björnbär eller
tomatplantor. Vi kan därmed se hur arbete och allvar är oupplösligt
invävt i leken för dessa barn. Likaså kan vi se hur leken är intimt
kopplad både till lärande (bondeliv, syskonsolidaritet) och avlärande
(quichua). Leken i sig är något av ett neutralt verktyg för identitetsarbete och lärande, som kan användas för många olika syften. Men
den är alltid- på någon nivå - en allvarli g affär.
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Varfor skvallrar pojkar?
AN N-CARITA EVALDSSON

Acc skvall ra har cradicionellc seccs som e n cypiskc kvinnli g aktivitet,
kännececknad av inneboende incimice t, upptagenhet av p erso nli ga
e rfare nhecer och inrresse for andra mä nniskors liv Qones 1980;
Coates 1996). Skvaller har anseccs stärka kvinnors relatione r, geme nsamma erfare nhecer och norm er. På sena re år h ar feministiska
lingvister, framförallc Cameron (1996), ifrågasact dec cypiskr kvinnliga i acc skvallra. Cameron (1996) fann acc unga män också skvallrar.
Männe n använde samma cyp av samralsscracegie r som kvinno r för
acr skapa solidaricec och inrimicec, skillnaden låg i skvallrets innehåll.
I männens beskrivningar av andra män fan ns en uccalad rädsla fö r art
bli uppfaccad som kvinnlig eller homosexuell. Camerons studie pekar på becydelsen av att basera studier av manlige respektive kvinnligt
språ k på an alyser av såväl samcalecs organisation so m dess innehåll.
Det hä r kap itlet är influe rat av ny feministisk lingvistisk forskning
som betonar vikten av acc studera brocc mot den etable rade (sp råkliga) könso rdningen, som mäns (och p ojka rs) skvaller, fö r att nyansera debaccen o m de inneboende skillnade rna i m a nli ge respekcive
kv innligt språk. Mare rialec är hämcac från en ernografisk studie,
1989- 1990, baserad på inspelninga r av vardaglig inreraktion i en
barngrupp på ecc fricidshem beläget i etc fororcso m råde (Evaldsson
1993). Barngruppen består av åcca barn, 7- 10 år, varav fem pojkar
(Tim, Roy, Ji m, Tony, Max) och cre flickor (An n, Maj, Fia), alla frå n
lågi n komsttagarfamiljer. Skvaller, som r.ex. när ecc barn b erättar vad
ecr a nna t ba rn gjorr i frånvaro av den omtalade med funktionen att
informe ra and ra och sanktione ra avvikande beteenden, var vanligt
fö reko mmande specielle bland pojkarna (Evaldsso n 200 1).
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Trots en mängd scudier av skillnader i pojkars och flickors språkbruk har få scuderat hur barn skvallrar. Ett undancag är Goodwin
( 1990), som i en etnografisk studie av vardaglig incerakcion bland en
grupp svarta amerikanska arbetarklassbarn, ingående analyserar
flickors skvallerdispycer, "Y sa att du sa att X sa" (he-said-she-said).
Hon fann att flickornas skvaller var komplexe organiserat i flera steg.
Det faktum att den perso n som förmedlat skvallret, d.v.s. vad en viss
person sagt om vad en annan person gjort, var frånvarande när personen ifråga konfronterades gjorde skvallerdispyterna mycket svårlösta. Till skillnad från flickornas skvaller inramas pojkarnas skvaller
i min studie med "vet du vad Y sa" alternativt "vet du vad Y gjorde",
dvs. ingen tredje person är inblandad som förmedlar skvallret och
skvallerberättelserna leder snabbe till konfrontation. Trots att pojkarnas skvaller inte uppvisar samma komplexitet som flickornas i
Goodwins studie finns vissa likheter vilket gör dem intressanta att
jämföra.
För att analysera hur pojkarna genom att skvallra om vad andra
sagt och gjort iscensätter olika idenciteter och relationer använder
jag, i likhet med Goodwin, Goffmans begreppsapparat från Frame
Anafysis (1974:516-523) och Forms ofTalk (1981: 124-157). Goffman
betonar betydelsen av att studera hur egna och andras yttranden bäddas in i berättelser. Berättaren talar inte bara för sig själv utan iscensätter (animator) både närvarande och inte närvarande perso ner,
vilka frå liv som karaktärer (jigures) i berättelsen (se Adelswärd 2000) .
Karaktärerna i berättelsen framstår på så vis som ansvariga (principal) för vad de (någon gång) sagt eller gjort. Goffmans begreppsapparat kan inte bara användas för att utforska hur berättaren iscensätter vad andra sagt och gjort utan också hur berätaren ochpublik förhåller sig till vad som sägs, egna och andras yttrande (footinglpartici pation framework), samt förändringar och förskjutningar i idenciceter och relationer över tid. Sammantaget ger det en möjlighet att utforska hur samtalsdelcagarna, beroende av hur de förhåller sig till
egna och andras yttranden, iscensätter, (o m) förhandlar och befäster
identiteter och sociala konfigurationer i vardagliga samtal. Den här
analysen återfinns främst i kapitlets första del.
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I kapirlets andra del utforskar jag vad och hur pojkarna d efinierar

som ett avvikande beteende. Analysen är influerad av ernomerodologiska studier av identitetsarbete med fokus på hur samtalsdeltagare
förhandlar, använder och legitimerar sociala identiteter och kategorier (Antaki & W iddicombe 1998) . Det betyder att jag istället fö r att
utgå från att pojkar har vissa inneboende egenskaper med ett visst
språkbruk som följd är intresserad av hur pojkar blir pojkar utifrån
hu r o lika identiteter fo rmas och sociala kategorier förhandlas i vardagliga sam tal som skvaller (Danby & Baker 1998). Skvallerberättelser bland pojkar från låginkomstfamiljer är av speciellt intresse då dessa pojkar i skolan och på fri tidshemmet samt inom officiell barnomsorgsideologi anses ha ett begränsat språk.

1. Att ge röst åt och porträttera andra
Pojkarnas skvallerberättelse r skiljer sig från traditionella berättelser,
vi lka enlighet Labov (1972:370) bör innehålla en återgivning av en
tidigare händelse, tidsmäss igt ordnad, presentation av deltagarna,
situationen och relevanta handlingar. Pojkarnas skvaller innehåller
dock andra li ka betydelsefulla element som utvärderingen av händelsen: varför berättelsen berättas, vad som är dess syfte och poäng. Det
betyder att pojkarnas skvallerberättelser inre exakt avspeglar tidigare
händelser utan snarare ger en möjlighet att utvärdera och reagera på
tidigare händelser. Skvallerberättelsernas närmast ritualiserade karaktär och inramning "vet du vad Y sagt" innebär också att berättaren kan iscensätta vad andra sagt eller gjo rt utan någo n närmare beskrivning av händelsefö rloppet eller situationen.
Ex e mpe l
Ti m
2.
3.
4.
Roy
5.
Tim
6.
7.
8.
Jim
9 . Roy

1.

la
v e t d u vad Ann sä ger?( . ) ba:hh ( . ) "de e mi t t frita"!
( {imite r ar)) ( . ) säger hon att de här e henne s f ri t a.
när h o n bar a~ h ä r . " de e mitt f r i ta "!
varfö r säger ho n d e då ?
h on~ så . Da nne å h o n sa . hon sa så . " de e mitt " ! de
gö r ho n j u .:!:_n te ( . )sa mm mm " de e mit t frita !" ( . )
" har du .köp t de? " " nä : hä jag bara ~ - här."
de ~ hon väl inte?
~ vet hon tro r a tt hon e f röken här
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10 .
12 .
13 .
14.
15 .
16.

Tim de tr~r hon att ho n e . ho n tror ho n e b ä st, störst,
fi:na st , snabba s t, s t ar kast ( . ) bara f ö r att ho n e
nio år .
Jim eh he he he (( kraxande skratt) )
Tim eh he ha ha
Roy ba:hh ( .) för hon e ni : e

Tims skvallerberättelse understryker betydelsen av att skilja på den
som iscensätter beräctelsen (animator) från berättelsens huvudkaraktär (principal figure). Genom att citera vad Ann sagt framställer
Tim henne som ansvarig för det sagda. Förutom att citatet ökar berättelsens trovärdighet tillåter detTim att kommentera vad Ann sagt
och ge sin syn på hennes beteende. Det skapar en distans liksom ett
motsatsförhållande mellan berättaren och berättelsens huvudfigur.
Genom att upprepa vad An n sagt, imitera och överdriva hennes röstkvali tet och betoningsmönster samt gradvis öka karikeringen framställer Tim sig själv indirekt som god och Ann som underlig. Att
upprepa vad Ann sagt fyra gånger understryker och intensifierar betydelsen av händelsen. Det bidrar till att fånga åskådarnas intresse.
Till ski llnad från de situationer då barn uppmanas att berätta kan
den som skval lrar inte självklare utgå från att den får publikens uppmärksamhet och stöd.

2. Att understödja skvallerberättande
Medan T im i de flesta situationer, som i exemplet ovan, initierar
skvaller om andra och tar rollen som huvudberättare understödjer de
andra pojkarna Tims skvaller. Roy efterfrågar mer information och
Jim skrattar instämmande. På så vis visar pojkarna att de är intresserade. I skvaller om andra skapas en deltagarstruktur där pojkarna i
publiken blir deltagare och medansvariga. Nästa sekvens visar hur
Roy så fort Ann träder in i rummet konfronterar henne genom att
nästan ordagrant upprepa vad Tim tidigare sagt (se rad 17). Att Roy
upprepar vad Tim sagt håller skvallerberättelsen om Ann vid liv.
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Exempel lb
19 . Roy Anne de r oligt att du tror du e starkast å: bäst
20 .
å: snabba st . ba :h bara f ö r att du e ni: o år.

Geno m att både anknyra rill Tims berättelse och berärrelsens huvudkarakcär incar Roy mulcipla idencicecer. Roy etablerar en allians med
Tim mo r Ann av rvå-moc-en, en ko nscellarion som Good win fann i
såväl flicko rnas skvallerdispycer som i pojkarnas dispycberättelser,
"du gjo rde X" (1990:237-257). I likher med pojkarna i Goodwins
scudie etablerar Roy genom arc konfroncera Ann en inrresseallians
med Tim mor den i rummet närvarande Ann. Goodwin fann an
fli cko rna istället skapade allianser mot frånvarande personer. N är
varken Tim eller Ann reagerar lämnar barnen tillfällige berättelsen .
Ko rc därefter, när Tim misslyckats med an etablera en lekrelacio n
med Max, väcker han på nyrc liv i berättelsen om Ann och stärker sin
pos m o n 1 gruppen.
Exempel le
30 . Tim alla bygger nog bättre än
31. A-C a(hh)

~utom

Ann

~nn e dåligast på att bygga här hon kan
ingenting . hon tror att hon e bäst . hon tror att hon
är störst . hon tror att hon e fr öken och allting ( . )
så henne ska man i nte lita på . hon e dum i hu:vet

32. Tim för

33.
34 .

35.
36.
36.
37.

38.
39.
40.
41 .
44 .
42 .

[ (XXX)

Jim fi a nsiktet (xxx )
Tim ja~: ( . ) alla som t ycker att Anne knäpp i hu : vet
räcker upp en hand ( (Tony, Jim, Max och Roy räcker upp
händerna))
Tim härligt grabba r!
A-C a ( hh )
Ti m hon e ju dum i hu : vet, eller hur~?
Roy j2:

Tim anknyter till och förfinar sin urvärdering av Ann som fö r varj e
gång berättelsen upprepas framstår som alle mindre trovärdig. I den
röscräkning som Tim initierar etablerar han en allians m ed pojkarna
i publiken fö r arc ytterligare markera o ppositio nen cill Ann. Geno m
an understödj a varandras ym anden stärker pojkarna de sociala banden m ellan sig. Det står i mo tsats till studier som antyder arc pojkar
va re sig är inriktade på samarbete eller upptagna av att cala o m andra.
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Intressant i sammanhanget är att ett flitigt användande av uppbackningar beskrivs av feministiska lingvister som Coates (1996) som typiskt kvinnligt.

3. Att (om)organisera deltagarpositioner
Pojkarnas identiteter och positioner i kamratgruppen är inte fasta
över tid, nya talare träder ständigt in på scenen som berättare och för
att understödja varandras berättelser. Samtidigt blir nya personer
måltavlor för pojkarnas skvaller. Mängden talare, olika typer av talhandlingar (anklagelser, förtal, dispyter, berättelser, förfrågningar,
etc), de snabba ämnes bytena och fö rskjutningar i positioner och
konstellationer gör skvaller till ett exempel på heterog!ossi (Goodwin
1990:230) . När Roy, Jim och Tony instämt i Tims skvaller om Ann
transformeras berättelsen till att beskriva hypotetiska scenarier. I
samband med att berättelsen övergår till att handla om möjliga händelser kan nya talare träda in på scenen. När Jim i nästa exempel
övertar Tims roll som berättare skapas en miniatyrversion av det som
Goffman (1967:237) benämner karaktärstest (charactercontest). Genom att överta rollen som berättare kan Jim att visa upp sig men
samtidigt löper han en risk att förlora sitt anseende.
Exempel
43 . Jim
44 .
45 .
4 6 . Tim
47 .
48 . Jim
49 . J i m
50 .
51 . Tim
52 . Jim
53 . Roy

ld
kollas~

här kommer ju hon ( . ) med en jä r npinne
((visar)) . säg att de här e Ann . hon kommer så här
((visar)) . " jag får låna din järnpinne?" i ska : llen
jag säger ingenting . jag ba dunk, "wha : ", skr ik
<(sträcker upp armarna , bygg-bitarna flyger))
hi hi hi (( f niss))
titta jag ska visa vad man kan göra med henne . ((ingen
tittar)) jag ska visa vad man kan göra med henne
j~ v i lägge~ henn e på ~
nähä
nä hä

Jims berättelse bildar grunden till ett framtida scenario i vilkenJim är
den som bestraffar Ann. Tim understödjer till en början Jims berättelse med stor inlevelse. Genom att använda pronomenet "jag" ska-
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par berättaren en distans mellan sig själva och huvudpersonen i berättelsen (Goffman 198 1: 147), vilket ger Jim en möjlighet atc framstå
som superhjälre. Genom att bestraffa An n förhindrar berättaren
också fra mtida moraliska övertramp i kamrargruppen. När Jim, som
annars är måltavla for Tims skvallerberättelser övertar T ims roll som
berättare och dessutom framställer sig som hjäl te i berättelsen tar han
en stor risk. Jims upprepade försök att få publikens stöd (rad 49-50)
gö r an Tim istället vänder historien mot Jim . Inre oväntat svarar Tim
m ed art förödmjuka Jim (rad 51). D ärefter initierar Tim en ny
skvallerberättelse i vilken Jim istället for Ann blir måltavla (rad 54).
Med det skapas en nyrr morsarsforhållande, denna gång ti ll Jim, och
A nn fö rsvinner ur i periferin, tillfälligt bortglömd.
Exempel
54. Tim
55 . Roy
56 . Tim
57 . Jim
58 .
59 . Ti m
60 .
61 . J i m
62 . Roy
63 . Tim
64 .

le
vet ni vad Jim har gjo:t en gång i en buske? ( . )
med Ann
nähä
nähä. säg de inte he he he näh ä Tim du kommer att få
stry.:_k de va j u inte- ( . ) jag l~va det
å : hh de var du! de var han~~ (( b öje r sig ner,
krystar))
sluta : ne:ä: he he he ((sk r attar generat))
sket han?
a (hh) hh he he han bara sket he he (( skrattar )) visst
är han äckli g ( . ) Roy?

På samma sätt som i skvallerberärtelsen om Ann inramas berättelsen
o m Jim med "vet du vad Y gjorr". Den rirualiserade inramningen
fungerar som skvallerberättelsens ankare, till vilken berättaren när
som helst kan återvända fo r arr initiera nya skvallerberärrelser. T ill
skillnad mor berättelsen o m Ann är Jim, den omtalade perso nen,
närvarande och protesterar mot Tims beskrivning. Jims vädjan stimulerar Tim och rycks istället understryka berättelsens trovärdighet.
På samma sätt som Goodwi n (1990:237-257) fann i pojkarnas
dispytberättelser, vänder berättaren i den första berättelsen, här:
T im, den parasitiska strukturen i den fikriva (andra) berättelsen mot
berättaren i densamma, här: Jim (rad 54). Det faktum att Tim tidigare har lyckats med att skapa en flerparrsallians bestående av alla
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pojkarna mo r Ann betyder art Tim relarivr enkelt rar de andra pojkarnas stöd. Det snabba bytet av skvallrets måltavla från Ann till Jim
pekar på att de andra pojkarna i gruppen har begränsade rättigheter
som talare och lägre status än Tim.

4. Att definiera avvikande beteenden
Parallellt med att pojkarna intar olika positioner och att sociala konfigurationer både förändras och cementeras över tid definierar pojkarna också genom att skvallra vad som är ett avvikande beteende. I
skvallerberärtelser om andra etablerar pojkarna en moralisk standard
för vad som är ett oacceptabelt beteende. Därmed definierar pojkarna geno m att skvallra en outtalad norm för vad det innebär att
vara en pojke i det här specifika sammanhanget (Danby & Baker
1998). Enligt W iddicombe (1998:54) är en perso ns sociala identitet
intimt förknippad med de kategorier som personen ifråga associeras
med, vil ket omfattar specifika aktiviteter och egenskaper. En beskrivn ing av en persons handlingar kan användas både för att definiera vad som är avvikande och för att visa art perso nen ifråga är avvikande. Dessutom avslöjar diskussio ner om avvikelser en dold moralisk agenda för hur deltagarna förväntas bete sig. På samma sätt
som Goodwin fa nn an flickorna genom att skvallra kontrollerar andra som försöker framstå i bättre dager definierar pojkarna i berättelse n o m Ann att skryta som ert oacceptabelt beteende. Pojkarna är irriterade på Ann för hennes oärliga sätt och ständiga försök att höja
sin status i gruppen. I skvallerberättelsen om Jim framställs istället
kroppsliga svagheter som att bajsa ner sig som ert avvikande beteende.
Mirt sista exempel visar hur att gråta offentligt och att påkalla frökens
uppmärksamhet är oacceptabelt bland pojkarna.
Exe mpel 2
1 . Max
2.
Roy
3 . Max
4.
5.
To ny
Roy
6.

n är vi bru:<ar f å gå i n i ledet , Ro y !
j a :!
då bör jar ju To n y lägga sig ner och sätter sig på
marken och l i:par
nä :
nä : h- så d ä r g ö r han alltid. " mä: mä :" ( (låtsa s
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14 .
15.
16 .
17 .
18 .
19.
20 .
21 .
22 .
23 .
24.

gråta)) visst ( . )en annan gång när vi fick gå före
matan ( . ) visst va så höll han på vid bordet
Max
ja :
Jim så höll han på och"~ : ~ : " "varför får dom alltid gå
fö : re?""
Tony men inte jämt
vi fick gå före en gång [ (xx xxx) J
Max
[då vart J du glad
Tony nä:
Max
"~ ~!", skrek du
Roy
då kuta vi som fa:n =
Max
= j~: Roy
=in bara och skrek och hoppade "i_2: ~ : ! "
Jim vet du vad han gjorde . jag hörde hur en gång han
började tju : ta i [matan ] =
Tony
[ n~ : ä]=
Jim ="w_e: hh" . "fröken kom hit, kom hit!" ((härmar Tony
med pressad hög röst))

Med hjälp av deraljerade och livfulla beskrivningar och karikeringar
av Tonys beteende konstruerar Max, Roy och Tim tillsammans beteendet att gråta offentligt och påkalla frökens uppmärksamhet som ett
avv ikande beteende. Max, Roy och Jim presenterar var for sig i rask
följd en beskrivning och utvärdering av Tony och hans beteende.
Geno m art insrämma och utveckla en gemensam berärrelse konstruerar de cre pojkarna inre bara att gråtandet som etr avvikande beteende utan också Tony som person som avvikande. Geno m att använda vad Pomeranz (1986) kallar extrema fall (extreme cases) , "så där
gör han alltid" (rad 6), framställer pojkarna Tonys beteende som
långvarigt och närmas t konsranr. Tonys upprepade försök att förkasta beskrivningen leder paradoxalt nog till att banden mellan honom och det avv ikande beteendet istället förstärks. Medan de andra
pojkarna geno m att understödja varandras ytcranden och använda
pronomenet "vi" både stärker banden sinsemellan och rar avstånd
från Tony, står Tony ensam utan stöd. Det understryker det utanförskap som skapas om ingen anknyter till ens berättelse (Ochs &
Capps 1996:32). Det visar samtidigt att när en person som Tony (eller Ann och Jim) en gång förknippats med etr avvikande beteende
finns alltid risken att personen ifråga definieras som avvika nde i andra situationer oavsett vad han eller hon gjorr eller säger i just den
situatio nen.
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5. Diskussion
Jag har i det här kapitlet visat att inte bara flickor skapar solidaritet
och intimitet genom att skvallra utan att det är ett centralt element
också i pojkars skvaller. l likhet med vad Goodwin fann i sin studie av
flickors skvaller visar jag att pojkarna stärker sina sociala band genom att etablera oppositioner till andra i skvallerberättelser. Parallellt
formar pojkarna i likhet med flickorna en hierarkisk organisation.
Genom att pojkarnas skvaller har en närmast ritualiserad karaktär
och struktur etablerar pojkarna över tid skilda positioner och relationer. Som förste skvallerberättare definierar Tim vem och vad som är
avv ikande. På så vis stärker Tim relationerna till de andra pojkarna
och etablerar en ledande position i kamratgruppen medan de som
bli r m åltavlor för hans skvaller gradvis marginaliseras. Oavsett om
de, som Ann, väljer att tyst ignorera skval lerberättelsen eller som Jim
och Tony, protestera kan de inte förändra beskrivningen av deras beteende utan stöd från pojkarna i publiken. Den som misslyckas med
acc få publikens stöd kan dessutom relativt snabbt förvandlas från berätta re till måltavla för skvaller. Till skillnad mot uppfattningen att
pojkar ur lägre arbetarklass har ett begränsat språk och därför har
svårare att hävda sig visar min analys att pojkarna iscensätter en rad
identiteter, stärker allianser, etablerar gemensamma normer och
sanktionerar avvikande beteende genom att initiera och delta i
skvallerberättande. I likhet med vad Goodwin fann bland flickor
upprätthåller pojkarna genom att skvallra en hög grad av social kontroll. Pojkarnas skvaller skiljer sig dock genom att de rar avstånd från
beteenden som att gråta offentligt, påkalla frökens uppmärksamhet
och uppvisa kroppsliga svagheter. De beteenden pojkarna definierar
som avvikande traditionella maskulina arbetarklassbeteenden, vilka
genomsyras av en uttalad rädsla för att bli sociale utesluten, och associerad med sårbarhet, vekhet och feghet (Danby & Baker 1998,
W illis 1977). Trots att ett fåtal pojkar som Tim, Roy och Max når
upp till idealet för vad det betyder att vara en pojke i detta sammanhang förväntas alla pojkarna i kamratgruppen följa samma moraliska standard. Betydelsen av skvaller för hur pojkar ur lägre arbetarklass iscensätter (köns) identiteter och definierar avvikande (masku-
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lint) beteende understryker förhopp ningsvis vikten av acc i detalj
analysera hur pojkar (och flickor) i skilda grupper fö rhandlar identiteter i vardaglig interaktion med kamrater.
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Om kickersflickor och deras språk
KERSTlN NORDENSTAM

Projektet Tre ungdomsgrupper med svenska som andraspråk. Attityder,
språkanvändning och sko/situation på den nya gymnasieskolan handlar
om inva ndrarungdomars sociala och språkli ga situatio n på den nya
gymnasieskolan och o m deras integration i Sverige. Ett syfte med
studi en är att försöka finna samband mellan ungdomars olika
praktikgemenskaper och deras kommunikativa kompetens och användning av olika svenska varieteter. Undersökningen ägde rum på
ett store centralt beläget gymnasi um i Götebo rg.

1. Osynliga flickor, "integrerade" flickor och
kickersflickor
Gymnasisternas beteenden observerades såväl på raster som på lektio ner. Bakgrundsmateri al bl.a. bestående av intervjuer med såväl
svenskar som invandrare samlades in. Därefter gjordes djupintervjuer med 50 gymnasister, 25 flickor och 25 pojkar, med olika
ursprung och ankomstålder. Intervjuerna gjo rdes av den lärare som
medarbetade i projektet och som undervisade på gymnasier i fråga
och var bekant med de flesta av informanterna. Intervjuerna rörde
fa miljebakgrund, vänner och fri tidsaktiviteter, attityd till skolan och
till framtiden, språkanvändning i olika situationer etc.
Först intervj uades och kategoriserades flickorna efter deras praktikgemenskaper i skolan, därefter pojkarna. H är skall jag koncentrera mig på de förstnämnda. Vi delade in flickorna i tre kategorier
efter utseende och umgänge i skolan. Till detta fogades språkligt beteende, skolbetyg och vissa uppgifter som framkom i intervjuerna:
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I.

Osynliga flickor. När vi kallar vissa flicko r osynliga är perspek-

civet skolans. Flickorna var cysca och märktes inte mycket. De
umgicks enbart med andra invandrare. Deras klädstil var inte
uppseendeväckande. (Slöjor var vid tiden för vår undersökning
myckec sällsynta på derra gymnasium). De talade mycket sällan
med pojkar.
2. '1ntegrerade"flickor. Vi är kriciska mot termen integrerad därav
citarcecknet, men vi använder den liksom invandrare (som också
är en bececkning som kan ifrågasättas) fö r enkelhetens skull. Vi
använder "integrerad" for flicko r frå n olika länder som umgicks
med svenskar och hade anpassat sig till svensk livsstil. De klädde
sig neutralt, hade svenska vänner och umgicks med både pojkar
och flickor.
3. Kickersflickor. Kickers är en ganska vag term som används av
unga människor för art beskriva andra som bär ucmanande kläder
och uppträder utåtagerande. 1997, när intervj uerna ägde rum,
bar flickorna platåskor, åtsircande korta tröjor eller linnen och
korca kjolar och var starkt sminkade. Pojkarna hade ofca eleganta
byxor och glansiga skjortor och smycken. Kickers um gicks i stora
gä ng med pojkar och flickor med oli ka religion och etniskt ursprung. D e pratade högt och var lätta att lägga märke ti ll. De var
en marginaliserad grupp som hade andra intressen än studier. De
hade hög frånvaro och låga betyg. På det aktuella gymnasiet
fa nns några svenska flickor men inga svenska pojkar i dessa gäng.
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Tabell I

lnvand rarflickornas ålder vid ankomsten
och etniskt ursprung.

De osynliga
Mariam
llona
Mary
Bahare
Amra
Sanaz
Özlem
Mahnaz
Shakla
Azita
Lamija
Vera

Ålder vid
ankomst

13
10
0
9
8
9

0
14
10

11
14
14

Etniskt
urspru ng
assyrier
assyrier
kines
ira nie r
iranie r
iranie r
turk
iranier
iranier
bosnier
bosnier
kroat

Kickers
Hanan
Mina
Setareh
Ladan
Gabriella
Nisrin
Tina
Katja

018*

5
9
9
0

13
0

5

svensk-palestinier
iranier
iranier
iranier
assyrier
kurd (Iran)
serb
serb

De "integrerade"
Tarah
Parvaneh
Harriet
Sara
Nora

3
7
6

0
0

iranier
iranier
acholi (Uganda)
fi nsk-palestinier
assyrier

0 betyder i denna tabell född i Sverige.
018* Hanan har varit bosatt i ursprungslandet mellan 6 och 8 års ålder.

Resultatet av katego riseri ngen är 12 osynliga, 5 "integrerade" och 8
kickersAicko r. Det skall påpekas att nam nen är fi ngerade.
Som framgår av tabell I var sex av flickorna födda i Sverige medan
yn erli ga re fem ko m fö re skolåldern. D e senast anländ a ko m vid fjor-
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eon års ålder. Flickorna gick i andra eller tredj e årskursen och var
m ellan 16 och 19 år gamla och hade bott i Sverige i minst fyra år.
Flickor som var födda i Sverige förekom i alla tre kategorierna och
något enkelt samband mellan kategori och ankomstålder finns inte.
Majoriteten av flickorna kom från Iran, följt av Bosnien, Turkiet
och f.d. Jugoslavien. Också i Götebo rg som helhet är de två största
nyanlända grupperna från Iran och Bosnien. Någo n tydlig länk mellan etnicitet och kategori finns inte i vårt material.

2. Språket
Hur är det då med språket? Frågor som är aktuella är vilket av elevernas två (ibland tre) språk som de upplever som det bäst behärskade,
deras kommunikativa kompetens och deras användning av olika
vari eteter av svenska.
Det är främst bland de osynliga fli ckorna som man uppger ett
annat språk än svenska som bästa språk eller lika bra som svenskan.
Samtliga kickersflicko r och "integrerade" uppger vid förfrågan
svenska som sitt bäst behärskade språk. Deras tvåspråkliga ko mpetens har vi dock inte kunnat mäta utan detta är deras självvärdering.
Ett mått som vi dock har haft tillgång till är deras skolbetyg.
Samtliga kvinnliga informanter utom Hanan är godkända i kursen
SVA i årsku rs 1. Att hon inte är godkänd kan bero på hennes mycket
sto ra frånvaro från lektionerna. Låga betyg och mycket från varo utmärker kickersflicko rna.
En intressant fråga är skillnaden mellan de varieteter av svenskan
som utmärker kickers respektive de "integrerade", vilka alla uppgav
svenska som sitt bästa språk. Vi gjorde ett fö rsök att karakterisera
den na skillnad genom att upprepade gånger vid olika tidpunkter
lyssna på banden och diskutera med varandra och i vissa fall med
kolleger. Vi fan n då att de m est "integrerade" flickorna hade flera
drag i sitt språk som liknade västsvenskt standardspråk. Kickersflickornas språk däremot hade talrika inslag av en göteborgsk dialekt
(Holm berg 1976; Andersson 2000) som ibland kunde överväga mot
det som vi valt att kalla hjällbospråk.
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Hjällbospråk är en beteckning for en göteborgsk va rietet med
osvenska inslag, som ofta talas av ungdomar med invandrarursp rung
som bor i invandrartäta områden och av deras vänner. Den är en
gö teborgsk varietet som har vissa likheter med den s.k.
rinkebysvenskan i Stockholm. Vi har valt hjällbospråk som term för
att flera av våra informanter själva använder denna. Hjäll bo är ett
bland and ra inva ndrartäta områden i Göteborg. Andra beteckningar
som används av våra in formanter for denna varietet är också invand-

rardiaLekt, bergsjösvenska, typ bLattigt, svartskaL!espråk, turksvenska
och brytning.

3. Exemplet Han an
M ed utgångspunkt i intervjuerna med de åtta flickor som
kategoriserats som kickers skall vi diskutera olika aspekter av deras
språk. Först ett utsnitt från intervjun med H anan, en kickersfl icka.
H anan är född i Sverige men har bott i Mellanöstern mellan sex och
åtta års ålder. I följande avsn itt intervj uas hon av sin lärare i skolan på
en håltimme. Efter att ha avhandlat fam iljesituation, anko mst och
för hållanden i Sverige med mera har de nu kom m it in på skillnader
m ellan svenska ungdomar och invandrarungdomar:
De transkriptionskonventioner som använts i utsnittet är följande: (.) kort paus; hemskt understrykning anger em fas; (x) ord
hö rs inte;// anger yrrrande av den talare som inre har turen; I markerar sammanfallande tal; >< snabbare tempo än i övrigt; 0 0 lägre röstsryrka än i övrigt; ? stigande intonation (frågetonfall); [] uttal i fonetisk skrift.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

I : hm( . ) e de nån skillnad mellan svenska killar
å invandrarkillar?
H: de e stor skillnad de
I : jaa kan du utveckla de då?
H: ( . ) (x inte) jag tycker( . ) inte alla invandrarkillar men dom fle[e]s~a dom typ vill visa sej
stajla sig å så du vet
I : stajla sig var de de du sa?
H: ja ( . ) tror att dome skitcoola ( . )men dome
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10 .
också dom har ju ( . ) alla e ju fördelar å nackdelar du vet /hm/ så ( . ) vad ska jag sä [el ja
11.
( . ) ja men om eh jag vetin ' e svenskare ju mer
12.
13 .
( . )dom eh ( . ) jag tror dom har mer respekt för
14.
tjejer
15. I : de tror du? /ja/ å invandrarkillar har inte så
16.
mycke respekt för tjejer då?
17. H: jo men dom har la respekt för tjejer men inte lika

18 .

19.
20 .
21.
22 .

23 .
24.
25 .

mycke dom( . ) typ tror att alla tjejer e horer du
vet ( . ) att man kan bara få ett ligg me dom sene
de inget mer( . ) men de e ju inte alla killar dom
utländska killarna men de (e) nog dom flesta tror
jag
I : jaa ( . ) så dom svenska tjejer som e ihop me ( . )
utländska/( . ) 0 killar 0
/ja dom e då- >jag kan säja< dom killarna
H:
tänker såhär ja dome du[oe)mma blondiner dom kan
vi ba få i sängen ( .) sene de ingenting mer me de

26 .
27 .
28 .
29 .
30 .
31.
32 . I :
33. H:

(. )

/nä/ så sä[e]jer dom~ u [oe]mgås med i alla fall
du vet /ja/ dom e så bra i sängen å bla bla de e
de dom e till för å sånt
hur ser dom på er invandrartjejer då?
dom tänker la likadant jag vet inte

Vi skall nu se på ovanstående utsnitt med avseende på följ ande språkliga nivåer som är intressanta i en intervju av detta slag: turtagning,
uttal av enskilda fonem eller allofoner, diskursmarkö rer, stilnivå och
ordförråd.

4. Turtagning
I detta utsnitt flyter intervjun uran några påfallande långa pauser.
Intervjuaren ger ko rta uppbackni ngar och både dessa och H anans
egna pauser ligger oftas t vid responspunkt. En respo ns (rad 5) inleds
med en kort paus. H anan behöver tänka efter innan hon kan analysera frågan om skillnaden mellan svenska killar och invandrarkillar.
l ett annat fall (rad 25) avbryter Hanan intervj uaren och tar över
turen. Då intervjuaren sänker tonen fungerar pausen som responspunkt. (Ungdomarna använder genomgående "utländska" som beteckning på varandra och det efterföljande "killar" är inte nödvändigt ur H anans synpunkt. ) Avbro tt av denna typ ingår i den info r-
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mella samtalsstil som utmärker dessa intervjuer. De är vanliga oc h
utförs i vårt m ateri al både av intervjuare n och den intervj uade. D e
for mella krav som curragningssyscemec ställer i ett ganska informell t
samtal verkar följas av H anan.

5. Uttal
Hanan har i stort sett "svenske" uttal. Ett par fö reteelser är e mellertid
värda att lägga m ärke till. På rad 11 är m arkerat ecc m ycket tydl igt eljud i säja, på rad 6 finns etc e-urcal i flesta och på rad 29 etc i säjer.
D et uttal av [e] för ä som H anan v isa r prov p å finns hos m ånga av
vå ra info rma nter. Uttalet rycks förekomma särskilt ofta i vissa
frekve nta o rd . Så fö refaller d ec so m o m vi har fl rc etc nytt uttal av
Sveri ge som uttalas med [e] före r.
Etc p ar andra drag som markerats i tran skriptione n gälle r
götebo rgskr uttal. På rad 26 förekommer dumma uttalat med ö- urcal
och rad 29 umgås m ed sa mma uttal. Talrika exempel finns i intervju n. H a nans sje-ljud i skiflnad(rad 3) och skitcoo!a (rad 9) ä r p alatalc
och låter helt sven skt. H o n a nvänder också vela rt sje-ljud vid andra
t ill fällen , t.ex. skönare [xoe:]. Såd ana sje-ljud betraktas ofta som "utländ ska" av infor m anterna själva, erors acc ett bakre sje-ljud också
fi nns i götebo rgskan. D e överdrivs när ungdomarna härmar vad de
kallar " invandrardialekc". De har alltså stereorypiserars.
Nämnas skall också acc H ana n ibland dra r p å ä ndelser p å sam m a
säte so m ka n göras i den lokala dialekten, att ho n o fta talar snabbt
och ibland sluddrar och sväljer stavelser. V i kan jämföra med in'e (rad
12) so m fö rekommer omväxlande med göteborgska itte, 'te och inte.

6.

Diskursmarkörer

H a nan överanvä nder diskursmarkörer som typ, å så , å sånt, och
framför allt du vet. Frekve nt a nvändning av diskursmarkörer är utm ä rkande for un gdomsspråk i all mänhet (Kotsinas 1994). Särski lt
intressant finner jag du vet eftersom d et är så mycket vanliga re i vårt
mate rial än vet du. De t skiljer sig från e n t id igare unde rsökning som
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jag gjort. I en studie av påhäng i ett svenskt talspråksmaterial
(Nordenstam 1989) visade sig vet du vara mera vanligt förekommande än du vet. (Av sammanlagt 372 faJI bestod 83% av vet du och endast I 7% av du vet. Vidare förekom endast 2 av de senare 64 fallen
finalt i en replik. Övriga fall förekom initialt eller medialt i replikerna.)
I våra intervjuer med invandrarungdomar förefaller du vet vara så
gott som aJlenarådande. Det är en av de diskursmarkörer som nämns
explicit av våra svenska informanter, när de skall karakterisera sina
invandrade kamraters språk, och som de retar sig på när den överanvänds. Hos vissa talare är den utomordencligt frekvent. Liksom vet
du kan du vet ha en återkopplande funktion och de tre fall som förekommer hos Hanan ovan (rad 7, 18-1 9 och 30s) tycks höra till denna
son . De står alla finalt i satsen. Men du vet kan också fungera som
pausutfyllare och avgränsare i stil med typ och liksom och ha varierande satsposition. Det är mycket intressant att en överanvändning
av du vet uppstått. Den har såvitt jag vet inte tidigare dokumenteras
i forskningen kring ungdomsspråk. Är detta uttryck kanske utmärkande fö r varieteter som främst talas i Västsverige?
När du vet förekommer ofta och i många olika ställningar i satsen
kan det bidra till att ge satsintonationen den "stötiga'' karaktär som
ibland nämns som typisk fö r nya ungdomliga varieteter av svenskan.
Detta svårbestämda drag ti lläggs också hjällbospråket av en del av
våra informanter. Avvikande prosodiska drag utmärker i stor grad
den varietet som talas av vissa ungdomar som i likhet med H anan i
övrigt har ett närmast svenskt uttal.

7. Stilnivå
Ecr annat påfallande drag i H anans språk är stilnivån i ordförrådet
som får betecknas som mycket vardaglig. I utsnittet ovan förkommer
skit, stajla sig, skitcoola, horer, .fa ett ligg och la för väl. Hanan har
också ett par exempel på svordomar i andra delar av intervjun.
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8. Ordförråd
I u rsnirrer ovan förekommer också err mode rne honnörso rd som
" respekt" : "svenskar har m er respekt för tjejer" skall väl vara "visar
tjeje r mer respekr" elle r dylikt. Order håller på acc få nya betydelser
och e n vanlig såd an ä r "p ersonlige anseende" eller liknande (Norden sram &Wallin 200 I: 175).
I den sista repliken i ucsni rrec säger Hanan "dom kan vi ba få i
sä n gen" för "i säng". Derra är ert inrressant fel efterso m de c gäller en
vanlig fras. Vi kan jämföra m ed en undersö kning av Kenneth H yltensta m ( 1992) som jämförde rvåspråkiga gymnas ister (finska/
svenska och spanska/svenska) med m ycket gort utta l och nästan infödd kompetens i sve nska m ed e nspråkiga svensktala nde gymnasister i en rad olika rese. D e c visade sig d å arr a ndraspråksinlärarna
s kilde sig från de e nspråkiga berräffande lexikal och/ eller g rammatisk träffsäkerhet och precision. Ord och fraser som innehåller
svenska komponenter sattes samman p å ett felaktige säte c.ex. i längden i s täller för på längden. Sådana felkonstrukrioner var sällsynca hos
de enspråkiga och gällde aldrig frekventa vardagsord.
H anan verkar inte van att analysera problem , och hon formulera r
sig vage m ed m ånga självrättningar. M en hon verkar behärska
sa mta lsreglerna för en informell intervju. H on verkar em ellertid
ovan vid den scilnivå som passa r i en inrervju med e n lärare. Exemplet ovan ancyder vidare att hon kan h a brister i sitt o rdförråd , vilka
vi dock inre kan fasrställa utan formella rest.

9. Gemensamma drag i lcickersflickornas språk
På v ilker sätt är H anan represe ntativ för kic kersfli ckoma i vårt marerial?
I. Hanan behärskar samcalsreglerna för d enna

cyp av informell in-

te rvju. Detta rycks gälla även d e a ndra kickersflickorna. Någon
detaljerad undersökning har d ock inre fö retagits.
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2. Främ mande uttal av enskilda vokal- eller konsonantfonem eller

allofoner föreko mmer, ofta växlande med svenska uttal t.ex. kort
ä uttalat som [e J framför r, samma kvalitet i långe och kort å, k
uttalat m ed c-förslag osv. Sådana uttal förekommer hos olika
informanter individuelle men verkar vanligare bland de osynliga
än bland kickers Qfr om M ary i Nordenstam & Wallin 2000).
3. Prosodiska drag. Hanan har en prosodi som ibland låter utländsk. Oec gäller vissa fall av sats- och frasbeconing. Hon kan
också låta entonig. Dessa drag finns ofta hos tvåspråkiga barn och
ungdomar som är födda i Sverige. De förknippas med olika
invandrardialekter där talet beskrivs som "stötigt". Liksom andra
ki ckers talar H anan mycket långsamt och tvekande i vissa avsnitt,
i andra flyter språket mycket snabbt och hon sluddrar en del.
4. Kickers språk skiljer sig från de andras framför allt genom att de
använder en mycket vardaglig stil i intervjun. Eftersom denna
görs av en lärare förväntas en elev visa artighet och använda ett
elaborerat språk. I intervjun ingår såväl frågor som kan besvaras
med en berättelse som utredande diskussionsfrågor. I bägge fallen
behövs tillgång till en utvidgad kod för att man skall kunna precisera svaren. Ingen av kickersflickorna visar prov på en sådan stil.
I stället använder de svordomar, ord som röv, det göteborgska
tjöta och utrop som harrregud spontant. Dessutom föreko mmer
överanvändning av diskurspartiklar du vet, typ, liksom, dialektala
uttal, objektsformen han, och inte minst en hel del vaghet. Dessa
är tillika med oklara syftningar kännetecken för ett kontextberoende språk. En sådan stil är inte alltid tillräcklig i en intervjusnuanon.
5. De brister i ordförrådet som antyds hos H anan verkar finnas hos
flera ki ckersflickor. D e har omskrivningar för vanliga ord, frågar
o m betydelsen på ord som gest och konflikter osv. Våra intervjuer
är dock fö r olika sinsemellan för att kunna jämföras i detta avseende och inte ämnade för att mäta språklig kompetens.
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O rsakerna till anvä ndningen av den mycket vardagliga stilen kan
vara flera. Ungdomar kan vinna anseende i gä nget när de an vänder
sig av stilar som inre hö r hemma i skolan. D e kan visa att d e rar avstånd från skolan och d ess no rmer geno m sin språkbruk. Kickers är
en grupp som är marginaliserad och so m är i oppositio n cill d ec etablerade samhällec. D e vill inre leva "Svenssonliv". Fö r elever med ecc
udändskr ursprung kan dec också vara svå rc acr känna cill nyanser i
språket på etc ad ekvat säcr.
Frågan är om flickorna kan byta stil i andra sammanhang. I några
fall kan vi jäm fö ra intervjuerna med de gruppinspelningar som fö religger med vissa av informancerna. Efrersom ingen lärare är närvarande där, kan språket förväntas vara mycket informelle och vardaglige. V i har dock endast funnit marginella scilskillnad er.
V idare säger en av kickersflickorna acc ho n an vänder "finsvenskan" när hon arbetar i butik. H o n använder änd å en myckec va rdaglig scil med got t o m svordo mar och göcebo rgska uttal när ho n bli r
intervjuad . Liksom en av d e andra överträder ho n också gränsen fö r
vad som fö rväncas i en incervju med en lärare genom acc avslöja
(familje)hemlighecer.
V issa kickers ancyd er acr d e har cillgång till en särskil t "cuff" stil
so m d e använder när d e " mesar sig" o ch skojar. D e säger acc d e d å
blandar in främmande ord och nämner c. ex. j a/La, safam och merci.
H anan härmar och säger: "kom hit my man!'.
Kanske är d ec framför allt d enna stereocypiserad e stil som brukar
associeras med hjällbospråk. Gränserna mellan hjällbospråk, götebo rgska och brytning är flyrande. En stö rre undersökning skulle behövas.

10. Pojkarnas stil
T ill sist ecc par o rd o m pojkarna. Indel ningen i d e cre kategorierna
visad e sig inre fu ngera på samma sätt so m fö r flicko rna. D etta d iskuteras på annat håll (Nordensram & Wall in 200 I och under u rg.). Vad
stilnivån beträffar visade sig också denna skilja sig år. Till skillnad
från flicko rna sade ert par av po jkarna acc d e talad e "fin are" i inter-
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vj un med läraren än a nnars. D e verkade vara mera medvetna om sk olans (och samhällets) krav. Också de som annars hade kännetecken
som liknade kickers, uppträdde mycket artigt och b elevat inför sin
lära re: "Ursäkta uttrycket me n de e för jävligt".
Sådana innehållsmässiga och stilistiska övertramp som flickorna
gjo rde förekom inte hos pojkarna. D et förefaller som om flera av
pojkarna hade tillgång till både fo rmella och vardagliga stilar och
kunde växla mellan d em . O m d etta är riktigt är det mycket intressant, eftersom det vanligen brukar vara kvinnor som kodväxlar
(Coates 1986 m.A.). En orsak till denna skillnad m ella n våra
informa nter tror vi är den större rörlighet so m invandrarpojkarna
ha r i samhället. De n gör att d e kan röra sig in oc h ut ur o lika identiteter och praktikgemenskap er, med an flickorna är m e ra fast i en viss
kategori /identitet p å grund av sociala sanktioner.
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Ett inbrottsojfer i rutan:
självpresentation som
gemensamt arbete i TV-samtal

C HRISTIAN SVENSSON

I den här artikeln ska jag, utifrån några av den amer ikanske socialpsykologen Erving Goffmans teorier (1959, 1981 ), diskutera hur
man kan förstå de självpresentationer som sker i journalistiska T Vsamtal som ett gemensamt arbete. Exemplen är hämtade från
svenska TY-debattprogram, även om många av de faktore r som disk uteras kan antas gälla mer generellt for journalistiska samtal i TV.
I der följande ger jag en kortare teoretisk inramning där Goffmans
teorier sätes i relation till TV-samtal. Därefter ska jag med utgångspunkt i ett kort exempel, hämtat från TV-debattprogrammet Svar
Direkt, försöka redogöra for hur olika faktorer kan sägas bidra ti ll
gästernas självpresentationer. Tyngdpunkten komm er att ligga på de
fakto rer som kan relateras till själva interaktionen, och resonemanget
utgår cill scora delar från en tidigare utförlig studie av incerakrionen
i TY-debattprogram (Svensson 200 I).

Goffmans dramaturgi och TV-samtal
Enligt Goffmans dramaturgiska och socialpsykologiska teori ( 1959)
är aktörer ständigt involverade i självpresentation och incryckssryrning (engelska: impression management), dvs. vi arbetar för att vi
själva eller and ra ska framstå på ett önskar sätt. I enlighet med detta
betraktar Goffman vard aglig social interaktion som framträdanden
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som utfö rs av aktörer, d vs. människor framträder i o lika roller på
o li ka scener eller i olika miljöer. Två aspekter är avgörande för
Goffman; fö r det första är de möjliga rollerna och de sätt på vilka de
kan utföras i stor utsträckning definierade av den givna situationen
och för det andra kan ingen aktör upprätthålla sin roll utan assistans
av medaktörer och en publi k. AJ la framträdanden sker således inom
bestämda ramar som, enligt Goffman, hänger samman med vissa
antaganden, konventioner och fysiska egenskaper hos miljön (möbler, artefakter, kläder ecc.). En central tanke hos Goffman är att individer som agerar inom ramen anpassar sig för att deras framträdanden ska stämma överens med ramen. Dessa framträdanden och
denna anpassning kallar Goffman front region. Samtidigt menar
Goffman act handlingar och aspekter av självet som anses opassande
eller kan missgynna den bild man vill presentera undertrycks och
reserveras för andra miljöer, s.k. back regions. I de bakre regionerna
agerar man på andra sätt än i de främre, man kopplar av och sänker
garden. De bakre regionerna kan handla om platser där publiken
inte har insyn eller om sådant man gör när andra inte tittar.
En stor del av TV:s utbud, tex. dokusåpor och talk shows, har
uppenbara och självklara dramaturgiska drag. Men även den mer
journalistiska delen av TV-utbudet, tex. nyheter och samhällsprogram, kan betraktas som ett slags berättelser med tillhörande roller. Det verkar därför finnas goda skäl att koppla de journalistiska
samtal som sker i TV till Goffmans dramaturgiska teorier. Den amerikanska medieforskaren Nancy Fraser menar tex. att den politiska
offentliga sfären, där medierna utgör en viktig del, kan beskrivas
som: "a theater in modern societies in which po litical participation is
enacred through the medium of talk" (Fraser 1990: 57).
Ert utmärkande drag för just samtal i TV är att de innebär en situation med dubbel mottagaranpassning; för det första förekommer
social interaktion mellan studiodeltagarna och för det andra är denna
interaktion iscensatt för att höras och ses av en fysiske frånvarande
publik. I de TV-debattprogram som jag hämtar mina exempel ifrån
förekommer dessutom en närvarande studiopublik. En utgångspunkt i den här artikeln är att alla deltagare i journalistiska TV-sam-
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tal kan antas ägna sig åt självpresentationer inför varandra, studiopubliken och TV-publiken. Det gäller kanske inte minst journalisterna som kan antas bidra till intrycksstyrning av hur de själva och
gästerna ska uppfattas.
Goffmans distinktion mellan främre och bakre region är också
intressant i relation till TV-samtal. När det gäller journalisternas
framträdande inför si n publik är distinktionen mellan främre och
bakre region mer tydlig än i många sammanhang. H är finns en tydlig främre och bakre region om man avser det som syns i rutan, de
samtal som pågår där (på scenen), och de förberedelser som pågår
fö re och bakom scenen. Det är i den främre regionen som framcrädandet sker. I den bakre regionen sker sådant som är knutet till fram trädandet, olika typer av förberedelse etc. m en som inte görs offentligt efterso m der måste döljas för att producenterna ska kunna göra
de intryck som de eftersträvar.
Ett utmärkande drag för TV-samtal, till skillnad från andra institutionella samtal, är just att de i så stor utsträckning är planerade,
d vs. att de är iscensatta och därmed förberedda för framträdande inför publik. Nylund (2000) menar an det planerade draget är karakteristiskt för alla medierade samtal, och han kallar därför mediesamtal
fö r iscensatt interaktion (jfr. Ekström & Eriksson 1996). Till det fö rberedda räknar Nylund att samtalen har en i förväg planerad agenda,
som ofta vidmakthålls genom ett mer eller mindre detaljerat manus,
o ch att de gäster som deltar i samtalet har utsetts speciellt för ändamålet. Ett flertal studier av de produktionsprocesser som ligger
bakom mediesamtal har visat tydl igt hur dagordning, manus och
roller till stor del bestäms i fö rväg utifrån ett bestämt syfte (tex. Ekström I 997).

Ett inbrottsoffer presenterar sig och presenteras
l det följande börjar jag med att visa ett exempel från TV-debattprogrammet Svar Direkt och diskmerar sedan kort den presentati on
gäs ten ifråga kan sägas göra. Därefter går jag igenom ett antal övriga
fakrorer som kan sägas bidra till denna presentation. Jag gö r dock
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inga som helst anspråk på att det skulle vara samtliga relevanta faktorer. I diskussionen försöke r jag också relatera dessa faktorer till frågan
om vem kan sägas vara ansvarig för presentationerna. Exemplet
nedan är hämtat från ett inslag där man diskuterar polisens förmodade kris. Efter en kortare introduktion av inslaget vänder sig
prog ramledaren till en gäst som enligt skylten i TV-rutan är ett
Inbrottsoffer:
Exempel I. Svar Direkt, 16/ 10 1997. P: Programledare, PB: Patrik Brandt.
lnbrorrsoffer
l

2
3
4
5
6
7
8
9
I0
ll
12
13
l4
15
16
17
18
l9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

P: (P i mediumbild + 3 pers. bakom) ja, Patrik Brandr sitter h är, du är
faktiskt bakom en av de här rubrikerna kan man säga
PB: ja, det stämmer det
P: ja , kan du beräna
PB: äh, (mediumbild PB) jag kom h em efter jobbet en dag och fann an
min, jag (hade) haft inbron i min lägenh et och då ringer jag naturligtvis till
polisen och jag väntar m ig att hjälp men istället f"ar jag h öra att polisen
håller på och omorganiserar ochI': sa dom <ler till dig
PB: /ler/ dom sa det till mig ja
P: så du ringde och sa här är inbrocr och jag är orolig och så, ja, ja, vad sa
dom
PB: atr dom höll på att omorganisera, dom hade ingen personal som kunde
komma och hjälpa mig, <ler var der jag fick hö ra
P: der var ju hyggligt
PB: ja, väldigt
P: och vad sa du
PB: ja, jag blev så chockad så jag la på / fl era skrarrar/, sen ringde jag upp igen
och sa <ler att ni får komma hir nu annars så ska jag ringa rill GT, och då
Tar jag svaret att ja, gör det, det är jänebra att d et h är kommer uc I skakar på
h uvudet/
P: (Pi mediumbild + två pers bakom) fortfarande så är dom inre
be redda arr komma
PB: nej, dom hade ingen personal
P: vad, vad hände i dig själv alltså (PB: ja, jag blev på rak svenska-) for det,
det här lårer, <ler var etr rejält inbrott i ditt hem alltså
I': (mediumbild PB) javisst, hela lägenheten var uppochnervänd och det
är det svaret man får när man väntar sig acc ra hj älp då
P: kom det nån överhuvudrager nångång
PB: ja, efter fyra timmar kom der faktiskt två poliser he m till mig, och, men
det var ju efter att jag hade ringt rre gånger, tidningsreporcern h ade ringt

104 Christian Svensson

ra

32
och frågat om dcc här var sant
33 I': så du m~ nar du gick via, du sa an cidningsreporrern var ocksa rvungen an
34
ringa polisen alltså (P i mediumbild + 3 pers bakom)
35 PB: ja. han ville ju kolla upp om der stämde och så
36 P: och då kom dom, ja. lire påtryckning kan tidni ng- eller massmedia
37
fungera på, Jens Vävemed, du var också i rubrikfloran här

Gästens självpresentation
I exempel I kan vi se hur den intervjuade gästen på oli ka sätt presenterar sig själv. H an talar i jagform och delar med sig av en beräctelse.
Förutom att denne gäs t har haft inbrott får vi veta att han har ett
arbete (rad 5) (jag kom hem efter jobbet en dag), och att han i någon
mening litade på rättssamhället, dvs. att han skulle få hjälp av polisen
(rad 7) (och jag vänrar mig arc få hjälp). N är der visade sig att han inte
skulle få hjälp uppger han att han först blev (rad 18) "chockad", men
act han snart samlade sig (rad 19): sen ringde jag upp igen och sa der an ni
får komma hit nu annars så ska jag ringa till GT. På decta vis presenterar ha n
sig som en handlingskraftig person. Han presenterar sig vidare so m
någo n som fått vänta länge på hjälp och som någon som lagt ner
mycker tid på att få denna hjälp. Hans presentation kan på ett övergripande plan sägas indikera att han är en vanlig, hederlig arbetande
medborgare som inre fått den hjälp han förväntade sig och ansåg sig
berättigad rill. I der följande vill jag visa hur denna självpresentation
på olika sätt har en relation till andra faktorer som bidrar till denna
bild .

Gäster presenteras av programledaren
och av en skylt i TV-rutan
Till skillnad frå n vardagliga samtal, där man oftast presenterar sig
själv, sker i T V-samtal också ofta en presenration från den journalistiska institu tionen av övriga deltagare infö r publiken. I TV-debatter
sker de nna presentation dels via program ledaren som verbalt introducerar gästerna och dels via en skylt i TV- rutan som berättar vem
gästen är. Hur gästerna introduceras spelar nacurligrvis stor roll fö r
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vår uppfattning av dem och deras möjligheter att agera och presentera sig själva.
l exempel I presenterar programledaren gästen endast inledningsvis med (rad 2) : du är faktiskt bakom en av de här rubrikerna. D etta är en
hänvisni ng ti ll programmets introduktion och en föregående sekvens där man har tagit upp flera fall där polisen inte har hjälpt medborgare i behov av assistans (jag återkommer lite senare till denna
introduktion). Det är här uppenbart att programledaren inte tar
fasta på tex. mannens yrke utan på hans erfarenhet, dvs. att han är en
av dem som drabbats av polisens oförmåga att hjälpa. Gästen introduceras som ett typexempel på den företeelse inslaget behandlar.
När det gäller presentation med hjälp av en skylt i TV-rutan har
gästen i exempel I fått epitetet "lnbrottsoffer". Detta säger oss dels
att han har haft inbrott och dels att han är ett offer. Att beskriva någon som offer innebär att man framställer denna person som (oskyldigt) drabbad av, eller utsatt för, något han inte direkt kunnat påve rka.

De frågor gästerna får
I TV-samtal, liksom i de flesta institutionella samtal, är det
interaktionella dominansförhållandet ofta uppenbart. Den dominerande parten har rätten att ställa frågor medan den andra parten är
skyldig att svara på dessa frågor. Det spelar således stor roll för gästerna vil ken typ av frågor de får av programledaren . I exempel I får
gästen en fråga o m sina upplevelser vid ett visst tillfälle (vad som
hände), och han uppmanas till en viss typ av talhandling, (rad 4) att
" berätta". Som jag visat i en tidigare studie av TV-debatter för olika
typer av frågor med sig olika förväntn ingar på vad gästerna ska prata
om och på vilket sätt. Man kan uppmanas att: berätta om en konkret
personlig erfarenhet ("Vad har du råkat ut för?"), förklara fakta utifrån abs trakt kunskap ("ser det ut så här inom polisen enligt dina
beräkn ingar?"), engagerat uttrycka åsikt utifrån övertygelse ("Nils
du är ju väldigt kritisk till sjukvården, vad säger du om det här?"),
försvara och redogö ra för något utifrån sin befattning ("du har ju
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a nsvar fö r miljöfrågo rna, va rfö r gö r n i ingenting år d etta?"). Frågorna innehåller ofta påståenden , a ntaganden och preferenser som
inne bä r en tolkningsram och inbjuder till vissa type r av svar. Beroende på vilken typ av fråga gäste rna får styrs de således mot vissa typer av svar, vil ket påverkar d eras möjligheter att presentera sig på e tt
visst sätt.
Precis som ini tiala frågo r skapar vissa ra ma r ino m vil ka sva re n kan
presenteras, så är de följdfrågo r som ställs och p rogramled are ns a llm än na be mö ta nde av gästen vikti gt. Exem pel l utmärks av a tt p rogramled arens frågo r är icke ifrågasätta nde. lsrälle r uppmuntrar eller
instä mmer p rogramled aren i gäste ns utsago r genom att ställa intresserad e följ frågor (rad 9, 17): sa dom dec, och vad sa du. Programleda ren
fun gera r som e cc slags hjälpande medberäccare so m lyfter fra m p oän ger, ofta genom så kallade samarbecsi nrikcade fo rmuleringar (rad
15, 26): dec var ju hygglige, det var ecr rejält inbroct i diu hem allcså. På det
viset bidrar p rogra mled a rens bem ötande av gästerna och de följd frågor som ställs inre e ndast cill gäste rnas självpresencacion, ura n
också till progra mled a re ns egen. O m programled a re n iställe t tex.
ifrågasä tter gäs te r, ställer kritiska frågor och så kallade motfrågo r
fra m står p rogramled aren sna rare som en kritisk granska re ä n en hjälpande medberät care. D etta ä r faller när programled aren sena re i inslaget o m polisen rikta r sig till företräd are fö r polisen och regeringen.

G ästen agerar inom ramen för
ett ämnesmässigt perspektiv
I de flesta m assmediesamtal är inled ningar och avslutningar oftast
Ly dl igare markerad e ä n i vardagliga samtal. Eftersom interaktionen
riktas cill en publik som inre kan ställa frågo r och inre vet vad d ec ska
ha ndla om eller vilka so m deltar sätes massm ediesamtal oftast inled ningsvis explicit in i e tc stö rre sammanhan g d ä r jo urnalisten (eller
redaktione n) ensidigt p resenterar vad d et ska ha ndla o m , vilka som
del ca r ecc. D ecca innebär naturligtvis också art jo urnalisterna har en
m akcpo te ntial som sällan fö rekomm er i vardagliga sam cal, d vs. d e
kan inledningsvis defin iera situatio nen , presentera ämnet och del ca-
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garna på ett visst sätt och därmed ange ramarna för vad publiken kan
förvänta sig och hur det ska uppfattas.
Introduktionen till det inslag som exempel 1 är hämtat från inleds
med en rubrik i form av en voice-over:
Ex. 2. Svar Direkt. SYT. 16/10. 1997. YO: Yoice-over
I YO: vad gör man när polisen inre sköter sirc jobb, rar lagen i egna händer eller
2
polisanmäler polisen?

Vad som avspeglas i rubriken är ett visst förhållningssätt till såväl
ämnet som deltagarna, nämligen att polisen " inte sköter" sitt jobb.
Alternativa rubriker kunde ha varit "vad gör man om polisen inte
hinner med sitt jobb" eller "vad gör man när förtroendet för polisen
minskar". Genom valet av rubrik framställs poliserna därför som
några som inte gör vad de ska. I rubriken finns också ett förslag på
hur frågan ska lösas: ta lagen i egna händer eller polisanmäla polisen.
Detta innebär samtidigt ett dilemma fö r den drabbade allmänheten
(man); ska de tvingas agera själva och till vem anmäler man polisen?
Därefter följer programledarens introduktion och sedan klipper man
in tidningsrubriker, som ska illustrera att polisen inte hinner med sitt
jobb och peka på problemets existens och relevans.
Denna introduktion, med dess tydliga perspektiv på ämnet och
deltagarna, ligger naturligtvis till grund för möjligheten att presentera någon, eller att presentera sig själv, som ett offer för polisens
misslyckande. Det påverkar självfallet också möjligheten att senare i
inslaget presentera sig som polis.

Gästernas talutrymme och inslagets kronologi
Det är också av vikt när och om man kommer till tals i programmen.
I exempel 1 kommer gästen till tals direkt efter introduktionen, som
ett exem pel på det problem programledaren har slagit fast. I TV-debatter förekommer ofra följande kronologi: privatpersoner få r först
(uran ifrågasättande) berätta hur de har drabbats och därefter får experter (förmodat "neutrala" personer som antas besitta fakta och
kunskap) verifiera berättelsernas relevans. På det viset har program-
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ledaren, privatpersonerna och experten ingått i etc slags (ifrågasättand e) allians som företrädarna för makten (tex. myndighetsperso ner) sedan måste förhålla sig till och försvara sig emot. Det blir då
naturl igtvis svårt för d e ansvariga att neka till problemen eller att
presemera sig som oskyldiga.
När man kommer till tals hand lar också om möjligheten acc bryta
in i samtalet, tex. för acc mo difiera eller utveckla sin presentation .
D etta kan vara extra imressam om man kritiseras av en annan gäst. I
de flesta TV-samtal är det dock journal isten som styr interaktionen
och gästernas möjlighet att påverka interaktionen är ofta starke begränsad.

Gästerna och paralingvistiska faktorer
Gäs ternas självpresentation kan också understrykas eller framhävas
visuellt genom kameraanvändning. Vem eller vad so m visas i bild och
på vilket särt kan ha betydelse fö r hur d et sagda to lkas. Gästen i exempel I ses dock främst (rad 5, 27) i mediumbild (överkropp och ansikte), vilket kan sägas antyda en personlig relation till subjektet.
Miljöer och deltagarnas placering kan också spela roll för självpresentationen. Gästen i exempel I befinner sig en studio där programledaren sirter i en fatölj i mitten av scenen. Bredvid programledaren,
i en annan fåtölj, sitter en annan gäst, som genom denna p lacering
ti llskrivs en viss status. De övriga gästerna sitter på ett slags läktare i
två rader. Gästen i exempel l sitter längst ned på en av de två raderna.
Bredvid sig till vänster har han en annan drabbad perso n och snett
över honom sitter en polis. D enna place ring av gästerna gör det
möj lige att visa o lika kombinationer av gäster ti llsammans i bild. När
gästen i exempel I talar o m att han inre fat t hjälp av polisen kan han
tex. visas i bild tillsammans med den andra drabbade. Detta skulle d å
kunna tolkas som en slags allians, där kameran genom art visa en
person som delar hans erfarenhet och åsikt kan sägas stärka urtaland er. Om han istället skulle visas tillsammans med polisen skulle dccca
kunna tolkas som en meningsmorsärrning, som ecc sätt att tydligöra
ert konflikrcencrum och personifiera kritiken.
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Err ytterligare säct art visuellt framhäva identitet är genom utmärkande kläder, utseenden eller artefakter. I exempel I förekommer inga
artefakter, men gästen bär vit skjorta, brun blazer och beigea byxor,
dvs. inger särskilt uppseendeväckande. Det är snarare propert, men
alldaglige, vilket kan bidra till hans status som en "vanlig medborgare". Polisen snett ovanför honom bär å andra sidan uniform, vilket
kan sägas understryka dennes yrkesmässiga identitet.
Slutligen kan gästernas identiteter framhävas av gester eller annan
icke-verbal handling. Gästen i exempel 1 sitter tex. med händerna
hopknäppra mellan knäna. D etta kan eventuelle ge ett oroligt intryck, men det krävs naturligtvis att kameran visar detta för att denna
tolkning ska vara möjlig. När gästen i exempel 1 säger att polisen
hävdar att det är (rad 20) "bra att det här kommer ut" skakar han också
på huvudet, vilket bidrar till att understryka hans besvikelse. Gästen
berättar också vid ett tidigare tillfälle att polisen inte kunde hjälpa
honom för att de höll på att omorganisera. När programledaren då
undrar (rad 9) "sa dom det", så ler gästen lite vilket bidrar till att understryka hur absurr polisens handlande varit; man kan bara skratta
åt det.

Gästernas relation till övriga deltagare
De enskilda gästernas självpresentationer har också en relation till
hur andra gäs ter beskriver dem och deras handlingar, och möjligheterna att kommentera sådana beskrivningar. Gästens kritiska utsagor
i exempel I bidrar tex. till en negativ bild av de poliser som finns på
plats, vilket poliserna sedan måste förhålla sig till i sina presentationer. I de fall det finns en studiopublik kan denna också bidra till
självpresentatio nerna genom skratt, applåder eller gester, och på så
sätt fungera som scöd trupp eller fiende till den som talar. När gästen
i exempel I säger (rad l 8) "jag blev så chockad så jag la på" skrattar publiken. Det är ett skratt som kan tolkas som förståelse för hans handlande och det till synes absurda i den situation han beskriver.
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Gästerna förhåller sig till en delad publik
Gäs te rnas självpresentatio ne r har också en rela tio n till d e olika
publiker som ka n ränkas vara aktuella. För gästen i exempel I h andlar d et b irvis o m att a npassa sig till programled a re n (och red aktio n ens) krav på att uttrycka sig klare och tydligt och att fra mstå som ecc
trovärdigt offer for polisens misslyckande n. D et h andla r också o m
att a npassa sig till de a nd ra deltagarna, tex. a tt förutse m o targu menc
från en k ritise rad po lis. V idare kan d et finnas anledning att fö rsöka
fram stå som trovä rdig infö r studiopubliken fo r acc få de n på sin sida.
D et gälle r naturligrvis också a tt övertyga tittarna i allmä nhet om acc
m an är en redig och vettig perso n. Dessutom ka n d et finnas mer specifika grupper framför TV:n so m gäste rna har i årnnke, rex. d e
kollegor elle r d en institution man företräder eller vänner och be ka n ta
som titta r. M öjlige n tar man o cksa hä nsyn till d e avlägsna publiker
som inre se r programmet me n kommer att h öra talas o m det geno m
a ndra.

Gästerna i relation till förberedelser
Hittills ha r jag främ st behandlar det som sker i de frä mre regionerna
(p å scenen), d vs. i interaktionen unde r sändning. En avgörande betydelse fö r gästernas självpresentarioner bar emelle rtid också d et som
sker i d e b akre region erna (bakom scene n), d vs. de n plan e rin g och d e
hä ndelse r som sker före sändning. M ed hj älp av Ekströ m ( 1997) kan
m an för ett debattprogram som Svart elle r vice (so m ka n sägas tillhö ra samma d ebatcgenre som Svar Direkt) säga acc det ha ndlar o m
hur redaktio nen arbetar fram en ide, ringer tänkba ra gäs ter och sedan fä rdigställer ett ma nus och en dago rdning (d et ämnesm ässiga
inne hållet och perspektivet). I detta a rbete ka n såväl researcha rbecare, repo rtrar, programleda re, p roducente n, red a ktö ren och
sc riptan vara inblandade. E n viktig roll ha r research arbetarna so m
lägger m ycket tid på att hitta rä tt gäs ter, och att försäkra sig o m att d e
tä nker säga samma sak i studio n som d e säger på telefon. Arbete t
ha ndla r också o m a tt förbereda interaktionen (vilka frågo r som ska
ställas, till vem och n är) och att förbe red a presematio nsskyltar.
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Scriptan har sedan ansvar för att överföra redaktionens ide ti ll den
tekniska personalen, dvs. bildproducent, kameramän, ljudtekniker
osv. Till detta kan läggas de personer som är ansvariga för att ställa i
ordning srudion och se till att det finns en studiopublik. Det kan
dessutom finnas en studioman eller värdinna som tar emot gästerna,
förbereder dem på upplägget och visar var de ska sitta. Ekström menar att gästerna ofta fö rbereds när de väl kommer till studio n
("peppas"), genom att de får veta vilka frågor de skara, vilka svar de
önskas ge osv. Gästerna är därför oftast väl medvetna om vad de förväntas säga. Vidare finns det oftast någon som sminkar gästen. Till
detta kan man lägga att gästerna kanske också förbereder sig själva
inför TV-samtal på olika sätt (tex. vad de ska säga och vilka kläder de
ska bära) , i samarbete med vänner och familj eller professionella rådgivare.

Gästerna i relation till mer övergripande faktorer
På ett mer övergripande plan kan gästens presentation sägas vara
påverkad av den genre man framträder i. När det gäller TV-samtal
finns det ett antal olika format eller programtyper med tillhörande
roller och syften. Alla redaktioner arbetar också utifrån o lika policies,
redaktionella hierarkier och i en viss tradition. Detta kan vidare
kopplas till ägarna och det allmänna medieklimatet, som i sin rur står
i relation till det övergripande samhällsklimatet. Gästen i exempel I
del rar i ett TV-debattprogram vars syfte bl.a. är att väcka debatt och
att opartiskt informera om samhällsfrågor. D etta kan åtminstone
delvis kopplas till att programmet sänds i public service-kanalen
SVT, som har err särskilt ansvar för att värna demokratin och ett neutralt förhålln ingssätt. Gästen intar också en av programformens typiska roller, det berättande offret. Det innebär att man framställs
som en vanlig person som drabbats av ett problem orsakat av en
myndighet. Denna roll kan också förstås i relation till en lång
journalisttradition där journalistens uppgift har ansects vara att företräda folket och kritiske granska makten (i det här fallet polisen och
regeringen).
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Diskussion
Gästernas självpresencati oner i TV-samtal kan fö rstås so m ett gemensam c arbece i dec avseendet acc dec, utöver gästen själv, är ecc ancal
fak to rer och personer - på flera o lika nivåer - som bidra r cill presentatio nen. V issa av d essa fa kto rer kan dock hänfö ras cill red aktionens
arbete i de bak re regio nerna, cill vilka gästen inre har tillgång. I det
avseendet är såled es inre alla delar av arbetet gemensamt. En intressant fråga i anslutning till d etta är vilket ansvar gästerna kan sägas ha
för d e presentati o ner som görs. Förare svara på frågan kan G offmans
( 1981 : 144 ff ) problematisering av begreppet talare komma cill användning. Goffm an talar om röstgivare (engelska: animator) som är
d en som fa ktiske ge r röse åc calet. Sed an menar G offman att om talaren kan välja på vilket säcc han ska framföra sin hisco ria eller sicc yrrrande så är han också förfa ttare (author). Huvudman (principal) är
d en term Goffrnan använder för atr peka på att dec bakom varje yttrande kan finnas någon annan än röstgi varen eller förfa rraren, någo n
vars ideer uttalas och vars position etableras av yccrander.
Om man utgå r ifrån inceraktio nen i TV-d ebatterna kan gästerna
sägas vara såväl röstgivare so m författare och huvudman, d vs. de ger
själva urrryck fö r sina egna ideer och d e kan välja hur d e ska göra det.
O fta är gästerna i TY-samtal dock företrädare eller representanter för
någo n o rganisation, tex. polisen, vars ideer de ska ge uttryck för. Som
jag har visat kan m an också tala om acc gästernas presentationer på
olika sätt scyrs av programledarens frågor och pås tåenden, och hur
presentationen i övri gt påverkas av skylten i rutan , kameraarbete etc.
I det avseendet finns d et många medförfaccare till gästernas prese ntati o ner. Om man istället utgår ifrån TV-debaccerna som ecc TV-prog ram riktat till en publik kan man hävda att d et är red aktionen (d är
o lika perso ner naturligtvis har olika roll er och d ärmed o lika mycket
inflytande) och
so m är huvudman. D ec är d eras ideer so m Uttrycks och d ec är de som har valc hur ideerna ska uttryckas (förfat-

svr

tare). I dec avseendet kan gästerna betraktas som reducerad e till röscgivare åt, eller i bästa fall medförfattare cill, redaktionens ideer o ch
manus.
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T ill d etta kan man försrås lägga arr gästernas självpresen tacioner
inre kan becrakcas som avslurade förrän de mörs och rolkas av
publikerna, bortom scenen. En mycket intressant aspekc av publikens tolkningar rör d eras förhållande till distinkrionen mellan främre
och bakre regio ner. Eriksson (2000) har tex. visat att en medvetenhet
om journalistikens produktionsvillkor, o ch hur d e påve rkar d e bilder
och prese ncacioner so m framträder i rutan, kan vara avgörande för de
tolkningar som gö rs.
För acr fö rscå gästernas självpresencatio ner i TV-samtal måsce man
således becrakta dem som frukcen av ecr gemensamt arbete. E cc arbete
som planeras i de bakre reg ionerna (back scage), som utspelas i d e
främre regionerna (on stage) o ch som cill sist slucförs av publiken i
o li ka bo rcre regioner (beyond scage).
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Att medskapa Jeltsin:
tankar kring en radiointervju
CECILIA W AD ENSJÖ

0. Inledning
Det var i början av mars och året var 1990. Boris Jeltsin, ledande
oppositionspoli tiker i vad som fortfarande var Sovjetunionen besökte Stockholm i samband med lanseringen av sin första självbiografi, Bekännelsen. Vid den här riden hade Jeltsin gjo rt sig känd som
en som avslöjade korruption och omåttliga privilegier bland det sovjetiska ko mmunistpartiers medlemmar. H an hade vunnit res pekt geno m att offentligen avsäga sig egna privilegier och genom att 1989 bli
vald ti ll Moskvas borgmästare, med starkt väljarstöd, men mo t
Go rbachovs och övriga partitoppens vilja. Detta arbete diskuterar
hur bilden av Jeltsin som respekterad politisk ledare, som spreds i
Sverige kring 1990, kunde etableras och förstä rkas även i situationer
som hade kunnat förmedla en motsatt bild.

1. Språk.frågan
Bilden av Jeltsin blev i Sverige med nödvändighet med ierad i flera
bemärkelser. De flesta gjorde nacurligrvis hans bekantskap inre direkt utan via reve, radio eller tidningar. Dessutom, och det är utgångspunkten för denna uppsats, förmedlades bilden någonstans via
en översättning mellan ryska och svenska.
Språkproblemet kommer sällan i förgrunden i nyhetsförmedling.
Inre desto mindre är behovet av tolkar och översättare uppenbar vid
produktion av urrikesnyheter. Redakrioner och enskilda journalister
löser språkfrågan på olika sätt. Översättarnas talang, erfa renhet och
sakkunskap, kan man anta, sätter spår i utrikesrapporteringen. Det
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verkar inte heller orimligt att anta, i linje med översättningsteoretiker som exempelvis Mona Baker (1996), att man också kan
tala om viss systematisk påverkw som hänger samman med översättning som specifik (kultu rell, kommunikativ, o.s.v.) aktivitet. Hon
menar att översatt diskurs präglas av karaktäristiska, översättningstypiska drag.
Frågan om hur (behovet av) översättning präglat och präglar radio- och tevenyheter har dock i stort sett inte uppmärksammats, varken i litteraturen om tolkning och översättning eller av media-teoretiker. Jag ska här diskutera denna fråga, utifrån en radioinrervju som
gjordes med Jeltsin i samband med hans besök i Sverige 1990. Naturligtvis förmedlades bilden av Jeltsin genom en mängd analyser, reportage och intervjuer, i tidningar, radio och teve. Den aktuella intervjun gör det möjligt att detaljstudera en specifik lösning på språkfrågan, nämligen dialogtolkning (Wadensjö 1992).
Teorier om översättning och tolkning förutsätter som regel existensen av två språk och en korrespondens mellan dessa, mellan enheter som man tänker sig hör till respektive språk. Källspråk-målspråk
(source-target) metaforen och den bakomliggande iden om att information bärs från det ena till det andra språket är ett av de mest dominerande teoretiska verktygen inom vad som brukar benämnas
Translation Studies. Med Andrew Chesterman (1997:151) kan man
hävda att iden behöver revideras. Inte desto mindre äger metaforen
sin gi ltighet, just genom sin spridn ing och styrka som tankemodell,
någo t som analysen av denna tolkade intervju skulle visa.

2. En ovanlig intervju
I motsats till många andra radio- och tevebolag i Europa har Sveriges
Radio länge haft policyn att låta publiken i möjligaste mån ta del av
främmande språk, som det förekommer i originalversionen av inspelade program. I svensk teve löser man rutinmässigt språkfrågan genom textning. I radio redigerar man som regel ihop snuttar av
originalintervjuer på främmande språk, växelvis med översättningar
som läses upp av journalisten eller en skådespelare. När Sveriges Ra-
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dio PI i mars 1990 sände en intervju med Boris Jeltsin löstes emellertid språkfrågan på ett ovanligt sätt. En 35 minuter lång intervju tolkades konsekutivt mellan ryska och svenska och radiopubliken fick
hö ra såväl frågor som svar på båda språke n. Intervjun direktsändes
från Utrikespolitiska institutets bibliotek i Srockholm. Den ryske
gäste n, reporcrarna Lars Borgnäs och Thomas Nordegren, samt tolken Bengt Eriksson sate runt etc soffbo rd.
Jag hörde intervjun i radion. Som utbildad rolk med svenska och
ryska som arbecsspråk blev jag mycket imponerad av min kollega.
Eriksson översatte rappt och ledigt, inre stelt ord för ord, verkade
hinna återge allt som de and ra sa och hade etc perfekt uttal på såväl
svenska som ryska. Jag har senare hört många personer dela min posi ti va bedömning. Bengt Eriksson var och är en erkänt mycket skicklig rolk.
Jag slogs dock av att Jeltsin på svenska lät m ycket snällare än Jeltsin
i sitt ryska orig inal. Ryssen uttryckte sig tvärsäkert och scundtals rärc
burdust, men i den svenska språkd räkten lät han mindre kategorisk.
För dem i publ iken som bara förstod svenska k unde Jeltsin verka
ganska modest o ch resonabel, samtidigt som han för dem som försrod ryska lät m er so m en typ isk gåpåare.
2.1. Samtalet som gemensam aktivitet
Ett flertal Tema K-srndier har visat att en perso ns självbild skapas i
sa mspel med andra (t.ex. Adelswärd, 1988 1 ). För samspelet mellan
parcerna i ett tolkat samtal kan tolkens insats uran tvivel sägas vara
avgö rande. Tolkens översättningar ga ranterar ju att den ene över huvud taget förstår vad den andre säger. En tolks agerande är al ltså å ena

V iveka Adelswärds d oktorsavhandling från 1988, Styles ofSuccess, beskriver på
err överrygande sätr individers självpresenratio n i ansrällningsintervjuer som ert
öm sesidigt kommunikarivt arbere. De sökandes idenrirer som kandidarer
fö rhandlades fram i och med intervju n. Adclswärd och Nilholm (2000) belyser
<ler insrirurionella samtalet som a rena fo r fram fö rhandlande av ö nskvärda identiterer urifrån err möre mella n lärare, förälder och barn på en särskola. Bland
a.nnar observerar de hur mammans roll som barners mellanhand har avgörande
berydelse för den bild av barnet som skrivs fram .
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sidan avgö rande fö r hur d eltagare i samtal uppfattar varand ra och sig
själva. A andra sidan finns o fta en stark fö rväntan, ibland ett k rav på
to lkar, att d e ska agera så att parternas intryck av sina respektive
kon trahencer i p rincip inte påverkas av översättningen. Enli gt G od
To lksed (Kammarkollegi um, 1996) bö r tolkar sträva efter att fö rm edla samma fa ktiska och em otio nella b ud skap som de parter d e
översätter för. Utbildade tolkar följer no rmalt och i princip denna
strävan, och förvä ntas i princip att gö ra d et, vågar jag påstå, av d e
flesta to lkanvänd are. D et gör att en persons självbild i ett tolkat sam tal skapas på villko r so m delvis är d esamma som i vanliga samtal.
Män niskor använder helt enkelt invanda tolkningsram ar när d e skapar mening i social interaktio n. Delvis är villkoren anno rlunda, d å
typiskt två av tre del tagare i ett sam tal är beroende av en m ellanhand
fö r att fö rstå varandra. Tolkens närvaro ko mmer även att påverka hur
de organiserar sitt icke-standardmäss iga samspråkande. Hur d eltagarna förstå r tolkens mandat och d et tolkade sam talets m öjligheter
och begränsningar bestämmer d elvis hu r d e förstår sitt eget ansvar
fö r samtalets innehåll och p rogression.

3. Samtalsl<limatet
Jag transkriberade hela intervjun och jämfö rde alla Jeltsins o riginal
med tolkens motsvarande återgivn ingar och fa nn bland annat att
Jeltsi n u ttryckte sig mer elliptiskt där tolkens versio n specificerad e.
Jeltsins tal innehö ll även få garderinga-?, d et vill säga uttryck som
"jag antar" och "jag t ro r", jäm fört med mängd en lingvistiska resurser
av d etta slag i tolkens återgivningar. Vanligen an vänder talare garderingar för att dämpa effekten av uttalanden so m man förutser kan
upp fattas ansiktsho tand e. Skillnaden i före komst av garderingar
skulle all tså kunna, åtminstone delvis, fö rklara varför Jeltsin lät mind re tvärsäker på svenska än på ryska. Ett par tid igare stud ier av tolkad e samtal (c.ex. Berk-Seligson, 1990:13 1, Wadensjö, 1998:1302 Adelswärds (1999: 146) översättning av vad som i engelskspråkig lineramr brukar
berecknas hedges.
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133) har visar arr rolkar renderar acc släta över vad de kan uppfarra
som srora skillnader i normer och värderingar mellan samralspanerna, sannolikr för arr bevara en positiv stämning d em emellan.
D er indirekra tilltal som åstadkoms via garderingar skulle all rså

kunna vara ett tecken på att rolken - medvetet eller omedvetet - tar
ansvar för att bevara pa rternas självbilder3 , alltså för arr utföra d et
Goffman (1967) kallade face-work. Anpassade tolken sitt sätt att tala
till d em han talade tiff, snarare än till de n han talade for? D e frågor
som Nordegren och Borgnäs ställde var ju för det mesta rätt beskedliga. Jel tsininrervjun skulle i så fall b ekräfta en huv udtes i Reif~ &
Vermeers ( 1984) scoposteori.
Jag vill inre p åstå att Eriksson med avsikt modererade Jeltsins svar
i syfte att få deltagarna a tt verka mer samspelta och/eller för art bevara ecc posirivt samtalsl<limat. Istället vill jag p eka på det faktum arr
de ord och uttryck som ser ut som rolkens garderinga r troligen
(också) hade en elle r flera potentiellt tolkspecifika funktione r. Här
ned an följer ett utdrag ur intervjun so m kan illustrera några möjliga
sådana. För enkelhets skull återger jag Jeltsins ryska original (här
kursive rat) enba rt i min egen svenska "bokstavliga" översättning.
Det är svar på en fråga om hans bedömning av d en politiska och sociala oron i Sovjet.
Excerpt (Rad iointervju med Bo ris Jeltsin, 900305)
11 8 Jeltsin: nej. men igen bara ett forrydligande. Jag har inte sagt
som i Rumänien. Jag anser trots allt att om till och me::d
120
den kritiska massan av missnöje blandfolket kommer att växa
121
och det går ut på gatorna, så:::: skulle man ändå önska att
122
hela denna process skulle ta sig civiliserade, fa rmer,
123
som i Östtyskland, i Östtyskland, i Tjeckoslovakien, eller::::,
124
Bulgarien. Men situationen är verkligen, () svår.
ja jag vill inre säga arc dec är nå'ra överord, men
125 rolk:
126
jag vill precisera och säga acc jag har inre sagc acc e en
127
e:: sicuacion a- av typen e: : den som inträffade i
128
Rumänien horar oss. men jag- utan jag hoppas att om
129
dec kommer rill oroligheter i landet så kommer den acr

119

3 Termen "självbild" som översäctning av face i Goffma ns terminologi har föreslagirs av Eva Reimers ( 1995: 11 5).
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130
131
132
133

e:: kom mer sicuacionen acc mvecklas i såna civiliserade
fo rmer som vi har secc prov på i e:: Ösccyskland,
T jeckoslovakien och Bulgarien. men sicuacionen är
alltså e:: svår, och det är inga överord.

Man lägger genast märke till att tolkens översättning av Jeltsins svar
börjar mer trevande än originalet (j mf. rad 118-11 9 och rad 125128). Inledn ingen "Ja, jag vill inte säga" (rad 125) kan kategoriseras
som en gardering. Här, liksom praktiskt taget genomgående under
intervjun, hade tolkens garderingar karaktären av meta-kommunikativa eller meta-kognitiva uttryck, i stil med "jag tror" eller "jag
skulle vilja säga". Alla med ett undantag kom som inledning på en
fras , oftast i början av ett yttrande, direkt efter ett Jeltsin-original.
D etta antyder att garderingar för en tolk kan fungera som en slags
utfyllnad av talutrymmet för att vinna tid medan man formulerar sin
nästa återgivning. Många professionella tolkar jag har intervjuat
vi ttnar om att de har detta som strategi. I min intervju med tolken
Eriksson sa han något som gick i linje med detta antagande: "så börjar man i en ände och nystar sig fram, så upptäcker man så minns
man så att säga under det att man talar vad talaren har sagt".
Tolkars bruk av garderingar som "startverktyg" skulle alltså kunna
förkla ras av att de behöver säkra tanke- och tal utrymme. Fenomenet
kan möj ligen också förklaras av att tolkar, för att vinna fö rtroende,
behöver demonstrera sin skicklighet. Likaväl som en långsam reaktion från tolkens sida kan uppfattas som osäkerhet, så kan tolken
genom att börja prata omedelbart, i samma stund som tu ren är fri,
vid varje given responspunkt (Linell & Gus tavsson, 1987: 18). ge intryck av säkerhet. Paradoxalt nog kan de garderingar, liksom fenomen som påbörjade men sedan avbrutna meningar, som kan bli en
följd av tolkens strävan att genast fylla talurrymmet, i sig ge intrycket
av viss osäkerhet. Givet tolkens roll som andras talesman har den
osäkerhet som tolken uttrycker ett tvetydigt ursprung. Tolken Eriksson hade alltså inte nödvändigtvis intentionen att få Jeltsin att framstå som mindre bordus. Att detta intryck ändå förmedlas kan (dessutom?) vara ett resultat av att ett visst språkbruk kan ha flera och
olika funktioner samtidigt.
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3.1. Tolken skapar sammanhang
Dec räcker knappasc med att hänvisa cill colkens mer eller mindre
ro lkspeciftka behov av garderingar för att fö rklara alla skillnader mellan o ri gi nal och åcergivning i urdrager ovan, r.ex. att Jeltsins "nej.
men igen bara ett förtydligande. Jag har inte sagt som i Rumänien."
(rad 11 8-1 19) motsvarades i den svenska versionen av "ja jag vill inre
säga arc d ec är nå'ra övero rd, m en jag vill precisera och säga att jag har
inre sagr att e en e:: sicuacion a- av typen e:: den som inträffade i
Rum änien horar oss". Om man jämför original och återgivning får
man lätt uppfarmingen att colken här associerar fritt och broderar ut.
To lkens kommentar till en sådan observation av sin egen colkning
var atc han associerade friare när han översatte rill svenska, eftersom
detta är hans m odersmål. Om man granskar en längre sekvens av
radio intervju n flr man ert annar intryck. De delar av inledningen
(rad 125) och slutet (rad 133) av rolkens ym ande i utdraget ovan delar som allrså inre hade någon direkt motsvari ghet i Jeltsins tal svarade precis emot jo urnalistens fö regående fråga. Den avsl utas "är
derra verkligen inte överord ?" (rad 109- 110).
Det visa r sig vid analys av hela den rranskriberade intervjun att
tolken frekvent återanvände lingvistiska res urser från tidigare i samtalet, framför alle i sina återgivningar på svenska, d. v.s. översättningarna av Jelcsins ycrranden. När han ralade å Jelrsi ns vägnar kunde han
allrså hämta lingvisriskr material från journalisternas frågo r och även
från egna ridigare yttranden (på svenska). Dessa ord och urrryck
kunde fö rmedla någo t "underförsrått", men behövde inte ha någo n
direkt morsvarigher i der som Jelcsin jusr sagr. Tolkens årergivningar
underlättade på detca särr, för samralsparrerna så väl som fö r rad iopubliken, att fö rstå hur frågor och svar hängde iho p. Tolkens bruk av
nyligen använda lingvisriska resurser kunde också förm edla incrycket av att tolken var noggrann med ö versäcmingen, samcidigr
som det kunde verka som att incervjupersonen var en uppmärksam
samralspartner. Genom återanvändning av lingvisciskt m aterial bidrog tolken ri ll art upprätthålla ett intryck av intervjun som en sammanhängande, planerad, gemensam, akci vicer (Wadensjö, 2000) .
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Iakccagelsen går i linje med tidigare observationer (c.ex. Wadensjö
1992, 1998) av dialogcolkens samordnande funkcion i samtal. Tolken
reglerar med nödvändighet samtalets progression enbart genom att
ca varannan calarcur. Ecc samtal kan dock bädda för, eller locka cill en
rad olika typer av samordnande iniciaciv från tolkens sida. Tolkars
tendens acc skapa sammanhang rycks ibland förstärkas i proportion
cill deras avsaknad av ansträngningar i den riktningen från de a ndra
delcagarnas sida. Om Jel tsin och journaliscerna inte var inriktade på
att etablera direkc kontakt kan decca allcså ha förscärkc colkens posicion som mellanhand.
3.2. Förväntningar och anspråk
Ganska exakc 11 å r efcer radioincervjun, i mars 2001, läc jag Lars
Borgnäs lyssna på min kopia av den. När jag bad honom kommencera vad han hörde uccryckce han en v iss besvikelse över acc han inte
hade ställe m er än en enda uppföljande fråga, act han och hans kollega låric Jelcsin oscörc ucveckla sin syn på sakernas tillstånd i Sovjetunionen, närmast i form av kommunikeer. Detta ville han förklara
m ed att e n tolkad intervju innebär en bristande direktkontakt. " I en
vanlig intervju mjölkar man fram mer ur svaret, ställer ytterligare frågor". " Den colkade intervjun ger Jeltsin mycket större möjlighet att
ge d e svar han vill så att säga och sedan slippa undan. " 'Tolken är
som en buffert mor intervjuaren."
Man kan nacurligcvis undra om Erikssons omedvetet eller medvetet "snällare" version av Jeltsin påverkade intervjuarna acc ställa
"snälla" frågor. Som tidigare nämnes rörde nästan alla ect nytt ämne,
var all tså inte uppföljningsfrågor. Många utgick från något Jeltsin
sagt vid ett tidigare tillfälle, eller skrivit om i sin bok. De skulle alltså
ha kunnat förstås som begäran acc mocivera och klargöra relevan sen
av det tidigare uttalandet. Jeltsin tog dem snarare som invi ter act avge
expercuclåtanden. Tolkens indirekth et kan dock ha givit reporcrarna
intrycket av act Jeltsin svarade upp mot deras indirekta begäran.
Man kan fråga sig om en annan svensk version av Jeltsin, utan gard e ringar, med färre specificeringar där originalen varit e llipciska,
uca n visst återbruk av ord och utcryck som intervjuarna kunde känna
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igen från sina frågor o.s.v., hade lockar fram en annan, tuffare
intervjuscil. Dec är narnrligrvis möjlige, men alls inte giver. Jeltsin var
vid denna ridpunkc allmänt respekterad, och mycket hopp om förbättri ngar och förändringar i Sovjet ställdes cill honom i såväl öst
so m väst. Borgnäs minns att han och hans kollega hyste respekt och
beundran för Jeltsin som oppositionspoliriker. Den posiriva bilden
rycks ha blivir bekräftad. En annan förvänta n so m Borgnäs rycks ha
fån förstärkt i Jeltsinintervjun är den som gäller tolkad e samtal. Att
han inte etablerade ögonko ntakt med intervjupersonen förklarade
han med art "i det här fallet skulle vi ju gå helt via tolk". Detta faktum rycks ha transformerat tolkn ingsramarna inte bara för hur intervjun skulle gå till utan även för betydelsen av det ömsesidiga intresset
och upp märksam heten. Vad som i vanliga intervj uer skulle ha uppfatcats som täm ligen provocerande frå n en intervjuperson beskrev
Borgnäs fö r mig i positiva ordalag: "Jeltsin - bara en parentes, en rätc
kul grej-Jeltsin hade den tekniken art -han hade en oerhörd arbetskapacicec - att när han hade sagt ett svar, och det skulle gå vidare via
tolken, så var d et en lång paus och han lurade huvudet bakåt och
blundade" (... ] "Det verkade inte alls hänsynslöse, utan just väldigt
professionellt alltså."
Den arciryd till art tala via rolk som Borgnäs gav uttryck för i min
intervju ger berydande giltighet åt källspråk-målspråk metaforen.
Det rycks uppenbart atc han inte uppfattade Jeltsin och sig själv som
deltagare i sam ma samtal.

4. Sammanfattning
V id d ialogrolkning hamnar ett visst ansvar for art koordinera samtalet, interaktionsord ningen, med nödvändighet hos tolken. Beroende
både på tolkens vana och kunskaper, och på deltagarnas attityd till
att tala via colk, kan ansvaret utformas olika. I den aktuella intervj un
överläts ett berydand e ansvar för samordningen till personen i mitten. Tolkens roll so m Jeltsins mellanhand i d en ovan diskuterade intervjun rycks därför ha haft stor betyd else för bilden av honom som
reflekterande och kommunikacionsinriktad person som där skrevs
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fram och förstärktes. Det vore dock en grov förenkling acc förstå
Jeltsins relative modesra framtoning på svenska som tolkens "fel" eller, om man så vill, "förtjänst". Jeltsins image på svenska var i lika
hög grad etc resultat av en kommunikativ situation , där deltagarna
ömsesidigt påverkade varandra. Förutom de rolkspecifika skäl som
angivits som orsak ovan till tolkens sätt att agera (exempelvis gällande bruker av garderingar), gavs - och cog - rolken ett becydande
ansvar fö r att skapa sammanhang mellan reportrarnas frågor och
Jeltsi ns sva r. Tolken Erikssons sätt att tolka kompenserade för de
luckor i tiden mellan frågor och svar som uppstod i radiointervjun,
och, inte minst, för den sparsamma ömsesidiga uppm ärksamheten
intervjuare och intervjuperson emellan. Att reportern Borgnäs uppfattade tolken som en buffert kan delvis ha berott på att han förväntade sig tolken i denna funktio n, delvis på att hans förväntni ngar vis
a vis intervjuobjekret tycks ha varit som icke-samcalspartner. Att
döma av hans beskrivning av Jeltsin i intervj usicuacionen, bakåclucad och blundande när han inte själv förde ordet, cycks både hans och
Jeltsins förståelse av att tala via tolk ha varit färgad av iden om tolkning snarare som en abstrakt rörelse från källspråk till målsp råk än
som en social interaktion.
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Other voices, other sources1
]AN ANWARD

I miss your broken-china voice
How I w ish you were scill
here w ich me
(Tom Waics: 'Hold on')

1.
"There was a knock ar che door and I jerked invol uncarily, adre naline
shoocing chrough me. I glanced ar my wacch: 12.25. My hearc was
chumping so hard it made my hands shake. I crossed ro the door and
benc my head.

"Yes?"
"lc's me," C harlie said . "Can I come in?"
I o pened che door. Charlie was leaning againsc che frame." 2
H ow does Kinsey M illho ne know chac "me" is C harlie Scorsoni ?
Benvenisce's famous formula "Est 'ego' qui dit 'ego"' (Benvenisce I 966: 260) cells us chac che referent of "me" is che one w ho speaks
chac very " me". And rhe one who speaks "me" is, in rhe sim plesr case,
rhe one from which rhe utterance comes forrh, rhe source of rhe
ucrerance. This is why we can'r help accribucing uccerances ro a
ve ncriloquisr's dummy.
I This anide uses marerial from a projecc which I buried in 1993. I am gratcful ro

Viveka Adelswärd, Jens Allwood, Chuck Goodwin, Linda Jönsson, Per Linell,
Ulrika Nenelbladc, Ragnar Rommecveic, and John Swedcnmark for bolts of
lighcning which helped kick this presenc incarnation ro life.
2 Sue Grafton: 'A'isforalibi. Bamam Books, 1987, p. 175.
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In this case, though, the source of the spoken "me" is hidden by a
d oor, rhrough which only his voice rravels. Bur that voice is
sufftcient. Est' ego' dont la voix dit ' ego', 'ego' is the one w hose voice
says 'ego'. Between rhe urterance and the speaker falls the vo ice.

2.
Humans, like other mammals, have both individual voices and the
capaciry ro recognize individual voices. Although the nature of rhe
capaciry to recognize individual voices still remai ns something of a
mysrery (Nolan 199 1), as does the precise nature of the ptoperries
w hich constitute an individual voice, it is dear that differences in i)
mean fundamental frequency (F~' ii) mean pitch range of F0 iii)
vo lu me, iv) voice qualiry, and v) arricularory settings may be heard as
a difference in voice (Laver 1980), and that a combination of values
on these dimensions can be idenrified, memorized and recognized as
a particular vo ice, for example a high (i), monoronic (ii), thin (iii),
hoarse (iv), and nasal (v) voice. Such a combination is most likely not
a simple list of values, bur rather some kind ofGestaltwhich remains
invari ant under transformation. Mo reover, o ther factors, such as
tempo, rhythm, and typical segmental qualities, also play a role.
Constellario ns of values on rhe dimensions (i - v) carry a lot of
o ther information, as well. Speakers are individuated with a number
of amibutes attached.
T hese attributes m ay concem linguistc and regional background.
The old notio n of Artikulatiombasis and irs phenomenological
counrerparr: the distinctive way in which a particular language
so unds, involve these dimensions, and Elen & Hammarberg (1990)
show that regio nal d ifferences rypically involve simultaneous
contrasrs in several of rhese dimensions.
The attributes may also be fairly stable social attributes, such as
gender, age, and d ass. Mean F0 isa reliable indicator of gender and
age (Karlsson 1990, Traunmuller, Branderud & Bigestans 1989),
while voice qualiry is a good indicator of social d ass (G iles &
Powesland 1975).
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The acrribures m ay also be rarher rrans1ent o nes, such as
phys iological scare, em ocio nal stare, acrirude, a nd foocing (Goffman
1981 ). A chan ge in m ean p irch ra nge of F 0 may signal a c ha nge in
acri cude or emorio nal stare (Williams & Stevens 1972, Bruce 1982),
as may a change in vol ume. A change in voice q u aliry may signal a
change of physiological srace, or a ch a nge in footing. A change in
a rticulacory secring mighc indicace a change in acrirude o r foocing
(Gazd ar 1980) . However, even here, rhe contrasrs are probably
multidimensio na l. For example, House (1 990: 11 5) co ncl udes rha r
rhe salie nt cues co em o cional scare (or mood, as he calls it) " probably
lie in the inte rplay b ecween fundamental frequency, intensiry
dynam ics, speccral c ha racteristics and voice quali ry. ".
The indi vidualicy ca rried by a voice isa socially and conrexruall y
co nsricured individu alicy.

3.
The ra nge of meanings w h ich an individual voice makes hearable,
q u a voice, all beto ng co the realm of social o r indexical m eaning
(Da hlstedt 1987, Sche re r & G iles 1979, Ochs 1992)3. M ea nings in
rhat realm are direccly geared ro the dynamics o f the speech eve nr,
indexing co ntinui ry a nd change in the idenricy of ics compo nenrs,
the ir properties and th ei r retacio ns ro each orher. Ide nti cy of sp eaker,
addressees, and embedding activicy, p ropercies of spea ker, addressees,
a nd acrivicy, a nd retarions of various kinds becween speaker,
addressees, activiryand curre nt ropica re srraightfo rward examples of
indexical informat ion signalled by ralk (a co mprehensive overview
can be found in Saville-Troike 1989).
Social meanings cypically beton g ro wha t is shown by ralk, not ro
whac is said by it, ro u se W ircgenstein's disrinction (Wittgenstein
3 As Levinson ( 1979) poincs out, G rice's (1975) nocion of con vencional implicacurc,
inferences w hich are non-cancell able (i.e. can nor be cancelled by a following
meaning of rhe san1e kind), irrelevanc 10 crurh-condirions, and decachable (i.e.
convencionally cied ro parcicular expressions) also covers precisely rhis realm of
m eaning.
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192 1). They are meanings outside of topic, whi ch need a shift in
top ic a nd footing ro beco me rhe focus of explicit agreeme nt or
d isagreemenr. In ( 1), fo r example,

(1)

Adam :
Beata:
(Ad a m :
Beata:

snygg b arre du h ar lilla gumman
nää
n ice sh ack th ou've got ba by
oh no)

the nää can not be used by Beata ro p rotest the lilla gumman relatio n
chat Adam wants ro involve her in. In ord er to do that, Beata would
need to cha nge topic and footing and say so meth ing like (2).
(2)

Beata:
(Beata:

ja e inte d in lilla gumma, gå å tvätta d ej i munnen
I'm not your b aby, go wash yo ur m outh)

In Anward ( 1997), I claimed that social meanings a re always shown,
n ever said, but I a m n ow convinced that that statem ent is too strong.
T urns mad e up si mply by ince rjeccio ns, such as (3) a nd (4), fo r
example, say rathe r cha n just show social mean ings. They may be
respo nded ro by a simple agreem ent o r disagreement, which concerns precisely the social meanings involved .
(3)

Beata:
(Beata:

usch vale
ug h)

(4)

Beata:
(Bea ta:

mygghjä rna
mosquito b rain)

What led me astray was the fact certain expressive interjectio ns, such
as ouch, are awkward to disagree wi th. H owever, this has mos t likely
n o th in g to do w ith t he distincti o n becween sayi n g and showing.
Expressions such as I have a cold are equally awkward to disagree wi th
(unless, of course, yo u are a physicia n who has just examined the
speaker). W ha t we o bserve in suc h examples as ouch a nd I have a cold
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is rarher a difficul ry or unwillingness ro challe nge assertions which
a re c rucially grounded in purely privare experiences.
Meanings produced on rhe basis of voices, rhough, are robusrly on
rhe side o f thac which is never said, bur only shown.

4.
Social meanings are not easy ro handle. Suppose I say
(5)
hej de e ja
(hi ir's me)
in a voice which a n o utside observer, w irh access ro a reaso nable
sam ple of Swedish speakers, wou ld inrerp rec as carrying che
meanings in (6) .
(6)

I ama ma n
I am middle-aged
I am upper middle d ass

In any claim rhar by saying (5) in my voice I meanr , among orher
rhings, (6), rhere a re ar leasr rhree proble ms buried. Firsr of all,
meaning presupposes a choice (Lyons 1968). 4 If rhe basic social
meaning which I inrended ro convey by (5) was (7),
(7)

I am Jan Anward

a nd I succeeded in co nveying rhar meaning, rhen rhe irems of (6) are
simply full y predicrable inferences from (7) and not independenrly
selecrable meanings. In rhar case, these items a re not differenr in kind
from the items of (8).

4 T his is nor to say thac m ore choices generate more meaning. Sce N0rretranders
1993, ch. 2.
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(8)

I have lungs
I have a larynx
I have a mourh

Secondly, full-blown meaning requires awareness, intention and
secondary intentions (Allwood 1976). Suppose C urt yawns in the
presence ofDora. The yawn may be intentional or not, and Curt may
be aware of it or not.5 If the yawn is unintentional and Curt is
unaware of what he is doing, then his yawn is just a natura! sign
(G rice 1957), interpretable by Dora as asign of tiredness or boredom,
but being communicared only in the way dark clouds communicate
a coming rain. That Curt yawned meant something to Dora, bur
C urt didn't mean anything by yawning. If the yawn is unintentional
but Curt is aware of it, then it is still a natura! sign, bur this time
interpretable to C urt himself as well. It is only if the yawn is
deliberate rhat we may safely claim rhat Curt m eant something by
yawning, for example rhat he wanted to go home. That m eaning,
however, is not properly communicated unless Curt intends his
yawn to be apprehended by Dora in a particular way, and also
intends that she apprehend his intention that she apprehend the
yawn. Only then is Curt and Dora involved in act of full-blown
comm untcatton.
Obviously, the meanings of (6), (7), and (8) are open to the sam e
range of interpretations as is the meaning ' I am tired' conveyed by
C urt's yawn. These menings may be located anywhere on a scale
between natura! meaning and meaning communicated in a fullblown man ner. Because of that, another dimension of impreciseness
is added ro the notio n of social m eaning.
Thirdly, finally, labels. All the labels used in (6) are disputed , both
in social theo ry and in social practice. W hile they may seem the
correct labels to use for an outside observer trained in a particular
framework of sociological theory, their relevance to a flow of
5 T he exisrencc of intenrional behavior of which one is unaware is of course
conrroversial. See further disc ussion below.
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inceractio n may easily be denied by other observers, not to speak of
the parties ro that inceraction chemselves (for pertinenc discussion,
see Ancaki & Widdicombe 1998).
In summary, social meanings, such as chose in (6), are deeply
problematic, both with respect ro what is communicared and wich
respecr ro how iris co mmunicated.

5.
Voices, cheir so urces, and the speaker idenciries rhey index are
however inescapable aspects of spoken inceracrion. 6 In any
conversation, I must be aware of my own voice, the voices of others
and rheir sources, and the way chese voices and so urces 'populare' rhe
co nversacional room. O rherwise, I can'r log inco che rurn-raking system under way, and hence will be excluded from rhe conversarion.
While ocher social meanings are concext-dependenc and even in a
relevant concexr elusive and negotiable, the basic meaning of
individualiry indexed by voices and sources appears to be secured by
the very nacure of conversation.
Rolf Lindgren kindly drew my atrencion ro the following
pertinent example and described his and other peoples' experiences
ro m e. Divers inhale heliox, a mixcure of helium and oxygen, to
make diving easier. If you inhale some heliox and then start talking,
a curio us effecr appears. Since sound cravels faster in helium than in
air, what you hear is a speed ed up version of yo ur own voice. You
sound somewhat like Donald Duck7 • This is of course starding, buc
what is really unpleasanc about the experience is that yo u can'c switch
off chat strange voice coming from you. The gas must leave your
respiratory system before your vo ice can revert to normal again.
For a Aeeting moment you sense chac someone else is speaking
from within you.

6 Exre nding rhe norio n of voice ro signed inreraction and wrirren inreraction (cf
Engdah l 1994) is not an easy matrer and must be dcalt w ith separarely.
7 A conc rere example can be fou nd in rhe movie 'Sphere'.
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This element of horror, of the Freudian Unheimliche, in the
experience stems from the fundamental role of the voice for our selfi mages. In any conversation, I can't help hearing at least my own
voice and being deeply affected by what I hear. My vo ice is both one
of my most intimare parts and a crucial ingredient of o ne of the
prorecting environments of the self described in detail by Anzieu
( 1995, 2000): the 'sound envelope' of the self (envelo pe sonore de soi;
see also Anzieu 1979). This is the so und environment in which a person feels relaxed and at home. It is composed of rhat person's own
vo ice, the voices of significant others, and other familiar and
reassuring so unds. Anzieu notes that this might be the earliest
protecting environmenr of the self rhat there is, constituted already
in utero. This notion is strongly corroborated by research on early
speech perception 0 usczyk 1997, especially p. 208 - 2 11 ), which
shows rhat from the very start, our remembered experience of
language is srructured in terms of voices and occasions.
It is not hard to imagine what adisruption ofyour sound envelope
would mean. What if your husband/wife/ partner woke up one morning wirh a new voice, or with your voice; what ifyou found yourself
late at night with a new voice, or somebody else's voice8 . How would
this affect you? W har would be worst, the discovery of a new nose on
you or rhe discovery of a new voice from wirhin you?

6.
What happens in the heliox experience is of course that voice, source
and individualiry come apart. Someone else's voice is suddenly
coming from the place where a few moments ago only you were livi ng. A change in voice rhus introduces another party ro rhe ongoing
conversarion, another individual, or, for shorr, another I. However,
in rhe heliox case, rhis change of I is not linked to a change of place.

8 Cf. che following haiku by Ocsuji ( 188 1 - 1919): I do noc recognize I my own

voice I chis wincer nigh1.

134 Jan Anward

The voice of the new I is com ing from the place of the old I, rhus
c reating a problem.
We ca n make sense of this in terms of the following principles,
each of wh ich has two pares, one dealing with cha nge (a), and the
othe r with continui ty (b).

AV

a. Another voice introduces another I
b. Same voice maintains same I

AS.

a. Another so urce introd uces ano ther I
b. Same source mainrains same I

By AVa, a new I is introduced by rhe heliox voice. By ASb, however,
t his I is rhe sam e as rhe old I who was speaking before rh e heliox voice
came on, since the source has not changed.
There are several ways in wh ich this p aradox can be resolved. But
flrst some furrher conceptual labor.

7.
For Bakhtin, individualiry is grounded precisely in the un ique place
that each person occupies (two p ersons can of co urse not occupy the
same p lace ar the same time) and rhe unique perspective this place
affords (Bakhtin 1986, C lark & Holquist 1984, ch. 3).
However, a crucial insight by Bakhrin is that individuali ty must
be recognized ro come inro existe nce. O nly when the unique ness of
a person's place a nd perspective is conflrmed by another person, is
indiv iduality realized. That is why dialogue and answer are so
essential ro Bakhtin. It is o nly t h ro ugh a n action rha t is uniquely
issued from a place and perspective a nd a p rop er answer ro that action thar a perso n in that place and with thar p erspective arcains social reality as an indi vidual. A proper a nswer ro an actio n gua ranrees
rhe uniqueness and indispensability of rhat actio n, because che
answer could no t have occurred, if rhe action had not occu rred. If the
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action furrhermore is uniquely issued from rhe place and perspecrive
of a cerrain perso n, then individuali ry of that person is secured.
The place which confers individualiry on a person is rhus not an
abso lu te place, bura relative place, in our terms, a source from which
a flowing of alceriry is experienced by another individual.
Likewise, as Miller (1989) argues, rhere is no such rhing as an
absolute voice. A voice only exists as heard by someone else and it
carries individualiry only by being recognized by someone else as rhe
voice of a separare individual.
This relarional narure of voices and places fits into a learning scenario where a learner modds her/his speech on thar of a significanr
(m)other, bur with a difference, which, once it is accepted, secures
both rhe individualiry of the learner and rhe individualiry of rhe
mode! (Anward 1990). In rhat kind of scenario, the I:s indexed by a
vo ice or a so urce, in accordance with AV and AS, are from the very
beginning positions in a field of relarionships.
This learning scenario also combines well with rhe exemplar
rheory of Jusczyk (1997) and Anzieu (1995, 2000), and its narural
consequence, a conception of linguisric experience as a network of
token utrerances (Anward & Lindblom 2000). In such a conceptio n
of linguisric experience, utterances do not have autonomous
properries. Rarher, each member of the network is structured by the
who le network. Similariries with orher members of the network, as
well as crucial points of concrast, affords segmentation of utterances
into units with syntagmatic and paradigmatic relations ro orher
units licensed by rhe network.
What emerges then isa conception oflinguistic com petence as access ro a network of sequencially organized, authored, and voiced
utterances, which may be reused and recombined at new occasions
for talk.

8.
The nature of this linguistic competence is such that a speaker can
produce a new tum ar talk in a voice which is heard as another voice
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rha n her/ his own. In rhis, speakers h ave a choice. A speaker can
choose no t ro remin he r/ his normal voice and insread rune in anorhe r
voice, as in rhe following example, from Nordberg (1984 : 16), where
a boy- call h im Fra ns - shifrs from h is n ormal vo ice roa girlish vo ice
(in italics), w hen d escribing rhe atrirude of rhe girls he is ral ki ng
ab o u r:
(9)

Fra ns: .. . ca tag i killarna så här bara å rycka opp dom
kom här å dansa annars fl r d u stryk
vet du dom va helt vi lda på rom
(Frans: .. . g ra b rhe guys like rhis and jusr pull rhem ro rheir

feer
come here and dance or you 'LI get hit
yo u know chey were complecely wild a r chem)
M o reover, rhis shifr of vo ice and rhe ch ange o f speaker identicy ir
indexes are clearly intended and rhese intentions are also inte nded ro
be apprehended , o rhe rwise rhe conrrast in refere nce b erween rhe ftrst
and rhe second token o f du (you) would no t be recog nizable. Thus, a
n ew I can be inrroduced inco a n inreraccion by means a voice shifc, in
acco rdance w ich AV, in a manner offull-blown communication.
Bur fro m whe re d oes rhis new I speak? Again, we seem ro be fac ing
che problem rha r a c ha nge in vo ice is not accompanied by a cha nge of
source. However, in chis case, unlike in rhe heliox case, chere is a
scraighcforward way o ut. As Adelswärd (2000) points o u c, neicher
addressees no r speakers need actually be present in an o ngoing
sp eech evenr. A srre rch of sp eech populaces a co nversacio n al sp ace
no r only w ich parcicipa nrs in the speech evenc, as we ha ve seen, bur
also wit h topical events and rheir panicipa nrs, a nd such copical
p a ni cipa nrs can be casc in che roles of sp eaker a nd addressee, as
d emonsrrared in decail by, amo ng orhers, Ta nnen ( 1989) a nd
G i..inthner (1998) . In (9), Fra ns sers inro mo tio n no r o nly himself a nd
his addressees b ur also the girls and rhe boys he is calking ab o uc, a nd
in rhe strecch of sp eech in i tafics these ro p ical participa nts a re cas t in
che roles of speake r and addresse. When chat strecch of speech is
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spoken in rhe voice of one (any) of rhe girls, a new I is inrroduced,
w ho is ancho red in a ropical parricipant, and who is speaking from
the ropical place of rhat participant, addressing another topical
partici pant, one (any) of the boys.

9.
What happens ro 'real' participanrs in the speech event, when t he
roles of speaker and addressee are amibuted to topical participants,
when , in Adelswärd's terms, topical participants are made into
virtu al parti cipants in the speech event?
T here isa long and multifaceted t raditio n which appears to claim
t har in a situation where a real speaker shares a speech event with a
virtual speaker, the vi rtual speaker d eprives rhe real speaker of parts
of her/ his speakerhood (Banfield 1982, Goffman 1981, Sells 1987,
Levinson 1989). A monolithic real speaker o f an ucterance is typically
attribuced the roles of (i) source (Sells 1987), the one w ho accually
speaks, a. k.a. speaker (Banfield 1982), animato r (Goffman 1981),
and transmitter (Levinson 1989); (ii) author (Goffman 1981 ), the
one who chooses che words of the urterance, a. k.a. fo rmulacor
(Levinso n 1989); (ii i) pivot (Sells 1987), che o ne in w hose perspeccive
che urterance is formulated; (iv) self (Banfield 1982), rhe one whose
cho ughcs and feelings are expressed by the utterance, a. k.a.
motivator (Levinson 1989); and (v) principal (Goffman 198 1), the
one who is responsible for the conrribucion che utterance makes to
che ongoing conversacion. The traditio n I am referring to now seem s
co ho ld chat che relationship becween real speaker and virtual speaker
wich respect to chese roles isa zero-sum game, chat w hatever roles che
real speaker loses are gained by rhe virrual speaker. In (9), for
example, rhis would mean rhat Frans, in rhe italicized stretch, would
be totally eclipsed by the girl he lecs appear as speaker in chat st retch.
I believe that t his view of the relationship becween real and vircual
speakers is too sim ple. Consider, for example, a problem which
appears in acting and w hich can't seem ro even receive a proper
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formulario n unless we allow for a more co mplex relarionship berween real and v irrual speech evenr parricipants.
Suppose you play, say, Hamler and adopr a voice rhar firs rhe role.
Then, by AV, it is Hamler, not you, who says " ro beor not ro be", a nd
all rhe rest. And by rhe merhod of reconciling AV and AS which I
have already d escribed, it is H amler, not you, who is rh e source of
rhese utterances. In rhe rhea rrical contexr, yo u ARE H am ler. Bur a re
you also still yourself in rhar conrexr?
T h ere seem ro b e several answers ro rhi s quesrion. One way is
chosen by acrors such as rhe late Perer Sellers. Su ch acro rs indeed tend
ro ecli pse rheir our-of-role individualiries and equip all their role
ch a racrers w ith distinc r individualiries, co mplere wirh disrinc rive
vo ices a nd accents. In rhe case of Peter Sellers, just rhink of inspecro r
C loseau or dr Srra ngelove! This is a risky way, rhough, precisely
because rhe acror's own individualiry is eclipsed in all ficrional conrexts, which rums his o ur-of-role individualiry into just anorher
indiv idualiry in a huge reperroire of indi vidualiries. Every display of
ind ividualiry wi ll rhen involve a choice among a number of availa ble
individualiries, each one of which wi ll have ro b e strongly framed in
ord e r ro be correcdy inhibired or selecred in a parcic ular contexr. If
fra ming for some reason is weakened beyo nd a cerrain point, rhere
wi ll be comexrs where several individuali ries are available, and it wi ll
be impossible ro cell which o ne is rhe appropriare one in rhat comexr.
I ndeed, rhis appears ro be whar acrually happe ned ro Peter Selle rs.
During rhe lasr years of his life, he complained rhar he no longe r
knew which vo ice was his. 9
Bengr Nordberg has pointed our (p.c.) rhar a norher way is chosen
by acro rs with highly disrincrive voices, voices which are h eard
rhrough every role rhey play. The late Swedish acro rs Anders Ek and
Ernst-Hugo Järegård are cases in poinr. Nordberg proposes rhar rhis
co uld be inrerprered as a defense againsr fic rional vo ices. By m aking
your our-of-role vo ice heard rhrough rhe voice of your roles, you
rerain your presence in all conrexrs, reducing effecrively rhe salience
9 According toa Swedish newspapcr arride (which I fo rgor to save) .
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of all your flc tio nal voices. By speaking in rwo voices simultaneously,
you are neither H amlet no r Anders Ek, but Anders Ek playing Hamlet.
A chird way may be ro wichdraw individualiry from yo ur ro le characters, by ado pcing an impersonal voice rhac can not be miscaken for
anyone's individual voice, fo r example the Swedish "routine cheatre
vo ice", described so vividly by Katarina Frostenson as "a not
infrequently slightly chuckling to ne of voice with m any, roo many,
emphases and peaks". No acror who ado pts rhis kind of voice will
have any problems of keeping it apart fro m her/his own voice.
T he problem of enacting someone else and retaining (or not
reraining) yourself is no t limited to professio nal acting, but arises in
all cases where a real participant Jets a virtual speaker appear, cases
such as (9). A conjecrure I would like to m ake is that people normally
do not in such cases go for a Peter Sellers strategy but are content wich
an Anders Ek strategy or even a 'bad accing' strategy. 10 Another voice
would, in o ther words, be a mo re optimal strategy than another's
vo1ce.
H owever, there could be no choice among these stracegies unless
real participants retain rheir presence in che speech evenc, even when
rhe speaker role is taken over by a vinual participant. In rhe ze ro-sum
rheory, which only allows fo r o ne distributed I, it is not even clear
where the dilemma would arise.

10.
O nce we have allowed for real participants ro co-exist wi th virrual
participants in a speech event, it becomes possible to ask which social
relatio ns among rhem are introduced and maintained by speech. A
funher drawback w ith the zero-sum theo ry of speaker roles is that
rhe only social relation imaginable in that rheory berween a virtual
speaker and a real participant is rhat of (partial or complete) possesI 0 For some suggesrio ns whac would conscitute a no n-theatrical rourine acting
voice, see Klewirz & Couper- Kuhlen 1999.
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sion. T his m akes rhe rheo ry peculia rly asocia l. Moreover, rhe
relario nal naru re of voices and sources which I have insisred o n
rhro ughout rhis a rticle is com plerely !ost.
A sim p le alte rnati ve rheo ry goes like rhi s. W henever a new I is
inrroduced , virtua l o r not, by a new voice o r a new sou rce, o ld
participanrs do no t m el r away, parrially or completely, bu t just stay
o n. W h at rypically changes is instead partic ipanr roles. A new speaker w ill ofren rum a previo us speaker inro a n add ressee or a n
overheare r. Thus, in my analys is, rhe girlish vo ice in (9), by
incroducing bo rh a virtual parricipanr and a new sp eaker, al so
inrroduces a new addressee, one of rhe boys, and tums rhe previo us
speaker, Frans, a nd his addressees into overheare rs. T hus, in keep ing
wirh rhe relario n al nature o f voices a nd sources, I rake AV and AS ro
be p rinciples wh ich m odi fy e nrire parricipario n fra mewo rks.
Anorhe r exam ple m aking rhe same po inr is ( 10).
(10) Collum
Eva:

å den vårdam han sa a n d e e ju fö r fäv: lir.
hon skulle h a dö tt för,

Ivar:

ja just

Eva
(Eva:

ert år sen .
and rhar inte rn h e said iris just roo bi:!d.
she should h ave died ,

Iva r:
Eva

absolurely
a year ago.)

Example (10) is a stock example of repo rted speech. We have o nly
o ne vo ice involved he re, rhar of Eva, bu r rhe re isa rep orring stretch ar
rhe beginni ng of Eva's rurn (den vårdarn han sa att) which sers up
a norher source, a top ical source, fo r rhe srrerch of speech following

att.
H owever, nore rhar Iva r, w ho is rhe add ressee of Eva, not of rhe
intern (rhe intern is ad d ressin g Eva), responds pos irively to w hat the
intern says. H ow ca n we understand thi s? Again , we need rhe
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assumpcion chat whac changes w ich the introduction o f a virtual
participant is che entire participacion framework. What Eva in fact
does in (10) is deliver che moral of a story she has been celling. Bur
instead of form ulating it herself she puts it in che intern's m outh,
ad dressing her top ical counterpart, i.e. herself in t he topical world in
which she shares w ith the intern. And since the rop ical Eva aligns
w irh che intern and the speech evenr Eva aligns with the ropical Eva,
it is entirely rel evant for her speech eve nr addressee, Ivar, co hear
himself being addressed by che intern.
In chis case, chen, che speaker roles i - vare no t split up inco cwo
sets, where one set is attribuced to Eva and one set is attribuced to che
in tern. lnstead , each of chese roles is discributed over a number of
parcicipants, boch real and vircual. Boch che intern and the speech
event Eva are source, autho r and pivot of the strecch of repo rced
speech, and all fou r parricipants are self and principal of chac strecch
of speech.
In (9), in concrast, Frans and his addressees are turned into overhearers by che appearance of the virtual speaker and have chus no
respo nsibilicy for whac is going berween the gir! and the boy. The
collusion established berween che girls and the boys (the boys
obvio usly have some responsibilicy fo r the way the situation is finally
d efined) is not shated by Frans and his addressees, who rather can
forma team of 'shocked' bystanders.
ln both cases, rhere is no need for split speakers. A fully worked
out dialogical analysis, across tums and within tums (Linel l 1998),
reveals both che ream fo rmations characteriscic of egalicarian
divisions of saying (Anward 1997) and the more monolithic speaker
positions of monological discourse, w itho ut having ro introduce
parricipant ro les beyond the ordinary ones of speaker, addressee, and
overhearer, and w ithout having to reduce the rather complex social
relations established and maintained by speech to so me kind of spiritual possessio n.
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11.
We are now ready ro ger back ro che horro r in che heliox experi ence.
The re are cwo moments ro chis aspecc of the experience. Firsc, chere is
che u nexpecced change of voice, c reaci ng a moment where rhe I does
not recognize itself a ny lon ger. This is not an uncommon experi ence.
Using Mead 's (Mead 1934, c h. 22) disrincrion becween rhe'I' , rhe
spontaneous agencive self, and rhe 'me', rhe T of a moment ago, the
object of rhe l's self-reflection, we can say rhac in su ch an experience,
an asp ecc of t h e I is revea1ed in the me which the current I had not
expected . I am surprised by my me. 11
There are several ways of handling such an experience. One way is
simpl y ro accept wharever comes from the I and gets m ani fest in the
rne, wichout borhering roo much abou r how it got rhere. I rhink thi s
is the attirud e taken by Rimbaud in his farnous seer letter ro Paul
Demeny (R.imbaud 1871 : 219): "Car JE est un a utre. Si le c uivre
s'eveille clairo n , il n'y a rien d e sa fauce. Cela m'esr evident: j'assisce a

I' eclosio n de ma pensee: je la regarde, je I' ecouce: je lance un co up
d 'archec: la symphonie fait son remuemenc da ns les p rofondeu rs, o u
vienc d ' un bond sur la scene." If we want ro go dull again a nd relace
chis way ro rhe notions of linguistic experie nce a nd linguiscic
compecence I have just elucidaced, we m ay say that the possibiliries
implicated in a necwork of srored ucte rances are so vasc rhat linguistic
surpri ses are bo und ro come ro everyone.' 2
A n orher way is ro amibure unexpecred asp ects of rhe I, rypically
sli ps of che ro ngue and ocher 'misrakes', ro momen tary mechanical
m alfunccio ns, cem pora ry lap ses, which can be framed and repaired
in such a way rhac rhe competence and normaliry of rhe self are not in
d an ger (Goffman 1981 ) . Such a mechanization of the body seems tO
be a bas ic defensive stracegy when individual integriry is threacened . ' 3
11 For a modern variation on Mead's rheme, see N0rrecranders 1993.
12 For a famous idealizarion of such surprises and a corresponding devaluarion of
ordinary sclf-maimaining talk, see Novalis 1798.
13 For an exueme case, Joey rhe mechanical boy, who believed h imself ro be run by
a machine, sce Berrelheim 1976. and also Scrang 1995.
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A rhird way is to alienate rh e unexpected from the I, by amibuti ng
it to another I which som ehow is speaki ng 'in' or 'rhrough' the old I,
from a separate place 'inside' the place of the old I or o n a channel
being somehow relayed through the place of the old I. The Freudian
Unconscio us, spiricual possession (our old acquain tance), and divine
inspiratio n belong in rhis category.
In the case of a foreign, strange voice, as in rhe heliox experience,
all of these optio ns are available. It may be your 'real' voice finally
rising co the surface (Odrischinsky 1989), it m ay be the result of a
mechanical m alfunction (in th is case transparendy related to the inhalation of heliox), o r it may be someone else or som ething else
speaking in o r through you. Of these options, the first and the
second fa il co introduce a new I, either because the new voice 'really'
belongs to the old I or because the new voice is just the result of a
temporal discurbance of the old I.
Alienation, the third option, however, opens the doors fora new I
and the next moment of horror in the experience, which is the
questio n we have already posed: from where, more precisely, is the
new I speaking?
We have seen how trouble arising because a new voice is
ap parendy coming from an old source can be resolved by anchoring
rhe new voice in a ropical parricipant anda ropical place. This holds
not o nly for overr voices bur also fo r voices you hear in your m ind . As
long as they can be anchored in remembered people and places,
voices and sources still line up as they should.
Om ni present aspects of the I, such as the Unconscious 14 or one's
conscience, and o mnipresent parricipants in the daily li fe, such as
God and other spiricual powers, provide other possible anchors for
new voices, both overt and in your mind. Provided an appropriate
wo rld-view, yo ur incegrity will not be threatened by spirits speaking

14 M iller 1989 argues though - on dubious grounds, I believe - chac rhe
Unconscious can have neiche r gaze nor voice, since, for him and for Lacan , che
Unconscious is essencially non-relacional.
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chro ugh you o r God reveali ng his plans ro you in the privacy of you r
soul.
lr is o nly w hen vo ices become free-floacing, devoid of possible
ancho rs, as in psychosis (Sechehaye 195 l) and in dementia, thar rhe
horror becomes unbearable, for in that kind of experience, che o nly
rational explanation is of course rhar your self has been taken over by
som eone unknown or by somerhing unknown, speaking fro m a
place you really can't locate.

12.
T he principles AV and AS, in conjuncrion with a richly articulared
dialogical approach ro linguistic experience and practice, allow us ro
map in rather great derai l chose fascinaring domains of human
linguistic experience which are connected wirh the m any ways of rhe
human vo ice - commo n objects of wo nder fo r V iveka and me.
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2.

Berättande och moral

Berättandets sammanhang:
samtalpå ett dagcenter for äldre
PER

LINELL

& N ATASC HA K o ROLIJA

Vi befinner oss på en s k dagverksamhet för äldre människo r' . D agverksamheten sker i kommunal regi och innebär an de äldre, som i
allmänh et är över 80 och ofta bor ensamma, komm er tillsammans på
dagtid. Ett av de viktigaste syftena är just att de ska få tillfälle att
umgås och sam tala. I vårt första exempel är det tre äldre damer, en
äldre man och en "perso nal", so m samtalar vid kaffebordec. I
excerpten här är bara cvå av damerna, N ina och Ilse, aktiva tillsam mans med Erika ("personal"). Man talar o m ensamheten på gam la
dar; "det är inre räccvisc".
(1)

2
3
4

(TemaK : NK : ELD : 3 : 925) 2
Nina
så s~ Ja så si tter en ensam här å
Ilse
ja . j~s· da
(1 . 2)
de e inte ratt
Nina

~ggler

I Marerialer som nyrrjas i denna uppsars är insam lar i en m ellansvensk kommun,
ino m ramen for projekret "Samralsform åga h os personer med Alzheimers sjukdo m" med sröd från Axel och Margarer Ax:son Johnson s Srifrclse for Allmännyrriga Ändamål (Per Linell). Hela korpusen med dagcen rersamral m ellan äldre
omfauar 2 1 samtal, varav 13 med den grupp varifrån våra exempel hämtats. Se
vidare Korol ija ( 1998, 2000).
2 Transkriprio nen är en något förenklad varia.nr av gängse srandard för
Conversation Analysis (CA) . .Understrykningar m arkerar (betonad stavelse i)
fokusbeLOnade ord, VERSALER anger osedvanligt hög ljudsryrka, [ (klamrar)
ovanför varand ra anger var överlappande tal börjar, 0 0 omger ral med låg volym
(r.ex. viskningar), < > omger långsame ral, >< anger snabbt tal, • •omger tal
med skrarr i rösren, " " omger ral som sägs med en annan röstbchandling än
talarens normala (vokalt markerade cirar, r.ex. 1: 16), §-§ betecknar harkling, »
berydcr att ymandet forrsärrer utan paus på ny rad.

15 1

5
6
7

Ilse

näe

Erika
Nina

de e i n te rättvist du
näe han där 2ppe ja vet ju inte hur han styr me
oss
de [f!nns ingen han där oppe heller

(0 . 2)

8
9
10 Ilse
11 Nina

12 Nina
13 Ilse
14
15 Nina
16 Ilse
17
18 Erika
19
20 Ilse

21 Erika
22 Nina

23 Ilse

24 Erika
25 Nina
26
27 Ilse
28 Nina
29 Erik a
30 Il se
31 Nina
32 Ilse
33 Nina
34

35 Nina
36 Ilse
37

38 Nina

((XX XX)

de

s~

[ja till[ å ja fick en örfil •utav min mamma*
*ha haha• *ja dQk[i bordet *
[de fick <de f i ck j a m~ du>
då kom min far så sa han "slåss ni här?" "näe" sa
ja ((f nissar tyst))
<han där nere då?>
(0 . 5)

va?
<han dä: nere då?> va heter han?
han? jaså [h~n me stort ef f
[han
ha :
*he he he h e*
(2 . 0)

ja : han där nere de finns i ngen där heller
*nä he he*
tror du inte?
näe då
nähe
de e bare j2rd de
de ä
(3 . 0)
ja tror inte att de finns nån av dom där
=nähe (.) ja fick en Qrfil genom d~ att ja sa att
de finns ingen där n~re h~ller
ja : a

39

( 1. 0)

40 Nina

ja hade ju en religiös m2rsa

41

( 1. 0)

4 2 Ilse
43
44 Nina
45 Erika

j~

men de va min mamma m~, religiQs men örfil
kunde h o ge [så de gick ordentlit
[ja dä : : e (0 . 5) hängde inte fast
ja . i vilken kyrka va hon m~ i då?

l den här uppsatsen använder vi store utrymme åt många och långa
samtalsutdrag. Syftet är bl.a. att illustrera det vardagliga berättandets
poetik (Tannen, 1989). Det finns många inslag i samtalen som är
drastiska, humoristiska och rörande, och samtidigt är de typiska för
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kaffebordssamtalet på dagcentrec ifråga och kanske delvis for samtal
mellan äldre i allmänhet, där man påminner sig och återberättar saker man upplevt och jämför nu och då. Här ska vi se på hur anekdoter återanvändes och fundera kri ng vad berättandet har för funktioner i de äldres samtal.
En central del i (1) är historien om hur Ilse i sin barndom fick en
örfi l av sin religiösa (sryv)mor, när hon sa arc det inre finns "nån där
oppe" (rad 10-1 7) . Som vi ser följs denna miniberättelse av en sekvens om "han där nere" (rad 18ff) , en ropik som ger Ilse chansen atc
nämna att hon fi ck en örfil också när hon förnekade dennes existens.
Själva anekdoten om (den första) örfilen återkommer fyra-fem
gånger i vårr materi al från samtalsgruppens olika samtal. Kärnan i
anekdoten är densamma, men detaljerna varierar. Sättet att komma
in på den varierar också. Excerpt (2) är en annan variant, hämtad ur
ett samtal en annan dag:
(2)

1
2
3
4
5
6
7.
8
9.
10
11

(TemaK: NK: ELD: 4: 456)

Nina
E:ri ka
Nina
Il se
Nina
Erika

(21s) ((man äter och dricker))
mm 0
( 9 . 0) ((fortsatt ätande och drickande))
tyst de vart !
*he he* ja skulle säja desamma
dä ä de du, när ingen s~er n åt
=när inge n s~jer nåt *hja*
de gic k e n ~ngel genom0

( 0 . 7)

Erika
Nina
Nina
Erika
Nina
Il se
Nina
En. ka
Nina
Il se
Nina
Il se
Nina
Erika

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 Il se

[va ä de dom s~jer?
[va?
vadå?
<de gick en ~ngel [genom-?
[genom rummen genom r ummet
=mm
0
tror inte de finns nån ~ngel
t ror du 1nte?
n äe
0

va?

ja tror inte de finns nåra
n äe då
jo såna me be framför
0
ja-ha 0

~ngla r

( 1. 0)

*he he* *odeo sa ja åt min mor* en gång at t,
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26

27 Nina
28 Ilse
29 Erika
30 Ilse
31
32
33
34

milde !h!mmel, >hon va ju religiö-< vilken>>
[*ha ha*
»Qrfil j~ f ick
jaså?
då C(porslinsslammer)) precis d~ kom min far in
så sa han (0 . 3) han hQr de väl antagl i en (0.8) näe
ja hade h~n t å r~ se på me (0 . 8) 0 me n hi- du ve t 0
ja r~mla ner på go- ( . )på bordet vet du, eh
g~d vicken örfil

35

(0 . 8)

36 Ilse
37
38
39 Nina
40
41 Ilse
42 Nina
43 Ilse
44 Nina
45 Nina
4 6 Ilse
47 Nina
48 Ilse
49 Nina
50
51 Nina
52
53 Ilse
54 Erika

men då kunde ja i nte hålle käften då sa ja , dom
religiöse slår sina b~rn, *höll ja på å få en
till*
ja men hör du dom religiQsa e inte bättre ä n
[va d~ å j~!.!.NTE e tt dugg
näe du
tänk att ja va ja [~vskydde na ( . ) till slut•
[ja harja har sett så mycke utav dom där
mm
min mamma va ju bapt!st
ja, MIN MÄ!
jaha?
0

( 0 . 8)

men i nte far min
(0 . 8)

[*inte m!n helle r *
[gick d om till kyr kan varje sönda eller-?

I excerpt (2) berättar Ilse som synes om örfilen igen , och bara några
minu ter senare i samma samtal återkommer hon till anekdoten ytterligare en gång:
(3)

1

( TemaK : NK : ELD: 4 : 5 20ff.)

Nina

2
3

Ilse

4

Nina
Ilse
7
Nina
8 Il se
9
Nina
10 Erika?
11 Ilse
5
6

ja sa d~ till min mamma en gång , ja tror inte de
f!nns nån gud , f ick ja en s nyting
*jaha* *ha ha* ja sa precis likadant fick också
en örfil
ja:
å precis (0 . 3) när dä [ ( 1 . 2)
[*hä hä hä*
(ja sjunki" ner) så här vi (0.3) diskbänken
[mm
[mm
å prec!s då kom min far in å så sa han nslåss
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39

Ilse
Nina
Ilse
Nina
Ilse

ni?" " nae" sa j! *han va så oskyldi*
((Nina hostar samtidigt))
å gud i himmelen vicken örfil ja fick
mm
(3 . 5) ((sörplande);
men då kom hon fram ti m.E:_j "tack snälla flicka
för du va snäll" sa hon
tror j! de
(4 . 0) ((sörplande)!
för ha- §-§ "va gör ni h~r " sa han " slåss ni? " sa
( . ) s~ sa han "sl~ss ni?" " näe inte (0 . 4) näe
inte va j! vet" "sa ja"
(1. 0)

Ilse

Nina
Ilse
Nina
Ilse
Nina
Ilse
Nina
Eri k a
Nina

så kom ho fra m "tack snälla flicka va snäll du
va"(0 . 8) "j a :" "sa ja" " ska väl försöka å vare dä
mot religiQse m~" sa ja
*hä hä hä *
för de e ja som aldri har kunnat hål l a käften
[förstår du de gick inte
[hörru du dom rel igiQsa dom e inte bättre än va
d~ å j! ä
n ä nä
<inte ett sp~r>
nae
då fick[ja[Qve vill du ha mera kaffe
då fick j! e n snyting

Ännu en version finns i (4), inspelad ert antal veckor efter de föregående. Här är bakgrunden igen, liksom i ( 1), att Nina, efter ett liv med
man och barn, nu sitter ensam:
(4)

(TemaK : NK : ELD: 8: epis 48-52 ; Ylva

Nina

nu sitter man ensam

Nina
Ylva
Nina
Il se
Nina
Ylva
Ilse

de e inte rättvist
.nä livet ~ ju inte r~ttvist säjer dom
nae [men de[näe de har de al [dri v!tt
[de har de väl aldri v!r[it
[näe
de sa min mor "åt me"

(0 . 2)

2

3
4
5
6
7

8
9
10

" personal"))

(0. 2)

11 Ylva
12

hmm
(0 . 5)
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13 Ilse
14
15 Nina
16 Ylva
17

18 Ylva
19 Nina
20
21 Il se
22 Nina

23 Ylva
2 4 Il se
25 Ylva
26 Ilse
27
28 Ylva
29 Nina
30 Ilse
31
32
33 Nina
34 Ylva
35
36 Ilse
37 Nina
38 Ilse
39
40
41 Ils e
42
43 Ilse

44 Ylva
45 Ilse

46 Nina
47 Ilse

48
49
50
51
52
53

54
55

56
57
58
59
60

Ylva
Nina
Ilse
Ylva
Ilse
Ylva
Nina
Ylva
Ilse
Ylva
Ilse
Nina
Ilse

ja, då vet ja i nte var t du ska gå sa ja å söka om
du ska få rättvisa 0 sa hon°
nää
näe
(0 . 2)
prec~s

be t i ll g~d va de nån som sa te mej, de finns
ingen sa ja
*då fick du en örfil *
ja
*mm-hm-( hm*
(d ' fick j~ m~
hm
min marnrr.a va ( . ) vart #religi2s # { . ) men i n te min
far
m-hm
de va lika dant h~r du, (ho n va bapt~st
(å då <sa j~> nåt som inte
passa henne å hon gav rne en ör fil s å j~ slog i
diskbänken
aj (dö
12j o j oj
(0 . 3 )

ja sl2g me vä ldi t så här hh hh 0 (uppe) på panna •
j aha
0
0
prec~s då kom min far i n å sa
han {först)
Hslåss ni ?n (0.5) näen sa ja
0

(2 . 0)

pt
( 2 . 0)

å se n när han hade g~tt
mm
(då kom hon f r am
(då t~ck a hon dej va?
<tac
- k snä- ll a fli c ka > sa hon
ja h~ dö
(X X )

ja gör inte om de dä r e n gång till bare sa ja
nä
då e de slut
. mm
mm
då har j a ih j~l· na *tro(dde hon s~kert) HE HA HA *
du passc *på tillfället*
j~a j a va tvungen å gö re ' t
ja men tänk va stryk ungarna f ick [förr i[ja men ja hade
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61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Nina
Ylva
Ilse
Nina
Ylva
Ilse
Ylva

7i Ilse
72 Ylva

aldri fått nå ' stryk de va den här- de va min
far (0.3) som gifte 2m sej me en kärr ng föståru
[ja-aa
[ja -aa
å hon hade ~nger själv
ja [ha
[jah~ ja
nä ja sa ju aldri m- (1 . 0) ah e h (0.3) far å j~
vi kom -inte överens
till slut
näae de [ (ä klart)[de sa ja bare, ja flyttar sa ja
mm

73
74
75
76
77
78
79
80
81

Ilse
Ylva

å ja gj2_Ede"t

Ylva
Ilse
Ylva
Ilse
Ylva

när de ä så där

82
83
84
85

Nina
Ilse
Nina
Ilse

å dom pratar om den gamla g2da tiden
ahh!
de va ju fattit i Sverige så [de va bedr~vlit
[g~d så fattit de va

mm
( 0 . 5)

Jaoo

.mm
(.)

O m m an jäm fö r de olika versionerna av ö rfilsane kd o ten finner ma n
vissa skillnader. Exempelv is finns inre fad erns replik m ed i (2) (me n
jämför de t avbrutna "så sa han" i 2:3 1) , och Ilses reb elliska uttalan d en om de religiösa har delvi s olika inriktning o ch placering i (2 :367) och (3:27-8); i (4 :50) påstår sig Ilse istället ha sagt "gö r inre om de
d är e n gå ng rill". I versio n (2) förekommer inre sryvmode rns "tac k
snälla flicka" e tc.
Samta lsdeltagarna uppvisar en betydande skicklighet och rutin i
sitt berättande. D e ha r fö rmågan att hitta fram till d en centrala berä ttelsen från m ånga olika håll, beroende på vad de skilda samtalen
ha ndlar o m . Ingånga rna till berättelsen o m ö rfile n skilje r sig åt: de c
fa ktum att m an är e nsam i (1) och (4) , en hä ndelse, elle r sna rare en
icke-händelse (tystnad en ), i samtalssituatione n so m föra nled er en
re plik o m ä nglar i (2), det att be rätta rna som barn inre gic k i kyrka n
i (3) (avs nittet ej visat här) ecc. Ofra innehålle r in gå ngarna e n referens till något negati ve. Ytte rligare en ingån g ser v i i (5), där temana
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med den obefindige guden och damernas religiösa m ammor återko m mer utan att själva örfilsanekdoten aktualiseras. Erika har
nä mnt att hon sett en stor so rk uta nför dagcemrec, och de samtala nde uccala r sin enstämmiga åsikt att råttor är motbjudande, varefter
följa nde episod utspinner sig:
(5 ) TemaK:NK:ELD:3:339 (Ulla är "personal")

1

Ilse

2
3
4

Ni na
Ni na
Ilse

8

Ulla

9

Nina

10 Ilse
11 Ni na
12 Ilse

13
14 Nina
15 Ilse

til l min m2r, min mamma va *religi2s* (0 . 2) *he
he* *där [kom de ju] fram förståsc h*
[ jaha d ä va ]
j a e de hade j a ~n oc kså
"de e h~n där uppe som har 0 f ött d om 0 " 0 sa hon•
ja [så?
[vadå va [ s~ hon?
(ja dä va- du förstår
=va sa hon?
de e h~n där~ppe som har e h mena r styr så att vi
har rätter
ahh:
="ja gu bevare me va behöver vi ha rå t ter f ör" sa
j~

(0 . 3)

Nina
Ilse
Ni na

[ja då
[ja du
ja dom
ja dom

kunde han väl investera i nåt annat som e- ]
f ö rstår di religi2sa dom e ]
e <bedr 2vl i g a >
där religi2sa dom e ju inte riktit ke

( . )
0

Ulla

0

Erika
Ni na
Erika
Nina
Eri ka

va v~ dem in te , Nina?
riktit ke
ke?
kloka
jaså

näe

( 0 . 2)

24
25
26
27
28
29

j~

(2 . 0)

5
6
7

16
17
18
19
20
21
22
23

j a sa "Fr för råtter" sa

Topiken om råttor cillåter Ilse att komma in på sin " religiösa
mamma", någoc som ständigt pockar på utrymme i hennes samtal
(jfr kommentaren i 5:4) . Sekvenserna med poängen "dec finns ingen
gud" förekommer ett antal gånger i mace rialec, med ungefär samma
typ av inre copikal progression me n med olika ingå ngar. Örfilsepisodens "copikala scig" (Wibeck, 2002) återspeglar nästa n allcid
samma tankegång: tillvaron innehåller mycket negative > dec finns
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ingen gud > Ilse fick en örfil av sin religiösa mamma (när hon påpekade det) > de religiösa är bedrövliga. Likaså o ri enterar sig de o lika
variante rna mo t samma argumentati va poäng, eller "la ndmärke"
(Wibeck, a.a.), nämligen att det inte finns n ågon (rättvis) gud och
atr d e religiösa är "bedrövliga", eller åcminsro ne "inre bättre än" andra. Dessa sekvenser ä r Ilses, me n hon h ar Nina som p artner. I själva
verket påstår sig Nina ha p recis samma erfaren het (jfr 3: 1-4, 4: 1922) .
I vårt material finns ett antal andra åte rko mma nde ta nkegångar
eller ropikurvecklingar, i de enskilda falle n med samma inbäddad e
berärrelse och poäng. En är ungefär d enna (med Nina so m huvudberättare, och Ilse som understödjande medberäctare): "det ä r jobbigt att komma hem till bostaden från dagcenrret" >" man går runt
he mma i sin ensam het (som är fö rskräcklig)" > "jag borde skaffa
mindre lägenhet" (dessa top ikbenäm n ingar uttrycker också huvudpoängerna). En annan ropiksekvens ser ut så här: "det var fattigt
fö rr" > "nu blir folk bortskämda" > "fast nu ko mmer fattigsverige
ti llbaka" > "det kommer in för mycket folk till Sverige". De olika,
återkom mande copikala kedjo rna ha r ofta ett överordnat tema som
handlar om det förflurna (när samtalsdeltagarna va r unga) i relation
ti ll hur det är nu. Förr hade man roligt, nu ä r ma n e nsam. Förr var
det fattigt, nu kommer d et tillbaka. De o lika kedjorna formeras
kring e n kärnberättelse, so m å terger en sig nifikant händelse i berättare ns liv; d en står för något väsen tligt i h ennes levda erfarenhet,
något so m bidra r till hur berättaren förstår sitt liv. Därmed blir berättelserna också en viktig d el av berättarnas själv presentation
(Goffma n, 1959).
Deltagarna i äldresamtalen återanvände r samtalsämnen, tankegångar och argument i sina samtal. Den begrä nsad e repe rtoaren är
på ett p åfallande sätt koncentrerad ti ll d et fö rflutna (i relation till
nuet) samt till tal om familj och bekanta, h älsa och ålde r, ensa mheten och vardagsrutine rna. Vad so m lyser med sin frå nvaro i dessa
fatiskt inriktade sam tal är äm nen som r. ex. aktuella världshändelser,
mediehändelser (bortsett från visst prat om kändisar) , personliga
proble m (urom ensamheten) och fra mtida planer. De gamla i vår
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korpus av d agcencersamcal har ansetts ha demensliknande drag
(även om inre alla har någon medicinsk diagnos). Vissa inslag i deras
samcalsbeceende kan kanske anfö ras cill stöd för en sådan karaktäristik. Men samtidigt förmår de utan minsta tvivel använda samtalet på
ett kreativt och koherensskapande sätt; de framträder ofta som skickliga berättare, med drastiska poänger, slagfärdiga uttryck, o rdlekar
(t.ex. Ninas användande av bokstavsförkormingar i I :22, 2:22, 5:26)
och originella anspelningar.
Dec har ofta påpekats (Bachcin, 1991) att en berättares ca! kan
innehålla flera olika röster. Berättandet på äldrecentret företer snarast
drag av det motsatta; flera samberättande parter förenas i en röst.
Förvisso berättar individer om sina upplevelser, men ibland uppträder de med ett kollektivt jag, som representanter för en generation
med sam ma livserfarenheter. Poängen är både d en enskildes och allas
(jfrAdelswärd, 1991).
Berättelser skapar sammanhang. Så här skriver Viveka Adelswärd
(200 I: 32): "Vi använder berättelsen som en grundform för att
bringa ordning i våra upplevelser. Det som händer oss i livet - både
i det sto ra och i det lilla - kan uppfattas som osammanhängande och
kaotiskt. Men genom att passa in alle i berättelsens form skapar vi en
sam manhängande, överskådlig och igenkänn bar verklighet där det
som händer oss kan passa in och bli en begriplig del."
Berättelser och berättande skapar alltså sammanhang; stora sammanhang (i historien, i livet), medelstora sammanhang (i ett händelseförlopp) och små sammanhang (t.ex. motiv för att påstå något i ett
samtal) (Adelswärd, 1996; H yden & Hyden, 1997). I äldrecencersamtalen rycks berättelserna ha en koherensskapande funktion på
många o lika plan samtidigt. De används av de gamla för att binda
ihop topiker och sekvenser i samtalen som sådana. Det pågående
samtalet bidrar därmed också till att skapa en sammanhållen social
mi ljö på d agcentret. Berättelserna gör att deltagarna i gruppen kan
hålla bilderna av tillvaron, av nuet i relation till det förflutna, levande. I berättelserna kan del tagarna identifiera sig med varandra; de
tar över varandras berättelser. Tydligen har Ilse och Nina levt likartade liv, men samtalet används alldeles uppenbart som en resurs för
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arr ycrerligare befästa, för att sociale gescalca d e ras solida ritet med
varand ra (j fr Lindscröm, 1996) . D e solida riserande ymande na (vad
som i anglosaxisk samcalsanalys kallas "affi liation") är typiska for de
gamla kvinnorna, m edan "p ersonalen", som p.g.a. generationsklyftan inte kan dela d eras erfarenheter (jfr Eriksson, 1999), tendera r
att i stället bidra med neutrala, faktainriktade eller o relaterad e och
sicuacio nsbundna frågor (c.ex. I :45, 2:54, 3:38).
Acr berä tta är arr minnas (se c.ex. Edwards & M iddleco n, 1990).
Ge no m acc m innas höge tillsammans och utbyta ta nkar och åsikter
o m d et liv man hamna t i skapar man också en delad, gem ensam
värld. De återko mma nde samtalsämnena, oftast återberättad e om
och om igen på nästan samma sätt, blir en viktig tillgång for att konsolide ra den lilla världen med dess sociala idenricec, dess crygghec och
begriplighet, de gemensamma erfarenheterna, känslorna och åsikterna. Så länge ma n kan berätta något, har man en identitet. Berättelserna blir till en resurs när man vill ge sitt liv en karaktär.
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Att sörja rätt eller fel?:
normal och onormal sorg1
EVA R.E!MERS

Varje år drabbas hundratusentals svenskar av sorg. Ändå vet vi sällan
o m människor omkring oss är sörj ande eller inte. Sorgens yttre
tecken, i form av speciell klädedräkt eller sorgband, är idag ytterst
ovanliga. Det finns ecc problem i denna motsättni ng m ellan sorgens
osynlighet och det faktum att alla mer eller mindre o fta befinner sig
i positionen som sörjande. Om sorgen omkring oss till scora delar är
osynlig, hur ska vi då veta hur vi ska bete oss som sörjande? Var finns
de ramar inom vilka vi kan uttrycka och bekräftelse for vår sorg?
[ den här artikeln vill jag visa på ett sammanhang där ett visst sätt
att sörja konstrueras som normalr och sunt, samtidigt som andra
uttryck for sorg görs o normala och avvikande. Sammanhanget är det
offenrliga sam talet o m bärgningen av offren från Esroniakatascrofen.

ra

1. Kulturella manuskript för sorg och sörjande
So rgeteo rier, beskrivningar av sörjande människo r, deltagande i beg ravni ngar och egna erfarenheter av att förlo ra någo n nära ger människor diskursiva redskap for att förstå och uttrycka sorg. Dessa fö reställningar, bilder, normer och beteenden kan ses som kulturella
manuskript fö r individers och gruppers konstruktio ner av sig själva

I Arcikeln bygger dels på rvå tidigare publicerade studier om press-samraler kring
bärgningen av Esronia (Reimers 1998, Reimers 2000) , samt forskningsansökan
inför projektet "Förestäl lningar om sorg och sörjande - o m hälsosam och sjuk
sorg, rituellt sorgearbecc, och konstruktioner av normal och onormal sorg"
Riksbankens Jubilcumsfond (Onr 2000-0032:01 ).
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och andra som sörjande (Seale 1998, Wambach 1985/6) . Man kan
m ed Clive Seale anta att d e sätt varpå människor uttrycker och begripliggör sin so rg kan förstås utifrån en reflexiv konstruktion av den
egna identiteten. Bilden av sig själv som sörjande kan dels betraktas
som ett uttryck för den egna självpresentationen (Goffman 1959/82)
och dels so m en del i den enskildes självnarrativ (Giddens 1991 ).
Diskursiva konstruktionerna av sorg förekommer i o lika sammanhang. Ert såd ant sammanhang är begravningsverksamheren. I
begravningsbyråernas marknadsfö ring, i mötet m ed representant inför begravning och vid begravningsceremonier framträder föreställningar om vad som bäst gynnar d e sö rjande. Än tydligare är detta i
böcker som ges ut som hjälp för sörjande, antingen av människor
som gått igenom so rg eller av olika" experter" såsom terapeuter eller
präster. Ytterligare ett uttryck för denna sorgeterapeutiska verksamhet är so rgegrupper där människor so m mist någon nära möts för att
tillsammans, och under en experts ledning, finna sin egen plats och
roll efter förlusten. Förutom dessa sammanhang d är so rgen explicit
står i centrum, konstrueras bilder av sorg och förlust i medierna. För
om död och sorg är relativt osynliga i det vardagliga är d e desto synligare i d en genom press och TV medierade delen av tillvaron. Eftersom dessa bilder och föreställningar om sorg, till skillnad från begravningar och sorgeterapi, möter människan redan innan hon erfarit en förlust, är det inte orimligt act tänka sig att de mönster för sorg
som där presenteras utgör grundläggande kulturella manuskript
m ed vars hjälp sorgen och den sö rjande görs begriplig.

2. Sorg som diskurs
Genom att hävda att sorgens upphov är påtagligt och reellt, men att
hur sorgen ska uttryckas, förstås och bearbetas är kulturellt betingat
och tydliggörs i olika diskurser, ansluter jag mig till den forskning
som i Michel Foucaults (1987) anda söker dekonstruera foregivettagna normer och föreställningar. För act analysera hur sorg och sörjande konsrrueras diskursivt utgår jag också från Mikhail Bakhtins
dialogiska syn på kommunikation (Holquist 1990), vilken framhål-
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ler att det inte finns några påståenden eller handlingar som är meningsfulla enbart i sig själva. Yrrranden och handlinga r bär alltid med
sig spår av tidigare innebörder och forståelser. De utgör en form av
respons på tidigare yttranden och på den aktuella situationen. Samridi gr är alla ymanden och handlingar framåtpekande. De skapar
nya förhållanden, med nya fo rucsärrningar for kommande yttranden
och handlingar. Urifrån denna grundsyn är det fruktbare arr betrakta
en m ediadebarr som ett offentligt samtal, där det ena yttrandet svarar
på der förra och där olika bidrag tillsammans skapar normer och föreställningar. Jag ansluter mig därmed till den tradition av socialkonstruktivism (Berger & Luckmann 1967) och diskursforskning
(Fairclough 1993, 1995, Potter & Werherell 1987) som dels menar an
mening konstrueras genom kommunikation, och som dels söker
dekonstruera hur detta meningsskapande går rill för arr på så vis belysa frågan om makt, det vill säga vilka kategorier som har tolkningsföreträde i en viss diskurs, och vilken konsekvens detta får för andra
kategorier av aktörer (Van Dijk 1993, 1996).
Den konkreta diskurs o m sorg och sörjande som står i fokus för
den här artikeln är den debatt om bärgning av de omkomna från M/
S Estonia som fördes i svenska nyhetscidningar 1994-95 och 199998. 2

3. Estoniakatastrofen och frågan om bärgning
Narren mot den 28 september 1994 förliste passagerarfä rj an M/S
Estonia. Av de 852 männ isko r som omkom saknas fortfarande 757.
Katastrofen fick givervis en oerhörd uppmärksamhet i m edia. Der
gällde reportage om själva olyckan, om drabbade, men också frågan
om bärgning. Omedelbare efter olyckan framstod der som självklare
an all t skulle göras för att få upp både fa rcyger och de omkomna.
2 Framsräl lningen bygger på analys av 659 arriklar och noriser från olika svenska
dagsridningar. Marerialer besrår av 4 11 rexrenherer från riden september 1994seprember I 995 och 248 rexrenhercr från riden november I 998-februari 1999.
Der omfarrar såväl riksräckande dagsridningar, som vissa lokalridningar. För en
mer fullständi g källföneckn ing se Rei mers ( 1996, 2000).
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Cirka tre månader efter katastrofen beslöt dock regeringen att olycksplatsen skulle vara en fredad grav och att vraket skulle överräckas för
att skyddas mot gravplundrare. Eftersom fartyget ligger på inrernationell t vatten tog Sveriges regering initiativ till en internationell
överenskommelse om gravskydd. Det visade sig dock snart att detta
inre blev slutpunkten i frå~an. Efter påtryckningar från överlevande
och anhö riga ifrågasane statsminister Göran Persson våren 1996 det
riktiga i att överräcka vraket. I juni samma år avbröts övertäckningen
och i september 1997 tillsatte regeringen en analysgrupp som fick i
uppdrag att granska olika myndigheters och andra offentliga organs
agerande efter Estoniaofyckan (SOU 1998:132: 249). Analysgruppen
var klar med sitt uppdrag i november 1998 och rekommenderade då
regeringen att omhänderta och begrava så många som möjligt av de
omkomna. Detta blev startpunkten för ytterligare ett offentligt samtal om de omkomna skulle bärgas eller inre. I februari 1999 beslöt
regeringen att ingen bärgning skulle ske.

4. Bärgningsdebatten och sorgen
Den offentliga debatt som följde på katastrofen kan betraktas som en
kamp mellan två olika föreställningar om vad som är normal sorg. I
den del av samtalet som fördes 1994 kan man urskilja en föreställning
om sorg som kännetecknas av ett förlopp i olika faser. Den omedelbara reaktionen var chock och en fast övertygelse om att kropparna
måste bärgas. Detta följdes av en fas i vilken man redogjorde för fakta
kring en eventuell bärgning och under vilken man också fick viss
d istans till katastrofen. Den sista fasen kännetecknades slutligen av
att man resonerade rationellt och accep terade havet som grav.
Detta framgår tydligt i anhörigreportagen. Skildringarna av anhöriga i omedelbar anslutning till katastrofen fokuserades kring sorg
och förlust. Tillsammans förmedlade dessa artiklar en föreställning
om att alla anhöriga enhälligt krävde att både fartyget och de omkomna skulle bärgas. En bi ld som förstärktes av artiklar där olika
sorgexperter i form av präster och psykologer framhöll hur viktigt det
var att de anhöriga fick en kropp att sörja. Så här uttalade sig en präst
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i Gö teborgs Posten: "Efter Estonias undergångfinns över 800 kroppar
som väntar på att hittas. Innan det skett kan ingen av deras anhöriga,
det rör sig här om flera tusen människor, börja sorgearbetet." (Göteborgs Posten 940930). En månad senare blev det allt vanligare med
reportage om anhöriga som motsatte sig bärgning. Gemensamt fö r
dessa skildrin gar var an de anhöri ga sade sig ha fö rsonats med tanken
art den döde hade fåu sin sista vila i havet. D e hävdade att havet var
en grav och att de nu ville gå vidare i sitt liv. Flera av dessa hade fö rlorat mer än en anhörig och fruktade att en bärgning skulle kunna
innebära att man enbart rog upp en av de omkomna, r. ex. "H an forestäl!er sig att de även i d öden är tillsammans och nära varandra såsom de
var i livet .. ... Bärgning är som att skända graven ... . Där måste de ft
vila i frid ... ..Allan tycker inte heller att han behöver en grav, en särskild
plats att gå till for att sörja sina foräldrar. "( Dagens Nyheter 94 1029) .
Allt eftersom riden gick fö rsköts sympatin från dem som ö nskad e
bärgning till dem som ville att man skulle låta de omkomna få vara
ifred , r.ex. "De som uttalat de här önskemålen är människor i sorgearbete. Det är svårt for dem att gå igenom arbetet på rätt sätt "(Norrköpings Tidningar 950111 ) och "För Anders Jonsson sitter sorgen fast.
Han gråter for sällan. H an är kvar i den 28 september 1994 och formår
inte acceptera att inget forsök görs att ta upp Estonias offer. "(Aftonbl adet 950525) . D en sammantagna bilden blir alltså att den sunda och
no rmala sorgen är den som tar reso n, den förnuftiga sorge n.

5. D en normala sorgen ifrågasätts
Frågan om ramarna fo r ett normalt sorgea rbete blev än mer central
fy ra år senare när regeringens Analysgrupp åter akcualiserade möjligheten att bärga. Genom att hävda att det var nödvändigt att ta upp
krop parna for de anhörigas sorgearbetes skull, ifrågasatte Analysgruppen den bild av normal sorg som fyra år tidigare varit ett motiv
fö r atr avstå frå n bärgning. I sin rapport skrev Analysgruppen: "Beslutet att inte bärga fartygetjick negativa konsekvenser for m ånga anhörigas livssituation. Det är analysgruppens uppfattning att detta har bidragit till att de inte kunnat gå vidare i sitt sorgearbete." (SOU
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1998: I 32: 259). Analysgruppen menade att bärgning av kroppar och
en därpå följande begravning var ert led i en normal sorgeprocess.
Det skulle bli svårt, kanske omöjligt, för de anhöriga art slutföra ett
sunt sorgearbete om de ej fick möjlighet att begrava kroppen.
Analysgruppens uppfattning mötte omedelbart motstånd. Sida
vid sida på samma uppslag, presenterade tidningarna anhöriga som
önskade bärgning och anhöriga som var upprö rda därför att de fruktade att de nu skulle bli tvungna att än en gång gå igenom hela sorgeprocessen. På en sidan kunde man läsa uttalanden såsom: "Det känns
ändå konstigt att hon inte är där. Jag vill kunna pyssla om en riktiggrav.
Den här ser jag till och skyndar sedan kvickt vidare. "och 'Jag har inte
börjat mitt sorgearbete. Jag står på noll.I. .. /- Hennes själ finns hemma
hos mig. Jag vill att överrocken hon lämnat i havet ska komma hem
också." (Expressen 981 11 3). Medan man på den andra sidan kunde
läsa: "Efterfjra år har vi accepterat att Estonia är deras grav. Vi är klara
med allt vårt sorgearbete, men nu rivs det upp igen" (Ibid.). På det här
viset kom två olika föreställningar om sorg att ställas mot varandra.
Målet fö r det o ffentliga samtalet blev att komma fram till vem som
hade rätt och vad som skulle vara d et bästa för de sörjande.

6. Det normala tas för givet avvikelser behöver förklaras
Ecc sätt att söka fastställa vad som anses normale respektive avvikelse
är acc dels ta fasta på vad som fö rklaras respektive vad som tas för
givet, och dels att jämföra hur olika positioner förklaras och legi timeras (Shotter, 1984). När denna form av analys tillämpas på pressmaterialet om bärgning blir det tydligt acc önskan om bärgning
krävde betydligt mer förklaringar än önskan om att låta kropparna
vara kvar, t.ex. ".. min personliga uppfattning är att de inte har forstått
att de kanske inte kanfl upp sina anhöriga, Väldigt många av dem som
vill ha upp en kropp tror ju att de kommer att.fl det och att identifieringsarbetet blir Lätt. Men jag tror inte att de har kommit så långt i sitt
sorgearbete att de inser att det inte går. " (Göteborgs Posten 981214) .
Inte sällan hävdades att sorgeprocessen hos dessa anhöriga inte fung-
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e rat so m den bo rde, t.ex. "Somliga befinner sig i ett tillstånd jag vill
kalla sorgeneuros sedan deras läkningskrafier blockerats av vreden i

bärgningskraven." (Afto nbladet 9902 11 ) Önskan o m bä rgning fö rklarades all rså m ed a tt d e anhö riga var i någon m å n förblindade, elle r
mi nd re tillräk nel iga, just därfö r att de fortfarande befann sig i so rg.
Genom att a nvända e n sjukdo msbetecknin g signale rade skrib emen
ett synsätt som också bekräftades av en rad a nhö rigpo rträtt, nämlige n att a nhöriga som ö nskad e bärgning ime sörjde på ett fris kt sätt.
Den sorg som behövde fö rklaras var alltså d e n som ö nskade en
kro pp att begrava, m eda n d en sorg som kunnat gå vida re utan denn a
vissh et b etraktades so m no rm al och därför inte be hövd e li ka många
fö rklaringar. V id d e enst aka tillfällen d å <lena ändå före ko m var fö rkla ringa rna av en a nno rlunda karaktär, c.ex. " - Jag strävar alltid
.framåt. Jag vet inte vad det beror på. Men jag tror att det kan ha med
min uppfostran att göra.I. . ./- Vi är inte mycket for gravplatser.I.. ./En
annan forklaring kan vara att han inte är en grubblande person som
gräver ner sig i det som hänt. "(Aftonbladet 981 11 3). Den egn a hållni ngen framställdes im e som en svaghet, m an som ett t ecken på
styrka. Fö rkla ringarna fö rmedlade bilde n av starka, dugliga m ännisko r som haft kraft a tt gå vid are, t rots att d e drabbas av sorg, vilket
implicit an tydde att d e som ej kunnat gå vida re var svaga.
Att sa mtalet o m bä rgning av omko mna verkligen var e tt sa mtal
o m vad som är ett riktigt sätt att sörja bekräftad es av an alysgruppen s
o rd fö ra nde, Peter Ö rns, kommentarer till d et slutliga b eslutet. H an
hävd ad e att även o m regeringen besluta t a tt låta p latsen fö rbli en
gravplats, så h ad e sam talet och rekommendatio ne n inneburit art d e
so m ö nskade bärg ning ime lä ngre sågs som konstiga (Göte bo rgs Posten 9902 12). Ovanstående a nalys visar a tt d etta troligen inte var rikt ige. D en syn på sorg som gavs legitimitet var iställe t d e n som efter e n
ko n fas av chock och fö rtvivla n , cog fa rväl av d e d ö da gen o m någon
for m av begravningsrit, accepterade havet som grav, och som seda n
gick vid a re i livet, en fö reställning om so rg so m i sco rr sett stämme r
överens med de do m inera nde fasteor ierna (Bowlby 1982, Pa rkes
1982).
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7. Föreställningen om det normala
som redskap att tysta de trilskande
Analysen av mediasamtalet ovan ancyder att diskurser om död och
so rg inre enbart fyller syftet att hålla döden på plats, utan också ser till
att hålla m änniskor på plats. De bägge offentliga samtalen cystade till
slut de anhöriga som önskade bärgning. Efter den andra debatten
1999 hade deras argument definitivt förlorat sin kraft. Kravet på
bärgning kunde inte längre hävd as utifrån vad sorgen krävde, utan
måste motiveras på ett annat sätt. I den mån frågan om bärgning nu
aktualiseras, är det utifrån behovet av att fastställa orsaken till
olyckan, inte sorgen.
Analysen visar också på en samhällelig önskan att disciplinera och
kontrollera scarka känslouttryck, såsom sorg. Ett sätt att göra detta är
att ange gränserna for det normala och tillåtna, samtidigt som man
patologiserar dem som inte accepterar att hålla sig inom dessa gränser. D et sätt varpå bilden av normal respektive onormal sorg konstrueras under samtalets gång innebär att bärgningsförespråkarnas önskemål kan avfärdas som uttryck for att de befinner sig i ett tillstånd
där de fortfarande resonerar mer utifrån känsla än förnuft. När sorgen väl lagt sig och de så småningom inser sitt eget bäs ta, kommer de
inre längre att hysa denna önskan. Detta bekräftas vidare av olika
experter som slår fast att det de sö rjande behöver m est inte är att få
hem kropparna, uran stöd i form av samtal. Detta visar i sin tur på
den nära kopplingen mellan sorg och sjukdom.
Slutligen, syftet m ed den här artikeln har inre varit att utgö ra
ännu ett inlägg i frågan om bärgningen av offren från Es to niakatastrofen. Vad jag velat visa har istället varit att man i bärgningsdebatten kan urskilja en diskursiv konstruktion av vad som är att
betrakta som no rmal sorg. En konstruktion av sorg som troligen har
becydelse utöver den debatt i vilken den ingår. I debatten konstrueras
nämligen en bild av sorg som varje individ som tar del av debatten
har att fö rhålla sig till då hon eller människor omkring henne drabbas av sorg. Håller hon sig inte inom dessa ram ar riskerar hon att, i
likhet med de anhöriga som önskade bärgning, sjukfö rklaras och
inre bli tagen på allvar.
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The Politics ofLanguage and Parish
Storytelling: Nuestra Senora de
Guadalupe Takes on 'English Only'
PATRICIA BAQUEDANO-LOPEZ

&

ELINOR 0CHS

I. Separation of Stare and Church
le is Fall 1994, and rhroughour Los Angeles, faccio ns are forming
around an impending ballor initiative (Proposition 187), which
would deny education and social services ro undocumented immigrants. Promorers are casring the inititiative as che means ro 'Save
O ur Stare (SOS)'. Propositio n 187 would strengthen an 'EnglishOnly' ballot initiative in effect in California since 1986 by eliminacing a sizeable population of non-English speakers from stare institutions. Latino community organizarions respo nd with media broadcasts and mass demonstrations to raise awareness of rhe largel y anriMexican character of the measure.
In the midst of chis impending political decisio n, on che flrst Sun day of September ar St. Paul's Cacholic Church, the Mass is being
dedicated ro fas Guadafupanas, a group of Latino parishioners
(predominancly women) who work throughour the year preparing
for the annual church festiviry of Nuestra Sefiora de Guadafupe, the
patron saim of Mexico and by extension ofLatin America. 1 The patron saim and festivity have been officially sancrioned by the
Catholic Church worldwide for many years, alchough the imple-

I In 1945 Pope Pius Xll proclaimed rhe Vir~in of Guadalupe rhe "Queen of Mexico
and Emprcss of rhc Americas" (Poolc 1996).
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rnentation of the festiviry is more or less elaborate, according to each
parish.
Seated in the front rwo pews as always during the first Mass of the
rnonth, they proudly wear their medallones of Nuestra Sefzora de
Guadafupe, tied with a red, white, and green ribbon around their
necks. The festival is organized according to its own cafendario
Guadalupano, beginning in January and culminating on the December 12, che feast day of Nuestra Sefiora de Guadalupe. For fas Guadafupanas gathered for their Mass, there are barely rhree rnonths
rernaining before the street procession, Mass, and celebration is to
take place, and there is much ro do. All of the details will be discussed
ar their regular first Sunday of the month rneeting, which takes place
immediately after the service.
Alrhough stare polirics surrounds them, fas Guadalupanas are
focused on organizi ng che event, planning and holdi ng bake and
tamale sales ro raise funds. In these and other ways, St. Paul's parish
constitmes a sanctuary and social hub for the Latino congregation.
The parish offers an opportunity for both Spanish-dominant and
English-dominant members to promote and fam iliarize their children with certai n values and practices of their heritage. To this end,
since 1979 the Latino congregants have operated a Spanish-medium
religious education program for children called doctrina. At this time
in the cafendario Guadafupano, doctrina children are busy learning
both how they are expecced to panicipate in rhis year's festiviry and
details of rhe story of the appari tion of Nuestra Sefiora de Guadalupe
in Mexico in che year 1531.
T he organization of these events could be understood in terms of
a model of Stare and Church as discrete hierarchical structures, as
depicted below:
State of
California

Catholic
Archdiocese

.[!.

.[!.

State Pub1ic
Institutions

Parishes
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In rhis mode!, Stare policy-making and Church policy-making
operare independent of one another. In terms of rhe language righcs
of immigrants, for example, California scate law asserts an Englishonly policy for all stare public insricucions. Catholic and other
relig ious organizarions, however, are not bou nd by this sripularion.
lnstead, rhese o rganizacions have rheir own decision-making bodies
(e.g. Carholic Archdiocese and Parish Councils) chac arciculare and
implement guidelines and procedures regarding rhe use ofl anguage
in religious texts and acrivi ri es.
An in situ erhnographic examination of rhe practices and
ideologies of rhe St. Paul's congregation, however, suggests a more
permeable boundary berween Stare and Church, as depicced below:
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In rhis mode!, polirical decision-making in the public dom ain of rhe
Stare infuses whac cranspires in che realm of religious organizarions.
As elaborated below, State-implemented policies regarding linguistic
and social righrs of immigranrs are echoed in policical courses of action wichin Sr. Paul's parish.

Il. Entanglement of State and Church
The interrwining of stare and church polirics is evidenced in parish
discourses across church acriviry secri ngs. A primary example of che
blending of secular and sacred worlds is found in docrrina classroom
discou rse surrounding the festiviry of Nuestra Sefiora de Guadafupe.
Of central imporrance in che ceaching of che famo us scory of Nuestra
Sefiora de Guadafupe is che involvement of che doctrina students,
whose parenrs are recent immigrants ro che stare of California
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(Baquedano-Lopez 2000). Doctrina teachers, many of whom are
Guadalupanas, invite the children to co-tell the evems that took place
almost 500 years earlier in Mexico. In the following excerpt, teacher
and student collaboratively recount the apparition of Nuestra Sefiora
de Guadalupe to Juan Diego, an Aztec Indian:
Teacher:

ella se vino a aparecer
She carne to appear
a quien?
to whorn
a un indio.
co <111 fndian

---7

Pedro:

0

Teacher:

a Juan Diego.
to Juan Diego

se liarna Juan Diego.
His na1lle is Juan Diego

el-e:::-el era el era muy bueno,
He was very kind
y::?
and
de tan bueno?
being so kind?
la Santisima Virgen le dio la gracia
that che Blessed Virgin gave him grace
de que la-de que la viera,
so that h e would see her

In these storytelling interactions, the children are encouraged to
identify with Juan Oiego and other Mexican characters in the story.
Ethnic continuities between the characters and the students are
forged through a series of questions that elicit Mexican birthrights of
parents, other family members, and even rhe children themselves.

176 Patricia Baquedano-L6pez & Elinor Ochs

More subdy, che ceach e rs instill the nocion chac chey are part of a hisco ry of oppression and redempcion, as scorycelli ng from a no cher
doctrina dass indicares:
Teacher:

Y por que se quiso aparecer la Virgen en Mexico
and why did rhe Virgin wanr ro appear in Mexico

Enrique:

Para cuidar a Mexico?
ro cake care of Mexico
(0 .5 sec. pause)

--7

Teacher:

Claro. pa ra rescatar a a los (0 .5 sec. pause) indigenas
Of course, ro rescue rhc Indians
de la Qpresion de los espafiolcs.
from Spanish oppression.

These a nd ocher conrinuicies invoke a sense of shared religio us a nd
polirical hiscory chat d aces back ro che Spanish conques r. Moreover,
che reachers implicidy socialize che children inro a la nguage fo r
viewing not only pasc evenrs in Mexico bur also present social
condicions in California. In chese ways, che scorylines of Stare and
C hurch are intercwined.
The pocencial impact o f stare discriminacory po licies o n Lacino
life in the pari sh is palpable in ocher church concexcs as wel l. Lacin o
c ulcural affirmat io n a r Se. Paul's church is tempered by che facc that
Lacinos co nsticuce a minority within its mosrly European American
co ngregation. The c ultural accivicies of fas Guadaiupanas and

doctrina ceachers and their scudencs depend upo n local p a rish politics, thac is, che consenc of ch e non-Lacino p ascor a nd pred o minanrly
non-Latino pari sh co uncil. W hile Lacinos have esca blish ed an
insricuri onal presence for cwo decades, in che Fall of 1994, chey are
uncercain of cheir conrinued sranding ar St. Pa ul's. A nervo usness
prevails: Doctrina ceache rs are especially mindful chat rheir classes do
not disrupt rhe och er acriviries of rhe parish, rushing che child ren ouc
of the class room a nd rhe churc h vicinity. During cheir monchly
m eetings, /as Guada fupanasworry abouc h ow to keep Fache r John o n
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cheir side. One of che group, Aurea, suggests chat perhaps they
should share che proceeds of cheir bake sales:
Aurca:

Estaba pensando yo
I was rhinking
a ver que uscedes que dicen
Lec's see what you say
(0.8 sec. pause)
darle de la- de la bake sale al padre
to give from che- from the bake salc to farher
porque eso es lo que a el lo anima mas
because thar is whar encourages him more
a dejarnos hacer
to ler us do
lo que estamos haciendo
whar we are doing
( ... )

esta bien le doy un cheque de veinte d6lares
Is it okay if I give him a check fo r rwenty dollars?
(O. 5 sec. pause)
okay 0 okay
( 1.0 sec. pause)
0

Alrighc

Uhm (1.0 sec. pause) y ya saben que ya viene la
And you know that it is coming
El dfa de la Virgen de la procesi6n
The day of rhe Virgin of rhe procession
( 1.0 sec, pause)
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Vamos a nccesirar (0.8 sec, pause) movernos y
We are going ro need ro m ovc on and
( 1.0 sec, pause)
pa la procesion no?
for che procession, righc?

This sensibili ry is warranred , given che highly c ha rged anci-Lacino
sencimencs in Cali fornia.
Yec, despice che evencual passage of Proposicion 187 in November
1994, rhe Larino and non-Larino congrega nts are able ro sustain
valued life-worlds cb ac do noc complerely overlap. Throughouc rhe
following year, a delicace cooperacion is ma naged , mainly chrough
exch a nges o f goods a nd services (e.g. financial co ntribucio ns, co ncessions of cime a nd space). Wb ile Proposicion 187 is concesced in che
courcs a nd an incense polirical focus o n che Mexico-U.S. borde r
dominaces che m edia, doctrina classes continue, and che Decembe r
1995 feast of Nuestra Sefiora de Guadalupe is celebrated again.
The year 1996, however, ushers in more negative attencion ro
minoricies in California. Slaced for che November eleccions is Proposition 209, an iniciac ive chac wo uld eliminace affirmative actio n
policies chac anempt ro establish ethni c a nd gende r balance in the
work place, highe r ed ucacion insticucio ns and othe r stare insciruced
progra ms. Ech o ing che spiric of Proposirion of 187 ('Save Our Stare
(SOS)'), proponencs call it the 'California C ivil Righcs lniciacive'. Ar
che parish , Facher John has left, replaced by Facher Ron, who has differenc p la ns for che pa rish. Tensions increase becween che Lacino and
non-Larino p arishio ne rs. The poinc of concencion becom es che
Spanish-based church program, including doctrina classes, che
Sp a nish Mass, and che fesciviry of Nuestra Senora de Guadalupe.

111. Spanish in the Church: Non-Latino Voices
Throughout Spring 1996 rhe impacc of sracewide policies a nd
prevailing exclusionary sencimencs beco mes increasingly v isible and
ftnally cryscallizes in parish offtcial po licy. The Parish Council of Se.
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Paul's holds a series of meetings to discuss the possibiliry of eliminating the Spanish-medium classes and combining chem wich che English-based cacechism classes. At che same time, the non-Latino
parishioners publicly question the need for church activities that
cater ta Spanish speakers and that promote their distinct culture.
Same no n-Latino parishio ners argue thac the current arrangemenr gives the impression of two parishes operating at St. Paul's.
Others charge chat the program fosters backward thinking and
"superstitions" . In April 1996, Nancy, the director of che Englishmedium catechism program and member of the Parish Co uncil,
stuns up her position to ethnographer Patricia Baquedano-Lopez as
follows:
Nancy:

You-you-you- your:: (0.2 sec. pause) people (0.2 sec, pause)
have curned roo (.) too supersritious.

Infor mal and formal social encounrers become occasions for working
o ut positions on language, culture and reli gion. Laced chroughout
these discussions are stories of ethnic relations w ithin the parish.
Some of the stories are about recent events that transpired in the
church; ochers are hypothecical narratives chat relace how events
sho uld or co uld have transpired o r could unfold in some future time.
Storytelling universally isa m eans for helping human beings to cope
w ith an uncertain world (Goodwin 1990, H eidegger 1962, Ochs
1994) . At St. Paul's, repeated storytelling interactions serve to affirm
a collective moraliry they feel sho uld be established in t he parish at
!arge.
N ancy, for example, uses a h ypothetical narrative ta augment ber
scance against the Lacino congregams' preference fo r separate
Spanish medium religio us p ractices at St. Paul's parish. To bo lster her
disapproval of immigrants refusing ro learn English, she proposes a
scenari o in which she isa protagonist, specifically in which she might
fi nd herself in Mexico:
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Nancy:

I know myself (.) if I wenr-ro Mexico
and I wanred ro leam rhe languagc
I wouldn'r wanr you co talk ro me in English.
( ... )
If I havc ro learn Spanish
Then l'm going ro have ro do ir cold curkey.
(0.8 sec. pause)
Okay, orherwise J'm going ro be an emorional cripple.

This hyporherical narrarive rhen broadens out ro make a more
generic poinr: Heritage language and tradition, Nancy reasons, may
have their place in rhe family bur not in t he church:
Nancy:

If rhcy come from a famil y
where rhey've gorra ralk lO rhe ir grandparents
(0. 5 sec, pause)
cause rhar's the language
(.)
or rhey wanr to conrinue rhe language
(0.5 sec, pause)
YlQilderful.
They're bilingual.
They've got a place.
( 1.8 sec, pause)
Bur.
(3.5 sec, pause)
I don'r kno:w-.
(.)
I mean e- when ir comes ro religion
I don'r know.
(0.8 sec, pause)
U:hm are we ralking abour culrure?
O r are we ralki ng abour rra!iirio n.

In orher words, Nancy believes that Larino fami lies ought ro leave
rheir linguisric and cultural pracrices ar rhe church po rtal. This
perspecrive runs counter ro rhe raison d'etre of fas Guadalupanas and
doctrina sto ryrelling.
Across different parish settings and constituents a poli rics of
language is being played out rhrough narrarive and orher problemsolving discourses. Many non-Latino parishioners believe that
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Catholicism transcends language and ethnic traditions. They say
that the essence of Catholicism lies in the sacrament of the Eucharist.
That is, the Eucharist (and Catholic practice by extensio n) supersedes and normalizes diverse culrural expressions. In argu ing for the
primacy of this pracrice, they form ulare it as aset of prescribed nonverbal actio ns (e.g., rhe taking of rhe host).
If we follow che logic of chis argument, the language used in this
central practice sho uld be unimportant. Yet, at Se. Paul's those who
advocate de-Mexicanizi ng Carholic practice are also advocating che
primacy of English and mainstream United Stares Catholicism.
lllustrating a widespread phenomenon in culture contact situations,
these non-Larino parishioners distinguish cultures, languages, and
trad itions as pertaining to others, while the larger sociery's p ractices
are taken fo r granted.
Moreover, this interpretation of normarive Catholic practice at Se.
Paul's instantiates wider public discourses that draw upo n the myrh
of the United Srates as a "melting pot'', whose p rogress depends on
homogenization of its people. This nocion, which motivated rhe
'English-Only' movement in California and the passi ng of Proposition 63 in 1986, 2 is visible in the domain of the neighborhood parish.
'English Only' is nota slogan in parish discourse, but its tenets are on
the lips of the congregants.

IY. Spanish in the Church: Latino Voices
Wh ile these sentiments are being expressed by rhe majo riry of rhe
parish, the Latino congregants are vested in promoting a Spanish
m edium, Mexican-oriented Carholicism. Many parents worry that
rhe religious practices rhat rhey learned in Mexico will not be taught
to rheir children. Las Guadafupanas are vesred in preserving and
maintaining such practices, in parricular, ensuring generarional

2 T he English Language amendmcnr to che Scace Conscicucion was supporced by
73% of the C alifornia electorace (Crawford 1992).
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co ncinui ty in rhe celebrario n of Nuestra Sefiora de Guadafupe. Eliminarion of rhe doctrina classes would m ea n tha t c hildre n would not
b ecome themselves carriers of treasured culcural a nd religious
know led ge.
As illuscrated above, the way in which the sro ry of Nuestra Sefiora

de Guadafupe is co nscructed with the children is essencia l co their
develop ing an aware ness and appreciatio n of the ir ro le in hisco ry.
Alth o ugh the sto ry is told as well in English-medi um catechism classes, ic is recounced in a more impersonal and co nd ensed rnanner
(Baquedano-L6pez 2001 ). "Our Lady of G uadalupe", for exarnple, is
c ast as one of rhe rnany instanciations of Mary a round rhe world,
along w ith "Our Lady of Fa tirna'' (Porcugal), "Our Lady of Lo urdes"
(France) and orhers. The children in the carechi srn classes a re not
socialized ro idencify with one parricular Mary o r ro know the d erails
of any o ne parricular apparition. Rather than promoting a sense of
ernotional affi liation with a single ser of excraordinary evencs, the
ca rechisrn teachers inscill a sense ofculcural relativity. While airned co
foster rolerance of diversity, culcural relativity fosters arno ngs cudencs
a n erno tional d etachmenc from theculcural phen o me no n recou nced.
These a nd o cher concerns evencually emerge in the rnonthly
rneetings of fas Guadafupanas. Although it is unlikely that the
festivity wi ll be elirninated, given irs forrnally sanc tioned statu s, they
fear thac their activities wi ll be screarnlined o r p erhap s tran sformed.
As fas Guadafupanas, they represenc more than the prornoters of the
fes tivi ty; they a re the sta unch and proud keepers of a c ulcurally hued
religious pasc. Wh ile not on the official agenda, their con cerns shape
discussions of fesrivity arrangernents.
In becween agenda irerns, fas Guadafupanascollaborarively narrare
w hat rhey h ave heard abouc Parish Counc il discussions. These
narrarives are not so much reco unced to one anorh er as with o ne a no rher. That is, rhe sto ryline has not already b een p re-derermi ned
th en a rric ulared ro the group. Rarher, rhe sroryline is worked out
through collaborarion arno ng those present (Ochs, Taylo r er a l 1992,
Ochs & Capp s 200 1). Sirnilar ro rhe informal scorytelling that marks
encou ncers among non-Larino parishione rs, sco rytelling amo ng fas
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Guadafupanasconstitures an important medium for group problemsolving and for articulating their position with regard to the future of
Spanish medium religio us ed ucatio n at St. Paul's.
Consider, for example, an excerpt from a lengrhy narrative
interaction that emerges during the April meeting of fas Guadalupanas. The narrative is initiated by Em a, a veteran Guadufupana and
doctrina teacher and responded to by Aurea, who is the President of
fas Guadalupanas. The story recounts a conversation that Ema had
overheard between Nancy, the director of catechism and Alma, the
director of doctrina, concerning a question that a m ember of the
Parish Council had asked during the April Parish Council m eeting.

At this meeting, no Latino representative was present. The social
Guadalupana Member ~ Guadafupana President
& Doctrina Teacher
&Doctrina Teacher
[Ema]
[Aurea)
~

Recounts story about

Catechism Director ~ Doctrina Director
[Nancy)
[Alma}

~

Recounts story about

Parish Council Member ~ Parish Council Members
[Non-Latino]
[Non-Latino]

organization of the co-narrators and protagonists involved in this
narrative exchange is depicted below:
This chain of embedded narratives resembles that of H e-Said-SheSaid sequences analyzed by M . Goodwin (1990). In the present
narrative exchange, Ema recounts with Aurea what Nancy recounted
w ith Alma about what a Parish Council Member asked in a meeting.
The narrative that Ema introduces concerns the Parish Council
discussion of the possibility of fusion of the catechism and doctrina
religio us educational programs. She begins by telling the others that
she had overheard Nancy and Alma talking.
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Ema:

YO-yo oi a Na ncy
I- I heard Nancy
cuando le escaba diciendo i! !1]ma
whcn (she) was relling Alma
(0 .8 sec.pause)
aye:r,
yesrerday

Ar rhis poinr, Ema recounrs Nancy's reporr of whar a non-Larino
council member had asked during rhe Apri l meeting:
Ema:

que hu :bo.
T hat chere was
pero yo no se quien
Bur I d on't know who
n i que:: dijo
or whar was said
que para que querian
thar why rhey wanred
(0.2 sec. pause)
no le tome mucha atencion
I didn'r pay much anenrion
pero si oi que dijo que querlan queBut I did hear rhar she (Nancy) said rhar ch ey wanred ro thar(0.2 sec. pause)
" Por- que" dedan que " Para que habia doctrina e n espafiol,"

"Wh y-" they said that "For whar reaso n was rhere doctrina in
Spanish?"
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In translating into Spanish what Nancy had reported , Ema uses
affecr-loaded language rhat indexes rhe negative attitudes of the no nLarino members of the Parish Council towards doctrina insrruction3 .
Speciftcally, in translating rhe quesrion thar rhe Par ish Council
member asked, she uses the interrogarive fo rm para que (lit. 'for
whar'). Ema even cuts offher use of the mo re generic porque in favo r
of the more affecrive negative para que. This fo rm often conveys an
implicit challenge, m uch like ' how come' in English is commonly
used to implicitly disagree wi th rhe ideas or acrions of the addressee
(e.g., ' How come you're not doing you r homework?').
In rhis reported speech contexr, para que is more than a lireral
translatio n of an English interrogative prono un used in a query
abour doctrina ar St. Paul's. Para que represents a pervasive skeptical
arrirude held by Larino congregants concerning non-Latino congrega nts' atti tude concerning Larino congregants and their practices.
W hile we have no record of rhe acrual original question, para que
infuses the non-Latino's quesrion with motives that are consequential for rhe Latino congregants, as represented below:

~

Translated
question about
doctrina
Para que

\

Latino
Congregilnts

Non-Latino
Congregants

~

Originill question
about doclrina

/

T his d iagram illustrates how the translation represents the
posi ri onalities of botb those who formulare the question and those
who are being questioned.

3 Notice rhat Ema tries co place herself o n a higher moral plane by n oting a cerrain
offhandness about her lisrening in on Nancy and Alma's conversarion ("no le
come mucha atenci6n").
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Afrer Ema translates Na ncy's reporcing of che co uncil member's
quesrion, she goes on ro recount how Alma, che doctrina direccor,
had responded ro Nancy:
Ema:

y que ella habia di:cho,
and chac she (Alma) had said
( 1.2 sec. pause)
que: porque era la cradici6:: n
because ir was the cradirion

According ro this acco unt, Alma had used rhe ex pressio n la tradicidn,
rhe very term that Nancy in a prior imerview had deprecated , as a
rarionale for keeping doctrina alive. Recall rhat in the in terview,
Nancy had dismissed "tradition" and "culture" as justificarions for
maintaining Spanish instrucrion in rhe C hurch. For Nancy,
"culrure" and "rradirion" ought ro be distincr from "religion".
Upon heari ng how Alma responded ro Nancy, Au rea launches
a cri rique of rhis argument. Aurea and Ema each offer rheir own
ve rsions of what they would have said ro Nancy in response ro rhe
quesrio ning of doctrina ar Sr. Paul's. Aurea's argument is rhat rhe
Latinos are ftrst and foremost Christian and thac Spanish is justa way
of practicing Chrisrianicy~
Au rea:

Pero pero no 110 e-debiera de haber dicho la tradici6n
Buc bur she sho uldn'c have sa.id rhe rradirion
sino que (.) semos cristianos
buc rhar we are Chriscians
nada mas que en espaiio::l
ir's jusr rhac we speak Spanish

(0.2 sec. pause)
Aurea:

N[o?
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W hile Aurea presents an ecumeni cal argume nt, Ema posits a
hypothe tical retort that accuses N ancy and the other non -Lacino
co ngreganrs of inrroducing Propositio n 187 a nd its exclusiona ry
thrust inro C hurch practices:
Ema:

Au rea:

Ema:

>

[Yo-yo [si YQ si hubiera estado alli
Me-m e if I h ad been there
(somos cato:licos
we are Catholic

le hubiera dicho
I would have said
" Oiga u sted ya quiere traer
"Listen you already want to b ring

ill ochenta y siete a-aqul
the eighty seven here
a-l[a-la> iglesia? tambien"
ro che church also?"

Ema's reference to Proposition 187 indicates how statewide p olirics of
e thnicicy hasa bearing o n p arish te nsio ns. The p ropositio n is used as
a n inrerpreti ve fram e for making sense out of a n o n- Latino's question
a bouc doctrina practices. Both Em a a nd Aurea utilize co nversational
scorytelling to collabo ratively construct a p olitics oflan guage in the
c hurc h.
T h ese Larino sensibilities abo uc Sp anish in c hurc h activities
a re mirro red in oth er Catholic co ngregations. In a scudy of Mexican
immigra nt women's narrarives of rheir language experiences in
sourhe rn California, fo r example, Relafio-Pascor a nalyzes an accou n t
o f excl usio nary p ractices at a p arish (Relafio-Pas tor 2000 , 200 I). T h e
na rracive centers on a family's a nger following t heir bilingual priest's
refusal to deliver services in Spa nish during Holy Week prior to Easter:
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C uando m in! que el parroco que el diacono el que habla espaiiol
W hcn I saw that the priest the deacon who speaks Spanish
cuando iba a dar la lectura en espaiiol la dio en ingles
When he was going to do the reading in Spanish he d id it in English
m e senti que era una CELEBRACIÖN RJDfC ULA
I fe lr ic was a RIDICULOUS CELEBRAT!ON
( ... )
y m e saH TAN ENOJADA que les dije a mis hijos
"V;\MONOS=VAMONOS!!"
and l lefc SO AN G RY th at I said ro my children 'LET'S GO=LET'S
GO!!"

"q ue pasa!!"
"whar's wrong!!"
" VAMONOS!! "
" LET'S GO!!"

-7

y ya cuando salimos les dije
And when we were outside I cold thc m
(.)
me senti que esa celebracion no era para nosotros
I fel t that celebration was not fo r us
por eso la dieron en ingles,
thar's why ir was in English
no e ra para el pueblo, para la gente para los hispanos.
ir wasn't fo r the people rhe com muni ry for Hispanics.
Me send q ue esa 110 es una celebraci6n cristian a.
I fel t ic wasn't a Chrisrian celebrarion

In this passage, che narrator recounts how she admon ished che priesc,
lefc abrupcly, and explained her views oflanguage and Chrisri ani cy ro
her children. Like che Latino members of Se. Paul's church, she
socializes her children ro idenri fy rhe C hristian experi ence wirh
Spanish language practices; che cwo are incertwined.
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V. Las Guadalupanas and Doctrina Teachers Fight Back
The storytelling passages of the parishioners of St.Paul's illuminate a
complex phenomenology o flanguage politics in che church. Control
over which language is used in the rel igious domain is a welldiscussed topic in informal social encouncers. Narrative exchanges
within and across echnic boundaries inscanciate and evaluate
conflicting language ideologies. A range of informal narracives and
counter-narracives provides abas is for political moves taken by differenc actors w ichin che parish.
One such move is taken by che Parish Council of St. Paul's
chu rch, when later in che year it voces ro officially end the doctrina
program. The Fall 1996 academic year begins wich the official merger
of the two religious tracks into a single English-medium catechism
program w ith a single director. The Council compromises by
appo inti ng Alma, the former doctrina director to this position.
Another series of moves are carried o ut by Alma and o ther
members of che Latino congregation at St. Paul's. At che stare of che
1996 academic year, the rel igious education program under che new
leadership of Alma implements an unofficial agenda. Alchough
parish officials had made che decision to eliminate the doctrina program, the new director, Lacino teachers, parents, and pupils reorganize religious education w ichin the new language policy: The Lacino
ceachers officially ho ld "catechism" classes for Lacino children but
unofficially continue co employ Spanish as the medium of instruct io n. The European-American parishioners noce t his praccice
activity yet choose not to take issue wich it.
W hile linguistic and culrural minority groups face challenges and
disrupcion to cheir life worlds, che actions of che Spanish-speaking
communi ty at Se. Paul's remind us that language and cultural
practices and policies can be at once official and unofficial. A group
operati ng in the margins of asocial institution can apparendy yield
to pressure and conform to mainstream rules, but all the wh ile it can
exercise agency and formulate alternative stories and strategies for
perpetuaring rheir own socio-historical dispositions.
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ldentity in Action: Blame and
Apology in Remembrance ofWar
KYOKO MURAKAMI

&

DAVID MIDDLETON

1. lntroduction
O n May 27, 1998 the Japanese Emperor and Empress made a stare
visit ro che Unired Kingdom. Scores of ex-priso ners of war for
W.W.11 (hereafter ex-POWs) organised and sraged protests. T he
focus of rheir concern was rhe hosring of a head of stare fro m a country who in cheir view had not provided a sacisfacrory level of apology
and com pensation concerning their rreatmenr as priso ners of war.
Their anri-Japanese senrimenr was widely reporced in rhe news media <luring rhe peri od of che stare visir. Media coverage re-ignited
narion-wide controversy concerning che hostile and distressed vo ices
of represenracives of Far Eastern veterans organisations and fa mily
members of che dead ex-POWs. Various of opinions and views were
expressed feat uring m emories of rhe camp and scories of posr-war
psychological problem s. M eanwhile, rhe media presented co ntrasting views of po licicians and business leaders, appeasing rhe views of
vociferous ex-POWs and represenring the positive culcural and
eco nomic benefics of nurcuring am icable Anglo-Japanese relations.
This stare visir provoked a re-examinarion of war respo nsibili ryrepa rarion and apology concerning Japanese aggression and
arrocicies commirced <luring WW.11. Our m ain concern is wich whac
ic is ro remember and forgec che pastand how people's underscanding
and memories of che past shape che way people hand le che issue of
war responsibili ry. T he pasc becomes a copic of live concern
(Middleton & Edwards, 1990, Middlecon, 1997). We analyse one of
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the letters written to the editor of The Independent, a nationally
circulared Brirish newspaper. O ur principal interesr here is rhe
rhetorical organisation of idenriry and the way authors of such letters
mobilise particular versions of the past. Our aims are twofold. First,
to demonstrate how idenriry and its description are used to accomplish a discursive act ofblaming. Secondly, to address implications fo r
future studies of idenriry from a discursive perspective.

2.

Data

The particular letter that is the focus of analysis here was taken fro m
a letters page, consisting of seven letters written to the editor and
appeared in a British national newspaper, The Independent. These
letters to the editor were published on M ay 28, 1998, on the day
following protests and demonstrations staged by former British
POWs. M ost of these protesters had wo rked in Thai-Burma railways
or had experienced Japanese military prison camps during WWII.
T he letters on this topic for that particular issue were no doubt
selected from a range of such letters to the newspaper. T he newspaper
acknowledges that "the letters may be edired fo r edirorial purposes"
(e.g., to fir into limited space and for economy of expressions). We
are not claiming that this letter necessarily directly corresponds wirh
rhe actual text delivered by its original aurhor to rhe newspaper.
H owever, no matter what sub-editing may have been exercised we
can analyse rhe action-orienration features of idenri ry descri ptions as
p resenred in rhe published form of rhe letter. 1

3. Analytical Q uestions and Methods
T he overall analyrical interest is how people design discourse (in this
case written text) ro establish the rationaliry of their position in a
I T his paper d erives from an earlier version of the paper examining the letters page
as a totality. It was originally written for the presentation made at the Eighth
Narrative Conference in Lexington, November 1999.
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parricular social secci ng (Edwards & Porter, 1992; Poccer &
Wecherell, 1987). Speciftc ro chis scud y is how che text of che letter
accomplishes social action of making legicimating che reasonableness of expressed views, opinions and claims. A whole range of
quescions can be addressed through chis analysis. H ow are accouncs
and desc riptions o rganised ro display che racionality of a letter
wricer's position? W hat resources are mob ilised and made relevant ro
produce a n acco unc of che pasc? In partic ular, wh ac idenciry catego ri es are used ro escablish c redibili ty as a letter writer? How are these
idencities ma naged in the discursive acc ofletter w ri ting? W hac is th e
rhetorical effect of idiom use? What ki nd of c ulcural-historical
meani ngs are invoked in che use of a parcic ul ar identicies? How are
other experie nces and memories mobilised ro assert a w rice r's
parricula r argumentative position? By attending to these questions,
leccer writing is revealed as a discursive act of remembering in wh ich
memories and identities relevant ro of WW. II experien ces are used
commu nicatively in deali ngwi th currenc and furure conseque nces of
past act1ons.

4. Discursive Act of Blaming
O ur parricular concern here is wich how the idencicy of 'war veteran'
is used. Our focus is on che d escripcio ns of war veteran and how they
are organised in order ro achieve a rhe torical business of blam ing:
Sir: As a war veteran myself, one of w hose school
c hums was rortured and beheaded by his Ja pa nese
captors for the "crime" of accempring to defend his
country againsc a ruchless invading army d escri bed by
Sir Donald Maicland {letter, 25 May} as " brave and
skilful" (a plaudic equally applicable to rhe Nazi SS), I
have a confessio n ro make.
l don't hare the Japanese, some 80 per cent of whom
were either born afrer che war, or too late to take a ny
part in it. Bur I have li cde rime eicher for chose who
concealed cheir besrial war record for so lo ng from their
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own children, and who think thar saying "sorry" somehow heals the shattered lives and bodies of our miserably recompensed heroes who stood against them, and
whom we now treat so shamefully.

LEN CLARKE
Uxbridge, Middlesex

5. Mobilisation of Identity: War veteran and chum
The letter starts by using the identity of 'war veteran'. The choice,
'war veteran' establishes an entidement ro parricipate publicly in this
debate and express views in the letter. The term 'war veteran' is a
caregory and its descriptions are "category-bound activities" (Sacks,
1995) associated with cerrain experiences and characteristics ofbeing
a 'war veteran.' This opening expression of, 'war veteran,' affords a
range of plausible conclusions concerning rhe writer's past experiences and activiries in military service <luring a period of conflict.
However rhis opening also affords a range of other interpretations
concerning whac the w riter may not have been. It does not
necessarily mean that Clarke actually fought in WW.11, nor that he
was a POW himself captured in the Far East, ler alone in the ThaiBurma Railway. The identity of war veteran draws on a set of
caregory-bound activities that permit the reader to assume his past
without direct reference to missing specific information about the
status (e.g., rank) and the degree of his involvement in the war (i.e.,
which war, time, duration and location of service, etc.).
C larke's account of Japanese soldiers' atrocity ('corrured and
beheaded') relies on his personal association to the person 'chum.'
The word 'chum' or 'school chum' is note-worthy. It invokes specific
cultural meaning in relation to the sort of experiences to which this
term is oriented. 2 Clarke's use of his chum's experience may be
2 In standardised usage ofBritish English according to Oxford English Diccionary
(1996), che word 'ch um' is defined as follows: (1) a close friend, especially among
schoolchildren; (2) ofren followed by with shared rooms. Referring to his dead
fri end as a "churn" evokes a sentiment simated in a particular rime and
expericnce of an instirntionalised or socially organised secting.
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ide nrifi ed as discursive practice of fooring (Goffman, 198 1, in Potte r,
1996), rhac is co d eploy a "relario nship (s) chat speake rs and wrirers
have ro rhe d escriptions rhey reporr" (Potter, 1996, pp. 122-4). In
making his own claims (or reporring claims of ochers), h e d isplays
various degrees of discance from whac is reporred (Poeter, 1996).
Referring ro his d ead pal as a 'chum' evokes a sencime nc siruated in a
parricular rime in che past a nd experience wirhin a parric ula r social
se tting (e.g., school). It is the discursively mobilised reso urce of his
c hum's war experi ence - he was rortured and beheaded - rhat
d e monsrraces rroubling fearures ofJapanese soldiers.
Again , as in rhe use of rhe ide nciry 'war veteran,' 'chum' is
ambiguous in terms of exact status of C la rke's acquaincance wich rhis
person. It does not <ledare che narure of closeness and concacr.
'Chum' opens up a w ider ra nge of possible affil iatio ns, and therefore,
leaves o pen rhe exacr status of che rela rionship. Likewise che exacc
ci rcumsrances in which Cla rke learned of rhe chum's d earh (e.g.,
w hecher Clarke was a wicness ac che scene o r not) remains unscared.
The use o f 'chum' rherorically resources C larke's blaming of che
Ja pan ese soldiers. W ha r we would like ro stress here is rhac che power
rhar lies in using rhe term' chum ' makes C larke's idencity 'war vetera n' relevant. However, it opens up the possibility rhat rhe person
referred ro was not necessarily a close friend of C larke. So, chere is scill
a work ro d o.
Whilsc che descriprion of 'school chum,' provides for rhe loss as
p ersonally sign ificanr, che descripcion 'corrured and beheaded' builds
che magnirude of rhis personal loss. It evokes a brutal process
resulring in his c hum's deach, signalling incentional killing in
exrreme circumstances by rhe Japanese 'capcors.' The use of 'school
c hum,' combined wirh rhe descriprion of how he died, rhecorically
achieves rhe horror of rhe reporred evems. This in rum comribuces ro
vivid rurhlessness concerni ng the "Ja panese captors" whose publicly
acknowledged bravery a nd skilt is discoumed as honourable attribures. Bravery and skilt a re noc presemed as q ualiries rhat ma rk out
actions as necessarily honourable in rhe way the "defence" of country
is d esigna red in chis comexc. Clarke's idenriry as 'war vetera n' mobil i-
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sing the identity of the victim as a "chum", who died in the m anner
described, provides the rhetorical basis for blam e and the culpability
of che Japanese. The ascriptio n of blame and culpabil ity is over
course a contentious issue. We now examine how this is provided for
in che rhetorical organisatio n of che letter.

6. Formulation of culpability
Killing the enemy in war is what soldiers do. It isa normative action
in anywar. How is the culpabilityof the )apanesearmy for mulated in
relation to the presented atrocity account? H ere a 'crime' m etaphor is
used in establishing the status ofhis chum's death, w ho 'was tortured
and beheaded by his Japanese captor for the crime of attempting to
defend his country against a ruthless invading army .. .' Also,
'attempcing to defend' suggests some levd of failure on his action.
The effecc of crime metaphor (e.g., aset of words such as 'captor,'
' ruchless invading') formulaces a croubling feacu re and characcer of
the Japanese army, linking che descripcio n of actio n ('capcor,'
' invading') wich characcer formulacion (' ruchless'). T hus, it allows
che impucacion of culpabili ty to the Japanese with an implicit claim
chac che Japanese soldiers are responsible for che deach of his chum.
Ler us foc us on an interescing concrasc being made here. Thac is
"ordinary" versus "excraordinary" - a soldier (i.e., C larke's chum)
do ing an ordinary acr of defending his country in concrasc ro che
ruthless way of his deach (i .e., he was torcured and beheaded). le is
chis contrasc of an ordinary action of his chum, a soldier defending
his country and an excraordinary way of being killed. le is che violenc
punishmenc fo r whac che soldier no rmally does, ro defend his country, which che letter makes relevant. This concrasc of ordinary and
extraordinary provides a moral basis of the Japanese army's culpability, someching chat they should not have do ne, even in che
circumstances of war. The concrast of ordinary and extraordinary
lends itself to character formulacion - inexplicable cruelty in the way
in which che Japanese soldiers handled ordinary soldiers, deserving
C larke's blam ing and indignation (along wich many ocher vociferous
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POWs whose posmon was covered in che media). Billig (1990)
examines wichin family discourse abouc che Bricish Royal Family
how che concrasc becween che scacus of people as ordinary and
exrraord inary provide argumencacive resources in joint remembering
of shared experiences. Similarly, che concrasc becween che ordinary
sracus of being a soldier and che excraordinary circumscances of his
deach are used in che leccer ro work impucations of blame. The concrast of ordinary versus excraordinary generace a rherorical effecc of
horro r in the chum's experience.

7. Stake Management
One might wonder whac che following part " I have a confession ro
make" does in relation ro working up issues of blame? Other chan
observing an obvious prefacing ro che new (possibly ancichecical) argu ment which is abo ut ro be broughc in, whac does it accom plish? In
che discourse (and conversacio n) analyric perspecrive adopred here,
one of analycical foci is on 'sequencial' organisation of descripcions in
calk and text. As Porter and Wetherell (1987, p.93) argue "accouncs
will be bese underscood in looking ar their positioning in seq uences
of disco urse performing different kinds of acc. " The significance of
rhis preface (' have a confession ro make') is bese underscood by
looking ar how the subsequenc part is organised and whac is made
relevant.
As shown earlier, che writer's idenciry as war veteran does not
m erely position himself acco rding ro rhe idenciry he nominaces, bur
rarher ic is predicared in an array of descriprions. In so doing, ic escablishes che wrirer's credibiliry ro exp ress views in wricing che leccer,
locares blames, and criricises other persons. This initial discursive
work provides the co ncexr in which a 'confession' is made. In addition, it also works up an entidement ro do so in terms of the w riter's
stake in chese evencs and currenc position in w riring che leccer. The
word 'confession' connoces someching perso nal as if truch were ro be
revealed . It announces possible norm breaking in having done
someching drastic or shocking, or perhaps co unter ro some declared
posmon.
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lmportancly, 'confession' here does not seem to follow a convenrional use. Confession is appropriate when an admission of
sanctio nable actions is at hand, when someone wishes to expiate
guilt or in a religious context some notion of 'sin'. Note however
what is written in the subsequent sentence, "I do not h are the
Japanese." This acknowledges a normative way of looking at the
Japanese, as if the Japanese by default were to be hated. This
normative view about the Japanese is substantiated by what was
written earlier from a position of a war veteran claiming a personal
loss of an acquaintance. Hence, the declaration that "I do not hare
the Japanese" re-configures the unusual position as a war veteran as
being somewhat less anti-Japanese (if not pro-Japanese). In so doing,
the vi rtue of the writer is established, that is, to defy a stereotype of
bitter war veteran. The writer is positioned as someone not making
hasty generalisations about Japanese people even though his chum
was killed by the Japanese. The consequent declaration of not hating
despite the claimed status of his experience is also supported by the
assertion recognising that "some 80 per cent of whom [the Japanese]
were either bom after the war, or too late to take any part in it." The
virtue and rationality of the writer's position is accomplished in
terms of the management of his stake and interest in this ropic.
The writer's vi rtue is worked up from the descriptions made earl ier
usi ng the war veteran, chum, the commentary on Sir Mainland and
his positioning in a given context and circumstances of contemporary debate and events. This is what is called 'stake management' in
discursive analytic perspective (Edwards and Po tter 1992; Potter,
L996). C larke is denying a dangerous implication generated by 'war
veteran' and 'chum,' that his judgement may be clouded , prejudiced,
and disrorced by his involvement, rather than underwritten by it. His
vircue and rationality established rhetorically resource the business of
blaming. In addition the sequential positioning of the "confession"
accomplishes more than just the management of stake and interest in
wri ting the letter. It provides the discursive context for presenting h is
imputations of blame to particular segments of the Japanese "who
concealed their bestial war record" and those (by implication both
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Japa nese and Bricish) "who chink chat saying "sorry" so mehow heals
the shattered lives and bodies of our miserably recompensed heroes
w ho scood against chem , and whom we now treat so shamefull y".

8. Apology as a topic of concern
H aving exa mined how rhe wrirer works ro escablish rhe virtue and
racio nality of his position we ca n look in mo re d ecail how rhe wricer
discursively attribures blame ro the Japanese in che currenc
co ncroversy. Of parcicular inceresr is the way the norion of apology is
dep loyed. The ambi guity concerning just which narionali ry sho uld
be apologising for whac is incerescing. C learly rhe sequencial
posicioning of che "chose who co nceal rhei r besrial war record" makes
che Japanese who were part of rhe war che subjecc of concern. By
doing so, his blame is placed not only ro rhe Japanese army, bur also
to Japanese aurhoriri es (e.g., government, ed ucators) who do not
openly make war-rime records and publicacions available ro rhe general public, especially the Japanese youth.
However, just "who" should be apologising ro che inad eq uate
compensatio n for che damaged lives of war heroes is opened up
discursively ro include boch che Japanese and rhe British. H ere,
reference is made ro people such as Sir Maidand and che Bricish
people ar !arge who are w illing to move on toward che furure, opting
for reconciliarion where che suffering of che POWs is no lo nger an
issue of co ncencion. Blame cenrres on che natio n offo rgotten heroes.
In ocher words chose ex-POWs who foughc for cheir country in che
Far East ha ve been fo rgotten. le assercs a lack of general p ublic's acknowledgemen t of che POWs' con rriburio ns ro war efforts in poscwa r Bricain.

9 . Conclusion
We have illustrated che complex rheco rical business of blam ing and
ics implicacion for apology and reco nciliacion in rhe discursive
concext of wricing a letter for public consumpcion. T he analysis
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exami ned the o rganisation of texts and the mobilisation of rhetorical
devices (e.g., stake management, accountabilicy) and their use in
presencing opinions and arguments concerning co ncencious issues.
In the discursive nominatio n of an identity as a war veteran the letter
invokes a variecy of descriptions that implicate a range of categorybo und activities (e.g., what it is to be asoldier). Such category bound
activities characterise common-places (e.g., concerning the implications of friendship) and other socio-culcural and linguistic conventions o f language (e.g., characteristics and activities of particular
identities) . In the case of the letter analysed here, once a particular
idencicy is explicitly nominated its implicatio ns, ambiguities and
relevance are delicately m anaged. This allows the letter to achieve the
rhetorical business of blaming worked up in the specific circumstances in which the letter discursively negotiates the meaning of
apology and reconciliation. Furthermore, the formulations of
blaming (apology and reconciliation), are not based on a pre-given
mental construct, nor rule-governed semantics or derived from aset
oflinguistically pragmatic strategies that analysts and rheorists draw
upon (M urata, 1998). Instead , they are locally framed in the texcual
space of the letter. Letter wri ting is therefore as a discursive act of
remembering, in which memories and identities relevant to of
W.W II experiences are used communicatively in dealing with
current and future consequences of past actions.
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3. l(unskapens sociala natur

Att lära sig underforstå: om
kommunikativ socialisation
i det komplexa samhället
R OGER SÄLJÖ

& ÅSA

M ÄKITALO

lnledning1
Berydelsen av art studera "prat, skrarr, skvaller och gräl" (Adelswärd,
1999) för an förstå hur vårt samhäJle fungerar och hur människor
u tvecklas är sorgligt underskattad inom de fles ta human- och samhäll svetenskaper. Man kan till och med påstå att många dominerande vetenskapliga teo rier och perspekriv inom humanvetenskaperna på ett systematiskt sän osynliggjort kommunikation och inceraktion som analysobjekt, och därmed också gjort oss okänsliga för
d eras roll i skapande och återskapande av social o rdning och mänskliga identiteter. Vad som fokuseras i m ånga analyser är symptomen
på, och resultaten av, människors verksamhet (dom är i allmänhet
lättare att tabellera), men förloppe n o ch miljöerna där samhället
kontinuerligt återskapas förblir en svart låd a som lämnas oöppnad.
Den grundläggande ambitionen synes vara att studera vad som har
hänt, snarare än hur d et so m har hänt har producerats av människo r
i samspel. Även o m varje forskare har en naturlig benägenhet art se
sin egen domän som d et mest grundläggande forskningsområdet, är
d et m eningsfullt att påstå, menar vi , att en rimlig, och fruktbar, utgångspunkt för att studera individer och kollektiv (och relationen
dem emellan) är att ca avs tamp i människan so m en kommunicerande varelse. Fakrnm är att också försök arc motsäga denna tes lätt

Den forskning som här avrapporceras har fin ansieracs av Rådec for arbecslivsforskning (RALF).
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blir paradoxala, eftersom koncraargumenten också måsce föras fram
genom ca! och cexc (även om någon ibland i en het diskussion kan bli
frescad atc använda andra medel för att övertala sin samcalspartner).
I det som följer försöker vi utveckla ett tema som har att göra med
relationen mellan kollektiv och individer, och den roll som kommunikatio n spelar för att forma båda nivåerna. Samtidigt skall vi försöka peka på den komplexitet som utmärker kommunikativ och
kognitiv socialisation i det komplexa samhällec (Hannerz, 1992). En
intressant fråga i detta sammanhang är vad som krävs av erfarenheter
för att en individ skall kunna förstå och producera adekvata bidrag
till samtal och yrkespraktiker i specifika, och kunskapsrika, miljöer.

Samhällelig komplexitet och kommunikativa mönster
För att fö rstå social ordning, och hur människor socialiseras för att
delta i sammansatca och mångfaseccerade kollektiva aktiviteter (som
acc sköca sin arbete, ucföra bankärenden, delca i demokratiska debatter och så vidare), är det nödvändigt att i något led av analysen vända
sig till historien. En dimension av samhällets förändring är dess tilltagande komplexitet i roller, kunskaper och sociala praktiker liksom
i teknologier. Med den låga grad av arbetsdelning som utmärkte exempelvis ett stenålderssamhälle, med en i relativa termer mindre differentierad social struktur, var socialisacion av människor en sak som
sköttes helt i vardagliga praktiker i hemmet och i den nära gemenskapen. Man samspelade i huvudsak bara med sådana man kände
personligen, man talade samma språk (i flera bemärkelser), och man
kände varandras referensramar och fö rväntningar väl. Samordning
av människors handlingar i sådana miljöer kunde i stor utsträckning
bygga på lokala och gemensamma rutiner, som kunde tas för givet av
alla.
I dagens samhälle med en hög grad av både horisontell och vertikal social differentiering är villkoren för socialisation annorlunda.
Återskapandet av social ordning i ett sådant sammanhang ställer helt
andra krav på erfarenhetsuppbyggnad hos individer och kollektiv.
En dimension av den dynamik som utmärker samhällets tilltagande
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komplexitet är urvecl<lingen av kunskaper och av en rad sociala praktiker som både förutsärrer och producerar kunskaper. De i våra dagar
rill synes mest triviala och vardagliga handl ingar som an läsa recept i
en mattidning, tolka en tågtidtabell eller betala räkningar via
internet förutsätter kunskaper och färdigheter som i historiske perspektiv måste betecknas som mycket avancerade.
En viktig mekanism för urvecl<l ing av kunskaper och färdigheter i
samhället är institutionaliseringen av verksamheter. l nstitutionaliseringen, det vill säga uppbyggnaden av miljöer som sj ukvård, kyrka,
sko la, försvar, produktio n och många andra, är ett säcr att konkret
hantera olika sociala dilemman. De processer som denna innebär är
i flera bemärkelser paradoxala. lnstitu tionaliseringen är en effektiv
modell för att urvecl<la kunskaper: Varje miljö specialiserar sig så att
säga inom sitt revir. H är kan man raffi nera sina insikter och fö rfina
sina färdigheter. Optikern-for att ta ett högt specialiserat yrke som
illustration-blir sannolikt en mer kvalificerad utövare av sin verksamhet just genom att hon verkar inom en profession som begränsar
sina kunskapsanspråk till en specifik företeelse. Man kan veta m er,
och dessutom ha djupare kunskaper, om man inte sträcker sig över
ert alltför stort spektrum.
En inbyggd aspekt av institurio naliseri ngen , och en förutsättning
fö r specialisering av kunskaper, är urvecl<ling av språl<liga redskap i
form av kategorier och kategorisystem. En framgångsrik kunskapsutvecl<ling förutsätter helt enkelt en rik och differentierad uppsättning av kategorier med vars hjälp man kan mäta, karaktärisera och
organisera företeelser, händelser och människor. En o rganisation kan
exempelvis inte hantera en människa i hennes hela komplexitet och
individualitet (Mäkitalo & Säljö, 200 1). Ho n måste förstås i en begränsad uppsäcrning katego rier som är verksamma när institutionen
urfö r sina uppgifter. Och vad som är intressant och verksamt skiljer
sig åt mellan institutioner. För ett försäkringsbolag är exempelvis i
all mänhet uppgifter om en persons hårfärg, längd, vikt och ögonfä rg
av ringa intresse när man vill teckna en brandförsäkring. För polisen
eller passkoncrollanten däremot är uppgifter av detta slagyccerst relevanta när man vill identifiera en individ.
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Kommunikation i kontext: the doing of social order
Den andra sidan av institutionaliseringen är således att den skapar
komplexi tet och förutsätter kunskaper. Rike utvecklade kategorisystem som utmärker vetenskap, byråkratier, produktion, kyrka och
alla andra verksamheter i det komplexa samhället, bygger därför
också upp barriärer och svårigheter för människor att förstå. Många
känner idag att det kan vara svårt att hävda sina intressen och perspektiv i möten med experter som advokater, läkare, lärare, forskare
och myndighecspersoner för att ca några exempel (Adelswärd &
Säljö, 1994). Frågor om makt och inflytande i vardagen blir här centrala.
I det följande vill vi emellertid tillåta oss att undra över och reflektera kring den fascinerande komplexitet i kategorisering av världen
som utmärker våra institutionella miljöer. Dessutom är det spännande att tänka något på vad som krävs i kommunikativ och kognitiv socialisation av människor som skall ingå i dessa miljöer och vidmakthålla, och utveckla, dem. Låt oss presentera ett utdrag ur en helt
vardaglig interaktion i en institutionell miljö. Och vi gö r detta avsiktligt utan att ge läsaren någon kontext.
Excerpt2

3348
3349
3350

335 1
3352
3353

J:

när jag tinade på Västerort
så har vi 950 sökande ..
som kommer från det området,
och jag tittade på sökandekategori då
tolv till fjorton
C: ja

2 Transkriptio ns symboler:
[ J
sam tidigt/överlappande tal
avbrott, avbrutet ord
paus
indikerar frågeinro nation
indikerar livlig intonation
uppräknings/ forcsätrn i ngsinron ation
VE RSALER
kraftig ljudvolym
((
))
tra.nskriptörens kommentarer om:
ohörbarhet, ickeverbala aspekter, hur något sägs, extra diskursiva
aktivite ter
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3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
336 1
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
337 1
3372

J:

tolv, rreccon, fjorton ... cvåhundrasex,
sökande .. va dec igår,
M: hur (får man upp)
J:
(som be) finner sig i dom
M: mer hur få r man upp do m atr dom
är geogr-där hade du ju
J: femhu ndrarreniocvå
E: (posmummer]
X: [posmummer] femhundratrettiocvå [((ohörbart))]
M:
[ja, j ust ja)
ha, mhm
J: så vi har ungefär tvåhund ra sökande
som vi bedömer so m vägledning
eller omöjliga då
0: ja
J: å de [fin ns ju)
C:
[mm] mm
J: finns ((ohörbart)) jag fick ett relefon
nummer igår till nån

Vad vi ser i denna konversation är en pusselliknande samhandling
som utmärks av en hög grad av koordination av perspektiv. Aktörerna faller vara ndra i talet, någo n påbörjar en utsaga och någon annan fullfö ljer. Dessutom talar man i m un på varandra på ett sätt som
utmärker interaktion där människor delar tankar i en gemensam aktiviteL Det finns ingen synbarli g tvekan vad situatio nen handlar om
eller va rt man är på väg. Därför finns inga m etakommunikativa
kommentarer där man måste klara uc m eningen m ed vad som sägs.
Det som görs explicit av talarna bygger i hög grad på implicit kunskap och implicita antaganden som inte redovisas. Dec som sägs
m åste förstås m ot bakgrund av vad som lämnas osagt (Rommetveit,
I 974). Der är också detta som gör utdrager svårt, för att inte säga
omöjligt, att dechiffrera för en utomstående.
M ycket få människor är kompetenta aktörer i denna miljö. M an
kan inre plocka in någon frå n gatan, inre ens en mycket välutbildad
person, och förvänta sig att vederbörande skall kunna agera som en
fullfjädrad "member" (Sacks, I 992) i denna problemlösningssituation . Aktörerna befinner sig på sin arbetsplats, som är en modern arbetsförmedling med en utveckl ad teknologi cill stöd för verk-
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sarnheten. I denna praktik är kategorier centrala resurser för att organisera verksamheten, få överblick över uppgifter och för att utföra
arbetet. Så har det alltid varit inom arbetsförmedlingen, som har
ano r I 00 år tillbaka i tiden. Det nya består i att kategorierna som
arbetsverktyg byggts in i ett informationsteknologiskt baserat administrativt systern av betydande komplexitet. För att kunna genomskåda vad aktörerna håller på med, måste vi ställa följande grundläggande fråga: Vad står på spel i samtalet? V ilket socialt dilemma försöker man hantera?
När vi möter dem, arbetar deltagarna med att få en överblick över
hur många ärenden av ett specifikt slag man har i en av de stadsdelar
man betjänar. J visar hur man kan använda verktyget för att skaffa sig
en klar bild över sin situation och arbetsbelastning. Uttryck som 'sökande', 'sökandekategori', 'vägledning', 'tolv, tretton, fjorton' är alla
institutionella kategorier med en mycket specifik innebörd för aktörerna (och, i förlängningen, för dem de betjänar). V mycken är dessutom knutna till varandra och betyder något genom sin relation till
varandra. De måste användas på ett relevant och konsekvent sätt för
att arbetet skall kunna fullgöras. De utgör delar i en hierarki av
klassifikationer (Bowker & Star, 2000) och åtgärder som är aktivitetsbundna och knutna till institutionella resurser. Hur människor
kategoriseras i miljön kan vara av avgörande betydelse för deras
framtid.
C itatet illustrerar också hur kunskaper inte på ett tydligt sätt kan
hänföras varken till enskilda individer, till gruppen eller till de språkliga (dvs kategorier) eller fys iska (blanketter, databaser) verktyg man
använder (Säljö, 2000). Den kunskap som krävs för att verka i denna
praktik finns i samverkan mellan alla dessa komponenter och i deras
inbördes beroende. Det är viktigt att inse att det är kategorierna som
skapar kontinuitet och binder samman individens förståelse med
gruppens aktivitet i samtalet och med teknologin, vars mjukvara
innefattar kategorierna som distinktioner. Genom dessa beståndsdelar i en social praktik som innefattar tänkande, tal, samhandling och
teknologi opererar kategorierna som medierande redskap (Werrsch,
1998). Detta är en av många anledningar till att det är centralt för en
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samhällsforskare att studera kommunikation och "the doing of social order".

lnstitutionalisering, individer
och argumentativa traditioner
En ytterligare anledning till varför det är väsentligt att fokusera kommunikation, är, som vi redan varit inne på, det förhållande atc kategorier är redskap för att förstå relationen mellan individer och kollektiv. Katego rier konstituerar individer och kollektiv och karaktäriserar dessutom problem i relationen dem emel lan. Kategorier som
kund, klient, patient, vip, misstänkt, arbetssökande med flera konsrirn erar människors position och de bemötanden de får i vardagliga
praktiker.
Kategorier av detta slag är inga döda eller statiska företeelser. De är
värderande och har materiella, politiska och andra konsekvenser.
Trots att de finns i frusen form på blanketter, i databasen och/eller i
journalen, är de dialogiska (Linell, 1998) i den mening att "they
speak in the absence of speakers" (Smith , 1984, s. 60) . Man kan i stor
utsträckning förstå institutionalisering i termer av kategorisering
och de konkreta kunskaper som byggs upp genom kategorier. Det är
genom kategorier som instirntioner hanterar sociala dilemman och
fattar beslut. Utdraget ovan illustrerar argumentation hos människor som är socialiserade in i en sådan högt specialiserad institutio nell
gemenskap. De möter dagligen en sammansatt och mångtydig verklighet genom att mobilisera kunskaper som är inbäddade i kategorier, som i sin rur är organiserade inom ramen för "living traditions of
argu mentation" (Shotter, 1993). Det är den na mycket speciella
kommunikativa socialisation som gör att de kan skapa gemensam
förståelse så att så mycket kan tas för givet att en utomstående finner
konversationen helt obegriplig. Aktörerna rör sig obehindrat inom
rame n för de specifika språkspel som Wittgenstein ( 1953/1995, § 18)
menar lever i de "suburbs of our language" som man inre lär känna i
mer vardaglig interaktion.
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En intressant aspekt av kategorier är att de är innebördsrika och
effektiva för den invigde när man skapar mening och vill göra sig
förstådd. På institutionens "backstage" (Goffman, 1959) får man
mycket sagt utan att särskilt mycket behöver sägas. Kategorierna gör
kunskap synlig för den förtrogne, men döljer den för den som inte är
kulturkompetent (Mäkitalo & Säljö, i tryck). En intressant illustration av denna problematik, och en komplikation som en kommunikationsforskare råkar ut för, uppkommer när man skall översätta
samtal av ovanstående slag till främmande språk. En sådan översättning ge r ofca betydande huvudb ry, eftersom den innebär att man
måste explicitgöra allt det som ligger inbäddat i de kulturella kategorier som parterna bekymmerslöst producerar i varje utsaga. I många
fall måste man vid en översättning ge långa förklaringar till hur det
svenska samhället och dess institutioner fungerar, liksom hur rättigheter och skyldigheter för medborgarna förstås, för att överhuvudtaget kunna förmedla vad som pågår i samtalet. D essutom innebär
detta explicitgörande att man gör våld på samtalet, eftersom man
rapporterar det som de samtalande tillåter sig att underförstå. Detta
försätter forskaren i en paradoxal situation.

Institutioner och kommunikativ socialisation
En intressant fråga för oss, och som vi kort berörde ovan, är vilken
typ av kommunikativ socialisation som förutsätts för att människor
skall betraktas som kompetenta aktörer i miljöer av detta specialiserade slag. Det räcker inte med att kunna språket i någon generell
bemärkelse. Man kan inte heller gå till en lagtext eller annan institutionell dokumencation för att lära sig hur man agerar med hjälp av
kategorier när man talar, skriver, fattar beslut och dokumenterar. I
sociokulturellt perspektiv kan man säga att man inte kan komma
från 'meaning' (det vill säga den generella lexikala innebörden hos
termer och uttryck) till 'sense' (den lokala användningen eller
instansieringen i ett specifikt fall) på ett enkelt sätt (Vygotsky, 1934/
1986). För att vara en kompetent aktör måste man behärska något
mycket mer sofistikerat, nämligen hur kategoriernas konstituerande
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potentialer kan mobi liseras för att rama in en händelse, en person
eller vad man har acr hantera. Som beståndsdelar av "living traditions
of argumentation" (S hocrer, 1993) måste brukaren kunna argumentera för kategoriernas lokala relevans i den sociala praktiken, och
därmed också förhålla sig till alternativa kategorier. I institutioner är
argumentation utifrån olika utgångspunkter nästan alltid möjlig.
Kategorier kan alltid bli "contested", och kunskaper hur detta skulle
kunna göras i ecr givet fall ingår också i den kulturkompetens som
krävs.
Utveckling av kategorier behöver inte enban förstås som en fråga
om framväxten av speciella termer och begrepp. Tvärtom, också vardagliga uttryck och termer får ofta en lokal, institutionell betydelse
(det vill säga de uppvisar en hög grad av vad kommunikationsforskare kallar indexikalitet). I exemplet ovan finns en sådan illustration som en utomstående kan uppfatta som en provokation. I 3366
och 3367 säger J "som vi bedömer som vägledning eller omöjliga då."
Det vardagliga uttrycket "omöjliga" kan här uppfattas som ett sätt
att umycka sig om människor som inte kan få jobb. Vad J i själva
verket talar om är "ärenden" (för övrigt en typisk institutionell kategori) som utgör vägledarens arbecsuppgifrer och som hon finner
svåra att hantera på ett sätt som hon egendigen skulle vilja. Det
"omöjliga" är således inte personerna utan det instirutionella uppdraget och de resurser som står till buds. Man kan också påstå att
man för att kunna skämta och ironisera ofta använder lokala kategorier på sätt som inte skulle utlösa skratt och leenden utanför institutJOnen.

Kommunikativa praktiker som forskningsobjekt
Vi har argumenterat för att studier av kommunikativa praktiker är
nödvändiga för att förs tå samhället och social ordning. De är också
nödvändiga för att förstå hur människor socialiseras, hur individer
och kollektiv konstitueras i olika miljöer och hur identiteter skapas
(Adelswärd, 1988) . Det komplexa samhället kan förstås som en uppsättning delvis samverkande, delvis ko nflikterande, institutioner
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som bygger på olika premisser och som arbetar med delvis olika logik. Denna institutionalisering är både en förutsättning för vår
kunskapsutveckling, samtidigt som den rymmer problem och exkluderar många perspektiv. En inträngande analys av hur olika institutionella miljöer fungerar, och hur de möter de medborgare vars intressen de skall tjäna, är därför en viktig forskningsuppgift av samhällkritisk natur. En nyckel till förståelse av lokala kulturer, såväl
inom som utom institutioner, finns därför i analysen av sådant som
människor sysslar med till vardags, det vill säga "prat, skratt , skvaller
och gräl. "

Referenser
Adelswärd, V. (1988). Styles ofsuccess. Li nköpings Universitet:
Linköping Studies in Arts and Science.
Adelswärd, V. (1999). Prat, skratt, skvaller och gräl- och annat vi
gör när vi samtalar. Helsingborg: Brombergs.
Adelswä rd, V., & Säljö, R. (1994). Becoming a conscientious
objecror: A study of a rherorical battlefleld in an institutional
setting. I: W de Graaf & R. Maier (Eds.), (Red .), Sociogenesis
reexamined (ss. 205-2 17). New York, NY: Springer.
Bowker, G., & Star, S. L. (2000). Sorting things out. Classification
and its consequences. Cambridge, MA: The MIT-Press.
Goffman, E. (1959). The presentation ofse/fin everyday lift. New
York, NY: Doubleday Anchor Books.
Hannerz, U . (1992) . Cultural complexity: Studies in the social
organization ofmeaning. New York, NY: C olumbia University
Press.
Linell, P. ( 1998). Approaching dialogue. Talk, interaction, and
contexts in dialogical perspectives. Amsterdam: John Benjamins.
Mäkitalo, Å., & Säljö, R. (2001). lnvisible people: institutional
reasoning and reflextivity in the production of services and
'social facts' in public employment agencies. (Manus)
Mäkitalo, Å., & Säljö, R. (i tryck). Talk in institutional context
and institutional context in talk: categories as situated practices.
Text.

216 Roger Säijö

& Ära Mäkitalo

Rommerveir, R. (1974). On message structure. London: Academic
Press.
Sacks, H. (1992). Lectures on conversation. I: G. Jefferson (Red.).
(Vol J.). Oxford: Blackwell.
Shorrer, J. (1993). Conversational realities. The construction oflife
through language. London: Sage.
Smirh, 0. (1984). Texrually mediared social organ izarion. lnternational Social Science journal, 36: 59-75.
Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken. Ett sociokulturelft perspektiv.
Stockholm: Prisma.
Vygorsky, L. S. ( 1986). Thought and language. [A. Kozulin, Trans.]
Cambridge, MA: The MIT-Press. (Ori gi nal publicerar 1934.)
Werrsch, J. V. (1998). Mind as action. Cambridge, MA: Harvard
Universiry Press.
Wirrgensrein, L. (1995). Philosophical investigations. Oxford:
Blackwell. (Original publicerar 1953.)

Att lära sig underforstå 217

Medikaliserande samtal
med genealogin som verktyg
LISBETH SACHS

Inledning
Medikalisering är inre etr nyrr fenomen. Under det senaste seklets
sekularisering har exempelvis självmord och homosexualitet kommir
art berrakras som sjukdom snarare än moraliska överträdelser (Szasz
1963). Men att mera exakt ange när termen medikalisering kom att
bli ett kulturellt accepterat begrepp i vårt svenska vokabulär är svårt.
Det finns forskare som pås tår att begreppet började användas först
1968 (B room & Woodward 1996) då det identifierades som en samhällelig tendens när det gällde att handskas med olika former av avvikelser. Avvikande beteende fick allrmer eriketten sjukdom (Engelhardt 1986). Senare har begreppet fått en etablerad definition som en
medicinsk möjlighet art både benämna avvikande beteende och acc
ge diagnoser i den hälsokontrollerande verksamheten.
D en preventiva med icinen har kommit acc utvecklas inte minst på
grund av teknologiskt avancerade undersökningsmetoder (Oli nLauri tzen & Sachs 200 1). Människor behöver inte längre presentera
ert lidande för att anses sjuka. Med hjälp av så subtila analyser som på
DNA-nivå kan man idag i laboratorier utifrån ett blodprov belägga
inte bara avvikelser och parologi uran också mutationer på gener som
kan föro rsaka svår sjukdom i framtiden. Man talar inte bara om anlag för sj ukdom hos en enskild individ utan potentiella anlag för alla
de personer som har blodsband till densamma (Finkler 2000, 200 I).
Människor kan på så sätt komma att uppfattas som sjuka om de tillhör en familj med en speciell ärftlig sjukdom. Det gäller exempelvis
familjer med en ärftlig variant av bröstcancer, ovarialcancer eller
coloncancer. Ett anlag för sjukdom inom en fami lj kan komma att
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likställas med en latent sjukdom som gör människor beroende av
kontroller, medicinsk övervakning och ibland förebyggande operationer (Sachs 1998, 1999). Det är via ge nealogiska kartor, familjeträd, som kartläggningen av ärftliga sjukdomar sker i möten mellan
läkare och enskilda personer (Sachs 2001).

Arvsanlagens betydelse för släkt och familj
Tidigare ansågs människor ärva sin status, sina rättigheter och skyldigheter, sin identitet och sociala position, genom familjen (Marcus
& Hall 1992). I dagens värld ser man inte på släktskapet som det som
i första hand ger människor identitet och status. I västvärlden far en
person sin sociala placering snarare genom att hävda sig individuellt
genom eget arbete och egna val. 1 en tid då man med stor målmedvetenhet och stora resurser genomför forskning kring den mänsldiga
arvsmassan och det genetiska arvet blir möten mellan forskningens
företrädare och den individuella människan i all sin valfrihet ett intressant fokus för studier av kulturförändri ng.
Familjen och släktskapet har under senare år mer och mer ko mmi t
att ingå bland de fenomen som medikaliseras. Släktskapsrelationer
har givits en ny dimension som betonar felaktiga gener. Även om
människor i allmänhet inte själva tror på eller kommit att anamm a
genetiska förklaringar till avvikelser av olika slag ger den nya forskningen på området föga möjligheter för individer att komma undan
de sanningar som avspeglas i kartläggningen av mänsklig arvsmassa
och DNA (Hubbard & Wald 1997). De flesta människor har någo n
gång letat efter karaktärsdrag och specifika utseendemässiga drag hos
sina nyfödda släktingar och genom det visat att de tror på överföring
av genetiska anlag från föräldrar till barn. Men det människor idag
får lära sig är att många delar av livet styrs av gener och att avvikelser
på molekylärnivå går att studera och belägga.
Släktskap har stått i fokus inom den antropologiska forskn ingen
genom tiderna. Det finns mycket att säga om förhållandena även i
vårt samhälles fami ljestrukturer där släktskapsbanden om än i avtagande grad också har sin speciella betydelse för arv och giftermål
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(Sch neider 1972). Man kan därför cänka sig att den generiska fo rskningen p å flera p lan kommer att forscärka men också komplicera det
som är släkcskap med blodsband jämfört m ed släktskap m ed ingifta,
genom a cc arvsanlagec får alle scörre uppmä rksam hec (Bobi nski 1996,
Nelkin 1992).

Studier av genetisk kartläggning vid familjär cancer
Den fö rsca konsulcationsmöjligheten för genetisk kartläggning och
värd ering av ca nce rrisk i Sverige initi erad es å r 1991 . Människor
kunde söka specialistkliniken genom direkt ko nrakt , remisser av
andra läkare, genom e n släkci11g m ed en ca ncerdiagnos eller t idigare
bedö md ärftl ig risk. Läkare so m cog e mot dessa pe rso ner gjorde sina
bedömn ingar utifrån genealogier, släktträd, där man framfö rallc fokuserade på ärtliga faktorer. Genom familjens sjukdomshistoria
kunde ma n ge en viss infor m acion kring fra mtida ind ividuella risker
och preventiva alternativ. V id d enna sp ecialiscmoccagning var läkaren o nkolog eller kirurg m ed subspecia li tet ino m genetik. Motcagningen var inre uppbyggd so m genencisk 'counselin g' uran fö r en
kom binacio n av fors kning och inicial b io m edici nsk information där
en viss fo rm av riskdiagnoser fö rmedlad es. Dessa byggde på förekomst av cancersjukdom i släkten och gavs i form av procentsatser
(Adelswärd & Sachs 1998, Sachs, Taube & Tishelma n 2001 ).
Delcagande observatio n v id denna form av konsultacioner genomfördes av två fo rskare (Sachs och Tishelman) från augusci 1993
ti ll och m ed juni 1994. Under d en na rid cog läkarna emoc rio nya
patienter varje månad. Fyrciofem såda na försca informacionssessioner observerades ino m ramen för scudie n. Senare när forskarna
blev fu llt accepcerade i miljö n och m ed läkarnas t illscånd spelad es
crectiotre konseku civa sessio ner in på ba nd. Bla nd d essa följdes 10
fam iljer med e n så kallad 'familjär sjukdomsbild' under ecr å r och
vidare fem kvinno r under yccerligare fyra år (Sach s 1998, 1999,
200 1). Dec gällde fem kvinnor som var de första acr p å genealogisk
indikatio n bescämma sig för atc operera sig profylakciskc, det vill säga
låta ta bo n fri ska organ i syfce att reducera sin risk for framtida sjuk-
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dom. U nder 1996-97 genomfördes också ett antal intervjuer med
elva kvinnor som givits möjligheten att genom blodprov få sina anlag
för bröstcancer belagda. Denna möjlighet fick man på gru nd av att
brösrcancergenerna BRCA 1 och 2 upptäcktes under våren 1996.
H är hävdar jag att den genetiska genealogin hjälper till att medikalisera familj och släkt. Hur det sker vid samtal där människor söker
klarhet om sin risk för anlag med läkare som använder släktträdet
som fokus beskrivs. Intervjuer med elva kvinnor som berättar hur
fam iljebanden fått nytt innehåll i deras liv efter information om anlag ucgör också material som används.

Genealogin som verktyg
T iderna har förändrats och släktträdet i form av en genealogisk karta
står inte längre enbart i fokus för etnografiskt fältarbete eller släktforskning överhuvudtaget. Enkla genealogiska diagram utgör numera också en populär form av professionell stenografi i mycket
skilda sammanhang. Bland annat har en form av användning vuxit
fram vid sidan av annan släktfo rskning och blivit mycket viktig, den
som ska utreda och belägga ge neriska anlag for cancersj ukdom och
andra sj ukdomar.
Rent grafiskt består en genealogisk kana, såsom den används vid
bedömningen av risk for ärftliga anlag, av huvudpersonen,' ego', och
mor och fa r som är förbundna med ego. Kvinnor ritas som cirklar
och män som fyrkanter. Personer som insjuknat i cancer fylls i och de
som avlidit stryks över. Ego' s syskon är länkade till denne och till
föräldrarna. Respektive ingift få r en klammer till sin part på samma
sätt som mor och far, deras barn är på samma sätt länkade till dem.
Trädet växer fram som en karta över en släkts sjukdomshistoria. En
medicinsk stamcavla utgörs av 'a family cree constructed from a
person' s knowledge of the family relations and the conditions each
may or may no t have had' (Richards 1996:250). Men även om detta
är en persons minnesbild ucgör medicinska släktträd 'a basic
investigative cool' i den genetiska kliniken (ibid). Släktträdet såsom
det ritas upp vid den genetiska informationen utesluter de personer
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som inte är bundna till 'ego' genom blodsband. Dessurom är bara de
personer som har eller har haft cancer eller som befin ner sig i riskwnen fo r att bära på an laget intressanta.
Hur gå r der egenrl igen till när män nisko r far sina diagnoser via
genealogin? Vilken form har sådana samtal? Hur avspeglas den nya
tidens osynliga hor i samtal mellan medicinska fö reträdare och deras
kli enter? Och hur ralar människor i efterhand om dessa nyvunna
kunskaper?
En man som vari t i ko ntakt med läkaren per telefo n kommer för
art få klarhet i hur det srår till med ärftligheten i hans fa milj när der
gäller någon fo rm av magcancer. Han har anmodats att ha m ed sig så
mycket information som möj ligt om si n fam iljs sj ukdomshiscoria.
Läkaren är beredd for en kartläggn ing av släkten genom att rira upp
släkrrräder. Exemplet är valr som typexempel då det visar hur samtalen är strukturerade i hela materialet. Sam talet är över en timme
långt och återges bara rill en li ren del. Genealogin (Fig I .) stämmer
överens med der som dec avkortade samraler behandlar.
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(L= Läkaren, P= Personen som söker, (. .. )överhoppade led)
L: Okey. och ... e .. Der du, du har m ycker cancer i släkten ser jag.
P: jaa ...
L: Ska vi ta och rita upp släkten? Och se hur den ser ut.
P: ja, Du har redan börjat. (prassel)
L: Ska vi se. Har du några barn?
P: ja
L: Hur många?
P: Tre stycken.
( ... )
L: Nu ska vi se. Har du några syskon?
P: Ja just det.
L: Hur många då?
P: Nu har jag cvå systrar, och en brorsa. Men vi skulle ha vare, en
som dog .. . åttiofem var det.
L: Var det en bror det? eller. ..
P:Mm.
( ... )
L: Och han, hur gammal blev han?
P: Fyrriofem.
L: Fyrtiofem år, sjuk ungefär. Det var magcancer som han fick, ja.
P: Ja
L: Mm,var han fyrtiofem när han blev sjuk också, eller hade han
der här. .. fick han det här tidigare?
P: Nej jag tror att han gick länge med det.
L: Ja. Du vet inre riktigt när det var. H ade han några barn ?
P: Ja, en, en grabb.
L: Hur gam mal är grabben, ungefär? Tjugo?
P: Ja,vad kan han va, han måste ju va (paus) tjugosju eller nåt
sånr.
L: Okey, så ni va alltså fem syskon från början då, stämmer det?
P: Ja just det, just det.
L: Om vi räknar in dig också. Den andra brodern här som du har,
hur gammal är han?
P: Han är sextio.
L: Sextio. Och han är frisk!
P: Nej.
L: Vad har han d å?
P: Cancer i magen.
L: H an också.
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P: ja
(. .. )
L: O key, har han barn?
P: Ja, han har rvå.
(. . .)
L: Systrarna då, är dom friska?
P: Ja
L: Hur gamla är dom ?
P: Ja, det vet jag fasen inre hur. Så mycket umgås m an ju ...
L: Ja, men det är helsysko n, så det är inte halvsyskon.
P: Nej det är helsysko n.
L. Eh , do m, kan dom vara femtio eller?
P: Ja, en är sextiofyra, och den andra är väl fe mtiofem kanske.
L: Och bägge är fri ska vad d u vet?
P: Ja
L: Är du frisk?
P: Ja, det börjar m an ju rvivla på, man har ju lite ont i m agen nu
alltså.
Läkarens frågo r kan synas i det nä rmaste tri viala, m en har en sprängkraft i det acc de skapar nya frågor som leder till undran: varfö r? Frågo rna är varken neutrala eller enkla act besvara eftersom de har som
ecc underli ggande m ål acc söka ert ultimativt svar. Frågo rna gå r
o undvikligen mo t en kartläggning, en karta över mannens familjs
sjukdomshiscoria. H o tbilden blir konkret. Det handlar o m liv och
d öd. M annen bö rj ar känna sig sjuk när han ser bilden av det som
samtalet ko nstruerar; genealogin över hans familjs sjukdomshiscon a.
Va rje samtal som har genealogin som utgångspunkt har denna
fo rm . Läkaren fråga r först om personen ifråga har några barn. Näs ta
fråga rö r sysko nen o ch deras barn (märk här att L inre frågar om de
friska systrarnas barn). Långsam t rar m an sig sedan igeno m fö räldrar
och deras syskon, deras respektive barn och slutar vid m o r- och fa rfö räldrarna. Som avslutning gö r läkaren en bedömning och i decca
fall säger L

Medikaliserande samtal med genealogin som verktyg 225

"och som det är nu så är det två stycken med magsäckscancer
i alla fall.Två av dina bröder, och lungcancer, pappa och cancer i njure och kanske något annat hos mamma, det far man
väl kolla också. " (Med utgångspunkt från genealogin kan läkaren gå vidare och ta fram journaler, sparade vävnadsprover,
blod etc från avlidna.)
Ett samtal kan också mera direkt tala om att det handlar om en ärftlig
problematik där hela familjen blir delaktig. Ett exempel på detta
finns i ett av samtalen mellan de elva kvinnorna och läkaren:
L: men nu har vi ju bedömt det så här eftersom det finns så
pass många fall av bröstcancer, och även nån som hade
äggstockscancer, att det är en bröstcancerfamilj, så att säga,
men ...

Den genetiska kartläggningens konsekvenser
Den genetiska kunskapen kan förändra förhållandet till den grupp
som en människa måste inkludera i sina egna högst personliga beslut
och ra ansvar för. l sin tur kan det leda till att gränserna för familj ,
släkt och nära blir problematiska och kommer att ändras. Kunskap
om genetiska samband kan betydelse för relationerna mellan den
enskilda människan och nu levande, ibland helt okända personer
som hon tidigare inte haft kontakt med eller valt att inte ha kontakt
med samt till sist mellan henne och ännu ej födda släktingar.
Samtalen med elva kvinnor som efter genealogisk kartläggning
fått sina anlag för bröstcancer bekräftade genom blodprover visar
vilka konsekvenser kartläggningen av släktens sjukdomshistoria fått
för dem.

ra

Mia:
Utan det där så hade jag inte... då hade min släkt varit väldigt
liten. Då hade den varit jag och min moster kanske. Ja, min
morfar då och sen hade det stannat där.
Och så ja, min mamma. Jag kan känna att det tar så stor del i
min släkthistoria det här med anlaget så att det är lätt att det
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fokuseras kring också, cancer och anlaget, dec är det som är
min släkch iscoria nånstans, det är ect anlag som egentligen
inre är nåt positive. Dec är det jag fick av min mamma.
Mmm, det har före in mera komplicerade relationer. Hon
(min moster) ringer till m ig och säger acc hon också är orolig
för en kusin till min mamma som jag aldrig har träffat, och då
har vi genast en gemensam nämnare. Men vår släktskap blev
så komplicerad. Det blev så tydlige acc man på nåt sätt är kött
och blod också, som är lire nyu. För det är stick i stäv med vad
man vill bli . M an är ändå en del av nåt annat och man vill inre
vara beroende. Så det är inre bara positive. Ja, det är ju ingen
rol ig gemensam nämnare.
M ia visar hur hon väljer släkt på basis av känslomässiga band. Men i
och med att den nya genetiken betonar släkcrelacioner på bas is av
blodsband snarare än val blir hennes släkt något som tränger sig på.
Dec gemensamma är inre hur hon känner utan 'den gemensamma
nämnaren' blir någoc negacivc. Här kan man tala om acc dec sker en
medikalisering av Mias släkc. Med medikaliseringen av släktskap är
inre längre individen den enda som kan välja hur behandlingen ska
se ur. Dec generiska arvec förenar, ofca ofrivillige, Mia med hennes
familj och släkt utöver den lilla kärnfam iljen och ställer nya krav på
henne.
Lena:
Ja, jag har en pojke på 25 och en på 2 1 då.
Ja, och dom vi lle inre jag informera förrän det var så att säga
dags, därför att jag tyckte acc varför ska dom oroa sig när jag
själv inre har bestämt mig. Och det kan man väl så här i efterhand, det va r väl kanske på gott och ont va, men dec cog cid
innan jag informerade dom. Och det som egencligen gjorde
mig, som var svårast under den här perioden (.. ) det var när
jag fick klare för mig acc jag var drabbad men att den här
genen, min bror skulle kunna vara bärare av genen. Jag trodde
att det här var nånting som bara gick på den kvinnliga sidan.
Men när jag förstod att min bror var bärare, att mina brorsdöttrar skulle kunna vara drabbade också, och vara bärare, ha
genen då.
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Och dom är då 32 och 25. Och då kändes det som om herregud, jag är ju i alla fall då gammal, jag har ju mina barn. Jag
har ju på nåt vis gjort min bit. Men att dom står precis i början, och hur kommer ett sånt här besked att påverka dom. Det
var nog det som var svårast och jag kände litegrann att det är
jag. Det är jag som kommer med det här budskapet. Det är
jag som på nåt vis drabbar deras liv, så att jag kände mig litegranna som att der är jag som blir boven. Det är jag som är
skurken.
Ja, jo för det kändes, det är jag som går in och dramatiskt ändrar det här, och det kände jag ju då även att jag var tvungen att
göra med övriga släkten, eftersom vi är då ganska många. Min
mamma har många syskon.
Och eftersom det då involverade så att säga, inte bara då systrarna utan även då hennes bröder och deras barn så att säga.
Medikaliseringen av släktskap skapar en ny dynamik kring familjer.
I Lenas fall leder hennes insikter till svårigheter med hur hon ska infor mera men också till skuldkänslor. Även om det är ovanligt att
människor anklagar sina släktingar för att ha förorsakat sjukdom eller risk för sjukdom finns det mycket starka känslor bland familjemedlemmar som blir medvetna om blodsbandens betydelse för riskerna de delar och som kan leda till sjukdom hos deras barn och
eventuella barnbarn i framtiden.
Anna:
Mmm. Hon ... hon har väl inte sagt så hemskt mycket men
hon har sagt det att hon känner ju dåligt sam vete naturligtvis
för att hon ... Hon har ett barn och ett barn på väg va, så hon
är ju i store sett klar för att kunna göra en operation, medans
jag har inte barn och planerar att skaffa barn men jag menar
det vet man inte när det blir och så att det är klart att det blir
ju än nu tuffare för henne på det viset.
Ja, att det känns jobbigt naturligtvis. Och så märker hon väl
på mig att vissa stunder så kanske inte jag ser så där lycklig ut
och det blir ju så ibland att man kanske har andra bekymmer
och sen så har man det här också med genen i, då blir det ett
väldigt store bekymmer.
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D å ränker dom, då tänker dom ju också, kanske inre i första
hand att jag tänker på generna, utan på det, uran att vad är det
med Anna nu ungefär. Jag eror att det behöver inte vara en
smidig väg ur att få veta att man inte har det, för har man ett
syskon så är det lika hån det. Vi pratade mycket om det innan ,
min syster och jag, vad, hur vi skulle känna ...
Vetskapen att Anna men inre hennes syster befinner sig i risk för
framtida allva rlig sjukdom genom ett arvsanlag ger deras relation en
ny dimension där öppenheten mellan dem blir lidande. Enligt Anna
är det framförallt hennes syster som bär på den tyngsta bördan. N utiden flyter samman med framtiden och ger upphov till tveksamheter
hos Anna när de t gäller att föda barn. Genealogin visar att de alla
befinner sig i en bröstcancerfamilj och medikaliserar därigenom hela
släkten. Men i och med att gencescer blivit möj liga vid bröstcancer
kan man bekräfta vilka som bär på anlaget. Icke anlagsbärare kan
strykas ur genealogin som o intressanta och ett delvis nytt släktträd
växer fram där de uran anlag kan jämföras med ingifta. D e har inre
inrresse för familjens sjukdomshisroria i framtiden.

Diskussion
Samtal som har som syfte an kartlägga fa miljers sjukdomshisroria
har en suukrur och en underli ggande plan som bygger på ett speciellt
mönster av frågor. I och med frågorna blir personen som svarar långsamt medveten om den eventuella hotbild som föreligger. Till synes
helt alldagliga frågo r få r en alldeles speciell och allvarlig betydelse när
de resulcerar i ett mönster av relationer kring levande och d öda.
Medicinska släktträd kan förstås som visuella verktyg eller ' inscriptions' (Larour 1990) som används av kliniker och laboratoriepersonal för an göra den osynliga kunskapen känd för fami ljen och
därmed göra familj en och fa miljens sj ukdom till ett o bjekt för medicinsk inrervenrion. M an kan säga att m edicinska generiska kartläggninga r o mfattar en serie översättningar från en väv av svar och muntliga berättelser ri ll en sekvens av visuella insk riptio ner. En sådan sekvens utgö r i sin rur delar av stö rre inskriptioner där medicinska släkt-
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cräd kanske förenas med en visuell uppsättning av cytogenetiska eller
molekylära biologiska testresultat (Nykaga & Cambrosio I 997). I
fallet med genetisk kartläggning blir individer inte bara placerade i
sina fa miljesammanhang på ett speciellt sätt, de blir också definierade genom att de sammanförs med genetiskt baserade föreställningar om risk vilket i sin tur kan leda till nya sätt att se på familj och
släkt (Ri chards I 996, Strathern 1992).
Transkriptioner av genealogin karaktäriseras av att de o undvikligen leder fram mot en karta där alla sådana familjedata som inte uppfattas vara bundna till det specifika sjukdomsproblem et utesluts. De
visuella relatio nerna mellan figurerna i genealogin ger en vision av
fa miljen som en helhet - allt om familjen finns på papperet - och
sjukdo men blir en egenskap eller egendo m som angår hela fam iljen
och som den äger kollektivt. På så sätt refererar ett fa miljeträd till en
kollektiv, sjuk kropp och blir på så sätt det visuella minnet över familjens sjukdo m.
Kartläggningen innebär att man representerar något som har karran som analogi. Kartor ger en lokaliseringsindikatio n (här är jag)
med en ensidig utgångspunkt som fö rser personen m ed en utgångspunkt varifrån världen kan upptäckas (Olson I 996). På samma sätt
utgö r den genetiska fö rklaringen till ärftlig sj ukdom en utgångspunkt i en karta där journaler och även D N A-prover kan tolkas och
översättas. Genom att ge olika personer i ett familj eträd möjlighet till
sin utsiktspunkt blir trädet m era fullständigt och kom plext. D et
innebär också att det är helheten som är fo kus fö r uppmärksamheten
och intresset frå n forskarens sida. Fam iljeträd avtäcker inte bara det
som är synbara sjukdo msmanifestatio ner utan också osynliga, icke
ma nifesta sjukdom ar där 'bärare' av anlag kan identifieras. H är kan
man tala o m en slags överproduktio n av fam iljesjukdom där just begreppet medikalisering få r sin rätta innebörd genom att man skapar
existensen av nya patologiska katego rier såsom 'anlags bärare' (Markel 1992) .
En av de stora frågorna som antropologerna ställer sig idag är o m
själva begreppet släktskap i bem ärkelsen att tillhö ra samma familj
och att känna sig besläktad m ed vissa personer är något som fö ränd-
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ras p å grund av medicinska framsteg. Medikaliseringen av släktskap
sker i samba nd med amb itionen att via genealogin kartlägga människors delakcighec i err sjuklige arv. Det sker genom acc man i och
med genetiken betonar gemensam idencicec mella n perso ner som
ka nske inre har hafc något med varandra acc gö ra under sin historia
eller i nucid. M a n betonar blod sband före affinala band. Men spliccringen sker också inom medikaliserade släkte r genom nyvunna möjligheter acc belägga arvsanlag via generiska rese. Genetiken förenar
och spliccrar. Dagens individualister och autonoma människor som
vane sig vid att välja sin fam iljcillhörighec har nya urm anmgar 1
medikaliseringens fotspår.
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När läkaren talar i forsta person
ANNE-MARIE LONOEN

l

Inledning

lnscicurionella samtal uppvisar många drag som skiljer d em från vardagliga samtal. Linell (1990:20-2 1) pekar på bl.a. fö ljande för inscicucionella samtal utmärkande egenskaper: de representerar en specifik verksamhet m ed etc bestämt syfte, det finns ruciniserade säcc acc
realisera syfcer, och rollerna mellan pa rcerna är komplementära och
icke-symmetriska. lnscicucio nella samtal har vanligen en bestämd
struktur; de är - i motsats till vardagliga samtal - organiserade i faser
med vissa uppgifter knucna cill sig. l anscällnings intervjuer c.ex.
finns det, såsom Vi veka Adelswärd ( 1988) har visar, typiske fem faser
där den tredje o ch längsta, själva intervjun så acc säga, fokuserar på
d en sökande. I läkarkonsu lcacioner brukar man framför alle skilja
mellan anamnesen, den fys iska undersökningen och informationsfasen då läkaren ger en diagnos, föreslår åtgärder osv. Det kanske
m est uppmärksammade draget i insciturionella samtal är den dominerande och asymmetriska frågestrukturen. l läkarkonsultationer
c.ex. drivs samtalet i stor utsträckning framåt av läkarens frågor.
Studier av institutionella samtal visar acc parcerna på olika sätt
orienterar sig mot den inscicucionella kontexte n. De gör d et bl.a. genom sicr ordval, r.ex. så acc d e vä ljer deskriptiva termer som är anpassade cill deras roll i den insticucionella koncexcen - ett exempel är den
inscicucionella representantens val av pronomenet vi framför jag för
att referera till sig själv (Dtew & Hericage 1992:29- 30). Valet mellan
vi och jag är emellertid inre "förutbestämt" av kontexten; båd a formuleringarna är tillgängliga för den institutionella representanten
so m genom sitt val kan utföra olika handlingar och uppnå olika
kommunikativa mål (Orew & Herirage 1992:63, noc 27). M en när

235

väljer då den institutionella representanten, t. ex. läkaren, att använda pronomenet jag? Frågan har väckt mitt intresse när jag har
lyssnat på och läst utskrifter av ett omfattande material bestående av
läkar- patientsamtal. Det är lätt att uppfatta att pronomenet jag är
frekvent i patientens yttranden men hur ofta och i vilka kontexter
talar läkaren explicit i första person? I den här uppsatsen ska jag redovisa en liten pilotstudie av läkarens användning av pronomenet jag.
Studien baserar sig på 10 konsultationer.
M aterialet har samlats in inom projektet Interaktion i en institutionell kontext (INK) under perioden 1996-2000. Projektet drivs på
Institutionen for nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors uni versitet i samarbete med medicinare. Samtalen har till största
delen transkriberats av Camilla Lindholm vars pågående avhandlingsarbete gäller förekomsten av flerledade frågeturer i materialet.
Samtliga 20 patienter i materialet, alla kvinnor, lider av fibromyalgi
eller diffusa värkbesvär i stöd- och rörelseorganen. De deltagande
läkarna är 5 till antalet, 4 av dem är män. Konsultationerna har spelats in på video, dels i Ö sterbotten, dels i södra Finland. Alla, både
patienter och läkare, har svenska som modersmål. De flesta av de 20
konsultationerna är återbesök hos samma läkare men några är
nybesök i den meningen att det är patientens fö rsta besök hos ifrågavarande läkare. Syftet med dessa konsultationer är närmast att läkaren ska fastställa den diagnos patienten har fatt tidigare. Att de flesta
av patienterna har lång erfarenhet av sjukvården och av patientrollen
framgår klart av själva samtalen.
För min pilotstudie har jag alltså valt 10 av de 20 konsultationerna. Samtal 1-4 och 17-1 8 är inspelade på en vårdcentral i Österbotten och de är alla återbesök. Samtal 5-8 är inspelade på en allmänläkarmottagning i södra Finland och de är nybesök. D e två läkarna i
samtal 1-4 respektive 5- 8 är män medan läkaren i samtal 17-18 är en
kvinna
Innan jag presenterar lite statistik och ger exempel på i vilka kontexter och i vilken funktion läkaren talar i jagform ska jag med ett
samtalsutdrag visa hur en patient redogör för sin sjukdomshistoria.
Utdrag (1) nedan är hämtat från ett av nybesöken - just denna pa-
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tienc och denna läkare har all tså inre träffats tidigare. Utdraget ingår
i en längre berättande sekvens under anamnesfasen. Formerna i första person har markerats med fetstil (jag uttalas i materialet genomgående ja). 1
(I)

INK5:7

P:

så ja börja bli så rädd ri va på Mbet (0,2) m sam (0.5) for ja ränkt
art mister ja minne? (0,3) ja vet ju inr vare ja ska ringa, (I ,0)
å magen ha ja haft dåli, (0,6) sämre blev den ju för arr ja blev
oroli , (0,5) for de där(.) art händer de me å ja e ensam, (.)
många gånger va ja ansvari från klockan tre, (0,2) ri klockan
åcra på kväll en , (0,4) ja hadd vaknärcer va ensam helc då, ( 1,0)
så (0,4) 0 ja blev hclc enkelr [rikcic] sluc 0
~nm]

L:
(.)

L:

.j å
(2,0)

1 Transkriprionsnyckel:
repliker hakas på varandra uran hörbar paus
l
anger var en överlappning inleds
J
anger var en överl appning slucar
([
anger samcidigr inledda ym anden
transkripcionen osäker
(men)
(- )
ohörbarc
men
emfas
högre ljudsryrka än omgivande ral
MEN
son o voce
>men< snabbare än omgivande ca!
<men> långsan1mare än omgivande ral
(hh)
utandning
(. hh)
inandning
anger arc order sägs med en inandning
.ja
•men* anger acr order sägs skracrande
legarouccal (mm+m)
+
anger plöcsligt avbrocr eller sramning (me-)
förlän gr ljud
(.)
mikropaus = en paus under 0,2 sck.
(0,2)
paus urrryckc i tiondels sekunder
stigande eon
rydligc fallande con
rydlig forrsärmingscon
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P:

å så ( - ) gi9' ja rill (0,2) (mt) personalläkarn å sa ( 1,6) <art ja e
riktir s- > ja e rikric slut (0,2) förse sover ja inc på nätterna, (2,5) ,
å så försökt ja (0,5) va (0,8) å sköt micc på ru:bec, (0,8) rill exempel
(0,2) (.h) avdelningssköterskan kom ill sen ja blev (0,5) ~skriven
ja ja begilli! acc bli sjukskriven (0,2) för ja sa an ja har no ( - ) burnout

I utdraget använder patienten ja(g) 21 gånger och mitten gång under
sin berättelse. Läkarens enda (verbala) bidrag i utd raget består av två
uppbackningar eller partiklar: den minimala res ponsen mm sam t
(det finlandssvenska) jå (uttalat på inandning) som här närmast
fungerar som ett slags kvittering. Efter pausen på 2 sek. fortsätter
patienten att berätta. Samma mönster som vi ser i utdraget upprepas
efter patientens konstaterande att hon har burnout (patienten återger
här vad hon själv sagt någon gång tidigare till någon annan). Efter en
mikropaus bidrar nämligen läkaren med mm, det uppstår en paus på
2,7 sek. varefter patienten tar turen på nytt och fortsätter att berätta.
Läkarens responser medan patienten berättar är således få, minimala
och återhållsamma. Man kunde väl tänka sig att patienten skulle berätta på ungefär samma sätt för en vän eller bekant som hon inte träffat på en tid. Men i ett vardagligt samtal vore det anmärkningsvärt
om samtalspartnerns respons t.ex. på ett konstaterande av typen "jag
sade att jag har nog burnour" skulle inskränka sig till mm. Vad läkaren emellertid kan sägas göra i en sekvens som denna är att ge patienten utrymme att berätta sin historia.

2

Frekvens

I Tabell 1 kan man se hur förekomsterna av pronomenet jag (inklusive motsvarande possessiva och reflexiva pronomen) är fördelade
mellan patienterna och läkarna i de 10 konsultationerna. Samtliga
(hörbara) förekomster av jag har räknats med även i fall då det förefaller uppenbart att det är fråga om stamning.
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Tabell I. Antal jagformer använda av patient och läka re
Samral
I

2
3
4
5
6
7
8
17
18

Lä ngd
mtnu ter
23
39
28
33
40
46
46
36
43
35

Patient

Läka re

N

N %

76
327
128
143

%
(73,0)
(89,4)
(76,6)
(67 ,8)

(89,6)
(90,6)
(90,7)
(9 1, I)
333 (94,6)
20 1 (94,8)

359
488
370
273

28 (27,0)
( 10 ,6)
(26,4)
(32,2)
( I 0 ,4)
51 (9,4 )
38 (9 ,3)
30 (9,9)
19 (5,4)
11 (5,2)

39
46
68
42

I en e nda av ko nsultationern a, sam tal 4, står läkaren fö r en a ndel jagfor mer som öve rstiger 30 % av det rntala antalet. O m man jäm för
läka rens användning av jag i samtal 1-4 som är åte rbesök med sam tal
5-9 som är nybesök kunde man dra slutsa tsen a tt åte rbesök renderar
att genere ra fle r jagformer frå n läkaren s sida ä n nybesök. Sam tal 1718 med den kvinnliga läkaren är em elle rtid också återbesök och i
d essa två ko nsul cacioner, som är relativt lå nga, a nvänder läkaren jagformer ba ra 19 respektive 11 gånger (en a ndel so m är mindre än 6
%). Jag tänker inre hä r spekule ra över om läka rens b enägenhet att
tala i explicit jagfo rm påverkas av konsultatio n en s art, ha ns/hennes
(och patiente ns) sam talsstil eller av andra faktore r. Jag h ar ju c.ex.
inte ställ t frekve nsen av läkarens jagforme r i relation till a ntalet ord
yttrade av läka re n. Intressantare är de t att diskutera om d et går att
finna generella m ö nster i läkarens användning av expl icita jagform e r
unde r ko nsultationen .

3

Kontexter och funktioner

I de tta materi al är den fysiska undersökninge n e n ko ntext i vilke n
läka ren frekvent tala r i fö rsta perso n. U nder d enna fas av ko nsultacio-
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nen beskriver eller förklarar läkaren ofta vad han/hon gör just nu eller
kommer att göra eller vill att patienten ska göra. Ett exempel på en
sådan aktivitet ser vi i utdraget nedan:
(2)

INK 3: 27

L.

då ska ja ännu kolla den här (.) lilla bröstmuskeln som ligger här
(0,4)
ömmar den då ja [trycker
[jå de ömmar
(0,2)
nu gör ja så att ja tar (.) armana dina bakåt
(0 ,3)
((ploppljud))
(0,5)
å så hålle r ja dej i ert jjirngrepp här en stund å

L:
P:

L:

L:

Andra exempel häm tade från denna kontext är följande (i dessa exempel har patientens eventuella responser utelämnats):
INK I jå ja vill atc du sku gå några, (0,3) varv här av å an men tar du av dej också
(0,3) <di där> sandalerna så, (0,3) får ja si på fot. (0,4) hållningen

INK 2 far ja lite si på mamheten här på? (0 ,7) lårens fram sidor
IN K 4 nu ska ja försök på di här (0,3) nyckelbe nen å trycka ner dem också
IN K 5 nu sku ja be att ni stiger opp ännu så ska ja lite titca ni f'ar väJ1da er så där
(0 ,4)

ja ska trycka på en punkt här ännu

INK 6 å så får ni sätta er upp ännu en srund ja tittar på de där blodtrycke? när ni
sitter opp sarntidit ska ja tina p å den där sköldkörteln? som (ni) har här

IN K 7 nu ska ja ännu ta di här knäpunkterna h är
INK I 7 m en försök lägg dej på mage så ska ja undersöka / .. . I
mm+m (.h) hu r e de här då om ja trycker över de n här bäcke nleden h är

Vanliga verb som läkaren använder i detta sammanhang är se, titta,
kontrollera/kolla och framför allt trycka. Fibromyalgidiagnosen är en
kriteriediagnos och baserar sig i stor utsträckning på patientens
sm ärtupplevelse. För att få diagnosen fibromyalgi m åste patienten
reage ra m ed smärta vid undersökni ng av minst l l av 18 på förhand
bestämda s.k. ömma punkter (Lindholm 1999: 14.) . D et är givetvis
vanli gt att patienten reagerar på en sådan undersökning ge nom att
stö na eller utbrista aj eller dyl. eller genom att svara på en direkt fråga
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från läkaren om det gör om när han trycker på en särskild punkt; se
ucdrag (2) där läkaren frågar om bröstmuskeln ömmar. Det händer
emel lertid också att det är läkaren som utan någon verbal reaktion
från patienten ger uttryck åt patientens smärtupplevelse, t.ex. genom
att säga att det är ömt eller att det gör om. I samtal 1 r.ex. ingår under
en sekvens i undersökningen en hel serie av sådana yttranden från
läkaren: de va no verkligen ömt 0 de därjå 0 (h)- så där ömt va de ''jå 0
- å däre du öm också rnm+m jå- >å där börjar de göra ont< - (-)hela
ländryggen som e så där öm. Att det inte alltid är självklart för patienten hur läkare n kan veta att hon erfar smärta ser vi i utdrag (3) nedan.
(3)

L:

INK3:14
(0,5)
de+c nu så ömr de bara kan vara (h) 0 där0
(2,8)

L:

P:
P:

ja [reagerar J på di där ansikrsum [ycken (så)
[((skranar))]
[ajjaha
((skraccar))
(0,3)

I utdraget konstaterar läkaren att en punkt som han uppenbarligen
har tryckt på är mycket öm. Av läkarens följande yttrande efter pausen kan man dra slutsatsen att patienten sannolikt ser förvånad ut
(den fysiska undersökningen syns inre i video upptagningen). Han
kommer med en explicit förklaring att han reagerar på hennes ansiktsuttryck. Att detta är en nyhet fö r patienten framgår av partikeln
ajjaha som uttalas överlappande med slutet av ordet ansiktsuttrycken.
I finlandssvenskan används aj inte bara för att uttrycka smärta utan
också som en nyhets- eller insikrsmarkö r (Green-Vänrtinen, 200 1). I
den sammansatta partikeln ajjaha - den uttalas under samma
inronationskurva- uttrycker aj insikt medan jaha har en kvitterande
funktion. Patienten kommer också in med en tidig skrarrrespo ns och
skrattar ytterli gare efter läkarens tur.
I samtal 5- 9 använder läkaren ett specifikt yttrandeformat då han
ska börja eller just har börjat den fysiska undersökningen. H an förklarar varje gång att han har "ert schema i huvudet":
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IN K
IN K
IN K
INK

5
6
7
8

ja har en speciellt schem a i huve som ja går igenom
och JA HAR ETT (.) liter schema i huve som ja går gå- går igenom
så ska ja gå igenom vissa saker ja har som sagt ett schem a i i i i i huve
(. hh) jo ja har e- (.hh) ecr sch ema i huve som ja gå- gå- går i~no m

I läkar-patientsamtal finns vanligen också en tredje part som läkaren
"kommunicerar" med: journalen och/eller datorn. Läkaren läser i
jo urnalen, gör anteckningar, kontrollerar uppgifter på d atorn, skriver in näs ta besökstid osv. I slutet av konsultatio nen förnyar läkaren
vanligen recept eller skriver ut nya recept eller en remiss. D essa praktiska aktiviteter kan - precis som olika moment under den fysiska
undersökningen - ackompanjeras av förklaringar eller kommentarer
från läkaren, ofta i jagform. I följ ande utdrag, som är från ett av
nybesöken, ser vi hur läkaren gör ett avbrott under den fysiska undersökningen:
(4)
P:

L:

INK 6:22
jå (h) ((stönar))
(0,8)
0
de n e också ond jå0
(0,2)
ett ögonblick ja ska [sätta lite cill minnes här,

P:

ijo

L:

I nybesöken har läkaren inga egna tidigare anteckningar att konsultera eller hä nvisa till. I återbesöken sker det däremot regelbundet att
läkaren säger att han/hon har läst i journalen eller tittat i gamla papper; i samtal 1-4 hänvisar läkaren också till vad han minns eller inte
minns från tidigare besök. Jag ger först exempel på hur läkaren aktualiserar information eller kunskap som han/hon har från tidigare
(eventuella responser från patienten har utelämnats):
IN K I du h a ju hafc värk i många år. ja läste igenom din journal (här) just.
IN K 2 å man trodde ju nog acr du hade haft en liren (O, 7) utbuktning av:
mellanskivan / ... I <läste> ja i di gamla pappren
INK 3 (m t) ja ha skrivi ganska kort, (0,6) då så ja sku nästan säja att du sku
beräcra lire på nyn
INK 17precis de jo (. h) m en h är ja ja gick igeno m dina ~er (e:)
INK 18(. h) ä: (.)<de va(.) väl så an> ja tina li re i dina papper å å ända från början
av åcricale så ha ja ju sicr an du haft lire (.) sån hän (.) muskulära (.) besvär

ra
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Der kan påpekas arr d et försra och der rredje exemplet ovan (från INK
I respekrive INK 3) årerfin ns alldeles i början av konsulrarionen, efter
att h älsningsfraser urväxlars. Yrrrandena rycks närm ast fungera so m
err slags igångsättare av anamnesfasen. De tre övriga exemplen ingår
i anamnesen eller i den fys iska undersökningen. Acr läkaren hänvisar
ti ll vad han minns frå n tidigare besök kan särskilr noteras i samral 4.
Läkaren använder där flera gånger formuleringar av följande cyp: <ja
tror att ja minns att du fick nästan mera än van/it> 0 också 0 [bedövning];ja haren minnesbild av; om intja missminner mej så; <och> om
int ja missminner mej så då börja de domna av de här. Ert annat m er
indirekt sätt för läkaren arr hänvisa till tidigare möten med patiente n
är art an vända ve rbet forstå: "jag har fö rstått att". Under anamnesen
i samtal 4 ralar läkare n och patienten om vilka konsekvenser patientens värk haft och har för henne. När läkaren kommer in på problem
som uppsrått på arbersplarsen inled er han yrrrander med formu leringen men så ha ja forstått att. Patienten konstaterar att situationen
på vissa arbetsplatser varir bedrövli. D er uppstår en li ren paus varefter
läkaren tar t uren:
(5)
L:

P:
L:

P:

INK 4:12
(0,4)
(.h) ha du nån gång? öh ja mi-? eh (0,5) väntas nu nån gång ha vi ju haft
någå (0,3) (mt) medicin åt dej for nedstämdhet men de [ha vari visst for
[mm
sömnrubbni ngana [närmast
[mm+m

Som vi ser bli r uppenbarl igen verbet minnas här föremål for en självreparation från läkaren. Det är givervis inre möj ligt att vera vilken
ko nstruktio n som föresvävar läkaren (om han r.ex. tänkt säga att han
minns eller att han inre minns hur det varit med hennes medicin );
det som man ändå tydligt kan uppfatca i utdraget är atc läkaren behandlar frågan om medicin för nedstämdhet som känslig (i ymander
ingår bl.a. rvekljud, byre av konstruktion och gard eringar) . Läkarens
m inne blir explicit föremål för kommentarer senare i samtalet då d en
fysiska undersökningen avbryts av att en sj uksköterska kommer in.
Hennes ärende gäller en patient som vi ll ha en rid samma kväll. Lä-
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karen förklarar upprepade gånger att han inte alls minns patienten
ifråga. När sjuksköterskan ska gå utväxlar läkaren och hon följande
repliker:
(6)

L:
S;

INK 4:31
säj inr an ja ha glömt henne
(0,3)
ne de ska ja inte [säj
(((lä.karen och patienten skrattar)}

Läkaren och patiente n skrattar här tillsammans och patienten kommenterar ytterligare efter att sjuksköterskan gått (i ett delvis ohörbart
yttrande) att det inte går att komma ihåg alla som ränner ut å in varefter läkaren lågmält säger: nä ja minns int.
Under d e fyra nybesöken som ingår i materialet för denna studie ä r
det ovanligt att läkaren talar i explicit jagform under anamnesen. Det
mönster som vi ser i utdrag ( I), dvs. att läkaren lyss nar när patienten
berättar, förefaller vara rätt typiskt (även om m an givetvis bör
komma ihåg att d et är läkaren som med sina frågor initierar patientens berättande). Under den fysiska undersökningen tycks alla t re
läkare tämlige n frekvent använda jagform när d e beskriver vad de
gör, såso m jag ovan har visat med exempel. Under informationsfasen, den fas som följer efter kroppsundersökningen, finner man i
alla konsultationer e n viss anhopning av explicita jagformer. Läkaren
sammanfattar då resultatet av konsultationen, drar slursatser, tar
ställning till diagnosen, föreslår å tgärder osv. D et m est framträdande
draget d å läka ren talar i jagform under d enna fas är användningen av
verben tycka och tro, i viss utsträckning även tänka (a ndra verb förekommer givetvis också). Sålunda är fraserna ja tycker/tyckerja och ja

tror/tror ja återkommande formuleringar. Jag ger n ågra exempel
(eventuella response r från patienten h a r utelämnats):
INK I (.h) ja mena om vi sku måsca? (0,3) för~ de här nu då ca en ny bild >för nu
va du ju ömm are (där} å sjukare än du va fö rr< (.) rycker ja
INK 2 FÖRSÖK) (0,2) jlIQva med de här nu o:ch (.) nu e de här en (0 ,2) ((smäll))
(.) en@g d os en kapsel på mårå n å en på kvälln ( 1,4) ä: ja tro r art >inr du vill
ta nå m era< h eller (.) uran uran ja ero r att de räcker
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INK 3 så cänkce ja så här acc du car komakt om de blir? jobbigare
IN K 5 / ... I å som sagc så rycker ja arc {0 ,4) de ni nu säjer acc de passar mycky bra
ib.2t2 me en fibromyalgidiag!lill (.h) (0,3) e: {0,2) så acc fil eror ja de eror ja
an e e c helc hel r rikcic
INK 7 I .. . I men som sagt ja rycker arc den e svår svår nog diagnosen (e ju}
på grund av acc här finns så mycky an nac me men acr (.hh) men ja rycker
arc vi vi vi accep!!;rar den å
INK 8 / .. ./ >uran ja rycker arc ni har ju en bra bild av< av sjukd o m ~n å en bra
(. h) (0,2) ska vi säja ecc hel- helhe1sgrepp av av av besvären å ni ha ni ha
lärt er arc acr acr komma överens mc den så au ja rycker arc de+e alldeles
de (.) de+e ju g de ska vara (.h) ö: (h) (0,4) medicineringen vill ja inc på
någå eh säcc Qi.llda uc uran ja rycker acc om man klarar sej med med
asperinliknande mediciner(.) så e de/ ... I
INK 17 /... I m:en <har du normale blodcrycb så rycker ja nu inc acr de sku
behöva vara nån (.) nåncing å när man ha lyssna på ditt hjärta så ha
de ju låri helc bra så acc (.hh) ime rycker ja nu direkr arc (.} man
behöver då gör nå mer
INK l 8men acc ini upplever ja ju de som (.) så farli medicin inc 0 så arr 0 ( . )
an (.) de rycker ja nog acc 0 du ( - )0

I vart och ecr av de fyra nybesöken sräller läkaren s.k. livssrilsfrågor,
frågor som gäller patiencens mat- och motionsvanor och bruket av
alkohol o ch tobak (sådana frågor förekomm er över huvud inte i återbesöken). Dessa frågeturer incroducerar läkaren varje gång mycket
explicit. I samtal 5 c.ex. inleder han den Aerledade frågeturen på föl jande särr: ska vi Lite fondera på vissa sån härna Livsstifsf frågor
än#nu:#. I urdragec nedan visas hur läkaren senare, under informarionsfasen, tar ställning rill pariencens "erkännande" acr hon röker
ganska mycky:
(7)

L:

P:
L:
L:
P:
L:

IN K 5:26
(.hh) de som gäller sen di här livsscilsfrågona de de de di- di praras ju
hemsc mycky om de men ja rycker acc ja ja morali~rar inre om nå.ncing
annat än om !Qbak =
= j.ijusc de [((skrarcar))
[((skrauar))
[ men ~ vec ni (de s-J rycker ja ni ska för~ka sluca? (.) ja rycker a11
[((skracrar)) [jå ]
ni skall #e:# Qill (0,6) <om de> (0 ,3) krävs så finn s d e ju av di här filkocinNicorccce (0,3) ~rer eller ruggummi / .. ./
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I utd raget konstaterar läkaren att han moraliserar bara o m rökningefter att han uttalat ordet tobak kom mer patienten omedelbart in
med en instäm mande respons varefter patienten och läkaren båda
skrattar; på denna punkt skrattar de alltså tillsammans. Patienten
fortsätter med ect ensamt skratt följt av partikeln jå samtidigt som
läkaren fo rtsätter sitt yttrande. Funktioner hos skratt i institutionella
samtal har undersökts och diskuterats av Viveka Adelswärd (t.ex.
1988, 1998); när det gäller läkarkonsultationer har bl.a. H aakana
(1999) visat att patienten skrattar mer än läka ren och vanligen ensam . Förmodligen är det läkarens användning av verbet moralisera i
samband med hennes rökning som utlöser skrattet hos båda; samtidigt kan man tänka sig att patienten är generad över att bli föremål
fö r läkarens "moraliserande".
I återbesöken är läkarens använd ning av jag i funktio nen att ge
uttryck åt en ås ikt eller en slutsats el. dyl. inte lika koncentrerad till
info rmationsfasen som i nybesöken; i återbesöken ingår yttranden
innehållande fraserna "jag rycker" och "jag tror" och liknande också
i anamnesen. Jag går inte in på detta uran tar i stället upp en mer
oväntad förekomst av jagform i ett yttrande av läkaren. Ytttrandet
återfinns i slutet av ett av återbesöken, samtal 2:
(8)
P:
L:

INK 2:45

å å jus1de här när man läser så (-) de passar no rikic in på me[j
[mm +m

(0,2)
L:

jå

L:

jå ja känner no själv ci 0 de där också0

(0,2)
(.)

P:
L:

jaha?
arr #de:# e de jobbic så då börjar de värka mer
(0,4)

L:
P:

([den där nacken]]

I[ja jusc )]

Det so m sker här är att läkaren säger att han få r mer värk i nacken då
det är jobbitgt. Utdraget börjar med att patienten konstaterar att en
beskrivning som hon läst passar in på hennes besvär. Läkaren kom-
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mer snabbe in med uppbackningen mm+m. och ytterligare, efter en
mycket ko rt paus, med u ppbackningen jå. Efter en lika ko rt paus rar
han turen och förklarar art han själv känner till det som patienten
talar om; vi kan no tera att ycrrandec inleds med jå. Efter en mikropaus kommer patienten med den frågande eller avvaktande respo nsen jaha? varefter läkaren ger en forklari ng: när det är jo bbige börjar
det värka mer. Yrcrander inleds med partikeln att som knyter det till
hans föregående yrcrande. Efter en paus på 0,4 sek. börjar läkaren och
pacienren tala samtidigt. Läkaren komm er med tillägget den där
nacken sam tidigt som han fö r upp hand en mot nacken. Patienten
kommer m ed respo nsen ja just som sig nalerar förståelse. Patien tens
respo ns jaha? cyder på att ho n inre ri ktige vet hur hon ska uppfatta
läkarens yttrande och art ho n väntar på en fonsäcming, en tolkning
som får stöd av acc läkaren genast därefter ger en explicit fö rklari ng.
Partikeln jaha? kan o ckså avspegla patientens osäkerhet beträffande
vad som vo re en adekvat respo ns på läkarens yttrande. Under en
läkarko nsultatio n vä ntar vi oss inre att läkaren ska beräcca om sina
besvär när vi har beräccar o m vå ra. I ett vardaglige samtal är däremot
ömsesidighet i en sådan situati o n etc väntat och återko mmande drag.
I decca sam cal. där parcerna ingående och upprepade gå nger talar
om patientens m uskelspänningar, vad de beror på och vad hon borde
göra, använder läkaren jagfo rm också på ert annat sätt, i en fu nktio n
som jag inre har funni t i de andra konsul tati o nerna. U td raget nedan
ingår i en sekvens där läkaren ger råd om vad patienten bo rde tänka
på:
(9)
L:
!':

INK 2: 15
för de and ra fö rebyggande acr man man dedär borde? ( 1,2) (mt)
ränka cl de här an (0,3) [nu bor[ de ja .lli:Ia avslappna [r
(.ju
[mm+m
(. )

L:

nu borde ja låta musklerna
((smäll))
(0,7)

L:

P:
L:

ramla, =
= .ju
~ så acr säj
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Lä karen spelar här upp en liten scen där han anvä nder jag för art
åskådl iggöra vad han menar. Genom att använda pro nomenet jag
placerar han sig i patientens situatio n och talar s.a.s. m ed hennes
röst. Mot bakgrunden av sekvensen i utdrag (8) ligger d et också nära
till hands att tänka sig att han sam tidigt faktiskt talar o m eller för sig
själv. Användningen av prono menet jag i denna samma funktion
återko mmer i en liknande sekvens senare under ko nsul tationen.

4

Avslutning: jag och vi

I denna uppsats har jag ko ncentrerat mig enbart på läkarens användning av pro no menet jag- i vil ka funktioner och ko ntexter läkaren
använder prono menet vi och fram fö r allt hur läkaren växlar mellan
pronomenen jag, vi och man har inte alls berö rts. Jag ska här bara
med ett utdrag, återigen från samtal 2, visa hur betydelsefullt valet av
ett visst prono men kan te sig (i detta utdrag har samtliga pronomenformer m arkerats m ed fetstil):
( 10 )
P:

L:

INK 2: 19
va: va e din va e din teori d å tror du att ja har (.) fi bromyalgi 0 d å eller
va har ja 0
(.)
((smäll))
(0.3)
vi ska ti tta (h) ((skran ar))

Såsom jag tidi gare i denna studie har visat är frase rna "jag tycker"
och "jag tro r" frekventa fo rmer hos samtliga läkare i materialet,
fra m fö r all t under informati o nsfasen. I utdraget ovan ställer patienten en fråga till läkaren; hon frågar om han tror att hon har
fib romyalgi. Man kunde ju tänka sig att läkaren skulle besvara frågan
genom att säga vad han tro r. Men han säger vi ska titta. O m detta
korta yttrande kan vi notera, fö r det första att läkaren inre ger ett direkt svar på frågan, för det andra att han använder prono menet vi
och sålunda här orienterar sig mot den insti tutio nella ko ntexten och
talar med institutio nens röst, och fö r det tredje att han skrattar efter
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ynrander. Med sicc yttrande visar läkaren acc patientens fråga är fel
placerad, acc den inte hö r hemma i denna ko ntext eller i d enna fas av
kons ultationen , dvs. fö re den fysiska undersökningen och
informationsfasen.
Ett annat exempel på anvä nd ninge n av pronomenet vi återfinns i
samcalsutdrag (5). Såsom ovan har påpekats finns i läkarens yttrande
i d etta utdrag många drag so m visar att han behandlar frågan om
"m edicin fö r ned stämdhet" som känslig - ytterligare en markör är
dec institutionella vi. Syftningen hos läkarens vi är i materialet givetvis variabel; läkare n kan t.ex. också på olika säte inkludera patienten
när han talar om vi. P ronomenbruket i institutionella samtal, t.ex. i
läkarkons ultationer, avspeglar den institutionella ko ntexten men bidrar också till acc skapa den kontext so m i varje ögonblick är rådande.
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"Style ofSuccess" i en mansdominerad
miijö: analys av kvinnliga strategier
vid ett doktorandseminarium
BRITT- Lo u 1sE GuNNARSSON

Det ständige manl iga och evige kvinnliga känns igen i o lika sammanhang äve n i dagens jämlika samhälle. Som Vi veka Adelswärd visar i
boken "Kvinnospråk och frunrimmersprar" ( I 999) rycks de språkli ga
mönstren ha ändrats mycket liret de senaste hundra åren. Vår bild av
traditionernas livskraft kan emellertid också, som Adelswärd påpekar, vara en följd av vad vi forskare ser på och lyfter fram, d vs. på våra
egna scereorypa uppfacmingar om skillnader mellan manligt och
kvinnligr. Att det emellertid enbart skulle bero på forskarperspektivet menar fö rstås inte Adelswärd, och åtminstone när vi ser på förhållandena vid våra universitet vore det svårt att hävda annat än att
det där finns strukturella skillnader som påverkar diskursen. Verkligheten är d ock mångfacetterad och makt- och dominansmönster inre
alltid vattentäta; med rätt srrategi från den underordnade gru ppen
kan maktmönsrren o m inre brytas så åtm instone modifieras.
] den här artikeln gäller analysen en kvinnlig doktorands strategier
för att klara sig och nå framgång i en starke mansdominerad inscitutio nsmiljö. Några utdrag från ett dokrorandseminarium vid en
humanistisk institution kommer att granskas. Presentatö ren, dvs.
den doktorand vars avhandlingsmanus diskuteras, är en ung kvinna,
o rdföranden är en manlig professor lite över de femtio, handledaren
en manlig docent och övriga deltagare m anliga och kvinnliga
d o ktorande r. Seminariet ingår i ett videoinspelar material omfat-
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tande ett tjugotal doktorandseminarier vid tre institutioner: en humanistisk, en samhällsvetenskaplig och en naturvetenskaplig' .

1.

Manligt och kvinnligt vid doktorandseminarier

Som våra analyser av doktorandseminarierna visat finns det klara
skillnader m ellan de manliga och kvinnliga deltagarna, skillnader
som i m ånga fall kan tolkas efter maktdimensioner. Männen talar
m er än kvinnorna, både så att fler av männen talar och att d e män
som yttrar sig rar upp större del av tal utrymmet (Gunnarsson 1997).
Männen har ett annat ralsätt än kvinnorna. De inte bara talar mer
utan tar mer tid på sig genom att lägga in fler och längre pauser i sitt
tal (Olevard 1997). Männen har också större ämneskontroll, d vs. d e
initierar fler ämnen (G unnarsso n 1998). De agerar vidare so m kritiker i berydligr större utsträckning än kvinnorna; detta gäller inte enbart män med formell makt och status utan också, och framförallt,
de manliga doktoranderna (Gunnarsson 2001) 2 •
Relationen kön och makt ser dock olika ut vid de tre institutionerna. V id den humanistiska institutionen, som i Bron-Wojciechowska (1995: 80) karakteriseras som "den traditionella eller feodala", är mansdominansen mycket tydlig. Då videoinspelningarna
av sem inarierna gjordes var det också en antalsmässig manlig dominans inom lärargruppen. Endast en kvinna hade fast tjänst, en lektorstjänst, m ed an ö vriga lektorer, samtliga professorer, prefekten o ch
studierekcorerna var män. Bland doktoranderna rådde jämställdhet i
fråga om antalet män och kvinnor. Också vid seminarietillfällena var
d et ungefär lika många manliga som kvinnliga doktorander närvarande. Av diskursanalyserna framgår dock att de m anliga doktoranderna låter sig märkas mer än de kvinnliga. Det är betydligt fler m anStud ierna har genomförts inom projektet "Interaktio nen vid seminarier" och
letts av mig. Arbersmiljöfonden fi nansierade projekrer som bedrevs vid FUMS ,
Uppsala universirer. Våra dara omfattar rotalt ungefär lika m ån ga seminarie r
med kvinnliga som m anliga presentatörer.
2 Resulraren kan jämföras med de kö nsrclevanca maktdimensioner som beskrivs i
Adelswärd ( 1999:48): rurlä.ngd (raltid), turinledningar, argumen tation, avbrott,
ämneskoncroll, samtalsstöd, talsätt och talakrer.
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liga d o ktorander än kvinnliga som yttrar sig vid seminarierna, och
när d e yttrar sig an vä nder d e inre sällan ert maktspråk; de driver sina
frågo r hårt, de fra mför skarp kritik, de ko mmer m ed värderand e
o md ö men (Lindrorh 1997, G unnarsson 1997 och 200 ! ) . Seminarieklim atet vid d en human istiska insrirurionen är som helhet kritiskt
(Christensen 1996), och d e manliga d o ktoranderna spelar en akriv
ro ll i skapandet av d etta.
I d en här artikeln ställs d en kvinnliga presenrarö ren i fokus. M ännen, de manliga dokto randerna men framförallt den manlige ordföranden, dominerar o ckså det här seminarier. Helhersinrrycker blir
emellertid att d er gå r bra för den här kvinnliga presentatören. H o n
få r kri tik men också mycket uppskarming. En fö rklaring är säkerligen art d et rö r sig o m en inrelligenr och kunni g d okcorand o ch att det
man us som del tagarna fåcr och läse före seminarier är av god kvaliter.
Men d etta förefaller inre vara den enda förklaringen rill hennes
"fram gång". Min hypotes är an d enna o ckså beror på der interaktiva
samspelet, och d å framförallt på vilka strategier hon använder för art
inte hamna i underläge. Självklare har också d e andra seminariedeltagarna berydelse fö r hur diskussionen utfaller. Analysen h är komm er emellertid att inri ktas mot den kvinnliga presentatörens strategier i olika fase r av seminarier.

2 . Seminariekulturen
Till d en yttre formen består seminarierna av att ordföranden ö ppnar
seminariet, p resentatö ren ger en kort inledning, manuset diskuteras
med o rdföranden som led are, o rdföranden avslutar seminarier.
Seminarieordförandens porenriella ko ntro llo mråd en kan dels knytas
till interaktionen - diskursens syfte, rurragningen , no rmen för akademisk diskurs - , d els till innehåller - till kontrollen av ämnen,
ämnesbyren, aspekter och slursacser (G unnarsson 1995: 175) .
Som våra analyser visar finns det sto ra skillnad er mellan h ur
mycket olika o rdförande do minerar seminarierna. Sven3 , den medel3 Alla namn är fin gerade.
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ålders professor som leder det här aktuella seminariet, är mycket dominant här som vid de andra seminarier han leder. Han nöjer sig inte
med den självklara rollen knuten till fördelningen av ordet. Han presenterar också en agenda för seminariet genom att i sitt första längre
yttrande räkna upp vad han vill diskutera vid seminariet. Han kommer också med många och långa inlägg och tar helt klare upp det
största tal utrymmet. Han anger också tonen; han skräder inte orden
när han är kritisk, han fäller en mängd värdeomdömen om manuset
men också om annat, han breder ut sig i en klassiskt retorisk vältalighet, han raljerar och skämtar. Ordföranden, en storväxt man inte
helt utan karisma, spelar utan tvekan huvudrollen vid seminariet.
Han sitter också i centrum, dvs. ensam mitt på ena långsidan av den
rektangel borden bildar i seminarierummet. Det är också till honom
inläggen riktas snarare än till manusförfattaren, dvs. presentatören.
För presentatören, Ann ika, liksom för andra presentatörer i Svens
seminarieserie, återstår det att spela en biroll. Hon sitter bredvid sin
handledare och bland de andra deltagarna vid en av korcsidorna.
Hon ger ett lugnt, lite tillbakadraget intryck. Hon talar lågmält och
sakta. Hennes primära roll är att besvara frågor och bemöta kritik av
olika slag.

3. Analys av seminariediskursen
Det första utdraget4 är hämtat från seminariets inledning. Efter
några allmänna öppningsord förklarar ordföranden, Sven, ordet fritt
men rättar sig snabbt

4 Transkriprionsnyckel:

I . Il

pauser i sekunder
merako mmenrar
avbrutet ral
ohörbart ral eller ord svåra art tyda
repliker följ er på varandra uran paus
måsre
samridigr tal
[Sven: ja] srödsignal, uppbackning
[ .... ]
err parri har urelämnars i utdrager
Men hänsyn till läsbarheren har jag i utdragen särskiljr jag och ja.
((skrarr))
sku( )
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[.... ] å så förklarar jag order frirr I Annika har ville s- ville komma
med nära korrigeri ngar och räccelser U
Annika
Ja eller rärrare sag1 ( ) men jag tänkte bara jag kunde nämna an de
( ) eh men jag ville nog säja nära saker om 11 om de här diskussionsunderlagcc som eh ni har läse [.... ] men de e ju eu av dom problemen som hör samman med språkfrågan vilket språk man ska skriva
avhandlingen på så an de har jag känslan av acc vi kommer arr
kunna diskutera lire senare I ja
Sven
Mm rack ska du ha
(( Paus 6 sek ))
Sven
Ja eh jag har lagc märke till nacurligrvis en del skrivfel [....] men de
e sådant som man kan ca upp sisr [Annika: mm] jag hade ränkce an
eh I ra upp följande saker för kritisk diskussion och granskning
[.... ] men de e ju eh den disposition för seminariet jag har cänkc å
följa för seminariet för egen del de srår ju er frirr arr komma in med
synpunkter I eh hur ni vill å bryra den här ordningen men jag
cänkce i alla fall börja med [.... ]

( l ) Sven

Värt acc nocera i ( I) är Svens förvänmingar på Annikas inledning.
Förse håller han på an glömma bon an hon ska säga några inledande
ord och sedan är dec "korrigeringar och ränelser" han rycks vänra sig
av henne. Annika vi ll emellertid inre nöja sig med dena uran börjar
sicc ymande med "Ja eller ränare sagc ( ) men jag cänkce" I sin inledning ge r hon sedan en förklaring cill sin manus; ho n beskriver dispositionen och nämner vad som är preliminäre och vad hon kommer
att utveckla mer i fo nsäcrningen. Hon tar också avslurningsvis upp
en fråga som hon säger att ho n vill få diskuterad och det är språkfrågan, dvs. på vilkec språk hon ska skriva sin avhandling. Vid den
akcuella institutionen är regeln att avhandlingar skrivs på svenska,
och genom att fö ra fram språkfrågan markerar hon art hon anser att
avhandlingen kommer att ha ert internarionellr intresse.
Sven rackar Annika för hennes inledning men då han själv sedan
rar cill orda visar det sig art han sätter upp en egen agenda uran att
knyta an till dec Annika sagc. Han redogör for "den d isposition for
seminarier" som han tänkt att följa "for egen del" .
Ann ika försöker alltså påverka uppläggningen av seminariediskussionen i sin inledning. Sven rycks emellercid inte bry sig o m
dec uran presencerar si n egen agenda, som in nehåller and ra punkter
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än dem A nni ka nämnt. Det blir också Svens ämnen som fö rst komm er art diskuteras vid seminariet.
Vad som följ er efter inledningarna är en kritisk fas av seminari et.
Sven och de övriga deltagarna kommer med kritik, som Annika besvarar geno m att försvara sin ståndpunkt, avfärda kritiken eller ge
med sig. H o n blir här relati vt hårt ansatt. Trots att ho n försvarar sig
ganska bra, hamnar hon dock inte i en ensidig fö rsvarsposition utan
behåller sitt lugn. Hon talar relative sakta och ryst, något som enligt
Adelswärd mer kännetecknar talare med m akt och hög status än dem
med låg status (1999:42).
Nästa båda utdrag, 2 och 3, är hämtade från en fas i d iskussio nen
d är de traditionella semi nari erollerna något modifieras. Efter ett
långe inlägg av Sven, där Annika fö rsöker komma in flera gånger
utan att lyckas, får hon ti ll sist chansen att utveckla sina rankar.
(2) Annika

Sven

Annika
Sven
Ann ika
Sven

De var de jag sa inledningsvis (Sven: ja] arr eh på de här sätter
kom mer de naturligtvis inre åse ur uran (Sven: nä] utan när de
gäller diskussionen om [ .... ] den här sortens ganska närsynta
referat kommer de inre å bli fråga om senare uran [ .... ]
De e alldeles utmärkt de e bara de arr eh på ert annat ställe så
ralar du om art man kan inre rycka ur delar eller fö ra diskussionen man måste
Nä menha helheten klar å å delens funktion i helheten=
=Jo men då ligger de på mej åra fram dom sammanhangen så arr
Mm jo visst de klarr I du har ställt en distinkt fråga till oss I eh å
de e språkdräkten [Annika: ja) [ .... ]

Annika väljer här att explicit knyta an till sin inledni ng i sitt svar på
Svens kritik. Hon klipper också av hans följande kritik m ed att det är
hennes sak att "få fram dom sammanhangen". Sven ger sig "Mm jo
visst de klart". Sven rycks nu ha bli vit påmind om Annikas inledning
och knyter själv an till det hon då sade sig vilja d iskutera: "du har
stä ll t en d istinkt fråga till oss å de e språkdräkten". Att språkfrågan nu
ko mmer upp till diskussion innebär en vändpunkt; seminariet kommer in i en an nan fas. Sven liksom flera av deltagarna kommer med
sina synpunkter på avhandlingsspråket. Sven skulle gärna se att nå-
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gon skrev en avhand ling på ryska. Nackdelarna med att publicera sig
på ryska framhålls dock av andra. Annika sitter birvis som lyssnare
och låter de andra diskutera uran arr själv komma in med någon
kommenrar. Der blir emellercid hon som sammanfattar diskussionen:
(3) Annika

Sven

Jag eror acc de överväger lite grann åc engelskan här
Ja de e sorglig1
((skran))

Som framgår av utdragen ovan spelar Ann ika under den här fasen av
d iskussionen en m er sryrande roll än tidigare. Der verkar trolige att
der är Annikas direkta hänvisning cill vad hon sade "inledningvis"
som få r Sven att komma in på det ämne, "språkfrågan'', som hon lanserade i sitt inledande ymande. Arr Anni ka har viss kontroll över diskussionen i den här fasen framgår också av att det är hon som står for
sammanfacmingen: "Jag tror acc de överväger lire grann år engelskan
här''. Vi finner också att Sven här får ge med sig. När Annika säger
ifrån att det blir hennes sak att hirra sammanhangen, tvingas Sven till
reträtt: "Mm jo visst de klare" . När sedan An nika drar slursatsen att
dec nog får bli engelska, återscår det bara for Sven att ko nscacera att
"Ja de e sorgligt". Ann ika har i den här fasen arbetat sig upp till ett
järnläge, kanske c.o. m. err liret överläge.
Under den senare delen av seminariet slår Annika vid ett flercal
tillfällen an en skämtsam ron gentemot Sven. Interaktionen blir mer
avspänd än tidigare
(4) Sven

Annika
Sven

Där finns ju väldigt goda hjälpmedel (Annika: mm] som du vet
jag ska inre va beskäftig nu [Annika: mm) å nämna de
( ) kan du väl ((fniss))
Ja ja men alltså de finns ju den fomäffliga [.... ]

När Sven säger sig vi lja avstå frå n att nämna ett verk som nog alla vet
att han är förtjust i, väljer Annika att skämta med honom. Hennes
fnissande stöder skämtsamheten i hennes "kan du väl" och Sven låter
sig godmodige övercalas art nämna boken ifråga.
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Av särskilt intresse är emellertid några sekvenser längre fram i semi narier, utdrag 5 och 6. Annika har i ett par inlägg som rört källan
till litteraturreferenser hänvisar till sin hand ledare, Bertil. Det ger
Sven ett utsökt tillfälle att raljera. Annika blir emellertid inre svarslös.
(5) Sven

Annika

[....] å an vänder dej av Berril eh kritik som tillhygge eller verktyg
m ot Wall [.... ] mäter d u inte med lite olika m ån där eller eh e de
så att eh du fö ljer Bertil i spåren å därmed så ryker Wall men
Bertil har incc kritiserat Ford eller du har inte hittat nån b ra
kritik av Ford å (( några fnissar)) därför så e e du beredd å
acceptera honom
De de c alldeles uppe nbart att man kan kritisera m in käre Ford
på många punkter å jag har inte for avsikt att svälja hono m med
hull å hår heller( .... ] men jag tyckte ändå att de var så pass
intressant de här [Sven: mm] så jag ville ha kvar de i bakhuvudet
[Sven:mm] men de e mycket möjligt att Ford kommer att åka
över bord ( ) också (Sven: mm] de skulle inte förvåna mej

Sven är en retoriske vältalig person som tycks finna en glädje i att
överdriva, breda ur sig och raljera. Annika ger här igen genom att
svara med samma språk "min käre Ford" , "svälja honom med hull
och hår" "åka över bord". O ckså i utdrag 6 finner vi hur Annika spelar med.
(6) Sven

[.. .. ] men jag kan inte begripa art du I från en så här mer
begreppsanalytisk utgångspunkt (Annika: mm) kan kritisera
Wall å svä- å samtidigt svälja Ford de tycker jag kanske e en viss
inkonsekvens [Annika: mm) men de kanske e möjligt att du inte
e så I eh egentligen hängiven begreppsanalytiker som man
kanske skuAnnika Som de verkar
(( Sven och Annika skrattar))

Sven forrsätter i sin raljerande ro n, "möj ligt att du inre e så I eh egentlige n hängiven begreppsanalytiker som man kanske sku -". Annika
låte r honom emellertid inre tala till punkt. Genom sitt "som de verkar" tar hon udden av Svens följande kritik och det slutar med att de
båda skrattar.
D e här utdragen visar hu r Annika spelar med på det interaktiva
planet. Genom att skämta med sig själv och sitt arbete ger Annika etc
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intryck av att ha distans till sig själv- en framgångssrracegi enligt vad
Adelswärd funnit (1988). Annika visa r att hon klarar av det
interaktiva spelet i den aktuella seminariekulturen präglad av o rdföranden. Hon väljer att replikera på samma rero riska nivå som Sven,
vilket skapar en inceraktiv avspän ning.
Den avslutande fase n i seminarier är lugn, närmast lite avslagen.
Synpunkter framförs av deltagarna och av Sven men det leder inre cill
några ingående d iskussioner. Annika svarar ofta med repliker av typen "Jag far tina närmare på de där" och etc nytt ämne tas upp.

4. Diskussion
Annikas strategier kan knytas såväl till innehåller som interaktionen.
Hon lyckas få viss ko mroll över ämnesval och ämnesbyce och i något
fall över sammanfattningen. Vad som framförallt kännetecknar Annikas beteende vid seminariet är emellertid flexibiliteten. Av betydelse för det allmänna intrycket - och för själva seminariefö rloppetär hennes sätt att bemöta kritik och syn punkter. Genom en balans
m ellan ett bemötande av kritiken och eftergifter till kritikern undviker hon att ham na i ett underläge. Hon varierar sina svar och hamnar
därigenom inte i en fastlåst försvarspositio n. Hon visa r också an hon
kan variera diskussionsscilen. H on ger prov på distans till sig själv
och sin arbete. H o n ger igen när Sven raljerar och kan själv skämta
och positionerar sig därigenom som o rdförandens jämlike i diskursen.
Annikas scracegier i seminarieinteraktionen kan på många sätt sägas va ra framgångs rika. Detta blir särskilt tydligt om man ställer
interaktionen här i relation till de cvå övriga seminarierna i Svens serie, där presencacörerna är män. Intrycket vid dessa seminarier är att
dec rö r sig om en incellekcuell kamp, en kamp mellan män (Gunnarsso n 200 I) och an presencacören hamnar i underläge (G unnarsson
1995).
Män nen rycks ince sakna kamplust vid det här seminarier heller,
men A nnika lyckas fö rsvara sig utan att dras in i en riktig kamp. Hon
låter ince Svens eller de andras kritik stå oemotsagd men kan också ge
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sig eller skjuta ifrå n sig frågan. H o n visar flexibilitet o ch också interaktiv känsli ghe r. Hon spela r med i spele t och anpassar sig till d et
inte rakti va mö nste r som o rdföranden anger.
Kl ima tet vid seminariet ä r, trots acc det ä r en kvinna so m är presenta tör och a tt två kvinnliga doktorander också delta r i diskussionen, knappast kvinnodomine rat. Som andra analyser ino m projektet
visat präglar de manliga doktoranderna se minariet mer än de kvinnliga. D e driver sina frågor på ett a nna t sätt ä n kvinnorna; d e ser ti ll att
d e få r säga sitt och får fra m sina synpunkter. D e formulerar sig också
på ett me r dire kt kritiske sätt än kvinno rna (jfr Koccho ff 1997,
Tannen 1994, G omard 200 1). Störst betydelse för d et m anli ga semina ri eklimatet har förstås ordföranden. H a ns dominan s är avsevärd
geno m sin status, sin åld er, sitt kön och sin färgstarka perso nlighet.
H andled aren Bertil håller sig i bakgrunde n under seminarie t. Annika hänv isa r emellertid vid ett flertal tillfälle n till hono m , kanske i
ett försök att upprätta m er balans mellan den " mäktige" ordföranden
och sig själv.
Att kvinnor i blandade samtals- och diskussionsgrupper ställe r
upp p å m ännens vi llko r ha r visats i m ånga undersökninga r. D et ä r
kvinnorna som a npassar sig till männe ns mönster, inte tvärtom
(Thelander 1986, O levard I 997b). I det h är fall et kan d en kvinnli ga
d oktora nden knappast sägas ha ett val; hon ka n välj a mella n a tt
hamna i unde rläge eller spela med. Som v i sett välje r hon at t spela
med, vilket gör henne till mer av en jä mlike. Hon anpassar sig till
o rdförandens samtalsstil genom att ge ige n m ed samma mynt. Hon
b ryter d e n intellektuella kampen genom att skäm ca och skä mta m ed .
Kv innor ha mnar ofta i en "no-win situa tio n" i akad emiska samma nhang (j fr Bergvall 1996) . Om de är säkra o ch kraftfulla b lir d e
a nsedda so m okvinnliga, o m d e är osäkra och ursäk tande b lir d e
no nch alerad e och ansedda som " små kvinno r". Här lyckas emelle rtid
d o ktorande n manövrera situationen till sin fördel. Hon beva ra r lugne t seminariet igenom, vilket ger ett säkert intryck. Hon visar prov
på flexibilitet och anpasslighe t, egenskaper som ofta bruka r räknas
so m kvinnli ga (Pedersen 1998). H o n fö refaller ha dista ns till sig själv
och kan skämta o m sig själv och andra, strategier som visat sig led a
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cill framgång i r. ex. imervjusicuarione r (Adelswärd 1988). Genom acr
visa prov på ime bara inrellekcuell uta n också inte rakriv skärpa blir
vår kvinnliga presentatör Annika om inte en vinna re så i vare fall e n
framgångsrik medspelare i seminariediskursen.
I min inledning p åstod jag art make- och dominansmönscer inte
alltid är vartentäca. Även i klara dominanssrrukcurer k an rärt strategi
led a cill järnl äge. För en fo rrsart diskussio n o m kvinnligt och manli ge
i akademiska sammanha ng behöver vi a nalysera inre bara sicua ri oner
där kvinnor blir förlorare uran också såda na dä r d eras kvi nnliga strategie r led er til l framgång. Vi behöver lyfta fram exempel på hur kvinnor lyckas med a rr bryta d et råd ande m akt- och dominans m ö nscret.
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Landmärken och utflyktsstigar:
hur deltagare i fokusgrupper samtalar
om genfb'rändrade livsmedel
VJCTORIA WIBECK

En g rupp människor har begett sig ur på en utflykt tillsammans. D e
är turister i en terräng som är o känd för flera av dem , svagt bekant för
andra och välkänd mark fö r ett fåtal. När de anländer till platsen hittar de, utan vidare d iskussio n, ett landmärke som de använder för atr
oriencera sig i o mgivni ngen. Med detta i sikte vågar de ge sig av på
sriga r som de inte vet vart de leder - fö rr eller senare kan de ju alltid
återvända till landmärkec.
Vad har denna scen med fokuserade gruppsamtal o m genfö rändrade livsmedel acr göra? I analysen av h ur deltagare i fokusgrup per diskuterar ett komplexe och fö r vissa o känt ämne använder
jag mig av bilden av turistgruppen som via o lika urflykrssri gar återvänder till vissa landmärken. Genom atr noggrant srudera de olika
samtalen har näm ligen ett mönster framcrätc som liknar ruristernas
säcr a rc uppträda på platsen fö r utflykten. Denna uppsats hand lar om
de 'copikala srigar' (" d iscourse-semancic trajeccories", jfr Li nell
200 I : 188) som deltagare i fo kusgrupper följde när de sam talade o m
genteknik i samband med livsmedel, eller med andra o rd o m hu r
o lika ämnesaspekter hängde samman och länkade i varandra i samtalet 1 • Jag kommer här acr presentera några tankar kring hur en analys
I Jag ä r medveten o m att det inre är okompl icerat art använda sig av m etaforer i ert
analysarbete (jfr t ex LakofT & Johnson ( 1980), som beronar m etaforernas berydclsc för vårt sätt an tänka och uppfaHa). Trots <lena anser jag att det i derca fall
kan vara fru ktbart an använda metafo rer som en hjälp au få syn på mö nster och
rendenscr i sam raler som annars kanske hade varit svåra arr både u pptäcka och
beskriva.
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av dessa stigar kan genomfö ras och kring vad poängerna med såd an
analys kan tänkas vara.

1. Samtal i fokusgrupper
Fokusgrupper är en metod som kortfattat innebär att en mindre
grupp människor (i de aktuella fallen oftast mellan fyra och sex personer) samlas för att under omkring en timmes tid diskutera ett givet
ämne under ledning av en moderator. En fokusgruppsintervj u kan
vara strukturerad, ostrukturerad eller allting därem ellan. En strukturerad variant innebär bland annat en aktiv mod erator som ställer frågo r enligt ett relativt utförligt frågeproto koll. I den m er ostrukturerade varianten försöker man inställer att minimera moderato rns
inflytande genom att denne fö rhåller sig så passiv som m öjligt. Deltagarna lämnas fria att diskutera, med vissa inskränkningar, som att
moderatorn kan ställa frågor när det blir tyst eller när d iskussio nen
glider iväg avsevärt från d et givna ämnet. Ett syfte med att välja en
ostrukturerad variant av fokusgrupp är att moderatorns fö rförståelse
av ämnet inte i lika hög grad styr vad som diskuteras, utan deltagarna
har själva möjlighet att ta upp sådant som är viktigt för dem, oavsett
om moderatorn hade fö rutsett d etta eller ej2 •
Etc sam tal i en fokusgrupp är fokuserat såtillvida att del tagarna på
för hand få r ett specifikt ämne att diskutera. D etta ämne som - i bästa
fall - står i fokus genom hela diskussio nen kan kallas för samtalets
supertopik eller övergripande ämne (vad Viveka Adelswärd (1988:29)
kallar "super-ordinate topic"). I sin diskussion skiftar och glider deltagarna mellan olika aspekter av d et övergripande ämnet. D essa kallar jag här helt enkelt ämnesaspekter, och de m otsvarar ungefär
Adelswärds (ibid.) "subordinate topics''.
I d en analys som ska presenteras här har jag framförallt tagit fasta
på hur det övergripande ämnet diskuterades, d v s hur deltagarna
gled mellan o li ka ämnesaspekrer och gång på gång kom tillbaka till
2 För en utförlig diskussion om foku sgrupper i ceoci och prakrik, se r ex Morgan
1988, 1993; W ilkinson 1998; Barbour & Kiczinger 1999; W ibeck 2000.
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vissa av dessa. Analysen har gått till så, att jag har delar in diskussionerna i segment m ed avseende på var jag ryckr mig kunna identifiera
err skifte eller en glidning mellan olika ämnesaspekrer (jfr Adelswärd
1988:55). Ett skifte av äm nesaspekr markerades ti ll exempel av en
paus efter vilken någon av deltagarna introducerade en ny aspekr eller moderatorn srällde en fråga. Der kunde också föregås av att diskussionen temporärt ebbade ut, dvs det blev längre och längre pauser mellan turerna och deltagarna började "humma", skämta eller
skracra. Ibland förekom också glidningar mellan ämnesaspekrer, vilker innebar att oli ka aspekter gick in i varandra uran att några klara
grä nser kunde urskiljas. När kategoriseringen av dara genomförts
har jag studerat hur ämnesaspekterna följde på varand ra, på vilket
säcc de diskuteras av deltagarna och vilka aspekter som kan tolkas
som ' landmärken' för delragarna.

2. Landmärken och utflyktsstigar
Lår mig återvända till turistgruppen från uppsatsens inledning. För
art orientera sig i omgivningen väljer gruppens medlemmar ecc eller
flera landmärken acc återvända rill när de har rört sig utefter olika
utflykrsstigar. På liknande sätt orienterade sig deltagarna i fokusgrupperna mor vissa 'land märken' eller ämnesaspekcer och återvände
gång på gång ti ll dessa, men med olika infallsvinklar beroende på
vilka 'ucflykcssrigar' de rört sig på, dv s vilka andra ämnesaspekter de
diskuterat och på vilket säte.
De fokusgruppsdata jag utgår från i denna uppsats härrör från cvå
delstudier som utförts inom ramen för mitt pågående avhandlingsprojekc. Studie A omfattar åtta grupper, som bescod av lekmän
(kristna ungdomar, dietister, lantbrukare, biologstudenter, kockar,
föreståndare för livsmedelsbutiker, nyblivna mödrar same medlemmar i Greenpeace). Studie B består av tre fokusgruppdiskussioner,
som geno mfördes på företag i livsmedelssektorn inom grossist-, producent- och detaljhandelsled. Förutsättningarna för de båda delstudierna skilde sig delvis åt, i och med att de inscrukrioner som gavs
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ning, uran deltagarna uppmanades att fritt diskutera ämnet genförändrade livsmedel. Inför den andra studien ställdes mer konkreta
frågor i diskussionens inledning, nämligen angående vad deltagarna
trodde att konsumenterna tyckte om genteknik i samband med livsmedelsproduktion, samt vad de själva tyckte och tänkte kring det
hela. Det visade sig, inte oväntat, att deltagarna i studie B tog fasta på
de frågekomplex som introducerades i början av sessionen och två
'landmärken' som de återvände till var synen på konsumenter samt
policyfrågor. Ett exempel från grossistgruppen får illustrera detta:

(TEMA K: GML 2-FG I:GR) 3
32

E

men vi har väl officiellr gått ur och ralar om att vi sysslar inre m ed der
(A: ja precis) vi använder oss inre urav dom leveranrörerna alltså (A:

nej)

33
34
35
36
37
38

B
E
A

E
A

c

som sysslar med genteknik
nej men hur ver vi det då? (E: nä nä) hur vet vi det?
ja *hur vet vi det?*=
=ja det enda vi har art lira på det är ju deras ord som Cohb)
jag m enar vår koncernchef har ju även uttalat sig... i media
*iust det*
~en nu ska ju EU inrätra en polisiär myndighet som ska övervaka rillse
allrihopa och der hade dom en intervju på aktuellt i går kväll arr man

ska
gå in och eh ... ha oerhört hårda sankrioner så att man sänker företag
som

39

A

40

O?

41

B

42

D

då (0: mm mm) gör når oegentligr i den bemärkelsen men ... jag rycker
det skulle inte behövas därför an det finns inget hårdare ... d et finn s
ingen hårdare dom än den konsumente rna (0: nej nej) ställer över en
produkr egentligen. och där hjälper ju massmedia till att så att säga (A:
exakt) vidarebefordra budskapet, sedan konsumenternas dom den är
den är tillräcklig for att sänka vilket företag som helst
men det stä- det ställer väldigt stora krav på media då för annars så kan
man ju förstö ra etc företag på över en natt (D?: mm mm) om man
kommer med ... felaktig
*osant intygande*
jag menar det är län gjort, jag m enar jag me nar det är svårt att komma
igen sen=
=det det är ju tärt, p recis som du säger att ingen dom är... h årdare än

3 Transkriptionen är ordagrann, m en har skriftspråksnormerats. Överlappand e tal
markeras med understrykning. Asterisk (*) står fö r skratt i rösten. = markerar att
turerna. följer omedelbart på varandra. (ohb) står for att o rdet är oh örbart. Tre
punkter( . . . ) innebär en kort paus. Fetstil markerar betonade ord.
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43
ple1

c

konsumenrers men men den km ju ur saksynpunkt också vara fel (A: ja
vissr) därför atr gå 1illbaka 1ill den här kadmi umdcba1ren kring bintje
och hur dcr helt plötsl igr då liksom minskar efterfrågan på binrjc, jag
menar den är inre saklige (A: nej) 1iktig
nej, den den är fö rödande for producenrcrna, vi kan ra der här exemnär Frankrike höll på med kärn ... vapenproven (D: proverna ja) då

hade

44
45
46

Alla
E
B

vi två fran- eh två pallar franska äpplen kvar på lagret när den debanen
kom i akcuellt på ev (D: mm) (A: *ha ... he he~) de stod där en och en
halv månad •sex veckor sen körde vi• dom på tippen (Alla: jaa jaa) lik
som det var osäljbarr från och med den dagen va
jaa jaa
men har vi lagt upp nån st raregi for hur vi ska behandla=
=vi har ju en hel dag på oss idag. vi har ju en policy, sen ridigare

Exempler visar en glimt av deltagarnas diskussio n kring såväl policyfrågor som synen på konsumenter. Samcalec rör sig emellertid också
kring en annan ämnesaspekc, nämligen vad jag har valc att kalla ' funderingar kring tekniken', d v s vad gentekniken som sådan innebär
och hur den fungerar. Även denna aspekt framstod som ett o rienterande landmärke, ero rs att den inre initierats av moderatorn (jag har
själv fungerat som moderato r i samcliga grupper, och då jag hade
fö rescällr mig att teknikens tillämpning skulle vara känd för deltaga rna, nämnde jag inre den aspekten vare sig i inled ningen av sessionen eller under diskussionens gång). De frågor delragarna srällde sig
hade bland annat att göra med vad som är möj lige att åsradkomma
med hjälp av genteknik, hur verenskapsmännen går tillväga när de
genmodifierar same huruvida det är någon ski llnad mellan trad itionel l växrförädling och genteknik. En analys av de associativa kedjor
som delragarna i grossisrgruppen gemensamt ko nsrruerade visar att
funderingar kring rekniken som sådan oftast ko pplades ri ll funderingar kring konsumenternas resonemang, upprrädande och handlings urrymme. I alla fall utom ett hand lade aspekten fö re eller efter
eller både och om konsumenter. I ett fall slog del taga rna in på en
ucflykcssrig som handlar om rädsla och risker innan de kom in på
ko nsumenrfrågan. Det rycks alltså som om det inte bara var viktige
fö r deltagarna atc reda ut vad gentekniken innebär, eller atc ensidigt
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fokusera på vad konsumenterna anse r om tekniken, uran dessa två
aspekter för knippad es med varandra och d et ena förutsatte d et andra.
Förutom tankar kring vilka ämnesaspekter som konstrueras som
landmärken, genererar exemplet också funderingar kring vad d et
innebär att koda och kategorisera ett samtal. Den sekvens som föregår exemplet handlar om att d et är viktigt för företaget hur konsumenterna uppfattar den nya tekniken. Den sekvensen har således
placerats i den analytiska kategorin 'synen på konsumenter'. I tur 32
glider samtalet över till att istället handla om det egna företagets poli cy. Ämnesglidningen sker på ett nästan o märkli gt sätt i och med att
d e två äm nesaspekterna ligger nära varandra - vad som framförs i
d en tur som föregår exemplet är ju just att konsumenternas inställning påverkar företagets policy. Policyfrågor står sed an i fokus fram
till mitten av tur 38, där C återigen glider mellan de två aspekterna:
från att ha talat om E U:s policy återvänder han till synen på konsumenterna som en maktfaktor när d et gäller att påverka företagen. I
tur 4 5 återgår samtalet genom ett mer påtagligt skifte av ämnesaspekt
till att handla om d et egna företagets policy. Schematiskt kan ämnesprogressionen i exemplet beskrivas på följande sätt:
Policy

i
Synen på konsumenter

i
Policy
För den so m studerar exemplet står det emellertid klart att denna bild
är starkt fö renklad. När deltagarna talar om d e olika ämnesaspekterna gör de det på olika sätt vartefter samtalet framskrider.
Katego rin 'policy' kan exempelvis innebära både samtal om det egna
företagets policy och om andras policy (i detta fall gäller det EU).
Inom ramen för kategorin 'synen på konsumenter' d iskuteras såväl
konsumenternas möj lighet att påverka företagens agerande som
massmediernas inflytande på konsumenternas inställning. Analysen
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måste därför utökas till acc även omfacca vad jag har valt acc kalla infallsvin klar. En schematisk red ucering av exemplet skulle således
kunna se ut på följande sätt4 :
ÖVERG RIPANDE ÄMNE: genförändrade livsmedel
ÄMNESAS PEKT:
Policy

"'

IN FALLSVINKLAR:
Det egna fö recagecs po licy~ kunskap
och cillir ~ EU:s policy

i

Synen på konsumenter

Konsumenrernas möjlighec acr påverka
forecagens agerande ~ mediernas roll ~
konsumenrernas dom är inre allcid saklig

Policy

Der egna förecagecs policy

i

D en so m anvä nder sig av fokusg rupper (och andra typer av kvalitati va datainsamlingsmecoder) kommer acc upptäcka acc stora datamängder samlas in. För acc bringa reda i materialet och få en överblick av vad det handlar om rekom menderas därför ofta att analysarberet inleds med någon form av kategorisering och kodning (set ex
Knodel 1993) . Resultatet av decca blir en tematisk innehållsanalys,
d är ecc mål kan vara att konstruera vad Sandra Jovchelovi tch ( 1997)
kallar 'big themes', d v s abstrakta teman so m de olika ämnesaspekterna kan insorreras u nder. En sådan analys kan stå för sig själv, men
också vara inkörsporten till vidare anal yser, som mer fok userar på
argumentativa eller interaktiva aspekter. Som exemplet ovan visar, är
de d ata so m samlas in rika och dynamiska, vilket gör acc en tematisk
analys där diskussionerna delas in i kategorier och kodas med avseende på ämnesaspekter riskerar an blir alltför statisk. G reg Myers och
Phil Macnaghten (1999), so m menar att data som samlats in med
hjälp av fokusgru pper är atc betrakta som samtalsdata och d ärför kan
analyseras med hjälp av redskap från samtalsanalysen (CA), påpekar
att en traditionell (ofta kvantitativ) innehållsanalys leder till att man
4 Norera hur dec som i ccr fal l är en ämnesaspekc (r ex 'policy') i ecr annac fall blir en
infallsvinkel (c ex när delragarna diskucerar hur konsumencerna påverkar fo recagens policy; de kan "sänka vilkec fo rerag som helsr" (cur 38)).
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förlorar mycket av samtalskontexten, dvs varför någonting sägs vid
ett visst cillfälle. Människors åsikcer och acticyder kan nämligen ince
frikopplas från det sammanhang där de uttrycks (jfr Billig 1996;
Waterton & Wynne 1999). Ett sätt att undvika dekontextualisering
är att även ta de olika infallsvinklarna i beaktande och undersöka hur
olika ämnesaspekter länkas i varandra. Detta är givetvis tidskrävande
och kanske inte helt nödvändigt i mer tillämpade sammanhang (tex
vissa cyper av marknadsundersökningar), men, som Greg Myers
( 1998: I 06) uccrycker det, "if focus groups are to srand up as a technique in social-science arguments, alone or in conjunction with
other techniques, then researchers need to be able to show how
something was said, and in what situation, as well as what was said."
Ett vidare steg i en analys av ämnesprogressionen i diskussionerna
kan handla om att undersöka huruvida ämnesaspekterna länkas i
varandra på liknande sätt i de olika grupperna och vid olika tillfällen
i en och samma grupp. Talar deltagarna om ämnesaspekterna på liknande sätt i de olika grupperna, eller presenterar de olika infallsvinklar?
Som tidigare nämnts, skilde sig förutsättningarna åt för de båda
aktuella delstudierna, vad gäller hur cydliga frågeställningar som presenterades för deltagarna. Hur mycket becyder då detta för analysen
av 'topikala stigar'? "Som man ropar far man svar", heter det ju, och
visst cycks det vara så att när moderatorn specificerar frågeställningarna som i studie B, använder deltagarna just dessa frågeställningar
som landmärken. Samtidigt kan de, som resonemanget ovan visar,
också ena sig kring andra landmärken. Detta cyder på att det "överraskningsmoment" som är en poäng med ostrukturerade fokusgruppsdiskussioner även kan förekomma, om än i mindre utsträckning, också i grupper där moderatorn cydligare sätter ramarna för
vad som ska diskuteras. Men vad händer då i grupper där moderatorn inte alls specificerar vad diskussionen ska röra sig om, utan bara
anger det övergripande ämnet? Kommer den att osystematiskt glida
från den ena ämnesaspekten till den andra utan att deltagarna samlar
sig kring några landmärken? Analysen av de åtta lekmannagrupperna i studie A pekar mot ett återkommande mönster, nämli-
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gen a tt d et i samtliga diskuss io ner förekom sekvenser so m h andl ar
o m r ädsla. I alla grupper uto m e n (de nyblivn a mammo rna) introducerad es denna ämnesasp ekc tidigt som ett lan d märke i d iskussio nen,
och v ia o lika urflykcsscigar å te rvände deltagarna sed a n till d et frå n
o lika håll. Oavsett o m gentekniken p rimärt diskute rad es i positiva
eller negativa ordalag, ventilerad es aspekte n rädsla. D iskussionen
kunde rö ra sig kring exempelvis att man själv var rädd fö r a tt tekni ken skulle få negativa konsekvenser fö r m iljö n, hälsan elle r den allmänt råd and e uppfa ttningen om rätt och fel. D e n kunde också
handla o m a tt m edierna späd e r på räd slan, eller att d en rädsla som
andra ger uttryck för är obefogad. Att en och samma ä m nesaspekc
gång p å gång diskute rades i samtliga gruppe r, trots a tt moderatorn
inte introducerad e d en och inte preciserade några frågeställningar fö r
deltagarna, är av intresse fö r den som funde rar kring hur ett samtal i
fokusgrupper fungera r. I må nga samma nha ng förucsäccs a tt moderato rn inta r e n relativt aktiv ro ll och ställer frågor rill deltaga rna fö r att
dessa in re ska glida ifrån ämnet (se r ex M o rga n 1998). M ina resulta t
ryder sna ra re på att d et ka n vara värdefull t a tt lå ta moderato rn hålla
sig i b akgrunden. D iskussio nen sker d å i stö rre utsträckning p å del tagarnas villko r, samtidigt som d et ä r m öjlige a tt upptäcka vilka
ä mnesaspekcer som är så berydelsefulla fö r d el tagarna själva att d e
utser dem so m landmärken.

3 . Varför följa topikala stigar?
Samman fa ttn ingsvis kan sägas an d e t i fokusgruppsdiskussio ner
k ring ett komplexe äm ne so m gentekni k i samband med livsmedelsprodukcion rycks som om deltagarna tidi gt i samtalet, vare sig moderatorn har specifice ra t frågeställningar eller ej, samlar sig kring olika
' land märke n', som d e sed an återvä nder cill efter att h a u tforskar a ndra ä mnesaspekter o ch infallsvinkla r på dessa. När de t gälle r de lekma nnadi skussion er som jag ha r analysera r va r ett v iktig e land märke
' räd sla'. T idigare studier (t ex d en s k Euroba romecern, so m är e n
trans natio nell enkätstudie; se Fjaesrad er al 1998) h ar visat att mä nniskor ä r räd da fö r gen föränd rade li vsmedel, men e n me r d ynamisk
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analys av fokusgruppsdaca torde också kunna ge svar på frågan varför
de är rädda, eller åtminstone hur de argumenterar för varför de är
rädda. I en sådan analys kan det vara relevant att ta i beaktande inte
bara vilka ämnesaspekter som diskuteras, utan också hur de diskuteras, vilka andra ämnesaspekcer de länkas till och på vilket sätt, samt
från vilka infallsvinklar de belyses.
Vilken grad av moderacorinblandning som väljs när en fokusgruppsstudie designas är beroende av syftet med studien. Ibland kan
det vara lämplige att specificera frågeställningarna och använda en
relative utförlig intervjuguide. Trots det kan det vara viktigt att inte
alltför tydligt precisera sina frågeställningar för deltagarna i fokusg ruppen. En poäng med att använda en metodik som fokusgrupper,
kanske framför allt för den som primärt är intresserad av innehållet i
diskussionerna, är att analytikern kan få syn på vilka landmärken
del tagarna spontant orienterar sig mot. Detta kan säga mycket om de
tankefigurer eller underliggande värderingar som förknippas med ett
visst ämne. Genom att studera de topikala ucflykcsstigar deltagarna
följer och de landmärken de samlar sig kring, kan alltså innehållsanalyser av fokusgruppsdaca fördjupas, och åtminstone något av dynamiken i dessa data framträda även för den som inte var närvarande
när diskussionen ägde rum.
Not: Tack till Yiveka Adelswärd och Per Linell för inspirerande diskussioner, som
har gett ideer inför det analysarbete från vilket jag här har presenterat några tankar. Avhandlingsprojektet har finansierats av K-LIV (Kunskapsplattform för
L.ivsmedelsbranschen) samt ELSA (Nationellt fo rskningsprogram för fo rskning
om Etiska, Legala och Soc iala Aspekter av genteknik).
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Situerad mångfald i skolan
SANGEETA BAGGA-GUPTA

&

CLAES NILHOLM

le is remarkable that those who live around the social sciences
have so quickly become comforrable in using [these terms] as
if those to whom the rerm is applied ha ve enough in common
so that significanr things can be said about them as a whole.
Just as there are iatrogenic disorders caused by the work that
physicians clo (which gives them morc wo rk co do), so there
are categories of persons who are created by students of society, and then stuclied by chem (Goffman 1963: 140).

Forskning om sociala identiteter
Människor är olika på flera sätt: hårfärg, kön, kroppslängd osv. Sådana olikheter har inga specifika betydelser i sig själva, men vissa
olikheter har kommit att få becydelse i den meningen an de utgör
centrala element i skapandet av identiteter (jmf. Goffman 1963).
Idag såväl som tidigare i hiscorien har också vissa identiteter värderats lägre än andra. De olikheter som under senare år mest har diskuterats är de som skapas utifrån skillnader i kön och ursprung. Sociala
identiteter som "kvinna" och "invandrare" har relaterats till marginalisering socialt, kul turellt och ekonomiske. Ofta teoretiseras sociala identiteter såsom klass, genus och etnicitet som formationer i
ett spel mellan dikotomier: man-kvinna, svensk-invandrare, gay-heterosexuell osv (se också Gordon, Holland & Lahelma 2000). Olika
idencitetskategorier har gett upphov till egna forskningsfälc såsom
"gender studies" och "gay studies". Sociala identiteter har i denna
bemärkelse alltså fått betydande uppmärksamhet och lett till vetenskapligt nytänkande.
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Det finns förstås viktiga skillnader mellan olika "skillnader som
gör en skillnad" (Bateson 1973), men ett helt avgörande moment i
denna rörelse av identitetspolitik, både inom och utom den akademiska sfären, är frågan om mänskliga rättigheter och ett ifrågasättande av hur mänsklighet kommit att definieras och distribueras i
olika verksam heter. Med andra ord är denna utvecl<ling förknippad
med tanken på social rättvisa. Något generaliserande skulle man
kunna påstå att medan skillnader mellan människor alltid haft en
väldigt praktisk betydelse, så har de senare årens teoretiska utveckling inom de samhällsvetenskapliga och humanistiska fälten kommi t att alstra nya tolkningar av hur vi ska förstå dessa skillnader.
Dock förefaller det som om iden om social rättvisa, även om en sådan
ide kan ta sig olika uttryck, har varit en motor i hela denna utveckling. Vi vill också hävda att forskningen inom dessa fält till stor del
får sin legitimitet utifrån ett sådant sätt att tänka.
Emellertid har identi tetskategorien "funktionshindrad" (eller den
vidare kategorin "elever i behov av särskilt stöd") inte på långt när
uppmärksammats i samma omfattning som de kategorier som
nämnts ovan. Medan Anspach redan 1979 menade att begreppet
"identitetspolirik" fångade in hur människor med stigmatiserade
och marginaliserade identiteter i ökande omfattn ing själva gjorde
anspråk på att formulera vem man är och på att definiera sig själva, så
har det under senare år alltmer uppmärksammats att de skillnader
som vi här har i åtanke och har intresserat oss för har blivit "relegated
ro rhe margins by the very people who have celebrated and championed the emergence of multiculturalism, dass consciousness, feminism, and queer studies from the margins" (Davis 1995:xi). Med
andra ord så har revolten mot traditionella föreställningar om vad
kvinnlighet, sexuell läggning, klasstillhörighet osv. betyder, och den
sociala position som sådana kategoriseringar implicerar, blivit uppmärksammade på en kollektiv nivå medan föreställ ningar om
funktionshindrade inre alls uppmärksammats i samma utsträckning. Bidder (1996) är en av flera som menar att "funktio nshindrade" och "personer i behov av särskilt stöd" släpat efter i denna
utveckling. Också Davis (1996, 1995) menar att det förtryck som
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funktionshindrade utsatts för varit större än för andra grupper och
pekar också på att det heller inte varit ett lika legitimt område for
forskning.

Forskarens kategorier - sociala
identiteter eller mångfald?
Skillnader skapas och etableras också när forskare själva benämner
sitt o mråde, tex med kategorier som "elever {eller människor) i behov av särskilc stöd" och "elever (eller människor) med funktio nshinder": Vi menar också att de benämningar och kategorier som vi
använder i våra egna texter skapar och reifierar olikheter. Balansgången mellan att uppmärksamma fälcet som vi har incresserad oss
för och att själva inte bidra till återskapande och segmencering av
skillnader är svår, och därför viktig att fokusera.
M en i stället för att tala om marginaliserade grupper väljer vi begreppet "mångfald", eftersom den a senare begrepp implicerar en
ifrågasäccande av dikotomin centrum-marginal som ligger bakom
det förra begreppet. Begreppet" mångfald" tillåter, menar vi, ecr närm ande till fo rskningsom rådet på ert säcr som inte återskapar en rådande samhällsideologi där vissa mänskliga egenskaper ses som mer
värda än and ra. Med begreppet menar vi förstås ince att m än nisko rs
olikl1eter har vissa givna sociala konsekvenser, m en väl att vissa olikheter blir viktiga och har scor becydelse för individens möjligheter
och livsvillkor i dagens samhälle. Risken med ett begrepp som
"mångfald" är acr det kan ses som en förskönande omskrivning av
m arginaliserade identiteter, men vi menar att det är ett begrepp som
visar att män niskor är, och kom mer fö rm odli gen också alltid acr vara,
olika, och att begreppet "mångfald" konstaterar, snarare än värderar,
decra. Däremot så värderas givetvis mångfalden i praktiken:
"Marginalisation in schools is mosr significanc as a process" och
marginaliseringen är en " effective device of suppressing diversi ry" av
alla slag (Gordo n, Holland & Lahelma 2000: 17) . Som framgår av
detta citat betecknar marginalisering något negativt, medan mångfald implicerar positiva möjligheter.
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Medan "mångfald" traditionellt all tså har förknippats med etnicitet, dvs. till olikheter mellan människor som hänförts till deras s k
ursprung eller s k kulturella bakgrund, så har under senare år inkluderingen av ytterligare kategorier såsom klass, genus och ålder resulterat i en vidare förståelse av mångfalds-begreppet i Sverige (SOU
2000:47, Os 2000:7 1). 1 I svenska utbildningspolitiska texter kan
man notera denna förskjutning i början av det nya millenniet. Regeringen har nyligen lagt fram ett förslag i avs ikt att "öka m ångfalden med avseende på social och etnisk bakgrund bland studenter och
lärare för att högskolan bättre skall kunna svara upp mot mångfalden
i samhället" (SOU 2000:47, s. 1, vår kursiveri ng, se också prop 200 1/
02: 15). I början av hösten 200 I överläm nades ett specificerat förslag
till riksdagen:
Den öppna högskolan välkomnar alla lika oavsett bakgrund,
etnisk tillhörighet, bostadsort, könstillhörighet eller fonktionshinder. Den mångfald som finns i samhället måste i större
utsträckning avspeglas i högskolan, både när det gäller studenter, lärare och forskare. Den öppna högskolan är öppen
mot o mvärlden. Rekryteringen till högre utbildning bör därför öka, utjämnas och vidgas till nya grupper (prop 200 1I
02: 15, s 18, vår kursivering)
Och regeringen går längre i en ny lag angående jämlikhet inom högre studier där m an explicit exemplifierar utvidgningen i termer av
flera olika kategorier:
Denna lag har till ändam ål att främja lika rättigheter i högskolan och att motverka diskriminering på gru nd av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och fonktionshinder (!§ , see also Os 2000:71, vår kursivering)
Vi tycker också att denna utvidgning av mångfalds-begreppet är viktig. Att se funktionshinder som mångfald, snarare än som individu-

D enna utvidgning har funnits mycket längre i det anglosaxsiska begreppet
"d iversity" .

280 Sangeeta Bagga-Gupta

& Claes NilhoLm

ell brist, är något som föres fram ino m exempelvis området
"D isability Studies" under senare år (se t ex Corbett 1996, Davis
1996, 1995, Macht 1998, Parasn is 1996). Just att se funktionshinder,
eller den vidare kategorin "barn i behov av särskil t stöd" , i ljuset av en
individuell problem atik, i stället för som samskapad av sociala betingelser, är representerad i hur det område vi är intresserade av, dvs.
identitet, kommun ikatio n och skola, teoretiserats. Dock vill vi här
gö ra en distinktion mellan begreppet "mångfald" såsom det framträder i officiella dok ument (som ovan) och hur det kan utgöra en utgångspunkt för forskning. Som analytiskt begrepp bö r "m ångfald"
vara ö ppet för an mångfald inte "fi nns", i den m ening som doku menten implicerar, utan mångfaldens innebörder ko nstrueras och
får sicuerade betydelser. En sådan fokuse ri ng på det sicuerade är någor som delvis saknas i den fo rskning kring de aspekter av m ångfald
som kan hänföras ti ll begrepp som "funktionshinder" och "elever i
behov av särskil t stöd". Därför vill vi i nästa stycke något problematisera detta forskningsfält utifrån det perspektiv på m ångfalden som
vi skisserat med särskild a implikatio ner för mångfalden i skolan.

Olika perspektiv på mångfalden i skolan
Man brukar tala om två dominerande synsätt vad gäller barn i behov
av särskilt stöd (set ex Clark, Dyson och Millward 1998). Å ena sidan
ett individualistiskt synsätt som car sin utgångsp unkt i o lika medicinskt-psykologiskt grundade beskrivningar av olikhet. Några exempel skulle kunna vara kategori "dyslexi", "döv", "utvecklingsstörd"
som implicerar en brist hos individen. Ibland beskrivs detta som etc
"kategoriskt" perspektiv (Emanuelsson, Persson och Rosenqvisc
2001, Rosengren & Öhngren 1997) . Sådana studier har dom inerat
den specialpedagogiska forskningen, och gör så fonfarande m en
under 1990-ralet har nya diskurser inom o mråde t framträtt (se t ex
Davis 1996, 1995, Emanuelsson, Persson & Rosenqvisr 2001, Lane,
H offmeister & Bahan 1996, Parasnis 1996). D essa nya perspektiv
har oftast konstruktivistiska utgångspunkter.
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Ett kategoriskt synsätt tar sin utgångspunkt i att brister hos elever
i olika avseenden finns, och därmed kan beskrivas och kartläggas och
åtgärdas, och specialpedagogiken ses i enlighet med detta som en
huvudsakligen rationell verksamhet. D e nyare synsätten förhåller sig
betydligt mer kritisk till specialpedagogisk verksamhet. Specialpedagogiken ses som ett socialt fenomen som först och främst förstås genom en social analys. D ärmed blir det viktigt att analysera vad som
s.a.s ligger "bakom" specialpedagogiken, såsom t ex professionella
intressen, diskurser eller skolans ofö rmåga att möta mångfalden av
elever. Man skulle kunna hävda att det är relativt lätt att
deko nstruera specialpedagogiken på detta sätt. Betänk bara hur godtycklig distinktionen mellan pedagogik och specialpedagogik är.
Specialpedagogiken kan ju sägas ha uppkommit som ett svar på skolans svårigheter att möta mångfalden av elever. Vissa elever skiljdes
ut och dessa elever definierades negativt snarare än något annat:
blinda, döva, utvecklingsstörda och olydiga barn kom att hamna
under samma paraply. Samtidigt så menar vi att en sådan "ideologikri tik'', eller "dekonstruktion", riskerar att just gö ra det vi menade
va r en fara för forskningen, dvs. att inte uppmärksamma att människor har rätt att vara olika; dvs. perspektivet kan tolkas som att mångfalden ses som ett essensiellt problem. På samma sätt kan det med icinskt-psykologiska perspektivet ses som ett reifierande av olikhet.
Det är i detta smala utrymme mellan dekonstruktion och reifiering
som vi tror att "mångfaldsbegreppet" kan utföra ett arbete. V i vill
också klargöra att vi här talar om just de skillnader som varit
specialpedaogikens område. Kanske man skulle kunna säga att
mångfalden inom detta område inte låter sig konstrueras hur som
helst ?

"Situerad" mångfald - empiriska exempel
Som kommunikationsforskare är vi intresserade av interaktionen
mellan människo r ur ett beskrivande, snarare än värderande, perspektiv. Intresset ri ktas mot konkreta praktiker och aktiviteter. I sådana konkreta, interaktiva sammanhang vill vi hävda att identeter i
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hög grad är knucna rill situacionen, dvs. sieuerade och oskiljbara från
d e nna. Man skulle här kunna göra en parallell mellan kacegorierna
" lärande" och " idencitet". Lärandeprocesser är allerseädes närvarande. Men vad som lärs är beroende av konkreea situerade sammanha ng, de incellektuella och språkliga redskap som individer(na) har i
sin repercoar och den kom munikaeiva situation varav lära ndet är en
del. Lärande är ecc återskapande och en förnyelse av kunskape r och
"sker" i sieuaeioner d ä r den lärande måste tolka vad som är relevanc.
På ecc likna nde sätt kan vi se idencieeeer som knucna cill kommunikaciva si cuacioner och de idenciceeer individe rn a ha r erfarenheeer av.
Individers erövrande av sociala idencieecer innebär båd e åte rskapande och fö rnyelse.
I skolsamma nhang förekommer vad vi skulle kunna kalla "administraeiva" idenciteeer. I en scudie av Adelswärd och N ilholm (2000)
seälldes just vad man skulle kunna kalla e n fråga o m sicuerad mångfald. Ucifrån ecc intresse for vad dee kan becyda acc vara eee b arn med
u cveckligsscörnin g, gjordes en a nalys av eer ucvecklingssameal i sä rskolan. lnieialc fa nns ecc incresse for hur man ha ndskades med eleve ns svårighe ter i lära ndec och h ur man närmade sig dec potentielle
känsliga ämnee o m barnecs ucvecl<lingss törning. Uegångspunkeen
låg således i linje med det som skisseraes ovan; vilken becydelse ges
m å ngfalden i skolans situerade praktiker. Analysen av ucvecklingssam calee visade d ock acc de frågor som forsr var av incresse ince visad e
sig sp ecielle relevanca för acc förseå vad som pågick i samealee.
Ucvecl<lingssameal är kanske specielle incressanca när dee kommer eill
frågor om idencicec och idencireesprocesser, då elevens ide ncieec ucgör
en vi kri g del av d ee samealee ska h andla om. V i fa nn acc eleven d iskuterad es ueifrån en cill stor del fö rgivee-cagen kulcu rell modell fö r hur
d en ideala eleven bör vara. På så säte kom elevens ucveckling acc fö rseås moe bakgrund av de nna modell. Vid are fan n vi atc barnets med verkan i samtalet m edierades av mamman. Även om eleven had e
v issa problem act ge längre bidrag till samcalet, så framstod h o n som
e n ko mpetent deltagare i samtale t. V ida re menar vi att samtalet
också måsce tolkas utifrån att mamman och hennes barn eillsammans gjorde en presencaeion av sin relacion, dvs. samcalet handlade
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på der sättet inre bara om elevens utveckling. Sammanfarcningsvis
kan konstateras att undersökningen upptäckte en rad fenomen,
medan sådana fenomen som vi förväntade oss utifrån våra för- föreställningar om vad det innebär att vara en elev med utvecklingsstörning föreföll mindre relevanta for att förstå den situerade innebörden
av olikhet. Man skulle kunna hävda att om premisserna för situationen hade sett annorlunda ut, tex om eleven gått integrerad i en "vanlig" klass, så hade också de frågor vi inledningsvis stäUde blivit mer
relevanta, och det hade förstås varit intressant att kunna jämföra med
ert sådant samtal. Men i linje med den argumentation som gjorts här
kan vi ändå inte på förväg veta vad som "görs" med "mångfalden" i
konkreta praktiker.
Ett annat exempel på en administrativ identitet är "särskole-elev".
I en nyligen utkommen avhandling menar T ideman (2000) att ökningen av antalet elever i särskolan i den undersökta regionen i
Sverige ganska klart kunde kopplas till nedskärningar i medelsti lldelni ngen till grundskolan. Föräldrar till elever i behov av stort
sröd i skolarbetet övertalades/tvingades att skriva in sina barn i särskolan. Barnet kunde då gå kvar i samma klass, men med betydligt
större möjligheter att få hjälp. Sådana sociala processer är förstås viktiga att kartlägga for att förstå vilka innebörder som mångfalden ges.
Skolan som system kommer att göra vissa identiteter tillgängliga och
dessa utgör en fond varemot förhandlingar kan ske. På det sättet är
den situerade betydelsen av identiter, liksom det situerade lärandet,
avhängigt av mer övergripande sociala processer (se också nedan) .
V i menar att begreppet "si tuerad mångfald" är användbart när
man ska studera dessa och liknande typer av situationern och kategorier. A ena sidan pekar begreppet mot ett intresse for den betydelse
som ges identiteter i konkreta praktiker utan att allt for mycket låsa
dess innebörd, dvs. det finns en öppenhet för att empiriskt upptäcka
det som förhandlas i interaktion. Å andra sidan visar begreppet på
vad det är som görs relevant, dvs. det lokala återskapandet av identiteter.

284 Sangeeta Bagga-Gupta & Claes Nilhofm

Situerad mångfald och sociala förändringar
En risk med an studera identicer som sicuerade kan vara an mer övergripande sociala förändringar kan göra atc vissa scudier snabbe blir
"föråldrade". Praktiker som utvecklingssamtal eller grupparbete förändras beroende på en rad faktorer; förändringar i skolans organisation, förändrade idee r om samtalets och arbetets syften, nya metoder
(t ex införande av rutinen att eleven själv får bedöma sin skolsituation utifrån o lika typer av formulär, vilket ofta får cill följd acc
elevens delcagande i samtalet markant ökar). Skolan som praktik kan
generellt sägas vara känslig för dessa övergripande sociala förändringar. Därför kan dec vara viktige atc genomföra analyser av den situerade betydelsen av mångfald med ect öga på hur sådana mer övergripande sociala processer skapar förändrade betingelser för olika
praktiker och identiteter. Etc tydlige exempel på sådana mer övergripande sociala processer är själva diskussionen om idencitetspolitik
och o lika gruppers ökade krav på att själva få definiera vem man är.
Således har fle r och fler "differently abled" forskare under senare år
frågasacc den essentiella förståelse av människan primärc utifrån specifika "handikapp" kategorier (se c ex Corbecr 1996, Davis 1996,
1995 , Lane, Hoffmeister & Bahan 1996, Machr 1998, Parasnis
1996).
Avslutningsvis vill vi ställa två övergripande forskningsfrågor som
v i menar kan utgöra ucgångspun kter för att studera sicuerad mångfald i skolan:
Hu r går det till nä r elever utväljs och ges specialpedagogiska insatser? Vilka skillnader blir relevanta för sådana insticurionaliserade insatser och vad kommer der arr betyda för de involverade
eleverna?
Vilka diskurser om olikl1eter används i de tta idenricetsarbete, c ex
fokuseras skillnader och mänskliga rättigheter eller undviker man
skillnader i en diskurs som i scället fokuserar på gemensam heter?
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Vi menar alltså att forskning i högre grad än nu bör fokusera på hur
mänskliga skillnader konceptualiceras och skapas diskursivt på olika
samhälliga arenor. Studier med dessa inslag skulle bl a bidra till förståelse av hur skolan som institutionell praktik möjliggör
iden ti tesarbete.
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Lärarens röst: till analysen av
multimediala läromedels
kommunikativa former
B ENGT-GÖR.AN M ART INSSON

1. Inledning och bakgrund
Undervisning är i allra högsra grad ect kommunikarivr företag. Der
är svårc att tänka vilken del av det breda området kommunikationsforskning som inte kan ha intresse för eller som kan ränkas vara releva nt i beskrivning och analys av undervisning. Undervisningen aktualiserar t.ex. frågor om skriftlig och muntlig kommunikation,
interaktivitet och dynamik i både den klass iska klassrumsundervisningen och andra former av undervisning. Ett sammanhang där
kombinarionen av kommunikation och undervisning är sä rskilt intressant act studera är undervisningsteknologin. I samband med
samhällets tekniska urveckling har förhoppningar knutits till anvä ndning av olika nya medier och tekniska system i undervisningen,
inte sällan i en teknikoptimistisk anda (C uban 1986). Själv minns
jag det rillfälle då min gamle svensklektor på gymnasier 1977 fastnade med sin virkade slips i Tandbergsbandspelaren när han på rektorns uppmaning skulle fö rmedl a de stora dramariska verken till oss
med hjälp av AY-cencralens fö rråd av högklassiga banduppcagningar
från Skolradion. Jag kan ännu idag ince läsa eller åse Sofokles Konung Oidipus uran art hö ra ett svagt eko av det kvävningsgurgel som
beled sagade min första beka ntskap med detta verk. Min lektor rillhörde troligen inte teknikoprimisternas skara före denna händelse
och gjorde det m ed all säkerhet ince efter.
Uran att vara medveten om det, var jag vid detta tillfälle med i
slurfasen av en urveckling av läromedel so m pågåtc sedan sluter av
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1960- och början av 1970-talec. Bakgrunden kan kort beskrivas på
följande sätt.
De skolreformer som sjösattes under 1960-talet, beslutet om en
nioårig gru ndskola och det så kallade Nya gymnasiet, gav utbildningsväsendet flera utmaningar att hantera. En av dessa var tillgången på lärare. Skulle antalet lärare räcka till då fler elever skulle
utbildas? Utvidgningen av utbildningen innebar dessutom att
heterogeniteten bland eleverna befarades öka. En andra fråga blev
mot denna bakgrund: Hur genomför man en framgångsrik undervisning där elevernas förutsättningar att bedriva studier är högst skiftande?
M ed en dramaturgisk vändning som bara är möjlig i efterhand
kan man em ellertid säga att svaret på dessa frågor inte lät vänta på
sig. Den patentlösning som man från de ansvariga myndigheterna
lät formulera rangades i en serie nya begrepp. Först ut var kanske
"metod- och materialsystem" som dök upp i Läroplan for grundskolan 1969 (Lgr 69). I en oefterhärmlig betongprosa gavs följande definition:
Beteckningen metod- och materialsystem används om läromedel, som i allmänhet bygger på en mera omfattande målanalys, utmynnande i en preciserad målbeskrivning. Materialet innehåller lärar- och elevanvisningar, som reglerar undervisningens organisation och förlopp, vilken i fråga om val av
läromedel och arbetssätt bestäms främst av elevernas förutsättningar, syftet med undervisningen och det resultat man
vill uppnå. (Läroplan for grundskolan 1969: 82.)
Genom läromedlen och deras organisatio n, grundade på en noggrann analys av målen fö r undervisningen, skulle verksamheten i
klassrumm et kunna styras mer effektivt och målmed vetet.
I läroplanen för gymnasiet myntas inte direkt någon term för det
som på grundskolan kallades metod- och materialsystem. Däremot
är tendensen från ansvarigt håll att den pedagogiska verksamheten
bör tillvarata de möjligheter som finns i de läromedel som producerades inom Skol-TV Lärarna rekommenderas att inte bara använda
sig av vissa enskilda radio- eller TV-program, utan även utnyttja de
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elev- och lärarhäften som framställdes i samband med programserierna. "Dessa skall ge eleverna lämpliga arbetsu ppgifter samt läraren detaljerade uppgifter om programmens syfte och innehåll, så att
alla möjligheter ti llvaratas att integrera programstoffet i den dagliga
undervisningen." (läroplan for gy•mnasiet 1967: 51.) Längre ned
kommer så den logiska konsekvensen av denna tendens. Man säger
att 1 vissa ämnen
kan televisionen producera serieprogram i ett sådant antal att
program ledaren och programredaktionen övertar ansvaret fö r
kursens pedagogiska uppläggning och för den systematiska
behandlingen av lärostoffet inom de aktuella momenten. Då
måste man tänka sig att televisionen också tillhandahåller en
särskild kursbok som komplemenc till utsändningarna. Härigenom underlättas såväl förberedelsen som efterbehandlingen
av programmen i skolorna. Vad som här sagts om televisionen
gäller i väsentliga delar också om radion. (Läroplan for gymnasiet 1967: 50f.)
I rekommendationens förlängning ligger föres tällningen att genomtänkta programserier i kombination med instruktioner skall fungera
lärarersättande.
Ett annat begrepp som dök upp var "studiesatser". I den nya läroplanen för gymnasiet 1970 sades följande:
Produktionen inom skolradio och skol-TV ger exempel på läromedel där text, bild och ljud kombineras på olika sätt till
srudiesatser med ett innehåll som ibland helt eller delvis kan
täcka kursavsnittets eller årskursens lärostoff. I sådana studiesatser ingår en orientering om innehåll och syften samt en
detaljerad planering av det eller de kursavsnitt som studiesatsen behandlar eller ingår som del i. (läroplan for gymnasieskolan 1970: 52)
Ett hårt grepp om ucvecl<lingen togs - för att fortsätta utnyttja den
dramatu rgi som efrerhandsperspektivet tillåter - av statsmakterna
genom tillsättningen av en kommirte för radio och TV i utbildning
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(TRU) 1967. I de direktiv som dåvarande statsrådet utfärdade fö r
kommittens arbete stod bl.a.:
För atr rationaliseringsvinster skall erhållas är det enligt min
mening nödvändigt att bättre anpassa radio och television till
utbildningen och ge medierna en mer central plats i inlärningsprocessen. Först härmed är det möjligt att uppnå lärarersättande resultat. Även kvalitetsförbättringar kan självfallet
uppnås.
Tiden är nu inne för att starta en samlad och mer målmedveten produktion av lärarersättande radio- och televisionsprogram inom skolväsendet. [ ... ] Det rorde dock stå klart att
användande av radio och i lärarersättande syfte innebär en
betydande förändring av skolans hävdvunna arbetsformer. En
genomgripande omstrukturering av undervisningssituationen är sannolikt nödvändig.(SOU 1971:36: 21.)
Förutom att enbart vara en statligt tillsatt utredningskommitte utvecklades TRU till en producent av läromedelssystem bestående av
såväl skriftliga delar som radio- och TV-program. I en senare rapport
från kommitten talas det om den verksamhet som drivits att utforma
läromedels- och undervisningssystem i form av multimediepaket,
som det så framsynt heter. Den ansågs i stort ha varit framgångsrik
(se t.ex. SOU 1973:19: 59).
De tidigare kraven på att de nya läromedlen skall rationalisera och
effektivisera undervisningen genom att vara lärarersättande är på
grund av att lärartillgången åter är god emellertid inte längre de primära. De arbetsformer som TRU-försöken lanserat och de producerade läromedlen har dock sitt värde, anser man, då de inneburit effektivisering och rationalisering genom kvalitetshöjning. Man anser
vidare att TRU visat hur de nya läroplanerna kan ges verklighetsförankring "genom att tillgodose kraven på större elevaktivitet, betoning av elevernas samarbetsförmåga och större individualisering av
undervisningen." (SOU 1973:19: 59.)

*
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Som kommun ikationsforskare blir man onekligen nyfiken på hur
dessa multimediepaket, scudiesatser, läromedelssystem m.m. konstruerats för att kompensera för en icke närvarande lärare. Syftet med
detta bidrag är acc utveckla en analysmodell som är användbar på
läromedelsmaterial av det slag som diskuterats ovan, dvs. läromedel
fö r licceracurundervisning i skepnad av såväl crad icionella läromedel i
bokform so m i audio-visuell form. Ucgångspunkten kommer att
vara den " naturliga" undervisningssicuacionen i klass rummet. V ilka
kommu nikativa grundformer eller genrer bygger denna på och hur
fördela r d en sig på o li ka medier for att skapa en fungerande pedagog isk verksamhet?
I ett se nare avsnitt prövas analysmodellen, av ucrymmesskäl begränsat cill etc skriftligt material. Avslutningsvis diskuteras d ock dess
cillämpbarhec på audio-visuella material.

2. Läromedlens kommunikativa former
Att undervisa om licceracur på gymnasienivå kan möjligen infångas i
följa nde formel: Undervisningens syfte är att utifrån de litterära cexcerna förmedla fakta, analys och colkning som rör texternas betydelse
för olika cider, deras författare, cillkomscsicuacion same deras licceratur- och kulcurhiscoriska inplacering. Starke förenklar går det acc säga
acc man för att uppfylla detta behöver

I)
2)

liccerära texter same
historiska fakta, kommentarer och analyser.

För dec pedagogiska arbetets ledning och styrning behövs dessucom
3) inscruktioner och frågor.
Oavsecc om man är an hängare av en traditionell förmedlingspedagog ik eller en mer elevakciv pedagogik, som t.ex. problembaserat inlärande, behöver dessa element ingå fö r acc undervisning skall kom-
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ma till stånd. Skillnaden består i hur stort utrymme de olika delarna
får i undervisningen och vem som ansvarar fö r dem.
Det sagda kan också beskrivas som att undervisningen genomförs
m ed hjälp av ett antal kommunikativa handlingar, dvs. att man gö r
något m ed språket (Austin 1962; Searle 1969). De kommunikativa
handlingar so m stipulativt kan bestämmas mot denna bakgrund är
att ( 1) exemplifiera, (2) forkla ra och (3) instruera. D essa handlingar
kan distribueras mundigt eller skriftligt. Exemplifieringen av en dikt
kan göras genom uppläsning av läraren eller eleven. Den kan också
läsas rysc gemensamt i en antologi eller an nan skrift. Fakta och analys
kan förmedlas av läraren, eleven eller läroboken i form av forklaringar
och utläggningar runt en text. Instruktioner kan ges både av läraren
(muntligt eller genom skriftliga arbetsblad) och läromedlen i form av
r.ex. instuderingsfrågor.
I nedanstående modell framgår de kommunikativa handlingarnas
idealtypiska fö rdelning på medium (typ av läromedel och lärare) och
kanal (m untligt eller skriftligt).
Handling
Exemplifiera
lllustrera
Förevisa
Förklara
Tolka
Kommentera
Instruera
Fråga
Uppmana

Medium
Antologi

Kanal
Skrift/tal

Lärobok/lärare

Skrift/tal

Lärare

Tal/skrift

Lärom edlens funktion är att själva utföra de kommunikativa handlingarna men också att tillhandahålla material för eller vara komplement till de handlingar som utförs av lärare och elev. Det går också
att säga att läromedlens olika delar återspeglar undervisningens
kommunikativa behov. Läroboken återspeglar behovet av förkla-
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ringar och antologin behovet av exemplifieringar. Var inscrukrioner
fö rl äggs och i vil ker sammanhang kan vara av särskilt intresse acc stud era med ranke på de läromedel som är ränkra acr fungera självinscruerande.
Vid en analys av err skrifdigr material kan följande kategorier vara
tillämpbara:
Exemplifierande text. Denna kategori avser de licceracurexem pel som
ingår i läro medier. Dessa cexcavsnitt har således andra upphovsmän
än läromedelsprod uce nterna, men det är de senare som gjort urval,
förkorm ing och eventuell språkl ig revidering av cexcerna.
Förklarande text. De språkliga utsagor med vi lka läromedelsproducencen avser an förklara eller karakterisera etc kulturellt och historiske sammanhang, ge betydelse åc eller colka en dike eller en historisk
persons, c.ex. en författares, handlingar eller intentioner. Utsagor av
det här slaget är givetvis av olika precis karaktär och kan befinna sig
på o lika nivåer. Till denna katego ri räknas tillsvidare också vad som
kan uppfartas som rem beskrivande ursagor av ka raktären "Carl Michael Bellman föddes 1740". Ett konstaterande av det här slaget kan
ju knappast uppfattas som en kvalificerad historisk förklaring i sig. I
detta sammanhang skall den dock kontrasteras mot exemplifierande
texc, dvs. Bellmans texter, och d å kan utsagan på ett mycket allmänt
plan uppfartas som en förklaring till varför Bellmans texter ser ur
som de gör.
Instruerande text är de utsagor som har till avs ikt art styra elevensaktiviret eller tankegångar. Det är således uppmaningar och instruktioner acc läsa eller diskutera en viss sak, men också frågor som manar
rill ecc aktivt tänkande och ställningstagande genom exempelvis
insruderingsfrågor.
Nästa uppgift blir att pröva model lens användbarhet på ecc empiriskt
material. r nästa avsnitt beskrivs materialet och d et metodiska ti llvägagångssärrec.
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3. Metod och material
D en huvudsakliga mecoden är en komparativ analys av tre olika läromedel med avseende på deras inslag av de former av kommunikativa
handlingar som beskrivits ovan. Två av dessa läro medel kan sägas
vara mer traditionella till sin uppläggning medan det tredje är producerat med avsikt att vara ett svar på statsmakternas önskemål om
multimediala läromedelssystem med syfte att vara självinstruerande
och individualiserande. Låt oss börja med det sistnämnda.
I samarbete med TRU och Sveriges Radio p roducerades för gymnasiets litteraturundervisning ett läromedelspaket som i fortsättningen benämns "Epokpaketet". Detta läromedelspaket var uppdelat i tre större delar, upplagda som epokstudier. D e epoker som togs
upp var 1700-talet under rubriken "Förnuft och känsla", 1800-talet
under temat " Individ och samhälle" samt 1900-talsdelen "Ensamhet
och gemenskap". 1700-talsdelen presenterades för första gången vårterminen 1972, 1800-talsdelen höstterminen 1972 och 1900-talsdelen vårterminen 1973. Tanken var således att en årskull elever
kunde följa serien under tre på varandra följande terminer. Vårterminen 1973 presenterades således 1700-talsdelen för en ny årskull och så
vidare. Epokpaketet levde på detta sätt vidare med smärre variationer
fram till läsåret 1975/76. Efter några års uppehåll togs det åter upp
1978/79 . Epokpaketet bestod materialmässigt av T V- och radioprogram samt textsamli ngar och arbetshäften, uppdelade på de olika
epokerna.
De två traditionella läromedel som ingår i undersökninge n kan
också beskrivas som "paket". Det fö rsta av dessa består av textantologin Dikt och tanke samt handboken, dvs. den litteraturhistoriska
läroboken Dikt och data. Det andra läromedlet heter Svenska for
gymnasiet/gymnasieskolan och består fö rutom av en antologidel och
en läroboksdel också av en studiebok fö r eleven. Dessa två anses vara
de mest spridda under 1960- och 1970-talet, där antologin Dikt och
tanke står for kontinuiteten bakåt med sitt första utgivningsår 1955.
Den o marbetades dock inför det nya gymnasiet 1965. Till denna av
många använda antologin hörde emellertid inte någon klart utpekad
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lärobok. Men efter det nya gymnasier, till vilken Dikt och data färd igställdes, var ko mbinatio nen dem emellan täm ligen vanlig.
Till skillnad från Dikt och tanke/Dikt och data-kombinationen är
Svenska for gymnasiet/gymnasieskolan avsett art räcka gym nasiets hela
svenskundervisning, då der ger m aterial för äm nets alla delar både
vad gäller svenska sp råket och li tteraturen. I läromedl et ingick dessuco m ljudband.
O m de rvå läromedel som skall kom pareras med Epokpaketet kan
sammanfattningsvis sägas att det första , Dikt och Tanke respektive
Dikt och Data ti llhör en äldre rradirion, där antologi och läro bok
uppfa ttades som tämligen åtskilda läromedel. Mycket av sovring och
urval lämnades åt läraren att göra. Svenska for gymnasiet/gymnasieskolan avspeglar en inri ktning mo r heltäckande läromedel, där
mycket rill rättalagrs för lärare n och eleverna, bl.a. genom integrering
av lärobok och antologi men också genom fä rdiga uppläggningar av
längre beting.
Fö r att skapa möj ligheter till jämförelser och begränsa materialet
skall enbart de avsn in i respektive läromedel som behandlar 1700talet bli fö rem ål för analys. D enna begränsning to rde emellercid inte
minska möjligheten att fo ra mer generella resonemang.

4. Läromedlens kommunikativa uppbyggnad
Vad som först är intressant an få kännedom o m är hur de olika formerna av kommunikati va handlingar har fördelats på de i läromedlet
ingående delarna. I vil ka delar finns de över huvud taget? Följande
uppställning ger en sammanfatta nde översikt över denna fördel ni ng.
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Tabell i. Förekomst av kommunikativa grundformer i de tre
läromedlens skriftliga delar
Exem I.

Förl<l.

Inser.

X
X

X

X

bild

Epokpaketet
Textbok
Arbetshäfte

X
X

Dikt och tanke/data
Antologi
Lärobok

X
X

X
X

X

X
X

X

Svenska for gymnasiet
Antologi
Lärobok
Elevhäfte

X
X

X

I denna uppställning särskiljer sig Epokpaketet genom att dess
arbetshäfte innehåller samtliga kategorier av kommunikativa handlingar. Detta förekommer inte i något annat av läro medlen. Textboken är emellertid helt ägnad år litterära exempel. Dikt och data är i
stort sett fri från exemplifierande inslag. Ucrymmec ägnas helt åt en
resonerande förklarande text. Antologidelen Dikt och tanke innehåller å sin sida inga resonem ang eller förkla ringar, undantaget enklare
ordförklaringar. I slutet av varje antologidel fin ns emellertid ett antal
analysfrågor kopplade till dikterna. Svenska far gymnasiet integrerar
d ärem ot i sin lärobok både resonerande utläggningar och förklaringar med tämligen talrika exemplifieringar. Instruktioner och instuderingsfrågor har dock samlats i ett särskilt häfte, medan antologidelen helt ägnas år de litterära exemplen.
Epokpaketet har således drivit integrationen av de olika kommunikativa fo rmerna längst genom art förena dem i arbecshäfcet. De två
andra läromedlen rycks i detta avseende inte eftersträva samma integration.
Hur fördelar läromedlen utrymmet mellan de här diskuterade
komm unikativa handlingarna? I nedanstående tabell har läromedlen
betraktats som helheter. Den proportionerliga förekomsten har såle-
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des uppmäts o be roende av i vilka delar de förekomme r. (Procentsiffrorna avser forcsärmingsvis andel av der totala sidantalet.)
Tabell 2. Procentuell fördelning av kommunikativa handlingar i
de tre läromedlens skriftliga delar

Epokpaketet
Dike och tanke/data
Svenska för gymnasiet

Exempl.

Förl<l.

Inser.

bild

Totalt

77
68

8
20
26

8

7
9
7

100
100
100

49

3
18

Den eve ntuella förväntningen arr läromedlet med den uttalade
intentionen att funge ra lärarersärcande och självinstruerande borde
ha störst a ndel inmukrioner kommer hä r på skam. Vad Epokpaketet
lä mnar störst utrymme år är d en litterära exemplifieringen (77 %),
medan instruktioner ges en utrymme om åcca procent. Störst utrymme för inscrukcioner ges i Svenska forgymnasiet( l 8%), som samridigc har de n minsta andelen lineraturexempel. Lägst andel (3%)
instruktioner har Dikt och tanke/data, som vad gäller exemplifieringen hamnar mellan d e båda andra läromedle n. Även vad gäller
förklaringa r utmärker sig Epokpaketet med den minsta andelen
(8%). I Dikt och ranke/data ges förkla ringar e tt utrymme om 20%
och Svenska for gymnasiet 26%.
Resultatet kan ryckas som något av en paradox, då det läromedel
som är avsett att fungera lärarersättande ger det minsta utrymmer år
förklaringar och instruktioner? Är inte detta vad lärarens röst är ägnad: art fö rklarande leda lärj ungarna genom fakrahavecs blindskär
och gatt på färde n mor forklaringsberger? Borde då inre denna röse
höras tydligare i ett läromedel med Epokpaketets ambitioner?
Den antydda paradoxen upphävs emellercid om blicken rikcas
mor Epokpaketets arbetshäfte. Decra var ju det enda av de i läromedlen ingående delarna som imegrerade samcliga de kommunikativa handlingar som diskuterats här. Tabell 3 visar på fördelningen
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mellan de olika kommu nikativa handlingarna i Epokpaketets arbetshäfte.
Tabell 3. Procentuell fördelning av ko mmunikativa handlingar i
i Epokpaketets arbetshäfte
Exempl.

Förl<l. Inser. bild

32

26

Totalt

Epokpaketet
Arbetshäfte

28

14

100

Det är således i arbetshäftet som fö rklarin garna och instr uktio nerna
står att fi nna. Instruktio nerna har en andel av 28 % och förklaringarna 26 %, tillsammans över 50 %. Res ultatet kan tyda på att det
fra m fö r alle är arbetshäftet som skall ersätta lärarens röst i undervisningen. D et kan också tyda på att producenterna av lärom edlet har
en sådan till tro till arbetshäftets ledande för måga att man kan tillåta
paketet som helhet innehålla en lägre andel av instruktio ner och fö rklaringar.
I följande avslutande avsnitt skall resultatet av denna undersökning och inriktningen på föresatt fo rskning ko rt disku teras.

5. Sammanfattning och diskussion
Syftet med den na undersökning var att skapa en modell fö r analys av
m ultimediala läro medel. Den grundläggande inriktningen som valdes var att betrakta undervisningen som uppbyggd av olika
kom m uni kativa handlingar. Med utgångspunkt i en idealtypisk undervisningssituati o n identifierades tre grund läggande ko mmunikativa handlingar - exemplifiering, förklaring och instruktio n - som i
olika grad kan tänkas vara närvarande i undervisning.
Analysmodellen prövades på tre skriftliga m ateri al, två traditionella och ett härrö rande från ett multimedialt läromedel producerat
av TRU och Sveriges radio i bö rjan av 1970-talet. Skillnader och likheter mellan de oli ka läro medlen har kunnat påvisas genom analys-

300 Bengt-Göran Martinsson

modellen. Dec viktigas te resulcacec var idencifikacio nen av särdragen
hos dec mulcimediala läro medlets arbecshäfce, som visade sig vara
dels den enda läromedelsdel som komb inerade samcliga kommunikativa handli ngar, dels lämnade det största utrymmet för instruktion och förklaring. Intressant var emellertid att decca läromedel so m
helhet läm nade det minsta utrymmer åt just dessa kategorier.
En naturlig inriktning på fortsatta undersökningar vore acc utöka
analysen cill acc omfacca även de delar av det mu ltimediala läromed let
som har lj ud och bild som medium. Vad som då framför allt bör stu deras är hur de kommunikativa handlingarna fördelar sig på läromed let som helhet och dess olika delar samt hur del arna samverkar
m ed varandra till en kommunikativ och pedagogisk hel het.
Den komparativa analysen kan emellertid också utvecklas, fram för alle genom kvalitativa analyser av de kommunikativa handlingarna. Vad kommuniceras och hur kommuniceras det? Hur väljer
man att förklara, vad väljer m an att exemplifiera och vilka instruktioner ges? Denna utökning i både bredd och djup är nödvändig för full
förståelse av läromedlen och den rid och de sammanhang som de är
prod ukten av.
*
Acc förkla ra vilken tid och vilket sammanhang som mm närapå
strypte lektor var en produkt av kräver dock en helt annan angreppsvinkel. I sicc kommunikativa handlande var han dock alltid öppen
o ch ti ll mötesgående men samtid igt uppfordrande. När vi lossat honom från bandspelaren och han räccat ti ll slipsen och det ostyriga
håret, sa han: " Det där är väl det närmaste vi kommer katharsis den
här term inen. Lår oss nu läsa den förbannade cexcen!"
Ibland tror jag att det var då jag träffade mitt yrkesval.

Lärarens röst 30 l

Referenser
Austin, J.L. (1962). How To Do Things Whith Wordr. London .
Brodow et al ( 1967). Svenska for gymnasiet. Stockholm: Biblioteksförlaget.
Cu ban, L. (1986). Teachers and Machines. The Classroom Use of
Technology Since 1920. New York: Techers College Press.

Förnuft och känsla (1972). Stockholm. Sveriges Radio.
Läroplan for grundrkolan 1969 (1970). Stockholm: Skolöverstyrelsen.

Läroplan for gymnasiet ( 1967) . Srockholm: Skolöverstyrelsen.
Läroplan for gymnasieskolan. Allmän del (1971). Stockholm:
Skolöverstyrelsen.
Nordberg, 0. & W ittrock, U. (1971). Dikt och data. Lund:
G leerups.
Searle, J.R. (1969). Speech Acts. An Essay in the Philosophy of
Language. Cambridge: Cambridge University Press.
SOU 1971:36. Produktionsresurser for TV och radio i utbildningen.

Kommitten for tv och radio i utbildningen.
SOU: 1973:19. TRU:s forsöksverksamhet 1967-1972. Kommitten for tv
och radio i utbildningen.
Tidesrröm, G. & Tarschys, B. (1967). Dikt och tanke. Lund: Liber.

302 Bengt-Göran Martinsson

Kunskapens väsen:
kunskap och kunskapsbärare
i det postindustriella samhället
M ARTIN KYLHAMMAR

Universiteten är Europas mest seglivad e, mes t succepräglad e institution. Knappt kyrkan kan konkurrera. Universitet är till för att pro ducera och sprida kunskap. I begynnelsen var d et d ock inte mycket bevänt med ambitionen att sprida vetandet utanfö r murarna.Tvärtom .
Universiteten bildades under medeltiden. De fungerade i mycket
som and ra skrån gjorde. Mästarna, det vill säga professorerna, härskade och hemlighö ll sina kunskaper för den sto ra menigheten. Det
räckte med att tala med de invigda, till lärjungar och gesäller, och att
göra det på latin. Latinet var elitens språk, men d et var också ett uni ve rselle lingua franca. Så var universirecec redan från början l<luvec: å
ena sidan representerade institutionen en sluten värld, vänd inåt, å
andra sid an var den gränslöst öppen. Universitetet delade upp värld en i en delaktig lärd och en olärd värld därutanför.
Men därmed var der också upplagt för en utmaning. Den bestod i
att överbrygga avståndet mellan de två världarna, öppna för en ko mm unikatio n mellan universitetet och omvärlden. Under inflyta nde
av 1700-rnlers upplysn ing såg vi de första konturerna cill vad so m
idag kallas "d en tredje uppgiften", universitetens lagstiftade skyldighet att samverka m ed samhället i övrigt.
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Kunskapens bruk
Att sprida kunskap, att popularisera, hade redan från början två
motiv: ett ekonomiskt och ett medborgerligt, småningom alltmer
demokratiskt.
1700-talets alltmer moderna samhälle insåg att det inte hade råd
med en vetenskap som var sig själv nog. De nya insikterna i naturvetenskap, samhällsvetenskap och medicin måste ut till folket och tillämpas av bönder, läkare, gruvarbetare, bankmän och smeder. Ekonomisk tillväxt förutsatte ett bildat, skolat folk - ett rejält humankapital, som det stundtals heter idag. När den demokratiska iden
parallellt etablerades fanns heller ingen väg tillbaka från medborgartanken: all makt skulle fortsättningsvis och i allt större utsträckning
grundas på delaktighet, på iden att alla medborgare skulle ha något
att säga till om.
Men då gällde det att folket hade något vettigt att säga. Obildat
folk - det visste upplysningsmännen - var demokratins och förnuftets fö rsta fiender. Ett sådant kunde hitta på vad som helst: "pöbelskräcken" var stor, ibland mycket motiverad. Upplysningsmännen,
eller 1800-talets kulturradikaler, hade ändå ingen aning om det trista
faktum, att så sent som år 1932 skulle över 40% av medborgarna i
kulturnationen Tyskland - tillika i (relativt) fria val - rösta på Adolf
Hitler. Nog behövdes skola, folkbildning och populärvetenskap i
demokratins tjänst.
Idag, på tröskeln till vad de förhoppningsfulla kallar Kunskapssamhället, finns goda skäl att åter ställa den grundläggande frågan:
Vad är det fö r kunskap som behöver kommuniceras? Sådan som är
ekonomiskt nyttig, sådan som främjar medborgarskapet? Javisst,
men har det inte hänt nåt sedan 1700-talet?
I den senaste svenska Forskningspolitiska propositionen besvaras
flera av dessa frågor. Det slås t ex fast att "kunskaper är det moderna
samhällets viktigaste byggstenar. Nya kunskaper ger människan
större möjligheter atc förstå den värld hon lever i, påverka sin tillvaro
och leva ett nytt liv. Kunskap, framför allt ny kunskap, är väsentlig
för ekonomisk tillväxt och välfärd, men bidrar också till samhällets
kulturella och demokratiska utveckling". Kunskap definieras till och
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med som det viktigas te i regeringens politik: "Regerin gens politik
syftar till att förnya Sverige och bana väg for kunskapssamhäl ler.
Målet är att göra Sverige till ett modernt kunskapssamhälle som
o m fattar a!La" (mina kursiveringar).
M en någon mer djuplodande reflekrio n om vad kunskap egentligen är in nehål ler propositionen inte. Men det menar jag å andra sidan är av yttersta vikt att ägna någon tankemöda. Ty vad menar vi
egentligen med kunskap i kunskapssamhället? Vad är det for något
som skall befrämjas, vad är det egentli gen som skall stödjas for både
demokratins, medborgarskapets och tillväxtens skull? Och varför
denna starka betoning av just ny kunskap, och vad kan menas med
ett kunskapssamhälle for aLLa. Svaret på de frågorna får mig att misstänka att talet o m Kunskapssamhället sopar viktiga problem under
matta n och i värsta fall bara göder en offentlig lögn.

Ett slitstarkt kunskapsexempel
Låt mig - for pedagogikens skull - ge belysn ing åt saken med hjälp
av ecc historiskt exempel. Dessutom ett exempel på en ovanligt slitstark, hållbar kunskap. Den höll i rvårusen år. Därefter blir det lätta re
att teoretisera en smula.
Under antiken och medeltiden ansåg både vetenskapsmän och allmänhet att jorden låg i universums mitt, och att planeter och stjärnor roterade kring oss i cirkelbanor. l skolan fick man lära sig att universu m såg ut som på bild I.

Jord~n

ses 1 mitten på denna srär från 14CXHaret

omgivon av planet"' som kretsar i tiand rum denne m in.

Källa; Poocrsen, 0., Medeltidens v§rldsbila. 1970.
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Idag vet vi allihop, att denna världsbild är helt uppåt väggarna.
Men - och det är intressant - det visste den bildade eliten redan då.
Det räcker nämligen med att några gånger titta upp på himlavalvet
för att falsifiera en sådan förenklad geocentrisk världsbild, som på
den första bilden. Ta med familjen på kvällspromenad och kasta en
blick på den lilla planeten Mars. Då ser vi att Mars inte alls rör sig i en
enkel cirkel över himlavalvet, utan på det märkliga vis som bild 2 illustrerar.
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Mars - det är uppenbart för varj e vaket öga - rör sig inte alls i en
cirkel, nej, ince ens i en ellips. Mars rör sig fra m och tillbaka, buktar,
infö r våra jordiska ögon, i en så kallad retrograd rörelse. Det är inte
lätt att förena denna enkla iakttagelse med teorin att M ars rör sig
cirkulärt runt jorden.
I århundraden var alltså det kunskap som idag blivit en dubbel
osanning. Den första osanningen, att jo rden låg i universums mitt,
var det - tänkvärt nog - mycket förnuftigt att lära ut. Alla konkurrerande teorier, inklusive den "sanna" heliocentriska, var sämre underbyggda. Det skulle dröja till Kopernikus, Galileis och Newtons dagar
innan vi fick vetenskapliga redskap, att göra den heliocentriska
världsbilden möjlig att hederligt intellekcuellt försvara. Före dem talade allt förstånd för art vår jord låg stilla och tryggt fö rankrad i universums mitt. Bättre konstruktio n fanns helt enkelt inte att tillgå.
Den falska kunskapen fungerade dessutom utmärkt i praktisk handling, till exempel att navigera med hjälp av.
Den andra sidan av saken , att bilderna av universum blundade för
familjepromenadens empiriska observationer, är en allvarligare sak.
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För här visste eliterna bäme besked. De hade funnit ett utomordent1igt skickligt svar på den överraskande planetobservationen och de
retrograda rörelserna. Det vi ser med våra sinnen, förklarade till exempel den store astronomen Ptolemaios, behöver inte alls leda till att
vi överger den geocentriska världsbilden och dogmen om att planeterna rör sig i perfekta cirklar.Tvärtom.
Ty vad vi ser kan förstås som en konsekvens av att Mars (och de
andra planeterna) rör sig inte i en, utan i två perfekta cirklar i sin
bana rum jorden. Ptolemaios visade övertygande, att den rörelse vi
ser med vår blick bäst förstås som resultatet av andra, för ögat osynliga, rörelser. Mars rör sig enligt experterna före Kopernikus och
Galilei, djupast sen, så som vi ser på bild 3.
epicykel

jorden

deferent

Antikens och medeltidens så ~alli>dc epicykehcori bYUde

pA

an planeterna rc>r sig i två p01tek1a cit1clar: dels i den

Ulla cirkeln r1S1t epicylleln E. dels i den stora n.mt aeferen·
ten. KåUa: Nat.lonafer.qf<.Jopedien, bana 5.

Se där, en planer som på den empiriska nivån retrograderar, men
som gör det just därför att vi teoretiskt förstår, att planetbanan består
av två perfekra cirklar, en stor och en liten! Teorin stämmer, rrors en
lire bångstyrig empiri.
Jag berärrar förstås den här historien för art säga något om vad som
är kunskap och vad som kan hända när kunskap "demokratiseras".
Den är särskilt belysande därför att i det här fallet hade både eliten
och den mindre upplysta allmänheten fel, de höll för sant något vi vet
är osant. Men innan jag fortsätter reso nemanget, tillbaka till promenerandet.
Kunskapens väsen 307

En (obehaglig) parentes
Detta exempel kan givetvis göras mer obehagligt. För det är ju så, att
om vi går på söndagspromenad med våra barn, så retrograderar Mars
- fortfarande. Men våra barn har lärt sig att Mars skall röra sig
elliptiskt, ja, alltså nästan cirkulärt.
Och de har inte bara lärt sig det. De vet dessutom att jorden roterar kring sin egen axel (ca 1000 km/rim) och dessutom runt sin solbana på blott 365 daga r; dessutom befinner vi oss sedan mer än I 0
miljarder år i ett universum, som expanderar i ofattbar rörelse.
Pulsarerna dunkar genom världsalltet likt hjärtat i en kropp. Det har
de också lärt sig.
Men varför ser jag då Mars rö ra sig fram och tillbaka över himlavalvet, varför blåser det inte alltid motvind på jorden , varför ramlar vi
inte av vår planet när den rör sig så snabbt, hur kan fåglar flyga österut, och vad ser vi i teleskopen när vi kan blicka bort mer än I O
miljarder ljusår in i den stora födelsen, the Big Bang? Frågorna hopar
sig fö r alla som går på modern söndagspromenad.
Nog sagt om promenader då och nu.

Kunskapsbärarna och fem sorters kunskap
Den viktigaste skillnaden mellan "eliten" och "allmänheten" i mitt
exempel tror jag är denna: "eliten" kunde försvara sina försanthållanden (= hålla för sant, tro vara riktigt), "allmänheten" fick inga
verktyg för att resonera o m saken.
Kanske kan den iakttagelsen generaliseras och säga något om vad
kunskap kan vara. Kunskap bör således inte identifieras med sanning, med att känna till hur det faktiskt är. Då har ingen någo nsin
haft kunskap, i alla fall inte om annat än relativt triviala ting. "Sanningen" är alltid på marsch.
I den klassiska platonska diskussionen var sanning alltid det centrala kunskapskriterier. Idag tycks det oss mycket rimligare att se på
vetenskapsmännen som Kunskapskonstruktörer än som Sanningsprod ucenter. Kunskapskonstruktören är en skicklig kreatö r som brukar sitt förstånd och si n fa ntas i fö r att med hjälp av sin rids m est so-
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fls rikerade m erod er och kunskaper söka ge o ptimalr rimliga bilder av
verkligheren.
Kunskap har mer med reflekrion än sanning m ed sro rr S att göra.
Att ha kunskap om vä rlden handlar o m arr kunna reso nera o m d en.
Vrida på den. Kunskap har den som fö rsa nchåller sådant, so m der
finns goda ratio nella skäl fö r. Kunskap handlar om det fö r närvarande bäs ra argumentet, det starkaste belägget, d en mest konsistenta
teonn.
Jag tror att en sådan kunskapssyn är båd e förnufrig och provokativ. D en rikrar blicken mot kunskapsbä raren och hennes belägenhet.
D å se r vi tydlige arr kunskap handlar om något mycket mer uppfordrande än att ha lärt sig ett antal sanningar. D etta har, som vi skall
se, mycket stor betydelse för d ebatten om Kunskapssamhället. D et är
ju Kunskapsbäraren som bär upp Kunskapssamhället. Lår mig d ärfö r
intressera mig fö r henne och vad hennes kunskap kan vara.
Med d en utgångspunkten menar jag acr vi bör caJa om åtm insto ne
fe m o lika sorcers kunskap (d er srår givervis fri cc att tala om fler typer,
tex o m tysr kunskap eller om empatisk, men för m ina syften räcke r
d et gott och väl att skilj a på dessa fem). Observera att poängen är at r
varje kunskapsbärare bär på kunskap av alla fem slagen, m en att det
är mä nskligt, po litiskt och moraliskt centralt att försöka gö ra sig själv
uppmärksam på vilken typ av kunskap jag ko mmunicerar i skilda
siruatio ner.

Auktori tetskunskap
Kunskap 1 består av o reflekterat försanchållande; d et är kunskap av
d et slag som de flesta m edeltida- och många nutida- m änniskor har
o m till exempel världsaJl rers uppbyggnad. Der är k unskap vi fa rt av
andra. Vi skulle kunna kalla sådan kunskap fö r aukrorirerskunskap
(au kcoriret har på svenska en tänkvärd rverydig betydelse: maktha-

vare och vederhäfti gt sanningsvitrne) . V i kunskapsbärare kommer
aldrig ifrån sådan kunskap, såd an vi lärc av rutin , som vi övertagit av
våra aukto riteter i hem , skola och media. Att den är o reflek terad, craderad och rucinise rad betyd er alltså inte att d en nödvändig rvis är av
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ondo - övertagen av det vederhäftiga och moraliska sanni ngsvitcnet
är sådan kunskap av oskattbart civilisatoriskt värde.
Men om auktoritetskunskapen prövas, om vi sätts på prov, och
grans kas närmare så står vi med byxorna nere. Jag gissar att nästan all
kunskap vi får genom moderna massmedier är av detta slag. Vi tar till
oss mängder med bilder av världens beskaffenhet, men vet djupare
sett ingenting. Tragiskt, måhända. Men förmodligen är det mesta av
vad också vår tids välutbildade elit tror vara sant, fo rsanthållanden av
just detta oreflekterat, okritiska slag.
Vi traderar - och vi traderar auktoritetsbundet och utan kritik.
Men observera att det gått framåt ändå: genomsnittligt traderar vi
bärtre auktoriteter idag än under medeltidens kyrkotryck. Men hur
som helst är vår världsbild i denna mening fortfarande mycket primitiv.

Reflekterad kunskap
Kunskap 2 utgörs av reflekterat fo rsanthållande, det vill säga kunskap
av det slag som till exempel en medeltida astronom hade om den
geocentriska världsbilden - eller vad en nutida ekonom vet om
konjunktursvängningars logik, bibelläsare om Matteusevangeliet,
scouter om hur man övernattar i en kall skog. H är finns den kunskap
vi tillägnat oss genom kritisk reflektion, beprövad egen erfarenhet
och andras ifrågasättande.
Tidlöst sann behöver, som sagt, sådan kunskap inte vara för det,
men vi kan försvara den i ett upplyst samtal och med vår tids intellektuella resurser. Detta är reflekterad kunskap. Det vore ett katastrofalt
misslyckande for det utbyggda skol- och universitetsväsendet om
inte denna form av kunskap både kraftfullt demokratiserats och fö rdjupats under de senaste 50 åren.

Metakunskap
Kunskap 3 handlar om att vara förtrogen med hur kunskap och sanning produceras, i vilken sorts processer det äger rum och att ha en
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förmåga act värdera produktionens halt. På den här nivån handlar
kunskap o m att uppmärksamma hur försanrhållanden konstrueras
och kommer till. På Kunskap 3-nivån är det inte bara verklighetso mdömer i sig som intresserar, uran minst lika mycket på vilket sätt
o mdömesproducenren kommit fram till sin sl utsats.
Denna kunskap kan därför lämpligen kallas Metakunskap. Metakunskapsbäraren besitter inte bara reflekterad kunskap, hon är också
medveten om act hennes kunskap är producerad av människor med
förrjä nster och brister, att (nästan) all kunskap är beroende av den rid
och den plats där den är producerad.
Detta är den (ideala) akademiska hållningen till kunskap och
kunskapsprodukrion, akademins viktigaste bidrag till det övriga
samhället. Kunskap 3 retar emellertid systematiskt journalister, som
irriterat avkräver Kunskaps 3-representanten ett enkelt, slagkraftigt
svar på en svår fråga. D en gode Kunskap 3-representanten ger då inre
efter på sin integritet, utan fortsätter tala om "pro er kontra", om
"under fö rutsärrning art", om "å ena sidan, men å den and ra", om
"det verkar för närva rande rimligt'' och så vidare.
Det är, trots ett påcrängande mörker, ingen tvekan om art denna
akademiska li vshållning fån avsevärd spridning, och häpnadsväckande demokratiserats på bara 40 år. Mecakunskap besitter kunskapsbära rn a i der ideala Seminariesamhället; i den akademiska vardagsprakriken är der förstås självklart så att varje kunskapsko nsrruktör,
och der förstås också när hon framträder i avhandlingsgenren, uttrycker mängder av påståenden som är exempel på kunskap av de
andra slagen.

Faktoidkunskap
Kunskap 4 och 5 sludigen är varandras spegelbilder, två sidor av
samma mynt. Kunskap 4 handlar om förlegad kunskap vi kan lägga
åt sidan som felaktig. Vi kan kalla den för Faktoidkunskap (något
"som liknar kunskap", jfr antropoid= människoliknande apa eller
schizoid = schizofrena tendenser). Det är ju glädjande nog så att
kunskapsproduktionen går fram åt, självklart också i humaniora.
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Det var rationellt att tro på den geocentriska världsbilden; att göra
d et idag vo re uttryck för en anmärkningsvärd brist på insikter i kunskapsproduktionens växt!
Sanningen är visserligen alltid på marsch, men är inte totalrelativistisk fö r det. Att erkänna att vetenskapsmän är mer av Kunskapskonstruktörer än av Sanningsproducenter innebär verkligen
inte att "anything goes'' och alla konscruktioner är lika bra. T värtom.
Talar vi om vetenskapsmän som kunskapskonstruktörer kommer
frågor av det här slaget omedelbart i blickfanget: Varför är vissa konstruktioner slitstarkare än andra? Varför är vissa bättre, hållbarare,
nyttigare, vackrare ... än andra?
Men det är trots detta värt att observera hur svårt det är att flytta
kunskap från att vara av Kunskap 1-ryp till att bli Kunskap 4.
Media, t ex, traderar år ut och år in kunskap av slaget I , som det
bättre vetandet för länge sedan förpassat till Kunskap 4. Så lever
mycket kvar som "sanningar", trots att de visat sig vara felaktigheter
(Per Albin talade inte om det militära försvaret, utan om livsmedelsförsörjningen m.m., när han sa att vår beredskap var god, de gamla
grekerna trodde inte att jorden var platt, den historiske Jesus kan inte
förblandas med evangeliernas, H eidenstam var inte nazist etc. etc.).
Faktoider(= fo rsanthållna felakti gheter) bör upplysningsmännen således hela tiden ve rka för att föra till denna katego ri Fakrnidkunskap.
Jag rycker - även om det måhända låter gammeldags - att läroböcker borde granskas av en faktoidkommitte och att ridningar och
TV-nyheter en gång i kvartalet skulle inbjuda till faktoidseminarier,
där externa gäster diskuterade kvartalets fakroidskörd och varför
man olyckligtvis bärgat en sådan igen. Faktoider blir vi inte av med
o m inte det bättre vetandet ständigt ger det sämre feed-back.

Faktisk kunskap
Kunskap 5 utgörs av kunskap som är säkerställd; kunskap som inte
längre behöver ifrågasättas, ibland kanske ens reflekterat försvaras.
D et är förstås en metafysisk fråga huruvida denna kategori av kunskap över huvud taget finns. Men den rycks mig rimlig att räkna
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med, uppenbart först och främst for kunskap so m utgör trivialt fastslagand e av fakta (giver en acceptans av matematikens logik är I + 1=2
etc., Gustav Il Adolf dog verkligen den 6 november 1632, det är August Strindberg so m med egen hand skrivit antisemitiskt i Det nya
riket etc.) . Om sådana fakta kan vi alla komma överens, vi behöver
inre d isputera om d em.
Men frågan är o m vi kan göra Kunskap 5 av verkligt relevant, viktig, li vsavgö rande kunskap. Mångfaceccerade, incressanca, men
o preciserade frågor som "Vad orsakar krig?", "Vad beror klimatförändringar på?" eller "Hur utövas ett gott ledarskap?" besvaras
knappast på d enna nivå; de får i bästa fall hålla till på den reflexiva
Kunskap 3-nivån. Men säkert kan vi komma längre när d et gäller säkersrällande också av humanvecenskapliga ku nskap. Kunskap av slaget 5 kan måhända bli båd e mer teoretiske ava ncerad och mer
exiscenriellt och samhälleligt relevant.

Kunskapssamhällets kunskapskrav
Åcminsrone sedan dec moderna projektets gryning och sedan 1700calets upplysningsrörelse har dec moderna samhället stått inför en
u tman ing, som handlar om att överbrygga, helst helc avskaffa, skillnade n mellan den lärda och d en olärda världen. V i har försökt - och
trots alle relativt lyckosamt strävat mot målet - sedan dess. M en jag
tror att iden om etc Kunskapssamhälle tvingar fram en delvis ny diskussion. Det handlar inre bara o m acc överbrygga. Viktigare är: Vad
är det for sorts kunskap som skall kommuniceras i Kunskapssamhället, och på vilket säte bör vår politik påverkas av svaret på fråga n?
Jag eror cill exempel acc kunskap alltför ofta identifieras med det
jag här kallar Aukrorirerskunskap (oreflekterat forsanchållande) och
Fakcisk kunskap. Der vill säga med d e två all ra mest oreflekterade
kunskapsbegreppen. Po pulärvecenskap av gammalt märke vi lle huvudsakligen förmedla jusr sådan kunskap. Gocc så. Men an människor bär på Kunskap I och 5 räcker inre om vi skall cala o m an vi lever
i ecc nyrc som samhälle, i etc Kunskapssamhälle.
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Ett Kunskapssamhälle borde börja i det allra lättaste. Det är att
systematiskt och bättre använda den kunskap vi redan har skaffat
oss. Det handlar helt enkelt om att flytta faktoiderna dit de hör
hemma, till den antikvariskt intressanta kategorien Ku nskap 4 (felaktigheter, som försanthålls, trots att det inte längre finns rationella eller sakli ga skäl att hålla fast vid dem). Detta är visserligen svårare än
det låter. Vi tror alla på mycket, trots att det finns bättre vetande. T ill
och med öppensinniga människor känner obehag, då hon får veta att
en gammal sanning blott var en ideologisk villa.
Fakcoidkunskapen kan dock effektivt bekämpas med förn uft och
envishet, trots att många fakcoider tjänar starka ideologiska intressen.
Men det verkliga Kunskapssamhället präglas, menar jag fö rstås,
mer av Kunskap 2 (Reflekterad kunskap) och Kunskap 3 (Metakunskap). Det är knappast detta som avses med "kunskap" när begreppet Kunskapssamhälle används i den politiska eller mediala debatten. Jag tänker mig snarare att begreppet används helt oreflekterat, ja, själv utgör ett exempel på Kunskap 1, Auktoritetskunskap.
Men lika starkt tror jag, att många faktiske önskar att vi medvetet
satsade på Kunskap 2 och Kunskap 3. Aukroricecskunskap är en
ound gänglig del av människans liv, och i bästa fall är den både användbar och god, i sämsta fall vä rdelös och fördomsfull. Men i vilket
fall fö refaller det orimligt att tala om ett kunskapssamhälle om dess
medborgare, kunskapsbärarna, bara besitter en kunskap de inre kan
försvara. Då Auktori tetskunskapen sätts på prov, utmanas, har ju
kunskapsbäraren bara två möjligheter: det positiva att överge det
sämre vetandet fö r ett bättre eller det negativa att försvara det m ed
våld , fysiskt i värsta fall.
Begreppet kunskap i Kunskapssamhället måste rimligen främst
avse det jag här kallat Reflekterad kunskap och Metakunskap. D e
utgör för övrigt en typ av kunskap som alls inte nödvändigtvis är
bättre för att den är ny. Tvärtom är kunskap av detta slag ofta slitstark, har stått sig länge, men den måste ständigt återerövras av nya
generationer kunskapsbärare. Det är just därför det är så viktigt att
vårda kunskapens infrastru ktur. Utan en fungerande, kompetent,
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prestigefylld sådan blir kunskapsöverförandet mellan generationerna
ineffektivcoch odemokratiske. I ett verkligt Kunskapssamhälle bo rde
insikten vara stor om att infrastruktur inte bara handlar om teknik,
utan minst lika mycket om andliga, icke-materiella ting. Det handlar om acc stärka det kvalitativa innehållet i skolan, m edierna,
kulrurarvs institutionerna, vetenskapen och den demokratiska politiken. "Kvalitativ tillväxt för en hållbar utveckling", skulle jag gärna
göra cill min paroll.
En politik som vill främja framväxten av ett kunskapssamhälle
m åste - mot denna begreppsliga bakgrund - ha som ett huvudsyfte
an vårda och utveckla denna kunskapens infrastruktur. Det är en
politik som knappast i första hand calar om kunskap som färskvaror,
vilka ständige måste bycas uc mor nya kunskapsva ror.
Det mest positiva med an Kunskapssamhällec blivit en framtidsmecafor är dena: Metaforen lockar oss an se på det nya sam häller som
på en god skola eller ett upplyftande seminarium. När vi arbetar i ett
verkligt Kunskapssamhälle gör vi det tillsammans. Vi diskuterar med
varandra, ifrågasätter, prövar. Det gäller att hitta en lösning på en
problem - det kan vara tekniskt, ekonomiskt, det kan handla om en
formulering, en konstnärlig gesralrning. Men det handlar om ert
d ynamiskt, akrivr förhållningssätt till världen, om att pröva, att
skapa nycr. Om induscrisamhällec krävde anpassning av sina tjänare,
rycks Kunskapssamhället kräva människor som hicrar på, tänker
själva, är kreativa och ifrågasättande, är konstruktivt nyskapande.
Det är ju onekligen glädjande om samhällets kardinalmetafor inte
längre är det löpande bandet och den tjutande fabriksvisslan utan
kunde få bli det upplyftande seminariet och den kunskapssökande
människan. I Kunskapssamhällec klarar man sig inre bra med blott
Kunskap i, Kunskap 4 och Kunskap 5. Den väsencligaste kunskapen
är i detta fram tidsperspektiv i ställer Reflekterad kunskap och Metakunskap.
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Kardinaldilemmat: Delaktighet i Kunskapssamhället
Talet o m etc Kunskapssamhälle aktualiserar och pro blem atiserar som
jag visat rvå huvudbegrepp: Kommunikation å ena sidan, Kunskap å
den andra. En fördjupad , mer reAexiv kunskapsdemokrati är en
dröm om en tvångsfri, förnuftig ko mmunikation mellan m änniskor
i symmetriska relationer. I den deltar alla på lika villko r, alla är aktiva
med bo rgare på torget.
A andra sidan fra mträder kunskap som detta samhälles viktigaste
faktor, det är den som ger inträde till både diskurs och arbetsmarknad . M en det handlar inte om vilken kunskap som helst, utan främst
o m ReAekterad kunskap och Metakunskap. Sådan kunskap har hittills all tid varit förbehållen en elit (om än en glädjande nog växande
eli t).
I grunden kan kanske de utmaningar drö mmen o m Kunskapssamhäl lec ställer oss inför, fö ras tillbaka till den fundamentala och
o frånko mliga tvetydighet som kunskap och vetenskap står i förhållande till demokratins värden.
A ena sidan måste demokratin ses som ecc av den moderna vetenskapens barn. Det var vetenskapen som förse upptäckte, att gemensamt, fritt, offentligt förnufrsbruk var framstegets moder. Öppenhet,
respekt för den andre, kritiskt tänkande, dialog, offentli ghet, yttrandefrihet är vetenskapens kardinaldygder liksom det är dem okratins.
Aden andra sidan har vetenskap och kunskap inget alls med demokrati och jämlikhet att gö ra. Tvärtom. I kunskapens värld gäller
bara det bäs ta, det mest kompetenta, det skickligast utformade beviset, det överlägsna belägget, den mest motsägelsefria teo rin. Man
röstar inte bland kunskapskonstruktörerna, majoriteten har stränge
taget ince med saken acc göra. Kanske skall man snarare säga att minoriteten, spjutspetsarna, alltid har rätt i de lärdas republik. I ett
samhälle med kunskap som överordnat värde riskerar andra, minst
lika viktiga värden acc marginaliseras, värden somt ex empati, solidaritet, trygghet .. .
Jag d römmer själv o m acc dessa motsättningar tro ts allt skall
kunna bättre harmon ieras och framför allt bättre humanistiskt hanteras i ett framtida Kunskapssamhälle, som jag gärna såge omdöpas
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till Semi nariesamhället. Hur före na drömmen om allas delaktighet
med dröm men om art makt skall vi la på kunskap? Kan ert Kunskapssamhälle vara för alla, riskerar det inre hela riden att stänga ute dem
som inre vi ll eller kan erövra reflekterad ku nskap och merakunskap?
Det är det genuina, sli tstarka och alltmer aktualiserade dilemmat i
det moderna samhället. Förnekar vi det lever vi i en offentlig lögn.
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On the Methodology of(Oral) Genres*
THOMAS LU CKMANN

1

lntroduction

A rheo ry of communicarive genres can srand neirher by icself nor as
part of narrowly l inguistic or semioric co ncepcions of communicarion. In o rder ro co nrribure ro an undersranding of human realiry, ic
needs ro be connecred ro a general rheory of social inreracrion,
insrirurionalizarion and rhe production and distributio n of knowledge. I shall not argue rhis poinr here exrensively, bur so me brief
rheorerical considerarions may serve as a background ro the methodological observations ro follow.
T he social srock o f knowledge consticutes rhe cognirive and moral
core of a sociery. It consisrs of co nvenrional "solutions" ro problems
of individual and collecrive li fe which show how che world is ro be
perceived and understood; and how one has ro acr in it. It conrains
generally as well as unequally disrribured knowledge. Every person
socially d eflned as normal is supposed ro have access to pracrical
knowl ed ge needed ro cope w irh everyday life. Some knowledge is
ryp ically rransmirred only ro members of socially d eflned caregories:
women ormen, o ld people, huncers, farmers and experts o f one kind
or anorher. The d egree ro which knowledge is specialized d epends o n
rhe d egree o f social differenriarion. Socieries of huncers and garherers

* This modified, annocaccd version of a lcccure which I gave ac che Symposium on
Genres, Universiiy College. Oslo, May 13- 16, 200 1 is dedicaced co Viveka
Adelswärd, a fri end and inrellecrual companion in looking ac rhe riches of human communicarion.
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wich a simple division oflabor had few - moscly religio us-m agicalareas of specializacion. Traditional civilizations based on agriculture
had institutions that were at least parcly differentiated according to
poli tical, religio us and economic functions and were ma rked by a
complex distribution of knowledge. The degree of funccional specializarion and scructural complexicy of m odern societies is of course
substamially higher.
"Solutio ns" that becom e o bligacory rules of conduct are social institutions. Knowledge of such "solutions" is generally transmitced,
moscly by commun icative gen res. These, in tum, may be considered
as "solutions" to specifically communicative problems.
Genres "solve" a variecy of communicacive problems that appear
in social interacti o n. How are relevant pares of che pas t bese kepc
fro m oblivio n, how is fucure action ro be planned and ser in motion,
how are both common knowledge and specialized info rmation ro be
transmitced, how are no tio ns of che good life to be implanted and
enforced ? Evidendy, problems of chis kind are universal. Bur just as
che inscicutional solutions of the problems depend o n hisrorical
circumstances, so do the correspo nding communicative problems
and the genres designed to solve them.
Knowledge oflanguage and of the rules oflanguage use, including
knowledge of genres, constitutes no rmal communicati ve competence and belongs to commo n knowledge. Some language registers,
some rhetorical techniques and some genres, however, m ay be linked
to specialized knowledge.
Communicative genres designate cypical forms of communicative
p rocesses; they are performances in time. In order to discover the
scructure of chese performances - and inferentially, their specific
funccio ns - o ne must take accounr of this essenrial fact. The
methodological consequences of this fact (tempo ralicy ofo ral genres)
and the corresponding postulate (that some sort of sequenrial analysis must be applied) were no t always sufficiencly recognized.

320

Thomas Luckman

2

A sociological genre theory

Genre analys is has a long crad ition in esthetic theory, in biblical
studies, as well as in classic folklore smdies, ethnology and anchropological linguistics. However, it was applied in the study of social and
culrural history on a wider scale only after the work of Bakhtin,
Propp, and Lorman became berrer known in rhe West. As for sociology, social psychology, the study of journalisti c tex ts, etc., rhe
usefulness of genre theo ry was discovered only after what, in analogy
ro an earlier linguistic tum in philosophy, may be called a paradigmacic shifr in sociology whose proponencs, among others, were
Goffman, Garfinkel, Sacks, Bourdieu and Habermas. Communicative inceracrio n was recognized as the most important medium in rhe
social consrrucrion of reality.
As one of the early theoretical proponenrs of this shift I began ro
rhink abo ut maners of genre more than rwenry years ago (Luckmann
1986, based on earlier lecrures in Durban, Naral, and Oslo). Along
wirh colleagues and assistancs ar rhe Universiry of Consrance, and
later w ith the branch formed ar rhe Universiry of GieBen by
Bergmann 1 , I srarced ro smdy reconscrucrive and moral genres.
Among rhose wirh whom our group had rewardin g exchanges, I
should parricularly li ke ro menrion present and former members of
rhe Oepartmenr of Communicarion Studies ar rhe Universiry ofLinköp ing2.
In some quarters rhe shifr ro the so-called communicarive paradigm went beyond rheoretical emphasis and resulred in a research
cradirion wh ich sought ro align irself wirh already esrablished
approaches in rhe ethnography of communicario n (G umperz and
H ymes 1964; 1972; Bauman and Sherzer 1974), a nthropological
linguisrics, oral poetry studies, rhe new folklore etc. T he invesrigarion of social reali ry as pracriced in rhese approaches as well as in

AyaE, Baringhorsr, Jörg Bergmann, Blöcher, Chriscmann , Gol! , Gtinchner,
Keppler-Seel, Knoblauch, Kocrhoff. Nazarkiewicz, Ulmcr, Willmann and
ochers.
2 Among rhem Adelswärd, Aronsson, Forscorp, Linell, Säljö, Wadensjö and orhers.
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conversation analysis, sociological hermeneuti cs and sociological
genre analysis, relies on data wh ich may be called naturalistic because
they are part ofsocial real ity independently of the procedures applied
ro rhem by the social sciences.
The collecti o n and preservacion of such data was facilitated in che
second half of che last cencury3 by technologies which provided the
opportuni ty to record communicative interaction by audio- and
videotape. A fleeting process which earlier could be analyz.ed only
indireccly, by means of ethnographic field-notes, summary narrative
accounts and sho rthand records, now became ava ilable for repeated
inspeccion (Bergmann 1985). Thus a reconscruction of what had
been an o ngoing process as an ongoing process became possible.
The theoretical backgro und of most of the disciplines in which
genres have been studied for many decades has been often described.
I shall therefore confine myself to a brief statement of the partly
identical, parcly similar, parcly different assumptions of sociological
genre analys is which over the past twenty years provided the
cheoretical frame for the investigations by the Constance group (see
esp. Bergmann 1993; Keppler-Seel 1994; Knoblauch 1995; AyafS
1997; C hristmann 1997; Luckmann, ed., 1998; Gilnrhner 1999;
Bergmann and Luckmann, eds., 1999).
The main assumptions are derived from a phenomenological
theory of action, which is based on the analysis of intentionality
begun by Husserl (1936, 1938, 1950, 1952, 1960) and conrinued by
G urwitsch (1957) and Schutz (1962, 1964, 1966, 1970). It was
Schu tz who described che complex temporal and relevance structures
of acting and acti o n in rhe life-world, chus providing a protosociological fo undarion for Max Weber's inrerpretive historical
sociology (Schutz and Luckmann I 973; Luckmann 1973).

3 le should be remembered, however, rhar rhe firsr sysremaric use of grammophone
recordings for such purposes occured in rhe rwenries and rhirries, when
Sourhern Slav oral poerry was srudied by Parry (1930) and Lord ( 1968) in che
search fo r clues ro rhe composirion of rhe Homeric epics.
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In huma n encounters, no t everything, not even everythin g that is
m eaningful, is com m unicatio n , and not everything t h at is co m muni cacio n is communicative interacti o n. Thoughcs and senrime nts
some times a re n ot inrended ro re main hidden from och ers. W hen ever h u m an beings a re in presence o f o ne anoche r, their b odies are
field s o f (po tential) exp ressio n a nd th e forms o f expressio n can be
interpreted in reason ably systernatic - if not always reliable - ways,
even if they are not eleme nts of a mimetic, gestural, tactile o r
olfac rory system of significatio n (semio tic system ).
H owever, rhe empirically m osr imporcant fo rm of commun ication is social interac tion m arked not o nly by reciprocity bur also by
the use o f a system o f significati on , o f ma terially objectivated
m eanings. O ral communication is further cha racterized by immedi acy, the sha ring o f a world-at-hand.
Like a ny fo rm of individual actio n, communicative action is
subject ro rou t inizatio n , and like any fo rm of social interactio n it
m ay become insti tuti o nalized (Berger a nd Luckma nn 1966) . T h e
b as ic fu nctio n o f routinization of social interactio n is ro provide
qu as i-auroma tic "solutio ns" to vario us proble ms o f life, freeing the
individual from the need ro select again and again from a diffuse set
of ch o ices1 . The basic functio n of institutionalization is to ma ke the
"solutio ns" o bligaro ry. These a re also the elem enta ry func tions o f
ro utinizatio n a nd institurio nalization of communicative actio n.
H ere, the "solutions" co ncern sp ecifically co mmuni cative problems;
they free t he individual fro m the need ro plan aga in an d again how ro
co mmunicate wha t, when, ro whom; they h elp in inte rpreting wh at
is being communi cated and pe rm it synch ronizacio n o f ch e steps in
co mmunicative inte ractio n. T h ey provide familiar Jrames (Goffman
(1974) fo r the pro d uction and recep t ion of communicaci ve social
.
.
1nte ract1o n .
Commun icative interaction is social no t only b ecause it is
addressed from o ne pe rson ro ano ther. It is social also because acto rs
4 This function isa key concepc (Entlastung) in Gehlen's (1956) rheo ry of institutions and culc ure.
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are socially defined and because the interaction, even if not in every
case institutionally determined, is institutionally defined, either
direcdy or indirecdy. The connections between the various socialstructural aspects of a genre may be called its outer structure. As genres are communicative interaction, its inner, "textual" structure is
determined by the dimensions of the sign-systems that are used, by
the morphological, syntactic, semantic and prosodic aspects of a
language and by the more o r less systematic and semanticized
paralinguistic, gestural, mimetic, kinetic features of communication. Inner and outer structure of genre are the frames within which
communicative interaction unfolds step by step. Although the situation is pre-defined by the outer structure, and although communicative inreraction is accomplished in it under the restrictions of the
inner structure of a genre, it follows a dialogical dynamic which
exhibits generic features such as a turn-taking "machinery" and the
production of contexts for subsequent phases of the communicative
.
.
111teracnon.
Genre-determ ined interactions are as islands within a stream of
less rigidly patterned communicative processes. Evidendy, an
individual may follow a sequence of communicative steps ofhis own
choice in order to reach the intended goaL The choices are of course
bound by internalized structures of morpho-phonetics, syntax,
lexical selection as well as class-, milieu-, gender-, age- and situationlinked rules oflanguage- use. However, in conrradistinction to such
"sponraneous" communicative actions, many communicative
actio ns are additionally restricted by socially constructed, more or
less obligato ry patterns of the communicative steps to be taken for
the achievement of typ ical action goals. W hich, and how many,
aspects of genre-determined communicative action are obligatory,
and how conformity is enforced, varies from genre to genre, from one
communicative milieu to another, from society to society, and from
period to period.
Genre analysis is not an end in itself If genres are as islands in a
stream of communication, they are of interest as islands, but they are
even more imeresting in what they tell us about the stream.
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Therefore genre analys is should noc be rescricced co canonical
examples. In che communicacive budgec of a sociecy, genres come
and go; chey emerge from less obligacory pacce rns, chey form
va riacio ns, chey undergo cransformacions in scruccure and funccion,
and chey may evencually disappear. The scudy of che genes is of genres
from less rig idly scruccured comm unicacive p rocesses, cheir
hybridizacion and cheir cransformacions, provides imporcanc
insighcs inco human communication as a histori cal social process.

3

On the methods of genre analysis 5

Genre analysis uses "nacural" daca, that is co say dara rhat are not
prod uced by procedures supposedly manufacturin g "objeccivicy".
An incerprecarion of such dara requires a step-by-step reconscruction
of che recorded inceracrion. T hese rwo merhodological tenets are
shared w irh ocher ap proaches, especially wirh the progenicor of
sequencial analysis in sociology, echnomechodological conversation
analysis. Toa greater o r lesser degree it differs from rhem in ics scress
on cross-culcural and historical comparison in che service of a general
understanding of human social life. An episod e of communicative
interaccion is not assumed to be a representation of che social order of
a particular sociecy, a microcosm of a macrocosm , bur rather as a
co nc rece token thar represents one of che many cypes of communicacive processes chat are part of the communicative budget o f a sociecy.
The initial seleccion of cases to scudy is guided by common sense.
O ne knows how ro narrate pasc evencs, one knows what it means to
teach or be raught, one recognizes moralizing remarks. However, as
soo n as che d ecailed analysis of che struccures and functio ns of che
communicative inceractions arciculates knowledge rhac goes beyond
rhe ordi nary levd o f common sense, che initial seleccion can be
"correcced" by a becrer informed search for additional examples.
Essencial portio ns ofcommon sense knowled ge must be shared by
che investi garor and those whose communicarive inreraccio ns are
5 M uc h of rhe fo llowi ng is based on Knoblauch and Luckma.nn (2000).
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srudied . In addition, the common sense knowledge of the
investigato r remains his chief resource chroughout analysis. Without
it the interactional sequence cannot be understood from "within", in
the manner in which it was accomplished by the acto rs, in their
perspecnve.
Unless the investigators and the persons whose interactions are
studied come from the same social milieu, social dass, gender, age
and occupational group, only general common sense knowledge is
shared by them (Lind! and Luckmann 1991 ). Conducting genre
analys is in teams, with its members coming from different backgrounds, decreases the chance ofidiosyncratic interpretations. Different members of che team will often disagree. However, interpretation-p roposals must be based upon rextual evidence and upon proof
of better knowledge pertai11i11g to the interpretation of a particular
text and context. Therefore, disagreements ca11 often be resolved.
Nonerheless, 011e must accept the possibiliry that occasionally
interpretations will remain in conflicc.
The conrexcs wichin which the interaction makes sense to the
acto rs cannoc be fully known to any investigator. In this regard chere
isa basic asymmetry between investigator and the actors, particularly
chose who look back upon a long series of previous interactions.
However, some of the context becomes accessible in concurren t
ethnographic srudy. Furchermore, a considerable number of specific
contexts is revealed in che text icself (Luckmann 1999). If what o ne of
the actors is saying does not make sense to another, this fact will very
likely become apparent in che "text", often in the form of a question
by one, followed by a paraphrase by the ocher. Even then, some
knowledge of contexc requ ired to remove uncertainties of interpretation might remain inaccessible (G tinchner and Luckmann 1998).
Decisions about che goals of investigation involve choices of the
domain ofcommunicative interaction to be srudied. O ne must select
instances of communicative interaction to be recorded from institutionally defined or 11011-institutional settings, in forma! or informal, fai rly homogeneous or "multi-cultural" situations: family table
talks, fam ily counseling sessions, weddings, job-interviews, sales
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talk, church services, parli amencary debates, evenings ar the bowling
club, academ ic celebrations, courc crials, po lice incerrogations erc.r.
Eve n in the scudy of oral communication incerest may extend to
telephone conversacions, alarm calls ro rhe fire-depanmenr, incernecchacs, media eve ncs such as radio and television news reporcs,
documencaries, TV evangelism, ecc. 7 In all of these what is co be
srudi ed is communicative inceraction rather chan a finished product
such as a licerary or journalisric texc.
T he recordings on aud io- and, if possible, video-cape are cranscri bed wirh rhe help of one of the several systems available. So-called
secretarial transcripcs are of liccle use for mosc genre-analycic p urposes, except for preliminary oriencation in a vast mass of materials.
The highly derailed linguisric-phonecic cranscripcio n systems are
hardly ever required for o rdinary genre analys is. The mosc frequencl y
used audio-transcripcions are derived from some scandardized
conversacion-analyri c system. One will have ro compromise becween
the requ irements for derailed, fine-mes hed rranscripcion, fo r
example of prosodi c features and gescures, and the limiracions o f
cime and budget under which a project must operate.
Afcer collecting a subsrancial body o f data, ic is praccical ro catalogue both the record ings and the cranscriptions accordi ng co functional domains, setting, cime, and persons involved in the interacrion. When o ne has become bercer acquainced with che material, it
shou ld be also catalogued according to which communicacive
patterns and genres they concain.
In sorcing and cranscribing and in che firsr reading of cranscripts
o ne praccices a sort of home-grown hermeneutics. Some recordings
are difficulr ro underscand, some initial transcripcs are inaccurate. Ac
firsc, o ne relies on common sense knowledge and on knowledge
gained in che course of previous studies. One tries ro make sense of
what goes on "as if one had been chere when it happened" by
concinuing ro listen to rhe recording again and rereading the
6 Examples of studies for mosr of rhese will be foun d in rhe bibliography.
7 see foo rnore 6.
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transcript. The "hermeneutic circle" begins ro operate: first one
grasps rhe sense of what went on from the details rhar appear to be
easily understandable. On re-reading and re-listening, one begins ro
understand rhe details rhat one did not grasp at first with rhe help of
rhat sense of the whole. One must then often revise rhe initial understanding of some detail. The better understood details may, in their
tum, modify the sense of rhe whole episode.
This is no more than a "gerring acquainted" phase, preliminary to
a sequential analysis proper. When one tums ro the text again rhe
first line of the transcripr is rhe first line and one brackets, as best as
one can, rhe knowledge of what follows which one has gained in the
"getting acq uainted" phase. One tries to srep into the shoes of the
acto rs, knowing as litde of the future as rhey did at the rime of the
original interacrion. This is what is meant by understanding an
interaction "from wirhin". It provides for what is called subjective
adequacy ojthe ideal type, rhe analytic construct developed in Max
Weber's methodology (1922) and reformulated by Schutz (1971).
Following rhe interaction step-by-step, one first reconstructs its
tum-taking structure, rhen its topic development, rhetorical
srrategies etc.
In a furrher step one looks for the main components of the
communicative interaction. Ifa text is analyzed which is suspected of
containing a genre-like interaccion, and if che genre is known from
ocher periods or milieus, che search for struccural elements may be
guided by percinenc historical or ethno logical knowledge.H
8 Thus, for example, rhe rhrec main components of the Christmas address of a German presi<lenr, presentation oj evil, wirh implicir or explicit acc usarion direcred
ar irs perpetracors, prophecy of doom of grearer evil co come, and appeal fo r a
change of hearr, conform to what is known as moral sermonizing in the Christian churches. The presidenrial address is a modern secular varianr of an old
religious genre . Orh er secular variants were found in public speeches by
poliricians bur not in parliamentary debates. Dialogical variants were found in
conversations among family members and friends, a mother upbraiding her
daughrer about heavy smoking, anda friend being chided fo r practising a risky
sport, for exarnple. These instances all conformed to rhe scrucrural mode! of a
moral sermon (Luckmann 2001).
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Furcher srudy and hisrorical compariso n are needed co esrnblish
w ich some d egree of confidence whecher rhe tokens chac were
analyzed represenc a rype, for example, a genre such as an ecclesiasric
sermo n, a subrype such as a moral sermon or a va riant such as a
secular " monological" sermo n. In principle, che search for va riancs,
subrypes and occurrences of a genre in differenr m ilieus should
conrinue u nril lirrle furcher variation is found and unril one gains
some idea of rhe social disrriburion of genre use.

4

The inner structure of genres 9

In order ro clerermine wherher a larger pauern was synchesized from
co nsrituenr elemencs, one begins by looking ac rhe way in w hich rhe
elemencs of a communicari ve episod e are relared co o ne anorher,
wirh in rheir own caregory (how are ropics inrroduced, how are subropics developed, abandoned, discursively, prosodically, gescurally,
by head-movemenrs, gaze etc.) and berween caregories (how does rhe
synchronized performance of discourse, prosody and gesture
accomplish rypical communicarive ends) . Does ir reflecc rypical
choices in rheroric sryle o r is ir merely a "local" panern? Are sociolecrs
and dialecrs, co nsrituted by phonological, morpho-syncaccic and
lexico-semancic elem encs, by prosody and phrases, by mimeric and
gescural componencs as well as rherorical scraregies, spoken as a marrer of course in a given communicacive milieu, ordo rhey seem ro be
used for specific communicacive ends in a discernib le rhero ric
scracegy? Shifts ro or from a sociolecr or dialect may well be an
imporranc componenc o f rhe genre.
As noced , concurrencly wirh che sequencial analysis of d ialogue
one seeks ro idencify che main com po nents of che communicative
interacrion. In rhe case of an esrablished instirurional genre, if rhe
acro rs use erh norheorecical cacegories in commencing o n cheir

9 Mast invescigario ns in linguisric and discourse-analyric perspecrives (Kallmcyer
and Meyer- H ermann 1980; van Dijk 1977} and in srrucruralisric fo lklore studies
(Propp 1972} devoccd arrenrion ro chis aspecr of genre.
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acnvtry, the chief components may be already known, at least
vaguely, and may guide the search for structural elements.
However, although the use of genres in everyday life is based on
common sense knowledge, tlut knowledge is often not only diffuse,
it is also stereorypical and often prejudicially evaluative. Moreover,
the use of genres may be guided by "tacit" knowledge, knowledge
sedimented in practical experience which did not become part of
some ethnorheory abour genres. And finally, it is important to keep
in mind that patterning in genres (as in communicative interaction
in general) crosses the customary lines of linguistic categories and
forms synchetic "wholes".
Minor, already patterned "wholes" (Jolles 1969) such as idioms,
categorical formulations, verbal stereotypes, proverbs etc., may serve
as building blocks of a larger genre pattern. One question is which
smaller patterns are admissible in the larger whole. Biblical
quotations, parables, etc. are introduced in sermons, others in
everyday stories (Labov and Waleczky 1967). Complex and abstract
dimensions of the text, too, may rum into constituent elements of a
genre, such as the srructure of narrative time in relation to time
narrated, which characterizes religious conversion stories (Ulmer
1988).

5

The dialogical dynamic of genre interaction

Communicative interaction must be accomplished by the acrors in a
concrete situation. In coordinating thei r actions, acrors follow a
dialogical dynamic. T he general features of this dynamic are to be
analyzed in rheir relation to the inner and oucer structure of the
genre.
Foremost among rhese features are two that were already mentioned: a turn-taking "machinery" (Sacks, Schegloff & Jefferson 1974 ;
Sacks 1992; Bergmann 1994) and the continuous producrion of contexts for subsequent phases of the communicative episode (Luckmann 1999). Features closely relared to rhe turn-taking procedures
indude adjacency pairs (Bergmann 1988, 1990). Other dialogical
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feacures indude exrended scraregies of communicarion ma nagement, such as geccing a ticketrn. The forma! dialogical feacures suc h as
pre- and posc-seq ue nces, are complemented by pre ferenrial
srruccures of a differenr kind, for example che general preference for
agreemenr, a preference chac is reversed under cerrain condicions, for
example in cerrain rypes of a rguments (Pomerantz 1984). In addit ion, non-communicative fearures of a situation, such as che
presence of objeccs, an i mals, spacial feacures may become relevant or
even become a comm unicacion resource (Bergmann 1988).

6

The outer structure of communicative genres

Communicarive inreracrion s a re accomplished in socially defined
situations. If such inreractions are accomplished wirhin rhe frame of
a ge nre, the d e finition of the situacion may be considered as part of
ics o ucer structure. Boch che inner struccure of che " cexr" a nd the
dynam ic of dialogue are rl1Us linked ro rhe inscicutional and dass
syscems. Communicacive paccerns, genres in particular, are rypically
assoc iaced wich discincc communicative milieus d efined by regional,
dass, e chnic, age, occupacional and ge nder characceriscics. People
inhabiring such mi lieus, "small life-worlds" (B. Luckmann 1970),
may co me ro form organized movements and gro ups. Examples of
such milieus are fa milies wirh che ir rable calks (Keppler-Seel I 994),
a ng ling clubs wirh fish-and- river srories, hunting milieus wich cheir
scories (Adelswärd 1997), ecological organizacions w ich accion
planning sessions (Chrisrmann 1997), bible scudy groups wirh
readings and exegeric calks, personnel offices of co rporarions wich
job inrerviews (Adelswärd 1988), facul ry dubs a nd generally
acad e mia wirh irs gossip etc.

lO Bergmann (1993) shows diar in a pre-sequcnce would-be gossips check wherher
rhe presupposirions for gossiping are mer, wherher rhe porencial objecc of
gossip is known ro rhe recipienrs, wherher he scands in som e relarionship ro
rhe recipienr erc.
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In addition, highly specific connections link some genres to social
institutions. Legal, political, economic, pedagogical, military institutions are closely associared wirh rhe use of highly obligatory genres. Religious institutions, for example, are marked by strong
preferences for cerrain genres. Cerrain communicative genres in
which groups or individuals address a transcendent power in prayers,
sermons, meditative silences etc. define the core activities of a religion. Most religious things are done with words, in some religions
also with dances, processions, arrangements of icons, etc. most of
which also have a genre structure (Knoblauch 1997). A similarly
strong association benveen genres and institutions characterizes legal, a somewhat looser one economic institutions. Bur the latter, too,
have oral genres such as corporation sagas, auction talk, jobinterviews, etc., in addition to the legal-economic instances of
literary genres such as contracrs.
When analyzing the inner srructure and the dialogical dynamic of
genres, most of the work consists of rhe interpretation of texts, in the
case of oral genres of "texts" produced by recording and cranscriprion. Historical, ethnographic and sociological analysis (based for
example on demographic sratistics, interviewi ng etc.) is ancillary. It
aids in establishing contexts that are necessary ro understand the
texts but are not arriculated in the texts. However, in analyzing the
outer structure, ethnographic and sociological investigations become essential.

7

Concluding remarks

Beyo nd an obvious direct inte rest in genres as universal forms of human communication, the inventory of genres in a given society is
also an indicator of the ways in which its world is communicatively
construcced. H ere the analyric construct of the communicative budgetof a society is useful. The accounting metaphor is indicative of the
theoretical function of this term.
The communicative budget of a sociery- and, correspondingly, of
its constitutive milieus - should contain a reco rd of all those com-
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muni cative processes th at are important in the consrruction a nd
reconsn·uctio n, m aintenance and modification of a sociery and its
constituent communicari ve milieus. These include all genres. Bur
they sho uld also include less "cano nical" co mmunicative patte rns
whose functio ns a re socially essenrial, for example mo ral, p edagogical and reco nstructive ones. In view of the fact, rhat genres have
o riginal ly arisen, a nd conrinue ro arise, fro m much more "spontaneous" communicative interaction, a detailed accounting should
include them , coo.
Evide n dy, this kind of co mplete bookkeeping is impossible. Bur
even a more modesc inve ncory of communicative forms in the differe nt social milie us over time, a nd a systematic explanatio n of cheir
ime rrelati o nships a nd thei r links ro the social suucrure, wou ld help
us ro unde rstand social and c ulrural dunge a nd allow for be tter than
me rely piece-meal cross-cultural comparison.
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