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Roger Säljö 
vårprofessor 1983-1997 

Denna bok har tillkommit för att tacka "vår" professor 
R oger Säljö för hans tid på tema Kommunikation. Det 
första utkastet till boken fick Roger den 23 oktober 1997 
då tema K anordnade "en alldeles speciell dag för Roger". 
Nu kan vi överlämna det fullbordade verket. Vi som bi
dragit till denna bok är doktorander, fd. doktorander och 
kollegor från olika fält inom T emainstitutionen och 
Filosofiska fakulteten. 

Roger kom till tema Kommunikation 1983 och stan
nade till 1997. Under denna tid hann han med att vara 
temaansvarig för såväl tema Kommunikation som tema 
Barn, prefekt för Temainstitutionen och dekanus för 
Fakulteten för temaorienterad forskning och forskarutbild
ning samt Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet. 
Dessutom har Roger "alltid varit i mitten'', i kärnan av 
tema K:s forskning och han har hitintills bidragit i 19 av 
temats avhandlingar och varit huvudhandledare för 15. 
Förutom denna fantastiska insats på den vetenskapliga are
nan har Roger haft stort engagemang i övriga arbetsupp
gifter och rektor Anders Flodström talade om i sitt tal till 
Roger "på den speciella dagen" att Roger har en alldeles 
extraordinär förmåga att "lyfta" diskussioner som han 
deltar i. 

Det har varit en fröjd att ta vara med och lägga bygg
stenar tillsammans med Roger i forskningen inom tema 
Konununikation. 



Rogers forskningsintressen gäller· lärande, utveckling 
ch interaktion i ett sociokulturellt eller kulturpsykologiskt 
erspektiv. Frågor om hur människor tillägnar sig språkliga 
ch fysiska redskap som utvecklats över tid i ett samhälle 
•Ch hur människorna förmår använda dessa i olika miljöer 
r centralt. I fokus för detta perspektiv finns intresset för 
mr olika former av konununikation (tal, skrift i bl.a. olika 
ormer av institutionella språk) fungerar liksom samspelet 
nellan människor och artefakter i olika sociala praktiker. 

Forskningen lever vidare i Sverige såväl som utom.lands. 
/i är stolta över att ha deltagit i detta pionjärbygge som 
>lacerat tema Kommunikations forskning på världskartan. 

Roger var under sin tid på tema K inte alltid på sitt rum 
1tan befann sig ofta någon annanstans i världen. Han 
nötte då forskare som han hemförde till tema K. Gäst
nofessorer under Rogers tid var bland annat Michele 
3rossen, Lausanne, Schweiz, Joerg Bergmann från 
3iessen , Tyskland och David Middleton, Loughborough, 
England. Dessa tre höll tillika med Roger var sin 
:Oreläsning på "den speciella dagen'', den 23 oktober 
1997. Titeln på Rogers föredrag var .Heavenly talk: On the 
1ivision oj labor between people and artifacts in children's under
standing oj elementary astronomy. Micheles föredrag handlade 
om Sensitive topic in clinical interviews, Joergs om On a "Basic 
subsidiarity principle" in everyday interaction och David talade 
om Talking matter: Issues oj theory and need. En annan kär 
gäst som Roger också fört till tema är Jim Wertsch, St 
Louis, USA, som också blivit vår hedersdoktor. Naturligt
vis har Roger bjudit in ett mångtal gäster men alla kan inte 
nämnas här men vår hedersdoktor R agnar Ronm1etveit 
som inte kunde delta i vår dag till Rogers ära sände 
följande ord 



"To Roger, 

I could not come, R oger. but wondered if I mighr not join rn~ 

fr iends at themc K in celebration of you tonighr - in gratitud1 

for friendship and inspiration, convinccd that your heavenl~ 

talk and imagination are contagious and will continue to len< 

courage to your colleagues and students, and transcend un

warramed acadcmic boundaries and prohibition against pro

found insight into the human condition. 

Pathetic talk, Roger' - yes , you are right. 
But when is a li ttle pathos warranted, if not tonight)" 

Linköping i december 1999 

Ullabeth Sätterlund Larsson Kerstin Bergqvist 





ROGERS DAG den 23 OKTOBER 1997 
VÄLKOMNA! 

11.00 -11.30 Öppning av dagen 
Elysion Tema huset, Linköpings universitet 

Välkommen 
Ullabeth Sätterlund Larsson 

Sång av Kap Nord 
Tal av Rektor Anders Flodström 

Sång av Kap Nord 
Tal av Professor Per Linell 

11.30 - 12.00 Roger Säljö 
Heavenly talk: On the division of labour between people and art 

in children's understanding of elementary astronomy 

12.00 -12.30 Michele Grossen 
Sensitive topic in clinical interviews 

12.30 -- 14.00 Lunch med kaffe 

14.00 - 14.30 Joerg Bergmann 
On a "Basic Subsidiarity Principle" in everyday interactior 

14.30 - 15.00 David Middleton 
Talking matter: issues of theory and need 

15.00 - 15.30 Avslutning av dagen med förfriskningar 

19.00 FEST med underhållning i Arkadien 
Välkomna! 

Festkommitten: Uliabeth Kerstin Per Lotta Charlotte 





n Så kan man så ett litet frö)) 

- analys av en lärares sätt att 
lösa ett kommunikativt problem i 

samtal med föräldrar 

Inledning 

VIVEKA ADELSWÄRD 

CLAES NILHOLM 

Kommunikativa problem i institutionella samtal 

Det finns en modern kommunikativ genre (Luckmann, 
1987), som kan kallas det institutionaliserade, personliga 
samtalet. Som ett led i en institutions rutin, möts profes
sionella och lekmän i ett tillsynes frivilligt, jämlikt och 
personligt samtal där lekmannen, eller lekmannens pro
blem, är det övergripande ämnet. Vissa typiska kommuni
kativa problem uppstår i sådana samtal för den professio
nelle, som t.ex. att infom1era utan att såra eller oroa eller 
att ge råd utan att uppfattas som nedlåtande eller alltför 
auktoritär. Lösningarna på sådana problem rutiniseras ofta; 
därmed är det befogat att tala om en genre. Som ett 
exempel på genren kan nämnas näringslivets och skolans 
utvecklingssamtal - de som till helt nyligen kallades 
kvartssamtal. 1 

1 Eftersom den benämningen var aktuell då datainsamlingen för den här 

studien gjordes skolåret 1993-94 har vi valt att beb:iUa d en för de samtal vi 
smderat. 
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Maclntyre (1981) menar att vi i samtal har svårt att skilja 
mellan de sociala eller personliga relationer som kan upp
fattas som icke-manipulativa, dvs. med den huvudsakliga 
avsikten att stärka och vidmakthålla själva relationen , och 
de som kan betraktas som mer uttalat manipulativa eller 
strategiska. I den senare typen används samtal et för att 
skapa och upprätta en relation i ett visst bestämt syfte. 
Sociala och instrumentella syften kan således förstärka var
andra - men också stå i motsatsställning. Argumcntativa, 
infom1ativa och fatiska aspekter av kommunikation är i 
själva verket intimt sanunanvävda. Denna den språkliga 
kommunikationens generella karaktär möjliggör för sam
talande att strategiskt balansera de olika aspekterna för att 
lösa kommunikativa problem. Silverman (1987) t.ex., som 
studerat samtal mellan läkare och föräldrar till barn med 
Down syndrom, har visat hur läkaren använder "social 
talk", dvs. relationsskapande aspekter, som ett sätt att 
övertyga föräldrarna att handla på ett för institutionen 
önskat sätt. 

I denna artikel har vi intresserat oss för den strategiska 
aspekten av en lärares bidrag till två kvartssamtal och hur 
dessa bidrag tolkas interaktivt av föräldrarna. I de två 
kvartssamtalen deltar lärare och mammor till barn från 
träningsskolan - en särskild del av den obligatoriska 
grundsärskolan. Samtalen är hämtade från en större korpus 
bestående av samtal både från grundsärskolan och tränings
sko1an (se Adelswärd och Nilholm, 1998). Vårt huvudsyfte 
är att analysera hur framförallt läraren löser det kommuni
kativa problemet med att vara social, dvs. att skapa och 
upprätthålla en god relation till föräldrarna , respektive 
instrumentell, dvs. att styra föräldern mot det egna målet. 
Lärarens dilemma kan förstås som en avvägning m ellan att 
vara tydlig och direkt - och därmed riskera att stöta sig 
med föräldern - eller antydande och indirekt - och där-
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med riskera att uppfattas som oklar. Läraren måste alltså 
vara ärlig utan att såra, tydlig utan att skada relationen. 
Vilka strategier kan då en lärare använda och hur tolkas 
de? För att svara på den frågan fokuserar vi i första hand 
lärarens bidrag till samtalet och analyserar dessa i ljuset av 
dels lärarens egen beskrivning av sitt tillvägagångssätt i 
efterintervjuer, dels också mammornas responser i samtalet 
och deras i efterintervjuer redovisade tolkningar. 

De kvartssamtal vi studerat handlar om den individuelle 
eleven; hans eller hennes framsteg, tillkortakommanden 
och mentala resurser är huvudämnet i det kollektiva iden
titesarbetet. På en och samma gång som en elevs identitet 
är det explicita samtalsämnet så utsätts detta änme för en 
ständig omförhandling. Barnet diskuteras både som elev -
skolidentiteten - och som person - hemidentiteten. Even
tuella problem i skolan kan därför underförstått också bli 
föräldrarnas problem. I en annan kontext, pediatriska 
samtal på en allergiklinik, har Aronsson och Rundström 
(1988, 1989) och Aronson (1991) just fokuserat denna 
spänning mellan det privata och det offentliga och dess 
konsekvenser för samtalsstrukturen, t.ex. genom att läka
ren använder barnet för att indirekt ge råd till föräldrarna. I 
träningsskolan sammanfaller skolans och hemmets upp
gifter tillsynes i än högre grad än i grundsärskolan eller den 
vanliga skolan. Barnet tränas i olika sysslor och skolans 
uppgift är att se till att barnen utvecklas optimalt. För detta 
arbete behöver läraren värva hemmet som allierad, sam
tidigt som hemmet vill ha hjälp av skolan för att barnet ska 
utvecklas. 

De distinktioner m ellan sociala och instrumentella/ 
professionella syften som gjordes inledningsvis kan upp
rätthållas rent analytiskt, men är givetvis i praktiken sam
manvävda och integrerade. De samtal vi studerat präglades 
av konsensusorientering och stark samsyn. En analys av 
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exem.pel på motstånd eller missförstånd blir därför särskilt 
intressant eftersom sådana exempel inte är så tydliga -
varken för deltagarna själva eller för analyserande forskare. 
De frågor vi ställde var därför: Fanns det ämnen som de 
samtalande verkade ha svårt att diskutera och där de inte 
var helt överens? I så fall, hur löste och tolkade deltagarna 
dessa kommunikativa problem? 

Data, urvalsmetod och analysmetod 
I de två samtal från träningsskolan som ligger till grund för 
analysen deltar barnens mammor och deras lärare. Läraren 
är densamma i bägge samtalen och också den som spelade 
in dem på ljudband. Efterintervjuer - som också ljud
bandsinspelades - med mammor och läraren gjordes av oss 
i direkt anslutning till kvartssamtalen. D är ställdes frågor 
om kvartssamtal i allmänhet, om synen på kontakten mel
lan hem och skola och om det just genomförda samtalet. 
Bägge typerna av samtalsdata har transkriberats och analy
sen bygger på såväl transkriptioner som noggranna 
genomlyssningar av inspelningarna. Utgångspunkten för 
analysen är de sekvenser i efterintervjun med läraren där 
hon redogjorde för vilka generella problem hon tyckte sig 
se, och vilka explicita strategier hon sade sig använda för 
att lösa dem. Sedan analyserades de inspelade samtalen 
med särskild uppmärksamhet på sekvenser där samtals
ämnet var just de problem läraren identifierat i efterinter
vjun, där olika uppfattningar kom till uttryck rent explicit 
eller där brott i interaktionen signalerade missuppfattningar 
och underliggande motsättningar. Slutligen analyserade vi 
intervjuerna m ed mammorna för att försöka förstå hur de 
analyserade sekvenserna tolkats av dem. 
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Analyser 
Efterintervjun med Läraren 

I efterintervjun menar Läraren att det finns en potentiell 
konflikt mellan hemmet och skolan och i samband med 
det vissa generella problem som hon försöker lösa . I 
exempel 1 fråga r en av forskarna om det finns något som 
Läraren tycker är svårt att prata med föräldrarna om. 
Läraren svarar utan att tveka att ett av problemen är för
äldrarnas svårighet att frigöra sig från sina barn, dvs. att ge 
dem större självständighet. 

Exempel 12 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Forskare C: 

Läraren: 

Forskare C: 

Liraren: 

Forskare C: 

Läraren: 

ä de (.) finns de saker som du tycker (paus) 
tycker att de är svårt att prata med föräldrar 
(.)om 

ja de kan de göra ... de ä just den här fri
görelsen från 

jaha 
föräldrarna... de här när dom lite grann 
såhär går över från... de lilJa barnet tilJ 
skolbarnssituationen (Forskare C : mm) de 
kommer kanske inte precis i skolstarten 
m en de kommer nu 

Ill111 

de ä en känslig bit 

2 Turerna är :iumrerade för varje enskilt exempel. Alla namn är 
pseudonymer. Transkripcionen har gjorts enligt följande principer 
(.) kort paus 
(paus) 
Il 

understr:ykning 

längre paus 
inom snedstreck uppgifter om skratt och for( anm. 
indikerar frågeton 
indikerar cicanonfall 
praktiskt taget sammanfallande turer 
avbrutet ord 
samcidigt tal 
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7. 

8. 

9. 

10. 

11. 
12. 

Forskare C: 

Läraren : 

Forskare C: 

Läraren : 

Forskare C: 
Läraren : 

mn1 

vi vill ju bara väl mä de vi vill ju att barnet 
ska komma längre 

n1n1 

m en man måste prata om de vid så många 
tillfallen för att föräldrarna ska uppfatta de 
så 

mm 

dom känner m er att man trampar in på 
nånting (.) som man vill bryta några (paus) 
täta band som dom har 

Samtalet flyter bra, det finns inget i rytm eller prosodi som 
antyder att detta ämne är problematiskt för Läraren. H on 
verkar dessutom att ha funderat på ämnet förut - hon be
höver inte tänka efter. Hon menar att föräldrarna ibland 
behandlar sina barn som om de vore mindre och mer 
hjälplösa än vad hon tycker att de är. I sekvensen visas 
också hur Läraren demonstrerar sin vilja att ta föräldrarnas 
perspektiv. Detta kan ses som ett led i en självpresentation 
som förstående och samarbetande. H on redovisar ett 
argumen t för sin ståndpunkt (se Buttny, 1993 för diskus
sion av begreppet "account" och Adelswärd, 1997 för en 
svensk genomgång): "vi vill ju bara väl mä de vi vill ju att 
barnet ska komm a längre" (tur 8). Utveckling i termer av 
större självständighet är således för Läraren ett värde som 
ka n tas för givet och som används som en självklar resurs i 
argumentationen. Barnen beskri vs genom att relateras både 
till sina tidigare bedömda fardigheter och förmågor och till 
sina potentiella och förväntade fardigheter och förmågor. I 
Lärarens utvecklingsperspektiv kan alla "komma längre" . 

D et är inte bara Lärarens sätt att beskriva problemet som 
ger intrycket av att hon bar en färdig tanke om vad som 
kan vara problematiskt med föräldrarkontakten och vilka 
områden där det kan tänkas råda skilda uppfattningar. Det 
är också det faktum att Läraren presenterar tydligt ut-
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tryckta problernlösningsstrategier. Hon antyder att upp
repning är en verksam strategi (tur 10) och återkommer till 
detta i nästa exempel, 2. Det samtalsämne - "känsliga" 
ämnen - som påbörjats i ex 1 (tur 1) ventileras vidare i 19 
turer och avslutas i början av exempel 2 (tur 3). Efter att 
ha gjort en kort paus (tur 2) och tagit emot Lärarens be
kräftelse på att ämnet håller på att avslutas, ("annars ä de 
ingenting ... " , tur 3) omformulerar forskaren sin fråga "ä de 
nånting du känner att (.) att du inte kan ta upp .. " (tur 4, 6) 
och introducerar därmed frågan om ärlighet. 

Exempel 2 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

10. 

Läraren: 

Forskare C: 

Läraren: 

Forskare C: 

Läraren : 

Forskare C: 

Läraren: 

Forskare C: 
Läraren: 

Forskare C: 

å de ä säkert inte (.) ja tror nog att för
äldrarna egentligen ser de (Forskare C : 
mm) men den känslomässiga bindningrn 
(Forskare C : nm1) gör de svårt att förändra 

ja just de (paus) just de ja 

annars {Forskare C : Q0 ä de ingenting 
som jag tycker men de ä just såna saker 

ä de nånting du känner att (.) att du inte 
kan ta upp eller som du inte kan va riktigt 

näe 

ärlig kanske jag inte ska säga men direkt 
mä såhär 

näe d e rycker jag inte inte m ed föräldrar 
som man har (.) dom här blir de tyd- vissa 
av dom här barnen konm1er j a att ha under 
tie års (Forskare C : ja) tid man har lärt sig 
varann så väl (Forskare C : ja) va å jag 
menar pratar man pratas man vid varj e 
vecka så kan man så ett litet frö 

Ja 
så kommer man med nästa å (Forskare C : 
ja) sen till slut så är man där man hade 
tänkt (Forskare C : ja just de) gj fast de 
kan ta en (Forskare C : ja) t id då va 

ja 
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11. 

12. 

13. 

14. 
15. 
16. 

17. 
18. 
19. 
20. 

Läraren: 

Forskare C: 

Läraren: 

Forskare C: 
Läraren: 

Forskare C: 
Läraren: 

Forskare C: 
Läraren: 

Forskare C: 

skulle de va på grundskolan å man bara 
träffas på en gång per termin då skulle de 
inte fungera 

ja (paus) nä just de tycker du 

ja tror min teori ä de att man vinner på att 
även ta dom här (Forskare C : mm) 
känsliga problemen ja har sett på de tycker 
ja har lärt mig av erfarenheten (Forskare C 
: mm) att ja vinner på de å föräldrarna 
vinner på de (Forskare C : mm) även om 
vi ett litet tag inte riktigt ä på samma 
våglängd 

mn1 

eller glappar lite 

nm1 

så hittar vi hem igen va 

mm 

å få kontakten ännu tätare 

mm (paus) ja just de j a (paus) eh ä de några 
andra situationer .. ...... . . 

Intervjuaren frågar om det finns något som det kan vara 
svårt att vara "ärlig" med. Läraren förnekar visserligen 
detta (tur 7), men hänvisar samtidigt till att hon ser tiden 
som sin bundsförvant och att hon på sikt kan nå sitt mål 
genom att försiktigt styra föräldrarna mot den önskade 
synen på barnet. Hon vill "så frön" snarare än att direkt 
uppmana. Hon visar däm1ed också sin medvetenhet om 
hur känsligt det är att i en professionell-lekman situation 
ge råd - särskilt om man inte blivit uppmanad att göra 
detta. H eritage & Sefi (1992) har i en studie av s.k . "health 
visitors" (barnmorskor) på hembesök hos nyblivna mam
mor i England, visat att den som får ett opåkallat råd inter
aktivt framställs som någon med bristande eller felaktig 
kunskap och kompetens. Därför är rådgivning en känslig 
hantering och opåkallade råd kan uppfattas som uttryck för 
en nedlåtande beskyddarattityd. Läraren är tydlig med att 
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inte ta på sig den rollen. Hon presenterar i efterintervjun 
en bild av förä ldrarna som några som egentligen ser det 
hon ser (tur 1) och menar att hon med långsiktigt arbete 
kan vinna föräldrarna för den egna synen (tur 13-19). 

De nyss relaterade exemplen har gett prov på hur Lära
ren i en intervjusituation som den beskrivna uttrycker sin 
strategi. Nästa steg i analysen var att identifiera hur agen
dan används för att iscensätta denna strategi och att identi
fiera de sekvenser där problem diskuteras och där man kan 
ana att Läraren försöker att tillämpa sin strategi. 

De två kvartssamtalen 

Kvartssamtalet i träningsskolan är ett planerat samtal. 
Läraren tillhandahåller ett formulär med frågor, vilken 
delats ut till föräldrarna i förväg. Formuläret innehåller 
följande frågor: "Vad tycker du att ditt barn är bra på? Vad 
fungerar mindre bra? Vad tycker du vi ska arbeta med? 
Vad kan vi hjälpa till med vid måltider, vid av och påkläd
ning, i situationer som rör hygien? H ar du ytterligare för
väntningar/ önskningar vad gäller skolan; är det något du 
tycker vi ska förändra eller sluta med vad gäller aktiviteter 
och rutiner"? Frågorna ger i båda samtalen till viss del 
strukturen, i den meningen att läraren anknyter, implicit 
eller explicit, till de frågor som finns på formuläret - oftast 
också i den ordning de står på detta. På detta sä~t blir for
muläret en agenda för den del av samtalet som mer precist 
berör eleven, efter det att andra saker behandlats initialt. 
Frågorna tycks utgå från en syn på skolan som en service
inriktad organisation , där föräldrarnas önskemål ska styra 
samtalets innehåll. 

Strax före sekvensen i exempel 3a har Läraren hänvisat 
till formuläret och dess första fråga; "Vad tycker du 
Minmii är bra på?" Läraren och Mimmis mamma enas om 
att Mimm.is starka sida är att hon är aktiv. 
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Exempel 3a 

1. Läraren: ... ....... för de ä JU (.) hennes starka sida hon 
ä ju aldrig sysslolös den ungen (Minm1is 
mamma: nä nä) hon har alltid nåt för 
händer (Minmus mamma: nm1 mm) även 
om hon sen kan fastna i vissa saker / låter 
glad/ men förr det då än att hon sitter 
(Mimnus mamma: mm) å ingenting tar sig 
för alltså (Minmus manmu: mm 11m1) ja de 
är ju en stark sida hon har verkligen (.) va 
gör hon hemma som? (.) vad väljer hon nu 
för tiden? 

2. Mimm.is manm1a: j a de ä mycket just att hon håller på med 
(.) pysslar med sina dockor å (Läraren: mm) 
ger dom mat å hon ä fröken (Läraren: j aa) 
de ä väldigt mycke de 

3. Läraren: de ä roll-leken som 

4. Mimmis mamma: men hon (.) ja hon ska ju ha så mycke 
grejer /gemensamt skratt/ hon drar ut hela 
mitt kök / gemensamt skratt/ går å hämtar 
när de fattas / gemensamt skratt/ 

5. Läraren: ja de ä klart de ska va som de ä hemma hos 
dej (Mimmis mamma: ja) i ditt (Minmus 
mamma: jaa) jamen de ä ju skönt för jag 
menar en del föräldrar har dom problemen 
att dom måste va me i allting 

6 . Minmus manm1a: nä nä de de kräver hon ju inte 

Mimmis mamma får beröm av Läraren för att hon upp
muntrar Mimmis självständighet genom att jämföras med 
föräldrar som "måste vara med i allting". Läraren bekräftar 
i samma tur att hemmet har rätt till sin egen ordning. 
Detta kan ses som ett starkt kommunikativt drag, då det 
visar att Läraren tar sig rätten att uttala sig om hur det ska 
vara i hemmet. Efter att ha understrukit samsynen ställer 
dock Läraren i ex 3b en fråga (tur 7) som introducerar ett 
tänkbart problem - bristen på uppmuntran av Mimmis 
självständighet: 



Exempel 3b 

7. Läraren: 
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hur ä de nu törs du ha henne ute nånting 
ensam? 

8. Mimm.is manm1a: Oång paus) naaää de brukar jag inte släppa 
ut henne ensam= 

9. Läraren: =nää for de ä väl sånt som vi tycker hon 
har blivit duktig på här de här med att man 
kan lita på henne va (Mimmis manuna: 
nun) vi känner åtminstone de / litet skratt/ 
(Minu11is mamma: mm) nu då (Minmus 
mamma: nun) i den här miljön for vi 
skickar henne till matsalen å hon går iväg 
och dukar, vi skickar henne till slöjden å 
hon går till Kalle /slöjdläraren, for( anm/ 
(Mimm.is manm1a: nun) å såna där 

10. Minm1is mamma: ja jag tror inte hon sn1.iter (Läraren: nä) tror 
jag inte men jag vet inte om hon vill va 
ensam / litet skratt/= 

Av Mirnmis manuna respons i 8 kan vi se att hon uppfattar 
(väljer att uppfatta) Lärarens fråga i 7 som en enkel infor
mationssökningsfråga. Hon responderar inte på frågans 
potentiellt rådgivande eller kritiserande aspekter. Som tidi
gare nämnts har Heritage & Sefi (1992) studerat hur 
direkta råd uppfattas och besvaras i samtal mellan institu
tionella företrädare (barnmorskor på hembesök) och ny
blivna mammor. D e fann att mammorna hacle tre olika sätt 
att bemöta de råd de fick; antingen accepterade de rådet 
genom att uttryckligen säga sig vilja acceptera det, eller så 
undlät de att kommentera det, dvs. varken erkände eller 
förkastade det. Ett tredje sätt att besvara det underliggande 
ifrågasättandet av den egna kompetensen bestod i att till
bakavisa den potentiella kritiken genom att påpeka att de 
redan var medvetna om problemet, och därmed poängtera 
att rådet var överflödigt eller irrelevant. 

M:s manuna svarar i ex 3b nekande (tur 8) på Lärarens 
fråga , men först efter en längre paus, vilket kan indikera att 
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ämnet är känsligt. Läraren ger då en redogörelse för vad 
Mimmi klarar av i skolan. H on markerar tydligt att det just 
handlar om skolan ("här", " i den här miljön") och modi
fierar sina påståenden ("vi tycker", "vi känner åtminstone 
det") och ger exempel. H är förefaller Läraren vara mer 
direkt än tidigare, utan att för den skull ge ett explicit råd. 
M:s mamma fö refaller uppfatta det implicita rådet eftersom 
hon delvis föi;kastar det genom sin redogörelse för varför 
hon inte brukar släppa ut Mimmi ensam. Sålunda menar 
hon att hon inte tror Mimmi smiter (vilket Mimmi gjort 
tidigare och kan förklara Lärarens användning av "törs" i 
tur 7), men att hon inte vet om Mimmi verkligen vill vara 
ensam. Man kan påstå att hon här ger vad Silverman 
(1987) kallat en "moral version of parenthood". I sin 
studie av samtal mellan läkare och föräldrar till diabetiker i 
tonåren fann han att föräldrarna använde två motsatta ideal 
för att framstå som moraliska. A ena sidan poängterades 
föräldraskapets ansvar, och därmed t.ex. övervakning av 
barnets medicinering, å andra sidan poängterades vikten av 
att barnet få r tillfälle att fatta självständiga beslut. Mimmis 
mamma betonar här det senare idealet: att Mimrni sj älv ska 
få besluta om hon vill vara ensam. Läraren tar dock inte 
upp detta som ett annat sätt att uppfatta självständighet, 
vare sig genom att explicitgöra denna eventuella skillnad i 
uppfattning, eller genom att fråga varför M:s mamma i så 
fall inte tagit reda på huruvida Mimrni vill va ra ensam. I 
stället bekräftar hon i ex 3c först M:s mammas åsikt att hon 
nog inte smiter längre, för att sedan återvända till det tema 
hon initierade i tur 9, men utan de modifieringar som då 
gjordes. 



Exempel 3c 

11. Läraren: 
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=nä de kan j u va en sak för förr va hon ju 
så när hon va liten att då kunde hon ju 
sätta sej i en buske så vi inte hitta henne 
(Mimmis mamma: mm) då var man ju 
tvungen å ha uppsikt (Mimmis mamma: 
mm) men däremot nu märks de verkligen 
att hon har blitt vuxen å mogna till 
(Mimmis mamma: mm) hon känner sej 
stor när hon får dom här uppdragen å 
springa iväg själv (Mimmis mamma: mm) 
(.) å de ä också sånt som fungerar bra så ä 
de ju (.) slöjden då till exempel där ä hon 
jättedukti säjer Kalle i träslöjd (Mimmis 
mamma: nun) 

I ex 3c förstärker hon sitt påstående att Mimmi mognat 
med "däremot nu märks de verkligen". I ljuset av vad 
Läraren sagt i intervjun skulle man kunna tolka detta som 
att hon skärper budskapet. Noterbart är att Läraren inte 
heller legitimerar hur hemmet fungerar i detta fall. 
Mamman undlåter dock att kommentera Lärarens fram
ställning mer än med feedback signaler, och det finns 
ingen konkret indikation på att hon uppfattat rådet att ge 
Minuni större frihet. Ämnet glider vidare och konuner 
sedan att handla om slöjden. 

I den första turen i exempel 4 nedan diskuteras först 
Minunis tal, som man enas om har utvecklats. Man enas 
också om att inte forcera talträningen och sedan kommer 
man in på ämnet bordsskick och matvanor, något som på 
formuläret uttryckts som "Vad kan vi hjälpa till med vid 
måltider?" 

Exempel 4 

1. Läraren: .... ... runt maten å de här de fungerar bra? 

2. Mimmis mamma: ja de ä inga problem (Läraren: nä) de 
tycker jag inte 
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3. Läraren: hos oss har vi bestämt oss for nu att hon 
äter med kniv och gaffel å hon delar inte 
all mat på en gång utan hon äter som vi 
stora då å delar lite i taget / låter glad/ 

4. Mimmis mamma: jaha hon delar själv här (Läraren: ja) for jag 
delar fortfarande (Läraren: ja) men då kan 
jag sluta med det då /skratt/ 

5. Läraren: j odå men vi delar som sagt inte allt på en 
gång (Mimmis mamma: nä) hon skär små 
bitar å äter så å de har vi kört lite hårt nu 
då efter sommarn å hon ä jättedukti på de 
nu (Mimmis mamma: mm) (.) men 
däremot så när Ingrid /assistent, forf. 
anm./ gick på då i måndags å skulle byta 
då chansa hon å mosade ihop då /litet 
skratt/ när (Minnnis mamma: ja ja) men de 

6. Mimmis manm1a: 

7. Läraren: 

8. Mimnus manm1a: 

9. Läraren: 

10. Minmus manm1a: 

11. Läraren: 

12. Mimnus manm1a: 

13. Läraren: 

ä ett sätt å testa oss som personal då 

men hon kan (.) ja ni kanske inte har helt 
kött så ofta I skratt/ 

nä de har vi i å for sej inte 

men annars hon de kan va svårt å dela 
(Läraren: ja) klarar hon det då eller? 

de gör hon (.) någorlunda (Mimmis 
mamma: mm) for att hon har ju (.) moto
riken ä ju god egentligen 
mm nun (.) nä sånt där tänker man ju inte 
på (Läraren: nä) man gör av gammal vana 
/skratt/ som de brukar va 

precis de ä ju så 

ja men de kanjag tänka på då 

ja de kan ju va när det ä nån korv eller nåt 
som ä segt skinn (Mimmis mamma: mm) 
att vi behöver hjälpa henne men hon trälar 
hon försöker verkligen så där tycker jag 
hon ä jättedukti (.) hon har blivit bra med 
de här å be om mat for ett tag då ville hon 
slänga sej i karotterna för oss 

Läraren argumenterar på ett liknande sätt som i exempel 3, 
dvs. hon inleder med en fråga om hur man gör hemma 
och i inget av exemplen indikerar mamman några pro-
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blem . I tur 4 visar dock mamman att hon uppfattat Lära
rens redogörelse för hur Mim.rni äter i skolan som ett råd 
och säger att hon ska ändra sig. Man skulle kunna hävda 
att det är först i detta ögonblick som Lärarens beskrivning 
bekräftas interaktionellt som ett råd. Inom parentes ger 
detta också Minunis mamma den första möjligheten att 
opponera mot det. Skrattet (tur 4) kan markera ambivalens 
- hon har uppfattat rådet, hon tar emot det, m en neutra
liserar det potentiellt amiktshotande med ett skratt. D et är 
värt att notera att Läraren inte instämmer. N är Mimrnis 
mamma demonstrerat att hon förstår och ska tänka på att 
inte hjälpa Mimmi mer än nödvändigt mildrar Läraren sin 
kritik och avslutar ämnet. (Ett liknande mönster återfinns i 
turerna 12 och 13.) Detta mönster - att först arbeta med 
att få förä ldern att uppfatta kritik och sedan mildra denna 
kritik så fort den bekräftats explicit - är i själva verket 
ständigt återkommande i 60 analyserade kvartssamtal från 
den vanliga skolan (Adelswärd, Evaldsson & R eimers, 
1997). 

I nästa exempel, 5, hämtat från samtalet mellan Läraren 
och Sylvias marnn1a, ser vi hur mamman i den första turen 
uttrycker visst motstånd när Läraren introducerar ämnet 
sj älvständighet. Tidigare har samtalet handlat om vad som 
fungerar sämre för Sylvia i skolan - t. ex . att hon har svårt 
att förstå klockan och vad det innebär att "hinna" och 
"skynda sig" - och självständighetsämnet introduceras 
alltså inom ramen för "problem och svårigheter" . Själva 
ämnet introduceras explicit, men rådet uttrycks indirekt 
("sen har vi fu nderat lite kring"). 
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Exempel 5 

1. Läraren: 

2. Sylvias mamma: 

3. Läraren: 

4. Sylvias mamma: 

sen har vi funderat litegrann på de här me 
självständigheten då för att (.) hon kan ju 
mycke mer än hon visar va 

ja för enligt va ehm hemma jag brukar säja 
(.) ja typ man ska (.) ibland på mornarna 
det kan ju va av trötthet med va (Läraren: 
ja) jag ger'na lite smör på kniven (Läraren : 
nm1) å (.) å så här va men hon vill gärna att 
jag ska bre (Läraren: ja) "vem ä de som 
brer åt dej i skolan?" "nä de ä jag!" 
(Läraren: ja/skrattande/) "varför gör du't 
inte hemma för då?" / låter glad/ 

ja de ä nog ganska typiskt men de kan va 
grejer vi frågar henne om nåt å så där "de 
vet inte jag" säjer Sylvia (.) men sen om 
man frågar henne "jo jag tror att du vet" ja 
då kommer de nåt då har hon ju alltihopa 
kJart egentligen va (Sylvias manm1a: nm1) 
men då försöker hon ju gömma sej lite 
bakom de här då för å kanske slippa undan 
(Sylvias mamma: mm) eller om man ber 
henne göra nåt "de kan inte jag" säjer hon 
då / litet skratt/ men går man på en gång 
till så visst h~n kan ju de här va (Sylvias 
mamma: nm1) så att de ä väl lite de här 
med att h on inte litar på sej själv riktit (.) 
om de har nåt me handikappmedvetandet å 
göra de vet jag inte heller (.) har du märkt 
nåt av den biten? 

(.) näe hon pratar ju inte om de eller 
(Läraren : nä) liksom hon ..... 

Läraren förefaller inte helt tillfreds med Sylvias mammas 
exempel (tur 2) på att Sylvia kan mer än hon visar. Istället 
för att ta upp ämnet m.ed att bre smörgåsen själv fortsätter 
Läraren att ge exempel som handlar om något mer gene
rellt - Sylvias tro på sig själv. 10 turer (ej med här) senare 
diskuteras i ex 6a åter frukostsituationen i hemmet: 



Exempel 6a 

1. Sylvias manm1a: 

2. 

3. 

4. 

5. 

Läraren: 

Sylvias manmu: 

Läraren: 

Sylvias mamma: 
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ja men sen ä de att sitter hon där å int vill 
på morron så= 

=naa m en morron i familj (Sylvias 
manm1a: ja) de ä ju som de ä 

ja de ä som de ä de 

de ä ju minuterna som gäller / låter glad/ 
då (Sylvias mamma: ja) så de ä inte mycket 
å göra åt (Sylvias mamma: nä) nä men att 
de ä viktigt kanske att du tänker på de 
henm1a mä då (Sylvias mamma: ja) hon 
kan inte (.) ni bor inte så att hon kan gå 
små ärenden själv till affären eller nåt sånt 
där? 

de ä nog lite för l<'lngt de 

Liksom i exempel 3a legitimerar Läraren situationen i 
hemmet (tur 2). Hon ger sedan ett uppmanande råd till 
Sylvias mamma, "de ä viktigt kanske att du tänker på de 
henm1a mä" . "De" syftar förmodligen på att Sylvia kan 
mer än hon visar och att hon behöver uppmuntran, men 
referensen är naturligtvis inte helt entydig. I tur 4 ger 
Läraren ett indirekt råd i form av en försiktig undran. Hon 
föreslår indirekt att Sylvia ska kunna gå till affären själv. 
Rådet/ förslaget avvisas dock. Mamman menar att det är 
för långt. Då redogör Läraren i ex 6b för hur man gör i 
skolan: 

Exempel 6b 

6. Läraren: 

7. Sylvias manuna: 

for h~ir har de ju hänt att vi har skicka 
henne då (.) vi har vart uppe vid centrum å 
så har vi sagt till Sylvia att du kan gå in å 
köpa två bananer (.) (Sylvias manm1a: mm) 
å konm1a ut till oss me dom ja å så ger vi 
henne en tjugolapp eller nåt i handen "den 
kan jag tappa" sajer hon då så då ska hon 
inte bära pengarna själv va 

jaså ? 
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8. Läraren: 

9. Sylvias manm1a: 

10. Läraren : 

11 . Sylvias mamma: 

12. Läraren: 

13. Sylvias manui1a: 

14. Läraren: 

15. Sylvias manm1a: 

16. Läraren: 

17. Sylvias manm1a: 

"nämen du håller ju den" säjer vi då eller 
också har hon få t t den i en portmonnä då 
"men om jag tappar den då?" säjer hon 
hon ä så ängslig för den där biten då m en 
de börjar gå lite bättre nu va (.) för vi har 
ju sagt vi finns ju här ute så att (.) för att 
hon ska göra de själv då (.) (Sylvias 
manuna: jaa) m en hon har lite besvär m ed 
glasögona sitter inte rätt å h on måste dra 
upp strumporna å såna där grejer / låter 
glad/ de ä sånt som man liksom lär sej å 
(Sylvias manuna: j a) se att då ä hon lite 
nervös ja (Sylvias m anmia: jaa j oo joo) lite 
o rolig 

m en h on (.) jag vet j u som hon har ju 
klarat av att om jag behöver gå in i d en 
andra affären å sitta utanför på bänken 
(Läraren:mm) å vänta vid mina kassar 

ja de gör hon j u 

utan att då försöka gå in här å 

ja men de ä ju bra då 

så att de har hon j u gjort 

111111 kan hon va ute nåt hemma själv å så 
där på fri tiden lördag å söndag å 

ja fast hon går ju gärna inte u t 

de gör hon inte 

nu i helgen gjorde hon de självmant för d e 
ä en flicka från dagis som brukar konuna å 
fråga efter'na (Läraren: jaha) hon har börjat 
lekis nu men hon vill absolut inte att hon 
ska komm a in 

Läraren ger i berättelsens form ett exempel på hur skolan 
arbetar. D et är lätt att tolka detta som en form av implicit 
rådgivning. Hon menar att Sylvias aktiva sj älvständighet -
"för att hon ska göra de själv då" (tur 8) - bör uppmuntras 
genom att hon får små uppdrag. Manm1an ger i tur 9 ett 
exempel som förmodligen är menat att visa att hon förstått 
vad Läraren menar. Men att sitta kvar utanför affären och 
vänta kan ses som ett exempel på en mer passiv självstän-
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dighet än den Läraren syftar på. Det är därför delvis olika 
fä rdigheter som mamman och läraren lyfter fram. 

I tur 14 förhör sig Läraren om Sylvia "kan" vara ute 
själv. Det är alltså Sylvisas förmåga som fokuseras och 
önskvärdheten att hon skulle vara ute förefaller tas för 
given, åtminstone av Läraren. Sylvias mamma understryker 
att Sylvia ofta inte "vill" gå ut och kontrasterar detta mot 
en gång då hon självmant ville gå ut (tur 17). D etta kan 
också ses som en presentation av henne som en ansvarig 
förälder - det vore omoraliskt att tvinga dottern att göra 
något hon inte vill Qfr. Silverman, 1987). Detta kontras
terar mot Lärarens berättelse (tur 6, 8) om hur man tränar 
Sylvia att gå i affären, fast hon motsätter sig detta. Olik
heterna i synen på vad som befrämjar självständighet expli
citgörs dock inte heller denna gång Qfr. ex 3b): 

Efterintervjuerna med mammorna 

På intervjuarens fråga till Mimmis mamma om hon tycker 
sig ha samma mål som Läraren eller om det finns skillnader 
i synsätt nämner hon inget om sådana skillnader. 

Exempel 7 

1. Mimmis mamma: 

2. Forskare V: 

3. Mimmis mamma: 

4. Forskare V: 

5. Mimmis mamma: 

6. Forskare V: 

7. Mimmis mamma: 

na Jag tycker vi har samma m ål för vi 
pratar ju om det där hela tiden så att v- så 
att vi samarbetar då (V: mm) så att d- om 
man ska trycka på nåt särskilt eller så där 
(V: mm) då 

nm1 

så d e tycker ja de har vi jy (V: mm) alltid 
gjort 

ja ja blir lite (ohb) ni enas om så att säga 
vilka m ål som 

mm va vi (ohb) skulle behöva jobb:i på å så 
kanske då (.) så att man sam arbetar 

p 
m de måste man ju göra 
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8. Forskare V: 111n1 

9. Mimmis mamma: for Mimmi har ju (.) blöja till exempel 
fortfarande då 

10. Forskare V: m 

11. Mimmis mamma: m då måste man ju samarbeta for att det 
ska kunna ge något resultat 

12. Forskare V: 111 

13. Min1mis mamma: de går ju inte 

14. Forskare V: 111 

15. Mirnmis man1ma: om bara den ena håller på 

Hon väljer ut och presenterar alltså de aspekter av kvarts
samtalet som fokuserar på samarbete. Hon ser inte de skill
nader i synen på självständighet som läraren talat om -
eller åtminstone väljer hon att inte berätta för intervjuaren 
om detta. 

I intervjun med Sylvias mamma ställer intervjuaren en 
fråga om vad som var viktigast i det nyligen avslutade 
samtalet. Sylvias mamma svarar med att berätta att samtalet 
följt en mall och förtydligar vidare svaret genom att på
peka att Läraren särskilt tar upp de skillnader som finns 
mellan hur Sylvia beter sig henm1a - hennes hemidentitet 
- och hur hon är i skolan - hennes skolidentitet. Sylvias 
mamma talar om olikheterna som nagot som Sylvia "klarar 
av" på olika s;itt. Hennes redovisade argument att det är 
"svårt att tjata" (tur 9) tyder på att hon uppfattat en kritisk 
aspekt. 

Exempel 8 

1. Sylvias mamma: 

2. 

3. 

Forskare V: 

Sylvias mamma: 

~ om de finns nåt hon kan ja ä sen ;i de j u 
vad hon klarar av i skolan och vad hon 
säger att hon inte gör hemma va eller typ 
kontra de och de va 

ja ja du menar 

(ohb) ja grejer som hon ja vet att hon 
klarar här m en som hon inte gör hemma 
va 



4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Forskare V: 

Sylvias 111anm1a: 

Forskare V: 

Sylvias manm1a: 

Forskare V: 

Sylvias manmia: 
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mm 

typ (Forskare V :mm) de (.) fixar m ed kniv 
och gaffel eller nåt bara en sån enkel sak 

ja ja ja j o ja 

de gör 

j ag förstå r 

men de gör hon ju inte gärna då henU11a 
(Forskare V : mm) men j a vet ju att hon 
kla rart for jag brukar fråga typ å bre smör
gås men de (Forskare V : ja) som ja sa de ä 
svårt å tjata påna på morgonen 

Analyser av dels den sekvens i samtalet som Sylvias 
mamma hänvisa r till , dels efterintervjun med Läraren visar 
att det viktigaste för Läraren inte var att tala om bordsskick 
utan att understryka vikten av att arbeta för att utveckla 
Sylvias självständighet. Ur Lärarens synvinkel var alltså inte 
det underliggande temat i samtalet bordsskick i vanlig be
m ärkelse utan Läraren ville poängtera att det är viktigt att 
inte ge Sylvia mer hjälp än absolut nödvändigt, t.ex. att 
låta henne gå och handla själv. Det verkar som. om mam
m an inte har lagt vikt vid Lärarens synpunkt - eller åt
minstone inte valt att lyfta fram den i efterintervjun. Hon 
uttrycker i stället sin tillfredsställelse över att av Läraren ha 
få tt bekräftelse på att hon gjort rätt och drar i ex 9 (tur 4) 
slutsatsen "de kan j u vara skönt å veta att hon , ja, jag 
ställer inte för höga krav". 

Exempel 9 

1 . Forskare V: 

2. Sylvias n1.111u11a: 

3. Forskare V: 

tycker du att ett sånt h~ir samtal hjälper dej 
att förstå Sylvia bättre 

de ä v;il vissa grejer liksom man far be
kräfta t att ehh ja vet att hon kan de här 
(Forskare V : mm) va å att (.)jamen de ä ju 
att (.) n:ir hon ä hemma å eh hon :i hemma 
å hon h;ir va (Forskare V : mm) de ä lik
som 0 111 hon sen skiljer på de va 

111111 111111 
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4. 

5. 
6. 

Sylvias mamma: 

Forskare V: 

Sylvias mamma: 

de ä typ vid maten och sånt där va att 
(paus) de kan ju de kan ju va dä va att man 
far bekräftat de kan ju va skönt å veta att 
hon ja ja ställer inte för höga krav 

nää nä 

här hemma va 

Här kan man hävda att Lärarens "frösådd" inte lyckats 
något vidare - åtminstone inte ännu. Läraren tycker i 
själva verket att Sylvias marruna ställer för låga krav! In
direkthet är med andra ord en riskabel strategi. 

Diskussion 
Vår analys tog sm utgångspunkt i två frågor: Finns det 
ämnen som de samtalande verkade ha svårt att diskutera 
och där de inte var helt överens? I så fall, hur löser och 
tolkar deltagarna dessa kommunikativa problem? Vi fann 
inga explicit uttryckta motsättningar i de två samtalen, 
något som även gäller den större studien av kvartssamtal 
(se Adelswärd, Evaldsson & Reimers, 1997). Kvartssam
talet förefaller vara en samtalstyp där konsensus och sam
stänunighet föredras. Vår analys av hur samtalen förs visar 
dock att deltagarnas bidrag inte sällan utgörs av vaga och 
indirekta uttryck som används i strategiskt, ansiktsräddande 
syfte. Läraren är inte direkt och tydlig - dvs. vad man 
brukar m ena med ärlighet. Råd och uppmaningar ges 
istället indirekt i form av berättelser och exempel. Åsikt
skillnader tillåts sällan bli tydliga. Vi menar att det före
ligger ämnen där de samtalande inte förefaller vara helt 
överens, men att just själva indirektheten gör att det blir 
svårt för dem att sätta fingret på de skilda uppfattningarna 
och därmed göra dem till fokus. Vi skulle kunna hävda att 
Sylvias mamma missuppfattar Lärarens budskap men detta 
är förstås avhängigt av att det formuleras så indirekt. Där-
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för är det också mer korrekt att säga att missförståendet 
konstrueras av Läraren och Sylvias mamma gemensamt. 

Vilka implikationer ger en analys som den just genom
förda för hur vi ska se på denna typ av samtal? Vi tror att 
analysen illustrerar åtminstone två besläktade problem. Ett 
sådant problem illustreras av deltagarnas orientering mot 
värdet av "ärlighet". När intervjuaren frågar Sylvias 
mamma om hon tror det finns något som kan vara svårt 
för Läraren att ta upp i samtalet så svarar Sylvias mamma 
direkt att hon hoppas att det inte är så utan att Läraren är 
" ärlig" . Ärlighet och uppriktighet är, enligt vår erfarenhet, 
ofta upprepade, retoriskt formulerade mål för det institu
tionaliserade, personliga samtalet. D et retoriskt formule
rade målet om ärlighet måste relateras till ett annat mål 
som nästan aldrig formuleras just för att det anses självklart. 
Så fort vi börjar kommunicera - särskilt när syftet att stärka 
själva relationen är starkt - gör vi ett i viss mening mora
liskt åtagande. Vi vill bli respekterade och behandlade som 
ansvarsfulla personer och fö rsöker också behandla andra på 
samma sätt (Goffman, 1955) . 

D enna typ av moraliska åtaga nden är inget man pratar 
om i samtalet. Sådana implicita fö rutsättningar för kom
munikation diskuteras av den engelske sociologen Strong 
(1988) i samband med en studie av samtal involverande 
läkare och föräldrar inom pediatrisk vård. Strong (a.a.) 
menar att interaktionen i dessa samtal byggde på det impli
cita antagandet att alla föräldrar är "loving, honest, reliable 
and intelligent" och att läkarna var "wise" . Det var alltså 
inget man påstod öppet eller kommenterade, utan man 
agerade i samtalet som om dessa omdömen gällde alla 
läkare och föräldrar, även om det i vissa fall var tveksamt 
om man 'egentligen' tyckte detta . Genom att vi, för att 
anvä nda Strongs vokabulär, "hyllar" sådana ideal som 'den 
ansvarskännande modern' eller 'den vise läkaren ' blir 
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"ärlighet" som ett önskvärt ideal alltid villkorlig, dvs. av
hängig andra ideal för kommunikationen. Hur "ärlig" en 
samtalsdeltagare kan vara beror på relationen mellan del
tagarna, vilka artighetsstrategier som anses lärn.pliga och 
vilken samtalsstil som föredras i den speciella kontexten. 
D et föreligger därmed alltid en spänning mellan ärlighets
krav och andra hänsyn. 

Tolkningen av vad någon säger - hans/hennes budskap 
- måste ske med kunskap om denna typ av mekanismer, 
vilket leder oss till den andra typen av generella problem 
som vi vill lyfta fram i samband med institutionella samtal 
som kvartssamtalet. Som vi sett betraktades föräldrarna av 
Läraren som ett slags projekt - hon vill "så ett frö". Den 
metaforen underförstår en syn på kommunikation som en 
delvis enkelriktad process och ligger under Lärarens be
skrivning av sitt arbete; det är hon som definierar vad frö
sättningen ska leda till , dvs. att föräldern ska förstå att 
barnet behöver sin självständighet, "att barnet ska komma 
längre". Ur hennes synvinkel är vissa ämnen inte förhand
lingsbara . Läraren skulle, t. ex., knappast kunna gå med på 
att, som Sylvias mamma föreslår, Sylvia själv ska bestämma 
att hon vill vara hemma - vilket ur ett perspektiv skulle 
kunna tolkas som verklig sj älvständighet. Som. efterinter
vjun visar arbetar hon målmedvetet med ett problem som 
hon identifierar hos många föräldrar. Just att "Läraren" 
talar om "den känslomässiga bindningen" och om ett 
arbete över flera års tid ger associationer till en annan 
samtalgenre; det terapeutiska samtalet. 

D et generella problem som illustreras är alltså vad som 
skulle kunna sägas vara en "genreblandning". Fråga n är 
nämligen: vilken typ av samtal är det man för? Fairclough 
(1992) menar att samtal som redskap för en institution att 
nå sina mål har kommit att bli allt vanligare, och att denna 
typ av samtal använder sig av flera av de aspekter som är 
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vanliga i vardagliga samtal, dvs. förtrolighet, informalitct 
och lika rättigheter. Samtidigt är det institu tionella sa mtalet 
ett möte mellan institution och allmänhet som regleras av 
bestämmelser i olika officiella dokument och lagar, där 
både institutionens och individens rättigheter och skyldig
heter regleras. Denna spänning mellan formella dokument 
och till synes fritt framförhandlade överenskommelser i ett 
informellt samtal kommer till specifikt uttryck i de analy
serade samtalen. Man skulle kunna säga att m etaforen "att 
så ett frö" är ett uttryck för Lärarens sätt att balansera en 
motsättning mellan institutionella anspråk och informellt 
samtal. Hon har skyldighet att ha goda relationer m ed för
äldrarna samtidigt som hon har ansvar gentemot barnet; att 
gå för hårt fram skulle kunna förstöra kontakten. Å andra 
sidan gör just denna indirekthet det svårt för föräldrarna, 
kanske framförallt Sylvias mamma, att se vad Läraren är 
ute efter, dvs. vilket frö hon försöker plantera. På detta sätt 
blir också den professionella auktoritet Läraren ger uttryck 
för svår att få syn på. Nya former för kommunikation 
mellan hem och skola för alltså med sig nya möjligheter 
och problem. Möjligen kan det vara särskilt svårt för de 
föräldrar som sj älva inte är förtrogna med en indirekt och 
hänsynsfull stil att tolka budskapet. De lägger helt enkelt 
inte märke till det frö som planterats. 
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Att förebygga hjärt-kärlsjukdomar 
- följ'samhet till läkemedelsbehandling 

mot högt blodtryck 

JOHAN AHLNER 

KARIN KJELLGREN 

Getting a patient to comply with a medical decision is more of 
an art than a science. 
A Scult (1 ). 

Blodtryckskontroll är den vanligaste konsultationsorsaken i 
öppen vård vid mottagningar utanför sjukhus i Sverige . 
Det rör sig oftast om kontroll av patienter som behandlas 
med läkemedel för sitt förhöjda blodtryck. Hypertoni är 
förenad med en ökad kardiovaskulär morbiditet och mor
talitet. Målet med den fam1akologiska behandlingen är att 
normalisera blodtrycket och därigenom minska risken för 
kardiovaskulära komplikationer och en för tidig död . 

Långt ifrån alla patienter med antihypertensiv behand
ling har dock ett välkontrollerat (normaliserat) blodtryck. 
Undersökningar visar att knappt hälften av patienterna når 
en adekvat blodtryckskontroll (2), senare undersökningar 
visar ännu sämre resultat (3-4) . 

Orsakerna kan vara flera. D et valda läkemedlet kan ha 
dålig effekt på just denna patient beroende på bakom
liggande patofysiologisk mekanism eller på för låg dos. 
Farmakokinetiska fö rhållanden hos just denna patient kan 
vara sådana att en normaldos ger en låg plasmakoncentra
tion och därmed liten effekt. 
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M ed monoterapi brukar det vara möjligt att kontrollera 
blodtrycket på ett tillfredsställande sätt hos åtminstone 50% 
av patienterna oavsett vilket förstahandsmedel man väljer. 
Med en kombination av två läken1edel kan ungefär 90 
patienterna nå en tillfredsställande blodtrycksnivå (5). 

En vanlig orsak till bristande effekt/ bristande blod
tryckskontroll torde vara att patienten helt enkelt inte föl
j er givna ordinationer, dvs . att han/ hon har dålig comp
liance eller följsamhet till givna ordinationer. 

Begreppet compliance definieras som "den grad till vil
ken en persons beteende överensstämmer m ed råd från 
hälso- och sjukvården'' (6) . 

Patientens beteende i detta avseende omfattar tre 
aspekter: 

• att komma på planerade kontroller 
• att följa givna läkemedelsordinationer 
• att följa råd om livsstilsförändringar (rökstopp, motion, 

kost osv.) 

Bristande com.pliance resulterar i att behandlingsmålet inte 
nås, vilket leder till att man höj er dosen eller att man väx
lar i onödan mellan preparat samt att kostnaderna för 
läkemedel som tas ut m en inte används blir stora. Ett nor
maliserat blodtryck garanterar dock inte att patienten är 
följsam. D en ordinerade dosen kan ha varit för hög och 
patientens oföljsamhet kan då anses som en förnuftig an
passning (7). 

Bristande följsamhet kan resultera i ökande kostnader på 
olika sätt. D et har beräknats att bristande följ samhet och 
biverkningar tillsammans svarar för ungefär 10 procent av 
inläggningar på sjukhus (8) . I Sverige behandlas uppskatt
ningsvis 600 000 individer med antihypertensiva läke
medel till en kostnad av om.kring 1 ,6 miljard SEK (9). 
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Bara kostnaden för oanvända mediciner, om följsamheten 
är kring 50% blir enorm. 

Hur upptäcks dålig följsamhet? 
Det som kan inge misstanke på bristande följsamhet är 
naturligtvis om blodtrycksläget inte har förbättrats på insatt 
terapi. I öv1igt finns inte några lätt observerbara karakte
ristika för de patienter som har en bristande följsamhet. De 
undersökningar där man har försökt bedöma läkarens för
måga att upptäcka om patienten följer medicineringen 
visa r att denne identifierar endast ca 50% av de icke följ
samma (10-11). 

I kliniska prövningar är det viktigt att cornpliance kon
trolleras. En ofta använd metod i kliniska studier är s.k. 
"pill count", dvs . att räkna kvarvarande tabletter i patien
tens medicinburk vid återbesök för att se förbrukning 
under en viss tid. På senare år bar speciella burkar med 
mikrochips inbyggda i locket (MEMS-burkar) som regist
rerar tidpunkten för va1je öppnande av burken komm.it ti11 
användning. ingendera av dessa metoder är möjliga att 
konsekvent genomföra i vardaglig klinisk praxis. 

I kliniska studier är en annan vanlig metod att mäta 
koncentrationen av läkemedlet i plasma. Plasmakoncent
rationsbestämningar är knappast användbart i rutin
sammanhang av olika skäl. För de flesta hypertonimedel 
finns inte rutinmetoder tillgängliga, kostnaderna är höga 
och det kanske viktigaste en sådan plasmakoncentrations
bestämning ger endast en "ögonblicksbild" av läkemedels
intaget. 

Ibland kan en bedömning av andra farmakologiska 
effekter än själva blodtryc kssänkningen, ge uppfattning om 
patienten tagit läkemedlet eller inte. Reduktion av hjärt-
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frekvensen vid medicinering med betablockerare är ett 
exempel. 

Att helt enkelt fråga patienten om denne tar sina medi
ciner på föreskrivet sätt är det enklaste sättet och kanske 
bättre än vad som tidigare gjorts gällande. 

Hur vanligt är det med dålig följsamhet vid 
hypertonibehandling? 
Generellt tycks bristande följsamhet förekomma oftare vid 
profylaktisk behandling jämfört med kurativ, när patien
terna är asyrntomatiska jämfört när de har symptom och 
när behandlingstiden är lång jämfort med när den är kort 
(12-14). Hypertonibehandling karakteriseras av att den är 
just profylaktisk och långvarig samt att patienterna ibland 
är symptomfria. 

I studier som speciellt gått in för att mäta hur väl 
patienterna följer givna läkemedelsordinationer varierar 
resultaten från 20-80%. Dessa olika resultat speglar säkert 
skillnader i studiernas uppläggning. Av betydelse är vilka 
patienter man valt, hur man mätt compliance, vilken tera
piregim man använt osv. Flera forskare som gjort omfat
tande studier av problemet anger en följsamhet kring 50% 
vid långtidsbehandling (2, 15-16) och för att betraktas som 
följsam gäller då att patienten skall ta åtminstone 80% av 
sina ordinerade doser (15- 17). Samma grad av följsamhet 
hos hypertoniker fann man i en annan studie där man an
vänt en elektronisk registrering av varje burköppning. 
Patienterna stod på läkemedel vilka ordinerades en gång 
per dygn. God följsamhet definierades som intag (burk
öppnande) av >80% inom 24±6 tinm1ar (18). 

När det gäller följsamhet till den farmakologiska be
handlingen kan man ställa sig frågan: Hur följsam behöver 
patienten vara? Patienter med 100% compliance och de 
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med 80% i sanmu studie hade alla no rmala blodtrycks
värden under behandling medan patienter med 50% 
compliance eller lägre hade förhöjt blodtryck (19) . Att ta 
50% av ordin erade doser tycks alltså inte räcka medan 80% 
möjligen är tillräckligt. 

Vad gäller följsamhet till givna återbesökstider så finns 
en del internationella undersökningar som visar att 10-15% 
av patienterna har upphört att komma på sina regelbundna 
kontroller efte r 1 år (19-20) medan motsvarande siffra i en 
svensk undersökning endast var 2 ,2% efter 1 år och 4,4% 
efter 5 år (21). Orsaker som patienterna uppgav för att 
utebli från kontroller var bl.a. avsa knad av symtom och 
dåliga instruktioner av doktorn (22) . I en annan studie (23) 
rapporterades att patienterna reagerade genom att utebli 
när de upplevde väntetiderna på mottagningen som långa , 
och förhålla ndet till behandlande läkare som dåligt. 

Vilka patienter har svårast att genomföra 
behandlingen 
Är det m.öjligt att i förväg identifiera vilka patienter som 
kan komma att ha bristande följ samhet? D et har föreslagits 
att genom att bedöma vissa karakteristiska hos patienten 
och behandlingsregimen , så skulle man kunna göra sådana 
bedömningar (24) . 

Patientens ålder har anförts som viktig. Högre ålder 
skulle ge sämre compliance. D etta är mycket tveksamt. 
D et finns tvärtom en del stora undersökningar på just 
hypertoniker som visar att de äldre patienterna faktiskt är 
mer följ sanm1a än de yngre (25-26) . 

Patienternas kunskap om sin hälsa har ofta framhållits 
vara av betydelse. En ökad kunskap skulle leda till bättre 
följsamhet. Också detta finns anledning att betvivla även 
om det låter plausibelt. Flera undersökningar har studerat 
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effekten av speciella utbildningsprogram kring hypertoni 
hos den här patientgruppen. Osäkerhet råder om en ökad 
kunskap i sig kring sj ukdomen förbättrar behandlingsfölj
samhet till läkemedelsordinationen (27-29) . 

B ehandlingsregimens komplexitet tycks inte oväntat stå 
i ett inverst förhållande till medicineringsföljsamhet. I 
sammanhanget verkar antalet läkemedel som ingår i be
handlingsregimen vara av större betydelse än antalet 
dostillfållen per dag (30). N ågon säker skillnad mellan 
dosering en eller två gånger per dygn har inte kunnat på
visas medan tre eller fyra dostillfallen gav signifikant sämre 
följsamhet än en dos (31-32). 

D et förefaller inte orimligt att upplevda biverkningar 
kan försämn följsamheten. D et finns en del data (33) som 
tyder på detta men vilken praktisk klinisk betydelse detta 
har kan diskuteras. D et hävdas ibland att det är få patienter 
som slutar m ed sin m edicinering p.g.a. biverkningar (34-
35), medan andra studier kan visa en positiv korrelation 
mellan icke följsamhet och biverkningar (36). En nyligen 
genomförd svensk undersökning visar att den vanligaste 
orsaken till byte av läkem.edel är biverkningar, såsom 
sömnstörningar, hosta , svullna vrister och illamående 
(Kjellgren et al manuskript). 

Av ovanstående framgår att n1ånga studier har försökt att 
identifiera enstaka faktorer som påverkar följsamheten . 
Beteendevetenskaplig forskning är mer inriktad på att för
stå varför patienten handlar på ett visst sätt (37). 

Förhållandet läkare - patient 
Det viktigaste för en god följsamhet tycks vara en god 
relation m ellan läkare och patient (36, 38). Att patienten 
känner sig väl omhändertagen och delaktig i behand
lingen. 
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En sådan god relation ställer krav på såväl sjukvård , 
läkare som patient. I denna relation är naturligtvis för
mågan att kommunicera av yttersta vikt. Patienterna ut
trycker ofta missnöj e m ed kommunikation en m ed läkaren 
(39-43). 

En god kommunika tion med patienten är en föru tsätt
ning för en framgångsrik behandling. Det finns en del 
grundregler för att uppnå detta. 

• Låt patienten berätta sin egen sjukhistoria ostö rt! 
• Ta inte ansvaret från patienten! 
• Ställ öppna, inte slutna frågor! För att patienten under 

samtalet skall vara aktiv, ta initiativ och ansvar , k rävs en 
öppen attityd. 

• Ge känslomässigt gensva r på det patienten säger! D u 
måste engagera Dig. 
Var ärlig och uppriktig om Du skall ku nna skapa någon 
förtroendefull relati on till patienten! 

Känner patienten att D u är intresserad och engagerad , 
förstår dennes problem och bryr sig om dennes reaktioner, 
förbättras följsamheten till givna ordinationer. Ett känslo
mässigt gensvar från läkarens sida förbättrar relationen och 
kommunikationen, och det påverkar behandlingsresultatet 
positivt. D etta är också ett sätt att engagera patienten, att 
bry sig och att visa respekt för denne ( 44). 

Det är viktigt att förstå patientens utgångspunkt, per
spektiv, tankevärld och förklaringsmodeller. O fta glömmer 
vi nog bort att patienten kan ha helt andra föreställningar 
och uppfattningar om sj ukdom och terapi än vad läkare 
har. Patien ten har många gånger svårt att ge u ttryck för 
detta. Att fråga direkt kring detta på ett öppet och upp
muntrande sätt kan vara första steget i att respektera 
patientens autonomi. D et visar också ett intresse för 
patien ten som denne ofta uppfattar positivt. Patientens 
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uppfattning måste mötas med acceptans och förståelse. Vi 
borde lära oss att ställa frågor och betrakta problcrn från 
patientens synvinkel, n.b. den individuella patientens 
synvinkel. Alla terapeutiska beslut borde tas inom ramarna 
för patientens uppfattning (45). Väsentligen samma sak har 
uttryckts som "To treat a patient as a person"(1). 

Att patienten förstår, kom.mer ihåg det som sägs och 
känner sig nöjd med samtalet har betydelse för följsam
heten (46). Läkaren måste engagera patienten i behand
lingen, få patienten att känna sig delaktig och medansvarig 
för sin behandling. Sådana saker som patientens syn på sin 
hälsa, på diagnosen, hur denne upplever sitt tillstånd, den
nes uppfattning om behandlingen och ev. svårigheter att 
följa denna, samt rädsla för ev. bieffekter måste tas upp till 
en öppen diskussion (47). Särskilt betydelsefull information 
bör upprepas, förhållningsorder och förklaringar förenklas 
och gärna ges från olika håll (läkare, sj uksköterska, farma
ceut) m en måste då vara samstämmiga. D et är viktigt att 
ge positiva incitan~ent och förstärkningar, lägga positiva 
förväntningar och krav på patienten och visa ett positivt 
intresse för patienten ( 48). Följsamheten ökar när patienten 
engageras, tillåts modifiera behandlingen inom vissa grän
ser, ombeds identifiera problem. med exempelvis biverk
ningar och även försöker lösa dessa problem (48). 

Patienten måste få tillräckligt med kunskap för att kunna 
göra detta, och för att ta till sig det som patient och läkare 
gemensamt kommit överens om att genomföra. Patienten 
måste vara nöjd med samtalet, detta är tecken på en god 
kormnunikation (49). Det har visat sig att missnöjda 
patienter har bristande följsamhet (50-51). Samtalet med 
läkaren fyller en rad andra syften eller kan ge patienten så 
m.ycket mer än saklig information kring sj ukdomen. 
Kommunikationen bör vara en källa till motivation, initi
ativ , återförsäkring och stöd för patienten. D et är också ett 
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tillfälle för både läkare och patient att revidera sina för
väntningar och uppfattningar (49) . För de flesta patienter 
utgör läkaren en auktoritet och denne har en unik möjlig
het att ändra på patientens uppfattning om sin hälsa och 
sjukdom, stärka patientens självförtroende när det gäller att 
ta ansvar för sin hälsa, motivera och stimulera patienten att 
ta initiativ för att förbättra denna (49) . 

Kan samtalet mellan läkare och patient verkligen på
verka blodtryckskontroll eller andra fysiologiska variabler! 
Om så är fallet vad karakteriserar ett sådant samtal? 

I en studie där man undersökte sådana eventuella sam
band vid olika kroniska sjukdomstillstånd, bl.a. hypertoni, 
fann man att blodtrycket var sämre kontrollerat vid upp
följning hos de patienter, som vid samtalet haft mindre 
inflytande på samtalet, varit mindre informationssökande 
och där patienten överhuvudtaget varit lite involverad. 
Samtalen karakteriserades också av mindre känslor och 
mindre utbyte av åsikter mellan patient och läkare (49). Ju 
större "kontroll" patienten hade i samtalet, ju mer "affekt" 
som läkare och patient uttryckte (framförallt "negativ 
affekt"), och ju mer information som läkaren gav, desto 
bättre blodtryckskontroll (diastoliskt blodtryck vid upp
följning) och också bättre subjektivt upplevd hälsa upp
nåddes. Negativ affekt i sammanhanget innebär visst mått 
av spänning, otålighet, frustration och ängslan, och bör väl 
tolkas som tecken på engagemang från läkarens och 
patientens sida (49); absolut inte som att ilska och fi entlig
het från läkarens sida skulle vara något att sträva efter. Att 
läkaren bryr sig om leder i sin tur, till ett ökat engagemang 
från patientens sida, och detta i sin tur, kan leda till ökad 
följsamhet. 

Det finns också visat att väsentliga delar i samtalet är att 
patienten med egna ord far berätta sin sjukhistoria, istället 
för att bli utfrågad samt att läkaren ger objektiv infom1a-
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tion angående tillståndet på ett förklarande sätt. D etta har 
visats kunna leda till bättre blodtryckskontroll (52). 

Ofölj'samhet - glömska eller medvetet val från 
patientens sida? 
Följsamhet eller icke följsamhet bör också betraktas utifrån 
patientens perspektiv. D et finns de som hävdar att ofölj 
samhet i de flesta fall inte beror på okunnighet eller 
glömska utan att det är ett m edvetet val sedan patienten 
utifrån sina förutsättningar och den infonnation denne har 
tillgång till vägt fördelar och nackdelar med den aktuella 
medicineringen (53) . Andra menar att patienten har möj
lighet att visa sin kontroll över sjukdomen och sin medici
nering genom att välja att inte (till alla delar) följa den 
givna ordinationen genom att reducera dosen, göra uppe
håll med medicineringen en tid, regelbundet hoppa över 
en dos och/ eller ta extra doser (39) . 

D et bästa sättet att förbättra följ samheten är ett aktivt 
samarbetsförhållande mellan läkare och patient och att man 
gemensamt arbetar fram lämplig behandlingsregim. Pati
enten m åste lära sig att uttrycka sina behov och förvänt
ningar: framförallt hur han/ hon kommer fram till sina be
slut angående terapival. Kanske ska man sluta att tala om 
compliance och istället ta sig an hur sj ukvårdspersonal skall 
kunna förstå och delta i de beslut som patienterna ändå 
redan tar angående si n medicinering (53) . 

D etta är ett radikalt annorlunda synsätt än tidigare. H ela 
compliancebegreppet bygger på patientens lydnad , i vilken 
utsträckning han följer givna råd och ordinationer. Mycket 
av det som skrivits om compliance handlar j ust om makt 
och kontroll vilket är oförenligt med en modern syn på 
patientens integritet och medbestämmande. Mycket har 
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också skrivits om olika läkern.edelsregimers och tekniska 
hjälpmedels förmåga att höja compliance. 

Att se patienten som en aktiv samarbetspartner som har 
förväntningar på hälso- och sjukvården innebär att lyssna 
och försöka förstå patientens beslut om sin behandling 
(37). 

Vårdpersonalens pedagogiska uppgift 
Även om enbart ökade kunskaper i sig inte tycks leda till 
bättre följsamhet, så behöver patienten öka sina kunskaper 
om hypertonin och medicinering för att förstå för känna 
sig delaktig. Kunskapen behövs för att nå förståelse för de 
rekommendationer som ges. Det är viktigt att läkaren 
hjälper patienten att sätta sina symptom och sin sj ukdom i 
sitt rätta sanunanhang, för att inte ge patienten en felaktig 
bild av sjukdomen och dra felaktiga slutsatser (54). 

Läkaren och annan vårdpersonal har en mycket viktig 
pedagogisk uppgift. Man har uppskattat att ungefär hälften 
av den tid som vårdpersonalen arbetar, omfattar någon typ 
av pedagogiskt arbete. D etta skulle innebära att hälso- och 
sjukvården har en lika omfattande pedagogisk verksamhet 
som hela utbildningssystemet (55). Ovan redovisade syn på 
compliance eller non-compliance som ett medvetet 
val/beteendemönster från patientens sida, förutsätter ett 
annat förhållningssätt från läkarens/sjukvårdspersonalens 
sida gentemot patienten, men också en annan syn på 
kunskap. Vi bör betrakta patientkonununikation som in
lärning. För att vi ska kunna påverka patienten, krävs att vi 
utmanar/påverkar de tankar och föreställningar som 
patienten har, och visar på att det finns ett annat sätt att 
tänka på. 
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Den största svårigheten är inte att få folk att acceptera nya 
ideer, utan att få dem att överge gamla. 
John M. Keynes. 

Kunskap och fakta är inte tillräckligt för att uppnå god 
följsamhet. Hur patienten handlar beror på dennes för
ståelse (56). Att utgå från patientens egna problem, och att 
möjliggöra erfarenhetsutbyte i mindre grupper (57) till
sammans med andra hypertonipatienter, kan motivera och 
öka förståelsen för bättre följsam.het. 

Patientutbildningen måste alltså ges en individuell ut
formning. Kunskaper kring kommunikation behöver ökas 
inom sjukvården, ett annat förhållningssätt, en annan in
ställning, kanske också måste introduceras i vården. 

En undersökning där läkare utbildades till att bli bättre 
undervisare av sina hypertonipatienter, visade att patien
terna till de specialutbildade läkarna fick större kunskaper 
om sin sjukdom, men också att de blev följsamma till be
handlingen och det viktigaste, fick en bättre kontroll av 
blodtrycket. De utbildade läkarna använde mindre tid för 
kroppsundersökning och mera tid att gå igenom medici
nering och undervisa patienterna (58). 

En ökning av patienternas kunskaper, i kombination 
med ett ökat ansvarstagande och aktivt deltagande från 
patientens sida, har visats sig ge signifikanta förbättringar i 
omhändertagandet av hypertoniker (59). Patienten måste 
också ta kunskap om konsekvenserna av bristande behand
lingsföljsamhet. 

Patient som aktiv medverkande vid terapival 
Frågan är om utbildning, inform.ation och förändrat synsätt 
räcker. Kanske vi måste vara ännu mera konkreta när det 
gäller patientens medverkan. Det finns förespråkare för att 
patienten själv skall välja sitt läkemedel (och andra tera-
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peutiska åtgärder), i sam.råd med sin doktor (60-61) . 
Patienten är med från första besöket och planerar sin 
behandling. Denne få r information om att varje individ 
påverkas olika av medicinering, vad gäller såväl effekt som 
biverkningar. Det som fungerar bra för en individ fungerar 
inte lika bra för en annan . Patienterna erbjuds att pröva 
olika läkemedel i perioder om 4-6 veckor, innan de 
bestämmer sig för vilken medicin de vill fortsätta med. Vid 
återbesöken uppmuntras patienterna att diskutera hur de 
upplever den aktuella medicinen, och man går då också 
igenom patientens egna blodtrycksmätningar utförda i 
hemm et. Mellan "prövningarna" av de olika läkem edlen 
läggs en medicinfri period på en vecka. 

Efter att ha testat 2-3 olika läkemedel få r patienten välja 
ett läkemedel att fortsätta med. 

Fördelarna att göra på detta sätt är fl era. Patienten få r 
personlig kunskap om de olika läkemedel, vilket är nöd
vä ndigt om han skall göra ett val mellan dem. För det 
andra förskj uts "kontrollen" från läkare till patient, 
patientmedverkan maximeras. Möjligheten till följsamhet 
ökar, patienten håller fast vid sin terapi . Det uppges att 
patienterna tog 95% av de ordinerade doserna vid ett så
dant förfaringssätt (61) . 

Ett sådant systematiskt utprovande av olika läkem edel är 
också av värde med tanke på att vi inte på något enkelt sätt 
kan avgöra den optimala farmakologiska terapiprincipen 
för den enskilde patienten (62) . T erapin skall individuali
sera s, det sker ändå genom "trial and error" , och om detta 
systematiseras torde detta vara en fördel. 

Ovanstående förespråkas av flera författare under senare 
år (5, 63), och utprövande bygger på " randomized trials in 
individual patients" (64) vilket kan sägas vara en klinisk 
prövning på e11 patient i klinisk praxis. 
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Praktiska råd till patienten 
Det finns en del allmänna åtgärder man kan vidta för att 
söka förbättra följsamheten, och dessa finns också med som 
en del av ovanstående, mera ambitiösa sätt att närma sig 
problematiken. 
Det är viktigt att stärka medvetandet inom sjukvården om 
problen1en med oföljsamhet och ge kunskap om de kon
sekvenser en bristande följsamhet kan :Ia. 

Läkarkontinuitet och relationen mellan läkare och 
patient spelar säkert en roll för att förbättra compliance. 

Läkemedelsvalet m åste anpassas till patienten. Behand
lingsregimen bör vara så enkel som möjligt, ett (fåtal) pre
parat, ett (rata!) dostillfållen per dygn. Klara instruktioner 
angående medicineringen, såväl i skriftlig som muntlig 
form underlättar. Om fler än ett läkemedel anses nödvän
digt, finns numera ett antal kornbinationspreparat att ta till 
som kan underlätta compliance (65). 

Följsamheten förbättras när medicinintaget anpassas efter 
patientens egen livsstil (40, 66). Råd som kan förbättra 
följsamheten: 

• Be patienten anteckna varje gång han upptäcker att han 
missat att ta sin tablett! 

• Lär patienten att själv kontrollera sitt blodtryck och be 
honom/ henne att anteckna blodtrycket (67-68)! 

• I vissa fall kan doseringshjälpmedel i form av dosett eller 
liknande vara av värde om det kombineras med infor
mation och rådgivning (40). 
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Sammanfattning 
• Sätt patienten i centrum 
• Individualisera behandlingen. 
• Öka patientens aktiva medverkan. D et är patienten som 

avgör on1 han följ er givna råd och ordinationer. 
• Ta till vara de goda behandlingsmöjligheter som 

modern farmakoterapi erbjuder. 

Nya terapiprinciper kommer att utvecklas. Ytterst är det 
dock patienten som bestämmer om behandlingen blir 
frarn.gångsrik. 
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Samtalet som slagfält 

KARIN ARONSSON 

Simmel (1 902) har påpekat hur varje grupp om tre eller 
flera personer rymmer konfliktmöjligheter som saknas i en 
dyad: en part kan vända sig mot en annan och sa mtidigt [a 

en tredje till fiende eller allierad. Eller två aktörer kan liera 
sig mot den tredje. 

Denna artikel behandlar hur konflikter och asymmetrier 
kan manifestera sig i samtal mellan två aktörer i en sådan 
flerpartsgruppering: exempelvis familjeterapi, pediatriska 
samtal eller rättegångar. Först behandlar jag kontrollen 
över samtalsarenan, därefter allianser och till sist subversiva 
sätt att hantera diskursiva angrepp. Med diskursiva angrepp 
syftar jag på olika sätt att kränka eller hota en medaktörs 
position i ett samtal. 

På flera punkter kommer min framställning att anknyta 
till Bachtin. l sin kunskapsteori utnyttja r han ofta strids
metaforik.och skriver om strid och stridsrelaterade fe no
m en: 'främmande element', 'appropriering', 'infiltration' , 
'kamp ', 'eskalering', 'övergrepp' och 'samm.ansvärjning' 
(Bakhtin, 1982). I boken om karnevalsseder diskuteras 
ingående 'detronisering' och olika sätt att neutralisera eller 
förödmjuka maktens representanter (Bachtin, 1991) . 
R1chtin arbetar utifrån en utpräglat dialogisk kunskaps
teori . All makt ses som något som konstitueras i ett dialo
giskt sammanhang. Båda parterna är direkt eller indirekt 
delaktiga i det som sker, dels genom sitt aktiva handlande, 
dels genom subversiva samtalsinsatser eller genom icke-
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insatser. I en diskurs är det icke-sagda (franska 'le non dit') 
ibland lika tungt vägande som det som faktiskt sägs. 

D etta val av teori leder till en annan syn på samtal än 
s.k. kritisk diskursteori (Fairclough, 1992), som primärt 
studerar övergrepp ell er övemukt och hur individen 
underkastas yttre omständigheter. Perspektivet skiljer sig 
också från konversationsanalys, en tradition, som har en 
sofistikerad analysapparat för turtagning i dialoger, men där 
det ofta finns en explicit målsättning att inte primärt 
studera den sociala kontexten (Schegloff, 1992). 

Data 
D enna artikel kommer att illustreras med material från 
några större datainsamlingar av ljud- och videobandade 
samtal insamlade av tema-institutionen i Linköping: 40 
rättegångar, 20 förstagångsbesök vid medicinklinik, 32 
pediatriska besök, 104 fa m.iljeterapisessioner och 48 lek
dialoger bland barn i 6- och 8-årsåldern. 

Turtagning och öppen makt över talrummet 
Makten över samtalsarenan kommer att diskuteras utifrån 
tre delvis beroende aspekter: turtagningskontroll, tolk
ningsföreträde och orkestrering. Konversationanalys hand
lar i hög utsträckning om outtalade sociala regelverk för 
hur man bygger upp vardagliga samtal, 'the turn-taking 
machine1y ' (Sacks, 1992). Vilken samtalstur följer på 
vilken? Hur ser sekvensreglerna ut och vad bestämmer 
vilken tur som kommer först och sist? Om övriga faktorer 
är desamma så ligger makten över talrummet hos den som 
kontrollerar turtagningen, hos den som har tolkningsföre
träde eller hos den som kontrollerar ämnesval eller sam
talets orkestrering. 
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Ingen samtalsstrategi är kopplad till någon typ av absolut 
makt. Makten över samtalet är alltid relativ. Någon aktör 
har mer kontroll än en annan aktör över en eller flera av 
de primära aspekterna: turtagning, tolkningsföreträde och 
orkestrering. I den typ av samtal vi har studerat i 
Linköping kan man exempelvis se att en patient i regel har 
mindre kontroll än doktorn eller terapeuten och att den 
tilltalade i en rättegång har mindre kontroll än domaren 
(Tabell 1). 

Tabell l . Öppen makt över samtalsarenan 

Aktör 
Pat* Dr Ter Till Domare 

Turtagn.ingskontroll 
Stö rst andel 
av talrunm1et 
Initial tur 
Final tur 

Tolkningsföreträde 
Ämnesval 
Ämnes byte 
Kontroll över samtals-
prenusserna 
Evalueringar 
M etalmgvistisk 
komm. 
(t.ex. sanurnmfattningar) 

Orkcstreri ng 
Fördelning av turer 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
Styrning av vem som + + + 

* 

talar med vem 
Metapragmatik + + 
(kommentarer om 'hur') 

Pat = patient; Dr = doktor; Ter = terapeut; Till = tillta.lad; 
+ = makt 

Ovan har jag prickat in hur institutionella samtal proto
typiskt gestaltar sig i Linköpings-materialen. Kontrollen 
behöver inte handla om mängden tal eller någon enkel 



66 ARONSSON 

kvantitativ kontroll. En tilltalad kan i det rättsliga sam
manhanget ibland få stort sam talsutrymme, dvs. en stor 
andel av samtalsarcnan. Talmängd och styrning behöver 
inte sammanfalla. M en sam.tidigt är det andra aktörer: 
åkla gare, domare och försvarsadvokat som kan styra själva 
samtalet. Kontrollen ligger i sista hand hos den/ de som 
styr eller har tolkningsföreträde i en specifik situation. 

Kontro1len av samtalet handlar inte bara om kontroll 
över turtagningssystem et utan också om orkestrering och 
institutionellt tolkningsföreträde. Doktorn har tolknings
företräde i det m edicinska sammanhanget, domaren i det 
rättsliga sanu11anhanget, läraren i undervisningskontcxtcn. 

Ämnesval och ämnesbyte kan styras mer eller mindre 
kraftigt. I vårt studium av rättegångar fa nn vi att andelen 
styrande frågor (s.k. 'ja/ nej 'frågor) var betydligt större i 
rättens sätt att tala vid allvarliga än vid mindre allvarliga 
brott (Adelswärd, Aronsson, Jönsson & Linel1, 1987) . 

Fördelningen av talrummet har bl.a. analyserats i forsk
ning kring pediatriska samtal (Aronsson & Rundström, 
1988; 1989). Analysen var den enklast tänkbara: vi räknade 
fram det totala antalet o rd vid varje diskurstillfalle och 
studerar därefter den totala fördelningen. Vem talade mest? 
Minst? I den pediatriska studien talade patienten (barnet), 
som förväntat minst, i snitt 8% av det totala talrunm1et. 
Doktorn talade i genomsnitt mest, 58%, och föräldern eller 
föräldrarna stod för 34% av talrurnmet. 

Doktorernas stora andel av talrunm1et kan inte på något 
oproblematiskt sätt ses som "dominans" . D et ligger delvis i 
själva samtalets natur att doktorn talar m er än övriga par
ter. Exempelvis ingår det i mottagningen inte sällan m er 
el1er mindre långa monologiska partier då doktorn måste 
förklara något medicinskt fenomen. D essa partier är sällan 
sådana att övriga parter "kämpar" om talrummet. Däremot 
är det mer intressant att studera fördelningen m ellan för-
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äldrar och barn. Det är sä rskilt intressant att vissa föräldrar, 
en "hög-kon troll grupp", står för en signifikant större 
andel (Aronsson & Rundström, 1988) . D essutom skiljer 
sig dessa föräldrar på ett antal andra sätt från lågkontroll
gruppen. D e tenderar att i högre grad ta över (appropriera 
med Bachtins ord) barnets samtalsturer, dvs. tillfallen då 
doktorn explicit vä nder sig till barnet. D essutom tillåter de 
i m.indre utsträckning att doktorn etablerar en egen kon
takt med barnet - de går in i samtalet i barnets ställe redan 
vid doktorns inledande kontaktförsök (kring barnets hälsa, 
skola , vardagsliv). Barnet fa r därmed inte möjlighet att 
svara på vardagliga frågor om exempelvis kamrater eller 
fotbollsspel. 

[1 J 1. Doktor 

2. Mamma 

3. D oktor 

4 . Josef 

5. Doktor 

6. Mamma 

7. Doktor 

8. Mamma 

9. Doktor 

10. Josef 

11. Doktor 

12. Josef 

(till Josef) Du h ar gymnastik e : [fö rstås va? 

[Mm, j a 

två gånger (i veckan. 

[Hur går det fö r dig 

å hänga med? 

Njäa det går väl rätt så skapligt. 

Det gör det. 

Det beror sej väl på vad dom gör också 
och så (.) om dom springer springtävling 
å så då är det väl inte så (.) då för han ju 
flåsa så där dant. 

Ja: 

Fast annars ~i r han nog m ed för jag brukar 
prata m ed fröken å hon säger det går väl 
bra, så . 

Ja: (.) med den va n.li g;i gymnastiken då 
tycker du att du e:: hänger m ed bra då' 

Ja: : 

Ja, eller fa r du stanna till och ta det 
lugnare? 

Ja. det h;inder v:il ibland fas t det ~i r r;irt så 
sällan. 
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Josef ;ir en astmatisk pojke på 10 år. H ans mamma tar i 
snitt över 57% av de samtalsturer som doktorn riktar till 
honom. H on tillhör gruppen "kraftfulla" hög-kontroll 
föräldrar i den pediatriska studien. \Ilen ingen av föräld
rarna behöver normalt kämpa om samta lsutryrnmct. Van
ligen fördelas talarenan ungefär son1 här, dvs. en av för
äldrarna, här manm1an, svarar i sitt barns ställe vid något 
tillfäll e (Tur 2) . Vid ett annat tillfälle kompletterar hon 
barnets svar (Tur 6). Andra gånger får barnet svara utan 
föräldraintervention (Tur 10 och 12) . D et är i våra medi
cinska samtal utomordentligt sä llsynt att någon part explicit 
protesterar mot den andres inlägg eller att man ifrågasätter 
själva premisserna för diskussionen. Explicit kamp om 
samtalsarenan förekommer inte i de aktuella institutionella 
samtalen. 

Samtalspremisserna är inte alltid desamma för olika 
aktörer (Säljö, 1991 ). I rättegångssammanhang visar det sig 
exempelvis att orutinerade personer tolkar vissa rätte
gångsrutiner som en lättare typ av tråkning, m edan åter
fallsförbrytare vet att man måste upprepa frågor från polis
förhöret (i kraft av muntlighetsprincipen; se Adelswärd, 
Aronsson & Linell, 1988). 

I Hikar-patient mottagningen kan doktorn ibland agera 
utifrån en psykosocial tolkningsrarn , medan patienten 
paradoxalt utgår från biom edicinska samtalspremisscr 
(Aronsson, Sätterlund Larsson & S~iljö, 1995). Sådana dis
krepanser när det g~iller själva samtalspremisserna leder lätt 
till misstro eller tyst motstånd från den svagare parten, men 
i de medicinska samtalen föreko nuner endast sä11an mcta
lin~~vistiska kommentarer, dvs. samtal om definitioner, om 
hur man ska sammanfatta det som har sagts, eller om vad 
någon "egentligen" menar. I ett f1erpartsmöte med kon
flikter handlar (faremot själva konflikten ofta j ust om grup
pens tolkning av "problemet" eller gruppmedlemmarnas 
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förklaringar, dvs. deras rolkning av problemets bakgrund 
(Buttny, 1990; Peyrot, 1987). Sådana ifrågasättanden före
kommer exempelvis i familjeterapi-samtalen. Inför de in
ledande frågorna kring deras "problem" hävdar samtliga 
ungdomar i undersökningen att de inte har några p roblem 
(Aronsson & Cederborg, 1996): 

(2] 1. Terapeut Hur ser du på dina problem? 

2. Lisa Jag tycker inte att jag har några problem. 

3. Terapeut Du tycker inte det' 

4. Lisa Nej. 

5. Terapeut Hur tycker du att du är' 

6. Lisa Ja, lite jobbig. 

[3] 1. Terapeut Vad är det som är problemet då? 

2. Tina (skrattar) Ja, fråga inte mig' 

3. Terapeut Vilken tycker du jag ska fråga, Tina? 

4. Tina (skrattar) Jag tror du rar fråga bägge två. 

5. Terapeut Mm. 

6. Tina Jag tror det är nog bäst så. 

Själva definitionen av situationen, tolkningsramen för det 
terapeutiska mötet, är fela ktig ur ungdomarnas perspektiv. 
Problemet definieras initialt av andra ~in problembäraren 
själv, men i flera fall visar det sig att ungdomarna under 
terapins gång bö1jar se sig själva som personer som har 
problem. Ibland blir det initiala problemet, t.ex. en ätstör
ning, synligt för problembäraren först när det i viss mån 
redan är bemästrat (Aronsson & Cederborg, 1996). 

I Ex. 3, Tur 2, ser vi också hur patienten, flickan Tina, 
fa ktiskt påbörjar viss orkestrering av samtalet, eftersom hon 
kommenterar vem som ska prata "Ja, fråga inte mig!" 
Denna typ av bidrag är ytterst ovanligt, eftersom patienten 
sällan bidrar till orkestreringen av samtalet, vare sig i 
familjeterapi elle r medicinska sa mtal. En typ av orkestering 
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gäller metapragmatiska kommentarer, dvs. konm1entarer 
kring hur något sägs, snarare än vad som sägs. Sådana 
kommentarer markerar i institutionella sammanhang en 
typ av överläge. Domaren är sannolikt den som kommer 
med fler m etapragmatiska inlägg än den tilltalade och tera
peuten fler än sin patient. M en det finns också kulturella 
aspekter på metapragmatik. Blum-Kulka (1997) har i sina 
analyser av middagssamtal ('dinner talk') i medelklass
familjer visat att det finns betydande kulturella skillnader 
mellan judisk-am.erikanska och israeliska farn.ilj er när det 
gäller andelen metapragmatiska kommentarer (den judisk
amerikanska gruppen producerade en större andel meta
pragmatiska kommentarer; middagssamtalen kunde ibland 
nästan påm.inna om. samtalsanalytiska diskussioner kring 
vem som pratade mest eller vem som inkränkte på vems 
samtalstur. .. ). M en sådant öppet smågnabb om samtals
arenan förekommer normalt sett nästan aldrig i de institu
tionella samtal som jag utgår från i detta kapitel. 

Samtal och allianser 
I föregående avsnitt har jag behandlat e tt antal mer eller 
mindre öppna sätt att kontrollera eller donunera ett samtal. 
Ofta formeras kampen om samtalet på m er dolda sätt, bl.a. 
genom. sättet att forma olika allianser. I det inledande 
stycket påpekade jag att Simmel har lyft fram att flerparts
samtal tillåter att man skapar allianser och motallianser. 
Bachtin har likaledes intresserat sig för både dold och 
öppen maktkamp i samtal. På senare tid har också 
Goffonn analyserat allianser i vardagligt sarnspcl. Han har 
därernot i första hand kartlagt dold maktkamp och dolda 
allianser; subversiva drag i samtal - hur samtal kan vara 
underminerade med dolda attacker eller hur två parter kan 
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formera sig så att en tredje part marginaliseras i samtalet 
och blir till en icke-person (Goffimn, 1. 959; 1968). 

Det finns i våra Linköpingsmaterial ett antal olika sätt att 
i samtal markera vem som är medpart och vem som är 
motpart. Samtalet är, som jag ser det, ett slagfält i så måtto 
att man inte bara går in i samtalet som medlem i en viss 
allians utan man kan under samtalets gång positionera sig 
som medpart eller motpart. Detta kan åstadkommas med 
olika typer av skratt, narrativa strategier, val av till talsform 
eller upp- eller nedgradering av talhandlingar (Tabell 2). 

Tabell 2. Allianser och diskursiva val 

Skratt 
Narration 

Skuldfördelning 

Tilltal 

Direktiv 

Återkoppling 

Med part 

Unisont skratt 
Samma poäng 
Ratifierar 
Reparerar 
Backar upp 
Allians med medpart 
Ursäkt,rä ttfard igande 
Diminuti ver, 
Du 

Ned gradering 

Minimal 

Motpart 

Solitärt skratt 
Annan poäng 
Utmanar 
Undemlinerar 
Diskvalificerar 
Allians med motpart 
Skuldbeläggning 
Invektiv 
Ni 

(distanserad artighet) 
Uppgradering 
Eskalering 
Elaborerad 

Skratt kan vara solitära eller unisona Qefferson, Sacks, & 

Schegloff, 1976). Om övriga faktorer är konstanta marke
rar unisona skratt sammanhållning eller allianser. I institu
tionella samtal tycks solitära skratt inte sällan markera 
genans eller avståndstagande. Om någon skrattar ensam i 
läkar-patient kontakten är det ganska följdenligt m.er san
nolikt patienten än doktorn. Under de pediatriska mottag
ningarna hände det mer än dubbelt så ofta att föräldern vid 
något tillfålle skrattade ensam än att doktorn gjorde det. 
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Och i en av våra terapisessioner fann vi att terapeut och 
mamma skrattade tillsammans fjorton gånger under den 
första och sista sessionen , medan tonåringen aldrig skrat
tade med (Aronsson & Cederborg, 1997) . D etta fall var 
också ett fall där klienten , tonåring, ibland kände sig 
ganska ensam (enligt våra efter-intervjuer) . 

Genom att bygga upp medpartens problembeskrivning 
eller förklaring underminerar man samtidigt motpartens 
berättelse 

Steg för steg kan man i en flerpartskontext bygga upp, 
ratifiera och backa upp en egen poäng bland annat genom 
att underminera eller punktera motståndarens poäng. I 
rättsliga sammanhang handlar själva huvudförhandlingen i 
hög grad om att sälja sin egen historia och punktera mot
ståndarsidarens version . M en liknande strider om den 
"bästa" berättelsen pågår dagligen i många andra samman
hang - som parterapi (Buttny, 1990) eller familjeterapi 
(Aronsson & Cederborg, 1994). I denna typ av terapi är 
terapeutrollen delikat. D et gäller att lyssna på ett sådant sätt 
att man inte lierar sig med någondera parten . Denna 
balansakt kan illustreras genom ett litet utdrag från en dis
kussion mellan familj eterapeut, mor och tonårsdotter kring 
rökvanor (flickans och pojkvännens rökvanor) (se också 
Aronsson & Cederborg, 1996). 

(4) 1. Manun a D et är väl inte så konstigt om vi misstänker 
det. bara för att det luktar ju rök om henne 
och då ~ir det ju [ klart man tror det. 

2. Dotter [ M en han röker ju 

3. Mamma Ja [ det är ju detjag undrar 

4. Terapeut [Röker du då Lisa? 

5. D otter [Jag sa ju att] han röker, det är v~il inte 
mitt fel att han röker. 

6. Terapeut Nej. 
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7. Dotter (till Mamman) Ska jag skita i honom bara 
för att han röker då eller bara fö r <ltt du 
tycker? 

8. Terapeut N ej 

9. Dotter f Bara säga så nu skiter jal!_ i dix 
10. M anm1a [ Du behöver väl inte säga så 

11. T erapeut M en röker d u då Lisa? 

En del av det samtalsarbete som äger rum i par- eller 
gruppterapi handlar om skuldfördelning. D en ena parten 
anklagar och den andra parten ursäktar eller rentvår sig 
(Buttny, 1990) . I detta exempel talar de olika aktö rerna i 
munnen på va randra (se markeringarna för överlappande 
tal!). Mamman uttrycker misstankar att flickan röker och 
fli ckan försöker försvara sig. Samtidigt handlar inte sam
tale t bara om flickans eventuella rökvanor utan på ett mer 
underliggande plan om hennes trovärdighet och en mer 
övergripande poäng, nämligen om man kan lite på henne. 
T erapeuten undviker att explicit inta en position i diskus
sio nen eftersom varj e uppbackning av mamman skulle 
innebära en underminering av Lisas position och omvänt. 
H o n försöker istället ställa en fråga till Lisa " M en röker du 
då Li sa?". I fallet ovan är det flickan som försöker rentvå 
sig från misstankar om rökning, m en andra gå nger är det 
mamman som fa r försvara sig mot anklagelse r från fl ickan. 

Samtalets aktö rer kan uttrycka m oraliska domar u tan att 
tillgripa explicita anklagelser. I forskning kring rättegångar 
visar det sig att om rättens representanter adresserar den 
tilltalade med 'Ni', 'herr Karlsson' eller andra artighets
former så är det sannolikt att domen blir relativt kännbar , 
m edan domen brukar bli lindrigare när de använder mer 
inform ella tilltalsformer som 'du ', 'Lars' (Adelswärd , 
A ronsson & Linell, 1988) . R ättens initiala tilltalsformer 
antyder således för den invigde hur målet kommer att gå . 
Info rmellt till tal ryc ks fungera so111 allians-skapande, medan 
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artigt tilltal fungerar som något av en distansering i relation 
till motparten. Försvarsadvokaten använder för övrigt inte 
Ni- tilltal i något enda full, medan både domare och åkla
gare utnyttar denna mer distanserade form. Distanserad 
artighet utgör således en diskursiv resurs för att markera 
allvar och distans. 

Tilltalsformen kan alltså fungera som en markör för alli
anser eller avståndstagande i ett flerpartssanu11anhang. 
Goodwin (1990) har visat hur pojka r i sin lek använder sig 
av invektiv och nedsättande e tiketteringar på ett varierat 
och uppslagsrikt sätt. Invektiv används däremot inte av 
vuxna deltagare i någon av de kontexter vi har studerat, 
dvs. mer eller mindre publika institutionella sammanhang: 
familjeterapisessioner medicinbesök, pediatriska mottag
ningar. Däremot använder sig barn av invektiv i sin rollek 
av familjeliv. I forskning kring barns rollek visar det sig att 
barn inte sällan utnyttjar invektiv, liksom en rik arsenal av 
andra diskursiva strategier (Aronsson & Thorell, 1998). I 
ett exempel från denna studie, från två skolpojkars rollek, 
kan vi se hur de använder invektiv som en av fle ra diskur
siva resurser för att trappa upp en konflikt mellan två sys
kon - en pojk- och flickdocka (samt en pappa- och 
mammadocka) : 

[5] 1. Syster Gå av min cykel (pipig röst)! 

2. Bror (xx) 

3. Syster Gå av s~iger jag (slår pojken) Gå avi Gå 
av1 Det ~i r min tur (pipig röst) Pappa, säg 
åt lillskiten! 

4. Bror Okej 

5. Pappa Gå av cykeln! 

6. Syster (cyklar, motorljud) (Skolpojkedyad 46) 



SAMTALET SOM SLAGFÄLT 75 

Flickdockan uppgraderar här sitt direktiv, dvs. sin uppmaning 
"gå av min cykel!" med hjälp av ett antal olika diskurs
strategicr: 

- repeti tion av samma imperativ (Tur 3) 
- icke-verbal handling (slår pojken, Tur 3) 
- skvaller (Tur 3) 
- invektiv ('lillskiten', Tur 3) 
- samordnat direktiv (Pappadockan hakar på och upp-

repar hennes direktiv). 

Taget var och en for sig innebär varje sådan uppgradering 
att tonen skärps mellan flickan och pojken. Det faktum att 
pappan engagerar sig innebär också en upptrappning av 
syskonkonflikten, eftersom det nu har bildats en pappa
dotter allians mot pojken (Aronsson & Thorell, 1998). 

Motstånd och subversiv kontroll 
Inom kritisk diskursteori (Fairclough, 1992; Van Dijk, 
1993) studeras olika typer av makt i samtal. Analysen gäller 
särskilt fenomen som 'dominans', 'underordning' ell er 
'förtryck'. Men utifrån en mer Goffmansk ell er Bachtinsk 
analys handlar det teoretiskt intressanta kanske ännu mer 
om dold makt än synlig makt. Vissa samtalssituationer, 
exempelvis domstolsförhör t)'nu11er ofrånkomliga makt
asymmetrier (Atkinson & Drew, 1979) . I sådana samman
hang är det ib land mer intressant att studera olika typer av 
motstånd än makten i sig (se också H eritage & Sefi, 1992) . 
Den starkare partens kontroll kan anta en subversiv form, 
m en också den svagare parten kan svara med olika typer av 
subversiva vapen. Alla stridsroller är inte glansfulla. I 
striden finns inte bara storstilade härförare utan också ett 
antal mer subversiva aktörer. Goffrnan (1968) pekar exem-



76 ARONSSON 

pelvis på olika typer av sekundär anpassning; hur exempelvis 
intagna på mentalsjukhus kan utnyttja sj ukhusrutiner for 
sina egna syften . Samhällets institutioner har också en 
uppsättning aktörer som fullgör olika typer av subversivt 
arbete, exempelvis mellanhänder (Goffö1an , 1959) . 

I studiet av läkare-patient samtal vid en medicinklinik 
visade sig motståndet bl.a. i patientens sätt att inte tala, bl.a. 
i minimal återkoppling till doktorn (Aronsson & 

Sätterlund-Larsson, 1987; Aronsson, Sätterlund Larsson & 
Säljö, 1995). 

I linje m ed tidigare resonemang om subversiv kontroll 
är det intressant att studera samtalets flerstämmighet 
(Bakhtin, 1982; 1984) eller vem som talar å vems vägnar. 
Flcrpartssamtalet rymmer en potentiell mångtydighet när 
det gäller lyssnare eller adressat, eftersom det inte all tid är 
klart vem som egentligen tilltalas. Vi har när det gäller 
fl erpartssamtal diskuterat maskerat tilltal ('veiled address') i 
pediatriska samtal (Aronsson & Rundström, 1989; och i 
familjeterapi Aronsson & Cederborg, 1996). I allergifamil
j er finns det åtskilliga kritiska frågor som handlar om 
hygien, kost och allmän livsstil. Doktorn kan ha anledning 
att exempelvis varna en astmatisk familj for umgänge med 
pälsdjur. Sådan kritik framförs inte sällan i skämtsam form 
riktad till barnet, inte till föräldern. Men uppenbart avser 
doktorn sådana gå nger att kritiken också gäller förälde rn 
och det är inte sällan just förä ldern som svarar på kritiken 
(Aronsson, 1991; Aronsson & Rundström , 1989) sorn i 
detta exem.pel med en 12-årig pojke (med eksem) och 
hans mamma. 

(6] 
Dr Så tar du klippa naglarna innan du går dit. 

Mor (Det fa r han göra 

Pat (Det fllr jag göra 
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Geno m att studera samtalsutfallct kan man komma åt vad 
som kan uppfattas som angrepp i ett samtal. I detta exem
pel kan man se att mamman verkar tolka kritiken som 
riktad mot henne (och inte primärt eller enbart mot 
pojken). 

Maskerat tilltal kan gälla både adressat och sändare. 
M amman fungerar som något av en maskerad adressat, men 
i andra fall gäller det maskerade tilltalet snarare sändaren. I 
vår forskning kring läkare-patient samtal har vi funnit att 
doktorn ofta utnyttjar en 'vi'-form som antyder att 
han/ hon företräder en större grupp än sig själv. Till en 
äldre manlig patient säger exempelvis doktorn "Du kanske 
kan ta av dig lite grann och lägga di g på britsen så ska vi 
undersöka din höft" (Aronsson & Sätterlund Larsson, 
1987). Syftningen för pronominet 'vi' i denna m ening är 
relativt öppen. Antingen åsyftas ett lokalt "samarbets-vi" 
(= 'du och jag') eller det medicinska kollektivet: 'vi' (= 'vi 

här på sjukhuset') . I båda fallen antyds en större legitimitet 
än 0111 doktorn ensam skulle undersöka höften, vilket var 
fa llet. Även ba rn har uppfattat denna speciella diskursiva 
strategi. D et stora flertalet förskolebarn (67%) och skolbarn 
som lekte doktor (88%) utnyttjade en eller flera gånger 
denna form (Aronsson & Thorell, 1998). Genom att tala 
om 'vi' i dessa situationer maskeras i viss mån talaren. Jag 
skulle vilja tala om maskerad sändare för denna typ av ano
nymisering, liksom för olika opersonliga passivkonstruk
tioner eller opersonliga pronomina 'man' . I samtliga fall 
har talaren möjlighet att hota eller kränka en motpart utan 
att helt behöva stå som personligt ansvarig Qfr. också 
Brow n & Lcvinso n, 1987: o m opersonli ga konstruktioner 
och an nat socialt fasadarbete). 

Flerpartssamtal innebär också att de aktuella aktörerna 
kan appropricra den andres samtalsturer. I ex. 1 kan vi se 
hur mamman svarar i pojkens ställe. D ärm ed tillskansar 
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hon sig ett större utrymme i samtalet. Doktorn tilltalar 
honom med 'du', men pojken blir tillfälligt en tredj e per
son 'han' i sa mtalet. Men i det aktuella fallet fortsätter 
doktorn att tala direkt till pojken (tur 3, 9, 11) trots att 
mamman positionerar honom som en tredje person genom 
att tala om 'han'. I fam.iljeterap i utnyttjar terapeuten ibland 
en frågestrategi, s. k. cirkulära frågor, där aktören i samtalet, 
exempelvis en maka, tillfrågas om makens känslor och 
tankar i dennes närvaro (se också Peräkylä (1995)). I en 
cirkulär fråga är adressaten i viss mån både den tillfrågade 
(öppen fråga) och den omtalade (dold fråga). 

M amman svarar här i viss mån som om doktorn hade 
ställt sådana cirkulära frågor. 

En annan typ av subversiv strategi i flerpartssamtal är 
delegering. M.amman i ex.1 talar som om hennes son har 
delegerat sin röst till henne. I ex. 5 ser vi hur systern i sin 
rollek de facto delegerar sin röst till pappan - han rar i 
uppgift att förmana brodern ('lillskiten ') . Återigen för~i nd
ras talarens ansvar för det sagda. Flickdockan har initierat 
en åthutning men har ändå inte fullt ansvar, eftersom det 
är pappadockan och inte hon sj älv som utformar själva 
talhandlingen. 

I rolleksexemplet har flickdockan ändå markerat sitt per
spektiv i någon mån, eftersom hon talar om "lillskiten". 
En annan typ av perspektiv-markering finner vi i olika 
typer av parodieringar. Bachtin (1982) diskuterar sådana 
reaccentueringar i samtal. Genom parodiska tonfa11 eller 
andra reaccentueringar avslöja r talaren åtskilligt om sina 
attityder både till andra samtalsdeltagare och till omtalade 
personer. Varken indirekt e1ler direkt anföring utgör 
någonsin en exakt kopia av vad som har sagts utan talaren 
smyger in mer eller m.indre försåtliga reaccentueringar 
(Bakhtin, 1984). När Lisa i ex. 4 säger "Nu så skiter jag i 
dig" parodierar hon vad hon anser att mamman försöker 
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pressa henne till. Hon talar med mammans röst i så måtto 
att hon insinuerar att det är så manm1an vill höra henne 
tala. 

I en diskussion av mentalsjukhus och andra sociala orga
nisatio ner har Goffman (1968) ana lyserat vad han kallar 
institutionens dolda liv ('underlife'). I många samtal finns 
det en öppen och en dold stridszon. När det gäller den 
dolda zonen är vapnen mer eller mindre subversiva som i 
de strategier jag har pekat ut här ovan: parodi, delegering, 
appropriering och maskerat tilltal. Samtalet kan sålunda 
vara ett stridsfalt utan att någon höjer rösten eller utnyttjar 
sig av invektiv eller andra öppna vapen. Segrar och neder
lag i vardagslivets samtal blir ibland först synliga i tystnaden 
eller det icke-sagda. Eller i vem som behandlas som en 
icke-person. 

Appendix 1. Transkriptionskonventioner 
Förlängd vokal 

(.) 
(paus) 
fetstil 
X 

[ 
( ) 

Omstart 
Hörbar paus 
Paus 
Betoning eller förhöjd volym 
Ohörbart ord 
Markerar att överlappande tal börjar 
Konm1entarer om ickeverbal kom-
munikation m.m. 



80 AllONSSON 

Referenser 
Adelswärd, V., Aronsson, K., Jönsson, L. & Linell, P. (1987). The 

unegual distribution of control in courtroom interaction, Text, 7, 
313-346. 

Adclswärd , V., Aronsson, K. & Linell, P. (1988). Discourse ofblame. 
Courtroom construction of social reality from the perspective of 
thc defendant. Semiotica, 71, 261-284. 

Aronsson, K. (1991). P ediatriska samtal och social distans. En kritisk 
diskussion av Brown & Levinsons samtalsmodell . 
Socialmedicinsk Tidskrift (nr 9-10), 438-446. 

Aronsson, K. (1998) ldentity-in- interaction and social choreography. 
Research cm Language and Social lnteraction, 31, 7 5-89. 

Aronsson, K. & Cederborg, A-C. (1994). Conarration and voice in 
family therapy. Voicing, devoicing, and orchestration. Text, 14, 
345-370. 

Aronsson, K. & Cederborg, A-C. (1996) Coming of age in family 
therapy talk. P erspective setting in multiparty problem formula
tions. Discourse Processes, 21, 191-212. 

Aronsson, K. & Cederborg, A-C. (1997). /\ love story retold. Moral 
o rder and intergenerational negotiations. Semiotica, 114, 83-110. 

Aronsson, K. & Rundström, B. (1988). Child discourse and parental 
control 111 pediatric consultations. Text, 8, 159-189. 

Aronsson, K. & Rundström, B. (1989). Cats, <logs, and sweets in the 
clinical negotiation of reality. On politeness and coherence in 
pediatric discourse. Lan)/ua.~e i11 Socicty, 18, 483- 504. 

Aronsson, K. & Sätterhmd Larsson, U. (1987). Politeness strategies and 
doctor-patient communi cation. On the social choreography of 
collaborative thinking. Journal oj Languagc and Social Psycholon, 6, 
1-27. 

Aronsson, K., S~itterlund Larsson, U & Säljö, R . (1995) Medical 
diagnosis and the micropolitics of care. In I. Markova & R . Farr 
(red.), R epresentations oj health, illncss and ltandicap. (ss. 131-144). 
Chur, Switzerland: H arwood. 

Aronsson, K. & Thorell, M . (1998). Family politics in children's play 
directives. )01a11al o.f Pragmatics, 31, 25-47. 

Atkinson,]. M. & Drew, P. (1979). Order in court. The Ol)!anisation oj 
verbal intcractio11 in judicial scttinj?S. London: Macmillan. 

Bachtin, M. (1991).Rabclais och skrattets historia. Francois Rabclais' verk 
och dc11 jolklij?a kulturen under medeltiden och rcnässa11se11. Uddevalla: 
Anthropos . 

Bakhtin, M. (1982) . The dialoj?ical imaj?inalion. Four essays by M. M. 
Bakhtin. Austin: University ofTexas Press. 



SAMTALET SOM SLAl;FÄLT 81 

Bakhtin, M. (1984). Problems oj Dostoevsky 's poetics. Manchester: 
Manchester University Press. 

Blum-Kulka, S. (1997). Dirmer talk: Cultural patterns oj socia/;i/ity and 
socialization in jamily discourse. Mahwah , New Jersey: Lawrence 
Erlbaum Associates. 

Buttny, R . (1990). Blame-account sequences in therapy. The negotia
tion of relational meanings. Semiotica, 7 8, 219- 24 7. 

Van Dij k, T. (1993). Principles of critical discourse analysis. Discoursc 
and Society, 4, 249-283. 

Drew, P . & Heritage, J. (1992). Analyzing talk at work . An introduc
tion . I P Orew & J. H eritage (red.), Talk at work . lnteraction in 
institutional settings. (sid. 3-65). Cambridge: Cambridge U niversity 
Press. 

Fairclough, N . (1992). Discourse and social change. Cambridge: Polity. 
Goffimn , E. (1959). The presentation oj selj in everyday life. N ew York: 

Ooublcday Anchor Books. 
Goffinan , E. (1968). Asylums. Essays on the social situation oj mental 

patients and other inmates. H am10ndsworth: Penguin. 
Goffimn , E . (1975). Frame analysis. H armondsworth : Penguin Books. 
Goffinan, E. (1981 ). Forms oj talk. Oxford : Basil Blackwell . 
Goodwin, M .H. (1990) He-said-she-said. Talk as social organization 

amon)! /;/ack children. Bloomington: Indiana University Press. 
Goodwin, C. & Goodwin, M. H . (1992) . Assessments and the 

construction of context. I A. Duranti & C. Good win (red .), 
Rethinkini context. Langua,{!c as an interactivc phenomcnon. (ss. 147-
189). Cambridge: Camb ridge University Press. 

Heritage, J . & Sefi , S. (1992). Dilemmas of ad vice. Aspects of the 
delivery and reception of advicc in interaction bctween health 
visitors and first- time mothers. In P . Drew & J. Heritage (1992). 
Talk al 111ork. lnteraction in institutional settings. (ss. 359-417). 
Cambridge: Cambridge University Press. 

Jefferson , G., Sacks, H. & Schegloff, E. (1 976). Some notes on 
laughing cogether. Pragmatics Microfichc, 1, Fiche 8. Department of 
Linguistics , University of Cambridge. 

McD crmott , R . P. & Tylbor, H . (1987). On the nccessity of collusion 
111 conversation. I L. Kedar (red .), Power through d1scoursc. 
(ss. 153-170;. N orwod: Ablex. 

Ochs, E. & Taylor, C. (1992). Family narrative as political acti
vity.Dismursc & Society, 3, 301-340: 

Per~ikyfa, A. (1995). AIDS counsellinx. lnstitutio11, interaction and clinical 
practicc . Cambridge: Camb ridge University Press. 

Pcyrot, M. (1987). C ircumspection in psychotherapy. Structures and 
strategies of counsclor-client interaction. Semiotica, 65, 249-268. 



82 ARONSSON 

Sacks, H . (1992). Lcctures on convcrsation. Voiumes I and Il. Edited by G. 
Jefferson. Oxford: Basil Blackwell. 

Schegloff, E. A. (1992). In another context. ln A. Duranti & C. 
Goodwin (red.) , Rethinkinx context. Lanxuaxc as an intcractivc 
phcnomenon. (ss. 193-227). Cambridge: Cambridge University 
Press. 

Simmel, G. (1902). The numbcr of mcmbcrs as detenn111ing the 
sociological form of the group lI The !1111crica11 Joumal C!f Sociolo,ey, 
8(1) 158-196. 

Säljö, R. (1991 ). Piagctian controversies, cognitive compctence, and 
assumptions about human communication. Educational Psycholoxy 
Review, 3, 117-126. 



"Do you read me - roger" 
Om Fördelat Tänkande i Fördelat 

Dynamiskt Beslutsfattande 

H ENRIK AR TMAN 

Ett mardrömsscenario 
Tänk dig en eld som tagit faste i en större byggnad som 
huserar fler hundra människor. Elden har sin bas i de lägre 
regionerna i huset. Det är natt och mörkt. Tänk dig att du 
är på ditt första uppdrag som räddningsledare. Du ska leda 
och koordinera alla personer och organisationer så att alla 
människor klarar sig oskadade och elden snabbt kan eli
mjneras för att undvika materiella skador. Vad skulle du 
göra? [paus] Det är klart du inte vet! Du har troligen inte 
erfarenhet av denna mardrömssituation. Kanske skulle du 
ringa efter förstärkning, kanske tillkalla en mer erfaren 
räddningsledare bara för att slippa ansvaret. Tyvärr det går 
inte i denna mardröm. Kanske vill du tillkalla några mer 
erfarna brandmän? Kanske skulle du börja dirigera dina 
resurser så att de i första hand rar ut människor ur bygg
naden? Sedan kanske du skulle vilja att några av dina 
brandmän skulle ta sig an brandhärden? Sedan är det nog 
tur för att kalla ambulansen om nu inte detta är gjon ... 
Polisen kanske måste nog underrättas... Kanske någon 
borde kolla ifall vi har vatten så det räcker? En person 
ringer dig på din mobil och säger "Är vid entren, balken 
brinner, behöver assistans snarast" sedan bryts samtalet. 
Vad innebär det? Vilka detaljer är det han utelämnar? Vad 
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göra? Måste man spärra av för att elden inte ska sprida sig 
eller för att det råder panik? Har förstärkningen kommit? 
Kanske är det här någonstans som. du kommer på att du 
börjar tappa räkningen på alla sina insatser. Du kanske 
börjar skriva ner. Men det tar för lång tid. Du tillkallar en 
person och ber denne vara din assistent och att den hela 
tiden endast ska skriva ner dina handlingar. En annan 
person, kommer du strax på, skulle kunna göra en grafisk 
karta över hur dina resurser är utspridda. Sedan kanske du 
behöver en underman som kan koncentrera sig på de 
skadade om nu inte ambulansen komrn.it, eller om det 
kommit så många att det även där börjar likna kaos. Din 
arbetssituation kanske mer och mer börjar likna ett kao
tiskt styrelsemöte för ett större företag, men m ed den 
centrala skillnaden att din eld sprider sig fortare än före
tagets produkter. Och av egen kraft. Du har ingen nöd
stopp. Du kan bara handla. D u är inkastad i denna hemska 
uppgift. Tar du en paus så fortsätter elden svedda väggen 
på byggnaden. Människorna skriker än lite högre. Och 
elden kan ta ytterligare ett litet grepp över situationen . 
Din enda möjl.ighet är att fördela så mycket arbete du kan 
och försöka tänka framåt för att kunna greppa situationen. 
Hur vore det att tillkalla ytterligare en räddningsledare som 
tar hand om den andra halvan av byggnaden? Eller skulle 
samarbetet kräva för mycket av dina kognitiva resurser? 
Vilka är de närmaste svaga länkarna? Går de att förutse? 
Kommer elden snart att ta sig över till en annan byggnad? 
Hur ser h uset ut angående brandsäkerhet? Hur mycket 
resurser kommer du att behöva om en timme eller två? 
etc. 

Du kan vakna ur din mardröm nu, en erfaren rädd
ningsledare har kommit och tagit över din uppgift som 
räddningsledare. Men vad var det som egentligen hände? 
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Dynamiskt beslutifattande 
Att vara räddningsledare för en större olycka är annorlunda 
mot att hantera strukturerade, statiska problem med enkla 
mål, där tid inte är en kritisk faktor och där det sällan finns 
flera personer inblandade, det är alltså helt annorlunda mot 
de situationer som kognitiv psykologi studerat i labora
torium (Orasanu & Connolly, 1993) som trots det ligger 
till grund för de flesta vetenskapliga rön om beslutsfattande 
och samarbete. När man handhar dynamiska system såsom 
den beskiivna eldsituationen ovan, flygledning, SOS
koordinering, trafikkoordinering, eller naturkatastrofer så 
kan man inte säga stopp och stanna, frys systemet jag vill 
hoppa av, utan att utsätta världen för en än större katastrof 
Elden kommer att fortsätta brinna om man inget gör, flyg
planen måste hålla viss hastighet för att inte störta och vissa 
positioner för att inte kollidera, personer i nöd måste 
snabbast möjligt få resurser för att inte förolyckas eller lida 
ytterligare, oljeolyckor måste snabbt åtgärdas för att inte 
innebära risk för någon annan etc. Visst, man kan försöka 
fördröja ytterligare händelseförlopp för att fa tid att fundera 
på hur man ska skapa kontroll över den dynamiska situa
tionen. Men man måste handla! Och uppgiften förändras 
oavsett vilken handling du utför. I alla de situationer som 
nämnts ovan så måste man även samarbeta med andra 
personer med olika kunskap, olika informationskällor, 
olika fysisk plats etc. Man kan inte hantera större dyna
nuska situationer själv för att de ofta kräver parallella 
insatser. 
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Brehmer (1992) har definierat dynamisk beslutsfattande 
som; 

• kontroll av ett system som förändras både av sig själv 
och som konsekvens av någon beslutsfattares hand
lingar 

• kräver flera beslut 
• besluten är beroende 
• kräver beslut i realtid 

Till detta tillägger Brehmer ibland även prefixet fördelat 
(fördelat dynamiskt beslutsfattande) då han vill betona att 
ingen har komplett bild av systemet och dess inbördes 
relationer. En fragmenterad bild kan dels bero på tolkan
dets villkor ( eg. förförståelse, Winograd & Flores, 1986) 
eller beroende på att systemet är för stort och komplext för 
att m an ska kunna förstå det i sin helhet och delar 
(Brehmer brukar dock betona det senare). För att uppnå 
en mer nyanserad bild behöver man samarbeta, eftersom 
det inte finns en enhetlig och fullständig representation i 
systemet (W eick & Roberts, 1993). Denna definition 
särskiljer fördelat dynamiskt beslutsfattande mot grupp
beslutsfattande där antingen all information är tillgänglig, 
eller för alla parter given samt mot sådana ledningssitua
tioner där det dynamiska systemet kan behandlas utan 
någon direkt tidspress (se Artman, 1995 för diskussion 
angående gruppsykologi och dynamiskt beslutsfattande). 

D istribuerat dynamiskt beslutsfattande har aktualiserats i 
och med mer avancerad informationsteknologi som kan 
övervaka och distribuera information inom organisationen. 
Genom informationsteknologiska hjälpmedel blir arbetet 
mer kognitivt och samarbetsinriktat menar Svenmarck & 

Brehmer (1994). Marknaden är vidare mer turbulent och 
därför måste arbetare snabbt kunna förändra produktionen 
utan att gå via traditionella beslutshierarkier, vilket gör att 
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operatörer inom processindustrin få r ta fler snabba och 
kvalificerade beslut idag än tidigare. För andra organisa
tioner, såsom räddningstjänsten och m.ilitären, har distri
buerat beslutsfattande länge varit aktuellt. Nya kornmu
nikationsm edia gör att dessa organisationer snabbare och 
mer exakt kan sprida information mellan enheter, samt att 
personer inte är lika bundna av tcmporala och spatiala be
gränsningar. M ed detta uppkommer möjligheterna att 
kontrollera och bevaka större organisationsfom1er och 
landytor. Kraven på snabba beslut ökar vilket i sin tur ger 
upphov till att man behöver distribuera uppgifter för att 
inte överbelasta en grupp eller individ. 

Fördelat dynamiskt beslutsfattande har i huvudsak tre 
problemområden: 

• Koordination mellan enheter (se Brehmer, 1992, 1991; 
Brehmer & Svenmarck, 1995), 

• Fördelning och tilldelning av resurser (se Kleinman, 
1990) 
Situationsmedvctenhet (se Klein , 1993; Endsley, 1995) 

Vi kom.mer här att betona studiet av situationsmedveten
het. Vi kommer dock att diskutera två perspektiv; dels 
geografiskt fördelad situationsmedvetenhet och dels situa
tionsmedvetenhet inom lokala grupper. Båda fallen går 
under rubriken lagsituationsmedvetenhet. 

Situationsmedvetenhet - en ny definition för ett 
nytt område 
Det är lätt att förstå att en beslutsfattare behöver ha en 
förståelse eller modell av den situation de ska kontrollera. 
Men när det gäller dynam.iska system så är det knappast så 
enkelt som att lära sig hur systemet fungerar och sedan 
applicera denna modell på verkligheten . Dels är systemet, 
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eller problemet, för stort och komplext för en individ att 
ha total kontroll över. Man kan ju knappast vara på två 
platser samtidigt ... Svårigheten att förstå alla interrelaterade 
delar i ett stort system och hur dessa påverkar helheten är 
kanske en kognitivt sett omöjlig uppgift för en individ. 
Vidare så kan man säga att oavsett om man har väl inövade 
praktiker så kan det vara problem med att förutse ett 
händelseförlopp då omständigheterna kring uppgiften kan 
förändras. Att skapa sig, eller fördela inom ett lag, en 
situationsmedvetenhet som gör det möjligt att man kan ta 
sig an akut dynamiska uppgifter är alltså ett huvudproblem 
för dynamiskt beslutsfattande. 

Situationsmedvetenhet för individer har inom kogni
tionspsykologin definierats som "perception of the ele
ments in the environment within a volume of time and 
space, the comprehension of their meaning, and the pro
jection of their status in the near future" (Endsley, 
1995:36) . Denna definition fokuserar, liksom andra defini
tioner av individuell situationsmedvetenhet (McMillan, 
Bushrn.an, Judge, 1995) på mentala processer såsom per
ception, uppmärksamhet och arbetsminne. D etta medför, i 
likhet med vad som gäller för annan kognitiv psykologi, en 
fokusering av individualism, mentalism och perceptuell 
realism (se Artman & Garbis, 1998, för en mer ingående 
kritik). Denna fokusering är inte så konstig då man be
tänker att situationsmedvetenhet som term uppkommit 
och forskats kring mest inom flygindustrin där det är 
viktigt att piloten har ett klart visuellt grundad situations
m edvetenhet (se Vidulich et. al. 1994). Dock är denna 
definition inte helt lämplig för lagsituationsmedvetenhet, 
och i synnerhet inte för arbetsgrupper där man kanske inte 
delar, eller ens överhuvudtaget har, en visuell upplevelse 
av händelseplatsen. Artman & Garbis (1998) skapade därför 
en mer konstruktionistisk definition som grundar sig på 
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socio-kulturella (Bateson , 1972; Vygotsky, 1978; Wertsch, 
1991; Hutchins, 1996) teorier snarare än mentalistiska. 
Denna definition lyder "two or more agents active 
construction of a si tuation model which is partly shared 
and partly distributed and, from which they can anticipate 
important future states in the near future ." Denna defini
tion är inte ämnad att bara kunna användas på lag
situationsmedvetenhet (se Salas, Prince, Baker & Shrestha, 
1995 för en specifik diskussion) utan även för individuell 
situationsmedvetenhet men där fokus förändras från men
tala aspekter till artefaktsmediering och gruppinteraktion. 

Uppkomsten av situationsmedvetenhet blir lite olik till 
sin karaktär beroende på om det är grupper som delar 
samma utrymme och lokal, än om det är grupper som är 
geografiskt åtskilda. Innan vi ska diskutera dessa skillnader 
och likheter och deras eventuella konsekvenser så ska vi 
kort presentera det alternativa kognitionsperspektivet som 
är utvecklat utifrån ståndpunkten att tänkande är fördelat. 
Ett huvudsyfte med dylik forskning är att skapa arbets
miljöer (organisationer, praktiker, teknologi) som stödjer 
operatörerna att skapa en så realistisk och adekvat situa
tionsmedvetenhet som möjligt. I 

Fördelat tänkande 
Inom fördelat dynamiskt beslutsfattande betyder oftast 
fördelat att man har olika fö nster, kvali tativt olika infor
mation, mot omvärlden och att man måste samordna dess 
olika informationsbaser för att kunna hantera det gemen
samma problemet. Fördelat innebär en strukturell aspekt. 
För den socio-kulturella skolan är det istället ett grund
postulat (Wertsch, 1991; H utchins, 1996); tänkandet 

M en det måste sägas att ett adekvat situationsmcdvecenhct inte auto
matiskt innebär bra beslut (Flach , 1995). 
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skapas och återskapas i interaktion mellan människor som 
använder sig av olika medierande verktyg. Vi kan åtmins
tone se hur tänkande är fördelat på tre olika sätt: 

• Mellan människor i nuet 
• Över generationer 
• Mellan människor och artefakter 

Det är inte direkt kontroversiellt att säga detta, då åtmins
tone de två första sätten, är lika mycket sunt förnuft som 
att det faktiskt pågår fler processer i individens mentala 
värld. Att människor har olika kognitiva förmågor går att 
läsa i princip alla kognitionspsykologiska böcker, och att 
det inte finns två personer med exakt samma erfarenheter 
är väl knappast något att dividera om. M en frågan är huru
vida det är sådana förmågor som determinerar olika pres
tationer, eller om den tillfälligt och interaktionellt skapade 
förståelsen lägger grund för vissa handlingar? Trots detta 
har tänkande inom vetenskapen i huvudsak (!) blivit be
gränsat till individens upplevelsevärld eller hjärna 
(Resnick, 1991). Men här handlar det om hur tänkande, 
istället för att vara en reservoar av tankar, är dynamiskt och 
förändrar sig ständigt efter omständigheter. Tänkandet 
uppkommer i interaktion m ed andra och olika medierande 
artefakter. I interaktionen så bestämmer vi objekt och 
kategorier och begränsar därmed andra tolkningar, och 
genon1 dylika perspektiv på objekt och kategorier så upp
finner vi nya, och ibland originella, tankearenor där vi 
gemensamt kan lokalisera olika tankeprocesser. Bestäm
ningen av omvärlden bestäms genom. våra unika nutida 
perspektiv och syften, konventionaliserade betydelser och 
praktiker, och den tillgång på information som våra medi
erande artefakter medger. 

Fördelat tänkande, eller distribuerad kognition, är ut
vecklat av Hutchins (1990, 1996) och beaktar hur kog-
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mt10n i grunden är fördelat m ellan individer och mellan 
individer och deras medierande artefakter. Fördelat tän
kande beskriver information som utvecklingen av repre
sentationstillstånd över rnedierande strukturer. Analys
enheten blir den socio-tekniska kopplingen m ellan indi
vider och deras artefakter, snarare än individens mentala 
förmågor. Man frångår individens mentala begränsning, till 
att studera praktiker. I radikala fall kan man till och med 
säga att individen är utbytbar, medan tänkandet är kopplat 
till det konventionaliserade tillvägagångssättet. Vad som 
gör Hutchins ansats unik i förhållande till andra teorier 
med liknande grundpostulat (se Säljö, 1996; Wertsch, 
1991 ;Suchman, 1996; Goodwin & Goodwin, 1996; Lave, 
1988; se Artman & Waern, 1995 eller Salomon, 1993 för 
översikt av olika perspektiv) är en övergripande teori , 
lånad från kognitionsvetenskapen, om beräkningsbarhet 
inom kognitiva system. Beräkningsbara modeller av tän
kandet är kända genom exempelvis N ewell & Simon 
(1972). Hutchins lånar från denna analytiska teori, men 
använder den snarast som en metafor för att studera hur 
socialt distribuerat tänkande går till genom att se på hur 
information representeras och utvecklas genom att förflyt
tas mellan olika mcdierande strukturer. Genom att an
vända denna metafor för tänkande kan man jämföra olika 
former av representationer och former av tänkande. 

I många resonemang och analytiska grepp är I-Jutchins 
teori närbesläktad med N ormans teorier och empiriska 
studier av hur individer använder artefakter (N orman, 
1988, 1993), även om Hutchins med denna teoribildning 
har fokuserat hur lag av sj ömän navigerar ett stort rn.ilitärt 
fartyg i trånga passager (Hutchins, 1990, 1993, 1996) sa mt 
hur man interagerar i flygkabiner på större flygplan 
(Hutchins, 1995, Hutchins & Klausen 1997, Hutchins & 

Palen, 1997). 
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Vi ska här fokusera dels hur tänkandet är fördelat mellan 
människor, genom vilka praktiker som grupper utvecklar 
sina tankar, samt hur olika representationsmedia påverkar 
sådant samarbete 

Fördelat tänkande mellan geografiskt skilda 
enheter 
Det är skillnad mellan att försöka åstadkomma något när 
lagmedlenunarna är på samma plats och när de är på geo
grafiskt skilda platser. Hur skapar man en överlappande 
situationsmedvetenhet när man är på olika platser och där
med har tillgång till helt olika information? För att sam
ordna gemensamma handlingar och planer, är en någor
lunda lika situationsmedvetenhet på samma hierarkiska 
nivå önskvärt, annars finns alltid risken att olika enheter 
beslutar om radikalt motsatta händelseutvecklingar och 
motverkar varandra och helheten. Vidare kan det vara av 
vikt att enheter på olika stratifieringar har ett hum om vad 
andra enh eter gör för att inte deras individuella planer ska 
vara suboptimala för helheten. Den viktigaste anledningen 
är nog dock att olika enheter måste känna till andra en
heters situation för att kunna lita på ett positivt samarbete. 
Men när det gäller geografiskt skilda enheter är det sällan 
frågan om att en fullständigt ekvivalent situationsmodell är 
önskvärd, eller möjlig. 

Låt oss gå tillbaka till scenariot där du är räddnings
ledare. Låt oss ta meddelandet från en av dina underord
nade som löd "Är vid entren, balken brinner, behöver 
assistans snarast" . Personen som har skickat detta med
delande står i eldens hetta. Han eller hon arbetar på med 
att försöka släcka men hinner också skicka iväg detta med
delande till dig under några dyrbara sekunder. Utan att de 
tekniska kommunikationshjälpmedlen överhuvudtaget för-
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ändrar informationen utan helt enkelt bara överför dem 
från en punkt till en annan så har denna sanm1anhangs
förändringen, förändrat tolkningsmöjligheterna av med
delandet Qfr. Säljö & W yndhanm, 1993, där samma pro
blem tolkas olika p.g.a. olika kontext). När meddelandet 
kommer till dig som räddningsledare så konm1er det till en 
person som är mer central i informationsnätverket och har 
ta tt meddelande från flera olika utspridda personer och 
enheter och därmed förändras den identiska informa
tionen. Från att ha varit en beskrivning av en situation, 
och en menande intentionalitet i m eddelandet, blir 
betydelsen i dina händer en fråga om att prioritera mellan 
ett flertal övergripande mål. Att omfördela resurserna, att 
koordinera enheterna är vad meddelandet betyder i dina 
händer. Besla;vningen av situationen få r ny betydelse som 
inte längre bara är en beskrivning eller förfrågan. 

Från ditt perspektiv där du står på behörigt avstånd från 
eldens lågor, kan du placera beskrivningen på en arkitekt
kopia av huset. Du kan avgöra personens position, sätta 
dennes position i relation till andra personer och deras 
resurser. Det fin ns en konflikt mellan din position som 
räddningsledare och den vädjande brandmannens önskan 
om mer resurser. Denna konflikt finns i alla hierarkiska 
system. Det är en konflikt mellan högre och lägre nivåer i 
termer av situati onsmedvetenhet. Du som en central per
son få r information från fl era olika håll och har möjlighet att 
skapa dig en mer övergripande förståelse. Medan personen 
som står på den lägre operativa nivån kommer ständigt att 
tampas med påminnelsen av de heta lågorna. Platta 
organisationer har å andra sidan svårt att skapa en över
gripande situationsmedvetenhct och därmed planera 
gemensamma handlingar, då de inte har en centraliserad 
informationscentral där information kan samordnas. Med 
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olika organisationsarkitekturer uppstår olika tidsproblem 
som har att göra med informations aktualitet och kvalitet. 

Skilda enheter kan aldrig vara säkra på att en annan en
het bearbetar information på samma sätt som de själva . 
Gem ensam formell utbildning och gemensam vokabulär 
bådar för att de olika enheterna har ungefärligt lika ut
gångspunkter. M en sociala system är dynamiska system, de 
förändras. Människor är kreativa varelser som hittar på och 
modifierar sina praktiker så att de bättre ska passa de för
hållanden man möter (Hutchins, 1995). M en det är inte 
säkert att sådana lokala förändringar konuner andra enheter 
tillkänna. De olika enheterna kan alltså skapa olika koordi
nation modeller över hur teamarbetet ska gå till (Cannon
Bowers, Salas & Converse, 1993), eller skapa egna mål 
m ed verksamheten, vilket kan resultera i att olika enheter i 
organisationen motarbetar varandra. Sådant kan givetvis bli 
allvarligt då de olika samarbetande grupperna kan tro att 
man bearbetar informationen på samma sätt inom de olika 
enheterna, och utbytet av information kan därmed bli 
missriktat eller [a oanade konsekvenser. 

Geografiskt fördelade enheter är beroende av olika tek
niska kornmunikationsmedel som strukturerar samarbetet. 
lnformationsspridning tar tid, vilket gör att den geografiskt 
fördelade alltid lever med en fördröjning i organisationen. 
O lika platser skapar en större osäkerhet om ifall med
delandet har konunit fram (p.g.a. begränsade back
channeling möjligheter) och hur meddelandet kommer att 
tolkas. Geografiskt fördelade enheter kan arbeta utan en 
annan enhets vetande till man meddelar dem detta, eller 
den ovetande enheten kan dra dessa slutsatser av händelse
utvecklingen . När en enhet väl har skickat i väg sitt med
delande så skickar man även iväg kontrollen av med
delandet. Vidare kräver olika kommunikationsmedel olika 
kommunikationspraktiker. Exempelvis så använder man 
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vid asynkron radiotrafik, ordet KOM för att tala om för 

ens adressat att man talat till punkt.2 

Vidare så finns det alltid i tekniska kommunikations
medel en teknisk struktur som påverkar hur meddelanden 
och information kan spridas . D å någon säger någonting i 
det lokala gruppen är det potentiellt tillgängligt för alla, 
den sociala strukturen kan göra att vissa personer ignorerar 
informationen, men den finns där, om än tillfalligt, för den 
som är intresserad att plocka upp den (se Heath & Luff, 
1992). När man inte är samtidigt på plats så kommer 
informationen via medier som oftast bara kan användas av 
en person i taget (elpost, telefon, fax). Dessa begräns
ningar, som så att säga, påtvingas gruppen kan endast för
ändras om man verkligen sätter sig in i de tekniska sys
temen och förändrar strukturen där. Faktum kvarstår, man 
har en ny teknisk struktur att arbeta med. Om man skulle 
välja att ha ett helt flexibelt systern. (där någo n bestämd 
förändrar efter sina behov eller rent av stokastiskt) så skulle 
man ha problem med att upprätthålla någon som helst 
stabilitet i systemet. N ågot som är lika lite ö nskvärt som ett 
system som är helt fixerat där man inte har några som helst 
möjligheter till flexibilitet (se Artman, 1997a, 1997b ; 
Stammers & Hallam, 1985 för studier angående olika 
tekniska strukturer; se Schmidt, 1991, för diskussion om 
olika organisationsformer). 

D å man hela tiden arbetar med en tidsfördröjning i 
kommunikationen och spridning av information i ett geo
grafiskt fördelat system så måste man samo rdna sina hand
lingar på ett annorlunda vis. Flera forskningsresultat har 
visat att ett av de mest centrala samordningsmeddelandena 
är att man beskriver för andra sina intentioner (se 

2 Den engelska motsvarigheten för KOM är ROGER. D ärav titeln på 
denna uppsats. 
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Brehmer, manus; Brehmer & Svenmarck, 1995). Med 
hjälp av intentioner kan man koordinera varandras hand
lingar med viss framförhållning och predicera händelse
förloppen i det dynamiska systemet. Med hjälp av inten
tion kan man skapa sig en föreställning om hur systemet 
man vill styra kommer utvecklas. Med hjälp av att tänka 
med framförhållning kan man föregå handlingarna och 
dämpa eller stoppa händelser innan de har blivit akuta 
problem. Sådana framförhållning kan man även skapa 
genom att man tolkar information från flera olika håll, och 
kan planera därefter. Detta kräver dock en hierarkisk 
organisation (som i och för sig är den vanligaste organisa
tionsformen för att kontrollera dynamiska system) så att 
planer och order alltid kommer från de personer som 
arbetar en nivå ovan. Annars finns det ju möjligheten att 
två enheter på samma hierarkiska nivå kan skapa sig olika 
bilder av systemet man vill kontrollera och planera för 
diametralt olika händelseutvecklingar. 

Genom att gruppens medlemmar har olika perspektiv på 
uppgiften och olika information om förloppet förlorar man 
den gemenskap som krävs för att man ska ha förståelse för 
andra enheters behov och krav. Vidare kan det kräva att 
gruppen måste diskutera mer för att förstå varandra, vilket 
de inte alltid har tid till. Uppgiften blir att sanunanfoga 
partiella delaspekter till en helhet som man kan fatta beslut 
utifrån. Geografisk fördel ning gör det svårare för personer 
att lära sig av varandra när man i första hand har tillgång 
till språkmedierade verktyg och inte kan se hur personer 
faktiskt tar sig för de olika handgreppen för att åstad
komma något önskvärt. Man kan ju mycket väl beskriva 
för någon hur man ska göra men verbala beskrivningar är 
sällan så detaljerade som att se någon utföra en uppgift. 
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Fördelat tänkande inom en grupp 
Huthins har i första hand diskuterat den lokala gruppen där 
man oftast kan kommunicera m ed va randra direkt utan att 
använda konununikationsmedier. Även om det i Hutchins 
(1990, 1996) finns aspekter av hur gruppmedlemmarna 
konmrnnicerar via ett slags telefoner så är personerna så 
pass nära placerade att de utan större möda och avstånd 
kan gå till varandra för att di skutera ett problem, skillnaden 
här blir mycket stor jämfört med det som beskrivits ovan 
där personerna är utspridda geografiskt och därfor måste 
förlita sig på de o lika tekniska kommu nikationsmedel de 
har tillgång till. 

Fysisk närhet skapar en möjlighet till lärande och infor
m ationsspridning genom att man kan observera hur andra 
tar sig an sina uppgifte r och skapar en redundant kunskaps 
distribution (Hutchins, 1990, 1996). För individen och för 
organisationen kan denna lärlingssituation där man följer 
och lär sig kontinuerli gt av sina mer kunniga kollegors 
uppgifter göra att organisationen hela tiden fä r en konti
nuerli g tillströmning av kunniga personer. Karriärsstegen 
fylls hela tiden på av nya asp iran ter i alla positioner. Den 
formella utbildningen bådar fö r den förs ta förståelsen av 
hur system et som man ska kontroller<l kommer reagera 
samt för hur den formella arbetsdistributionen går till, men 
sedan evolverar det lokala system et och skapar egna prak
tiker som delvis skiljer sig mot andra grupper som håll er på 
med samma saker. Men då samarbetet utvecklas lokalt så 
kan olika grupperingar komma ur fas med varandra 
(Artman , 1997a). 

Låt oss igen gå tillbaka till scenariot från inledningen. 
När du nu står där med massor av information från olika 
enheter och överför denna informati on till en arkitekt
kopia eller karta. Vad händer? Kartan blir ett materialiserat 
situationsmedvetenhet för hur de olika brandmännen och 
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enheterna är placerade och kanske till och med vad de gör. 
Du har distribuerat en del av ditt tänkande till kartan. 
Utan kartan skulle du inte haft en möjlighet att hålla all 
denna information i huvudet, inte heller hade du kunnat 
dela informationen med andra. Kartan blir inte bara ditt 
förlängda minne av branden och enheterna utan även dina 
lokala medarbetares minne. Ni kan nu utifrån kartan dis
kutera händelserna och bedöma sannolikheten för olika 
händelseförlopp gemensamt. Informationen som först kom 
till dig genom fax, e-mail eller radio, tar nu möjlighet att 
sprida sig till flera olika personer som kan planera för sina 
specifika insatser. Tänkandet inom en lokal grupp är för
delat på flera olika sätt som vi här ska diskutera separat. 

Språket som representation 

En av de mest viktiga representationsformer vi har tillgång 
till är språket. När vi säger något till någon så blir det sagda 
en representation som andra tar tolka. Språk är ingalunda 
fixa och färdiga meddelande utan de är tillstånd som måste 
tolkas för att ta mening. Många är de studier som studerar 
personer från olika kulturer eller professioner i samtal. Där 
är det upplagt för missförstånd då man kanske har olika 
tolkningar av samma ord och kanske inte uppmärksammar 
denna skillnad. De olika personerna tolkar varandras språk
liga utsagor, representationstillståndet, utifrån sina kultu
rella och professionella perspektiv och ger det därmed 
orden olika betydelse. I sammansvetsade arbetsgrupper, 
som är vårt primära intresse här, är man oftast tämligen 
överens om förbestämda betydelser av språkliga utsagor. 
Brandmännens terminologi över eldar bådar för att olika 
brandmän gör samstämmiga tolkningar, och kan kommu
nicera dem mellan varandra. M en även då gruppen har en 
gemensam och snäv förståelse av ord och fraser, samt dess 
betydelse så uppstår misstag och fel. Tekniska system kan 



"Do YOU REAi) ME - ROGER." 99 

representera fel information, man kan skriva in eller läsa 
fel, eller göra feltolkningar eller övertolka viss information 
från en informationsrikt och relevant situation. 

En intressant egenhet som man kan se i de flesta koor
dinationscentraler där operatörerna arbetar nära varandra är 
att de ofta talar rent ut utan att de direkt adresserar någon 
specifik arbetskollega (Hutchins & Klausen , 1997; H eath 
& Luff, 1992; Samun;:ay & Rogalsky, 1993). Det är ett 
ganska vanligt fenomen att människor talar högt till sig 
själv när de stöter på ett stort och svårt problem, men i 
dessa sammanhang har det andra funktionella aspekter 
också. När någon talar högt om en uppgift som han/ hon 
just nu håller på med så öppnar denne person även dör
rarna till problemet för andra personer. H elt plötsligt kan 
andra kollegor involvera sig, eller bli varse att de inte be
höver involvera sig, i det problem man har. Kollegorna 
kan dissekera ens resonemang, ge förslag till nya tanke
banor eller handlingsplaner. Språket är centralt för att 
skapa, upprätthålla, och sprida situationsmedvetenhet inom 
gruppen. 

I många fall är det höga talet en konsekvens av att ope
ratörerna faktiskt intervjuar eller diskuterar ett problem 
med någon utomstående. Även här får språket funktionell 
betydelse då övriga operatörer, genom att snappa upp delar 
av sa mtalet kan skapa sig en uppfattning, om än en mycket 
rudimentär uppfattning, om vad det är som händer och 
kan bidra till problemets lösning. Vi kallar situationen när 
någon förstår en annan persons vedermödor och vad som 
kan göras, och försöker hjälpa denne för att man uppnått 
'kognitiv empati ' (Artman & W x rn, 1998). När en assi
sterande operatör misslyckas med att uppnå kognitiv em
pati och därmed inte kan verkställa någon hj;i]p så kan det 
ra oönskade konsekvenser. I ett fall när en SOS-operatör 
inte uppmärksammar en annan operatörs vedermödor med 
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att besluta si.g för vilka resurser som borde skickas ut, blev 
konsekvensen att operatören skickade ut ett flertal 
ambulanser till en olycka som inte var så allvarlig. Detta 
var givetvis en konsekvens av osäkerhet och därmed en 
säkerhctsåtgärd. Om andra operatörer hade involverat sig 
så hade de kanske kunnat sansa sig och därmed sparat sina 
resurser till en annan incident. Men vi kan ju förstås inte 
sia om hur den specifika utvecklingen hade kunnat ut
veckla sig. En annan vanlig konsekvens av grupper som 
arbetar nära varandra och med delvis lika uppgifter är att 
de samtalar ihop sig och skapar en förståelse som alla delar 
och ingen vågar bestrida, s.k. groupthink (se ] anis, 1982). 
Närstående till misslyckande med att skapa kognitiv 
empati, och därmed groupthinks direkta motsats, är när 
gruppmedlemmarna skapar sig diametralt olika uppfattning 
om omvärlden. I ett sådant fall så blir det svårt för gruppen 
att samspråka och samarbeta då man saknar förståelse för 
varandras tillgängliga information och perspektiv och kan
ske attribuerar varandra olika uppfattningar (se Hutchins, 
1 993b för ett spännande experiment). En sådan situation 
har vi benämnt teamthink (Artman, 1997a). 

Gestikuleringar som representationer 

I tätt samarbetande grupper kan språket ibland bli ett tids
ödande och klumpigt medium. Då grupperna ofta blir så 
samspelta, kan de börja använda enklare signaler och gester 
istället, som ens gruppmedlemmar rar tolka efter bästa för
måga och med stöd av den allmänna situationen. Vi kan 
peka med våra händer, vi kan rikta blicken för att andra 
ska följa den, vi kan använda vår egen blick för att söka 
upp ny information, vi kan luta kroppen för att visa 
empati, eller för att komma näm1are något intressant men 
som är svårt att se eller för att plocka upp något, på samma 
sätt kan vi ändra ställning för att höra bättre. Alla dessa 
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rörelser är representationsformer som vi skapar med vår 
kropp och kan tolkas och ges mening, och allteftersom blir 
de välkända praktiker för gruppmedlemmarna. Heath & 
Luff (1992) visar hur en operatör sitter och knackar i bor
det och på detta vis visar sina medarbetare att han inte 
anstränger sig för att uppmärksamma på vad de håller på 
m ed. Hutchins & Palen (1997) visar hur en pilot pekar på 
en del av instrumentpanelen och talar om. en annan och på 
detta vis använder den indikativa gesten, pekandet, som 
del i kommunikationen. När vi arbetar med liknande upp
gifter och känner till de förhållanden som gäller så får så
dana rörelser betydligt mer betydelse än i vardagen när vi 
ser någon luta sig fram utan att vi känner till omständig
heterna och kanske inte har någon direkt förförståelse. På 
SOS-centralerna i Sverige är det inte ovanligt att se hur 
operatörerna vänder sig mot varandra och gestikulerar, 
istället för att tala (då de har ett samtal i luren) , eller an
vänder olika gester för att förmedla olika h~indelser. På 
samma sätt som språket bidrar detta till att upprätthålla och 
skapa ett gemensamt situationsmedvetenhet. 

När man arbetar tillsammans i små lokala grupp er så lfr 
man sig snart vilka handlingar, vilka representationsformer 
som ens kollegor skapar m ed kroppen, som är betydelse
fulla och vilka man bör beakta. Man lär sig när ens kolle
gors handlingar kan få betydelse för ens egna uppgifter 
innan de är uttryckta explicit i språket. 

Informations1eknik som representation 

Inte bara individerna utgör intressanta representations
former utan ett flertal tekniska instrument är mycket vik
tiga för att analysera tänkande och kommunikation. Det ;ir 
mycket svårt att tänka sig några funktionella arbetsaktivi
teter där man inte använder någon form av representa
tionsreknologi. Det behöver inte vara datorer för att vara 
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informationsteknik som vi lätt luras av idag. Kartan som vi 
redan har diskuterat är ett sådant exempel. På kartan trans
fom1eras information, låt säga siffrorna, till annan form och 
sammanhang. På kartan passas siffrorna in i ett koordinat 
system och far ny betydelse då siffrorna nu far ett flertal 
relationer med andra signifikanta symboler på kartan. För
hållandet mellan de olika dynamiska förhållanden mellan 
enheter som ritas in på kartan, deras förhållande till kartans 
befintliga symboler utgör sedan en perspektiv som inte kan 
ses av någon enskild person utan endast utgörs av att 
informationen har organiserats på ett specifikt sätt. 

Vi kan vidare tänka på hur ett enkelt mätinstrument 
som hastighetsmätare är fördelad kunskap. Vi skulle 
mycket väl kunna räkna ut hastigheten som vi kör i 
genom algoritmen sträckan/ tid. Istället har vi låtit en 
hastighetsmätare ta hand om denna uppgift och låter den 
presentera det för oss på ett enkelt och tydligt vis. Algo
ritmen i sig används inte längre men de mekaniska detal
j erna är kalibrerade med den algoritmen. 

Vissa artefakter är mer av lagringsverktyg. D et kan vara 
en databas som en grupp operatörer använder för att 
dokumentera vad de gör m ed ett visst ärende. Genom att 
man använder en databas och alla operatörer kan använda 
den samtidigt så kan man fördela tänkandet på andra sätt 
än man tidigare gjort utan databasen. Med en databas skri
ver varje operatör in viktiga nyckelord och detaljer som är 
centrala för ett givet ärende, sedan kan andra operatörer gå 
in och se vad den förste operatören har gjort och vad den 
senare kan bidra med. På SOS-centralerna är det viktigt att 
dessa databaser fungerar då det kan finnas fler ärenden än 
det finns operatörer (eller mer komplexa ärenden än en 
eller två operatörer klarar ensamma) med följden att det 
inte behöver vara sanmu operatör som följ er ett och 
samma ärende. Därtill kan inte SOS-operatörerna se vem 
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det är som ringer in och därmed kan man inte på förhand 
fördela samtalen så att någon person som ringer två efter
följande gånger få r tala m ed samma operatör. Sedan kan 
det ju förstås vara olika personer som ringer angående 
samma incident. Alla dessa aspekter gör att man måste 
förlita sig på att det kollektiva minnet som databasen 
innebär fungerar. Databasen i sig gör också att samspelet, 
koordinationen, förändras järn.fort med hur det skull e gå 
till utan databas. 

Gå r vi ännu ett steg i den tekniska utvecklingen kan vi 
nämna system som upptäcker och varnar operatörer, eller 
GPS sändare som alltid anger en i det närmaste exakt posi
tion på olika enheter. Vid brandbekämpning kan man 
tänka sig att man, inom en snar framtid , har datorer på 
ledningsnivå där man lägger in uppgifter om geografin, 
vädret och resurser och där en dator sedan simulerar och 
predicerar olika händelseförlopp och sedan ger ett förslag 
på handlingsplan. Det är till syverne och sidst givetvis per
sonerna i ledningen som bestämmer själva vilken plan som 
ska verkställas . Under alla omständigheter så är det 
tankekraft som är fördelad till datorerna eller artefakterna 
och sedan i samspelet mellan människa och maskin blir det 
svårt att avgöra var man kan dra gränser för tänkandet. 
T änkandet, förståelsen och betydelsen blir till i inter
aktionen. 

)} Loud and clear. Over and out" 
Dynamiskt beslutsfattande och fördelat tänkande har 
många gem ensamma aspekter. Båda forskningsfalten är en 
reaktion på den tidigare forskningens fokusering på enkla 
väldefinierade problem. Vidare har de ett gemensamt 
intresse för system som är dynamiska och där det finns fle ra 
personer och en svårfom1aliserad arbetsfördelning. Detta är 
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givetvis ingen slump då Hutchins utvecklat sin teori 
fördelat tänkande inom områden som definieras av dyna
miskt beslutsfattande. Trots det har dynamiskt besluts
fattande och distribuerad kognition haft mycket lite sam
röre. D etta har nog sina grunder i att man kommer från 
delvis olika teoretiska utgångspunkter (kognitiv psykologi 
vs . kognitiv antropologi), att man har olika analysenheter 
(individ vs. individ + verktyg) samt att man i huvudsak 
förespråkar olika forskningstradition (experimentell vs. 
fältstudier), vilket gjort att man i sökt sig till olika tid
skrifter. Nu är det dock dax att bryta denna barriär och 
kommunikationsstudier kan vara en nyckel till en sådan 
uppläsning. 

Varje tolkning görs under olika systembegränsningar, 
och det är sådana begränsningar som man måste bejaka för 
att kunna se hur man ska kunna förändra omständig
heterna och skapa nya system som stödjer skapandet av 
situationsmedvetenhet. 

Fördelat tänkande har på senare tid blivit en mycket 
populär ansats inom människa- maskin området. Med detta 
har det också spridit sig en vulgär uppfattning om att teo
rin fördelat tänkande skulle motsäga mentalt grundat 
tänkande (minne, uppmärksamhet, perception etc.). Vi har 
här fokuserat på tänkande inom grupper och hur olika 
medierande artefakter sprider information och genom att 
placera informationen i olika medier påverka gruppens 
möjligheter till tänkande . M en i hela detta nätverk av 
människor och artefakter, så finns alltid individer med sina 
individuella mentala representationer närvarande och 
tolkar de olika representationsform.erna. Hutchins förnekar 
eller ignorerar inte mentala representationer, men då de ej 
är observerbara, så försöker han förklara transformeringar 
på det mentala planet med så minimalistiska begrepp som 
möjlig, och fokuserar istället de kognitiva processer som 
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uppstår mellan människor då de koordinerar och kom
municerar sina informationer. 

För att förstå hur man kan kontrollera dynamiska system 
så är ett komrnunikationsperspektiv en mycket viktig in
gång, men som jag hoppas har framgått, så räcker inte ett 
perspektiv där man vidhåller att människor skapar och 
återskapar kunskap. Tekniska hjälpmedel behöver speciell 
uppmärksamhet och många av de aspekter som möter en 
operatör står utanför dennes kontroll att påverka, men 
påverkar samtidigt hur man kan arbeta och vilka tolk
ningar som kan göras. Operatörerna kan rationalisera, för
söka förstå, tillmäta betydelser av händelseutvecklingen 
och på andra vis skapa kunskap om hur det dynamiska 
systemet fungerar. Det finns mycket stora frihetsgrader i 
detta då det dynamiska systemet i sig är så komplext att det 
sällan finns entydiga svar. Men samtidigt kan det vara så att 
den organisation som man av historiska skäl, är ålagd att 
arbeta med gör att vissa rollkonstellationer är möjliga , 
ni.edan andra inte. Eller så kanske tekniken filtrerar eller 
påtvingar ett visst informationsflödc och informations
spridning. Vidare gör människor ett flertal misstag såsom, 
feltolkar, ser fel, missbedömmer, inte har viss grundkun
skap etc. och kan därför inte komma fram till sådana tolk
ningar man skulle vara betjänt av. Det är därför viktigt att 
undersöka i första hand de frihetsgrader som finns inom en 
organisation innan man attribuerar organisationsmed
lemmarna för stora möjligheter att skapa sin verklighet. 
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Tecken i kommunikation 
& identitet: 

Specialskolan & vardagsdeltagande 

SANGEETA BAGGA-GUPTA 

Jag kan endast existera i bestämda förhållanden till andra jag. 
(Mead, 1976, s. 126) 

Sverige var det första landet i världen som 1981 officiellt 

erkände svenskt teckenspråk (SSL1) som första språk för 
sina Döva2 m edborgare. Man kan tolka detta politiska 

Swedish Sign Language. Teckenspråk är inte internationellt. Döva och 
H örselskadade i olika länder har utvecklat olika teckenspråk, t.ex. ASL 

(American Sign Language), BSL (British Sign Language), NZSL (New 
Zealand Sign Language), mm. ASL är numera den accepterade benämning 
för der språk som Döva (och även hörande) använder i USA, och inte de 

enskilda ord som de representerar (Fjord, 1996). 
2 I den engelska inte rnacionella litteraturen har man sedan Paddon & 

Humphries (1989) använt termen deaf för att beskriva ett audiologiskt 
tillsdud och situationer dä r det orala språket och den hörande kulturen 
s:itts i centrum. Termen Deaf däremot beskriver m:inniskor som har en 
hörselneds:ittning, och cfarmed "share a 'v1sual way of knowing' and 

expenence rhe small oppressions of being de.1f in the United Stares, hut 

also self-subscribe ro bcing members ofDeaf culture" (s. 67, Fjord, 1996). 
Även om båda termerna :ir "in a state of constanr flux w1thin the deaf 
community" (ibid. s. 66) s~ används D en{ istället för dcnf för atr skilja en 

sociokulturellt perspektiv frän en mer teknisk-medicinsk förståelse av 
gruppen diiva. P~ detta sätt kan man markera när man använder ord Denf, 
att man som forskare tar avstånd från ect deficit och bristperspektiv i ert 

audiologiskt tillstånd, samtidigt som man s:itter män niskors kultur och 
spr;ikanv:inding i fokus. I den svenska litteraturen saknas dessa spr~kliga 

markeringar. Men i och med att forskningem spr.ikbruk själv återspeglar 
olika perspektiv som finm inom forskningen, v:iljer jag att anv:inda be-



erkännande som en respons på flera olika samhällsrörelser 
och röster som gjorde sig hörda under 70- talet (se t.ex. 
Hciling, 1997). Under 70-talet ifrågasatte man i Sverige 
den orala ideologins betydelse för Döva och gravt Hörsel
skadade barns språktillägnande genom eget tal och utnytt
jande av eventuella hörselrester och läppavläsning. Från 
och med mitten av 70-talet blev SSL allt mer accepterat 
och använt på olika <lövinstitutionella arenor t.ex. för
skolan och skolan. 

Samtidigt måste betonas att SSL (och andra SL) har 
existerat sorn språk långt innan forskare bötjade beskriva 
dem i lingvistiska termer och långt innan SSL fick politiskt 
erbnnande . År 1981 blev synnerligen viktigt for olika 
dövinstitutionella arenor. Ett officiellt erkännande ledde 
till att stora strukturella resurser gjordes tillgängliga, i form 
av bl.a. språkkurser3 for olika kategorier hörande (t. ex. 
lärare, förskoleperso nal, föräldrar, syskon, tolkar, mm) som 
var ·medlemmar på Dövas och Hörselskadades arenor (i 
fortsättningen kallad <lövarenor) (Bagga-Gupta & 
Domfors, 1997; i tryck). Dessa stora strukturella föränd
ringar, kopplade främst till SSL's officiella erkännande, 
legitimerar att man kan diskutera <lövarenor i pre-minoritets 
och minoritets termer m ed år 1981 som vattendelare (Bagga
Gupta & Domfors, 1997; i tryck). Här kan tilläggas att i 
och med att 90-95% av alla döva och hörselskadade barn 
är födda av hörande föräldrar, är det nästan omöjligt att 

greppen Di;v I di;11 och H iirsrlskadadc I /i1)r;c/$kndt1dc för att fö rsöka signa
lera en mer sociokulturell förs tåelse av m:inniskan och hennes kultur. 

3 Jag begdnsar inte begreppet stmkturclla r.!.<Urscr enbart till pedagogiska 

språkk urser. Teoretiskt kan begreppen mvidgas till många andra samman
hang - vardagssammanhang - d:ir l:irandet :ir en viktig men osynlig ingre
diens (se t. ex. Heath , 1983; Lave, 1988; Lave & Wenger, 1991; R ogotf, 

1990). Lärandet h:ir anses som en process d:ir deltagandet i olika gruppers 
praktik först :ir ett legitimt perifert deltagande och som sedan gradvis 
v:ixer mer i engagemang och komplexitet (Lave & Wenger, 1991). 
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uppskatta hur många döva, hörselskadade och hörande 
Svenska medborgare som använder SSL i sin vardag. Med 
flera professionella ka tegorier (lärare, tolkar, mm) som 
måste använda språket i sin vardag kan man påstå att, 
baserad på kunskap om SSL, flera hörande svenskar än 
Döva eller H örselskadade svenskar är medlemmar på olika 
dövarenor idag än under pre-minoritetsperioden (se också 
Paddons (1996) definition av "deaf community"). 

Det här kapitlet fokuserar bl.a på hur kommunikation 
och identitet hanteras och förhandlas av h/Hörselskadade4 
elever i vardagliga situationer och ostrukturerade aktivite
ter. Resten av kapi tlet är uppdelat på följande sätt: först 
lyfter jag upp betydelsen av vardagskonun unikation och 
interaktion i en människas socialisation in i en (del) kultur 
och därmed fokuseras vikten av att studera dessa vardags
aktiviteter. Sedan, inom ramen för hur Döva och 
h/ Hörselskadade elevers skolutbildning är organiserad 
under minori tetsperioden, ska jag dels lyfta fram några, i 
detta sammanhang relevanta, punkter från specialskolornas 
läroplaner (där de rör h / Hörselskadade elever) och dels 
beskriva de h/ H örselskadade elevernas integrationssitua
tion. Därefter presenteras bakgrunden till en delstudie i ett 
projekt "Hörselskadade barn flyttar in i dövskolan. "5 

Sociala samspel och kommunikativa mönster i h / Hörsel-

4 Med h /Hörscl.<.~ndadc menar jag individer vars situation ibland priiglas av 

ett teknisk-handikapperspektiv och ibland av ett sociokulturellt perspek
tiv. Se också fotnot 2. 

5 Under 1994-97 har forskare vid Stockholms Universitet och dåvarande 
Högskolan i Ö rebro, inom r.1men för ett FoU-projekt, haft möjlighet att 
följa och studera situationen för hörselklasselever (totalt 29 elever) först i 
en hörande skolmiljö och sedan i en Döv skolmiljö. Med andra ord har 

projektet haft en möjlighet att swdera samma elever (hörselklasser) först i 
en oral omgivning och sedan i en tecknande omgivning. Längre fram i 
kapitlet presenteras en analys ur delstudien som h.ir fokuserat hörsclklass
elevers ostrukturerade aktiviteter i den hö.rande skolmiljön. 
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skadade elevers vardagsaktiviteter (rast) presenteras innan 
jag slutligen tar upp integration av h/Hörselskadade elever 
i en slu tdiskussion. 

Vardagens kommunikation & praktik 

(E)veryday speech activities are in fact socializing activities, the basis 
fo r the transmission and reproduction of culture. 
(Schieffelin, 1990, s. 1) 

Konmrnnikation mellan människor är inte något som sker 
automatiskt och neutralt, där man överför betydelse och 
mening från en människa (sändare) till en annan (m.ot
tagare) . D et är via språkligt arbete i vardagens samtal som 
rnänniskor gemensamt etablerar och återskapar betydelse 
och m ening i det som sägs (Linell, 1995). "D et är med 
hjälp av det helt vardagliga samtalet som vi formas som 
individer i språkl.ig interaktion ... Samtal är grundbulten i 
den emotionella och sociala gemenskap som den primära 
socialisationen utgör och det är den kanal genom vilken vi 
lär oss uttrycka våra behov och får respons av vår omgiv
ning" (Säljö, 1997, s. 342). 

En viktig utgångspunkt för det som diskuteras här, är ett 
perspektiv på interaktion där man menar att all interaktion 
upprättas tillsammans (co-authored) av de deltagande 
aktörerna samt av omständigheterna i den kommunikativa 
situationen. Relationer mellan kognitiv teori, utbildnings
former och vardagspraktik har studerats återigen under de 
senaste 15-20 åren, och traditionella förklaringar vad gäller 
kognitiva processer har blivit urholkade (Barton, 1994; 
R esnick, Levine & Teasley, 1991; Rogoff, 1990; Säljö, 
1994). Mänsklig utveckling, enligt Rogoff (1990), handlar 
om att tillägna sig intellektuella redskap och färdigheter 
hos en bestämd kulturell grupp (community) . D ärmed är 
det o undvikligt att man "considers the role of the förmal 
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institutions of society and thc informal inte ractions of its 

members as central to the process of cognitive develop
rnent" (s. 11). 

1 mindre utsträckning studerar man individer och kog
nitiva färdigheter o ch processer som isolerade , rena och 
generaliserbara företeelser. Däremot så betraktar man kog

n itiva fårdigheter och processer som egenskap er hos indivi
der-i-interaktion inom kontexten av aktiviteter-underjörlopp 
(Bagga-Gupta, 1995; Lave, 1988; R ogoff, 1990; W ertsch , 
1998). Inom ett sådant sociokulturellt perspektiv och inom 
en situerad lärandeposition är m an inte intresserad av indi
videns egenskaper eller handlingsegenskaper. Däremot är 
m an intresserad av "characteristics of the individual-in
action" (Minick, 1985, s. 23, min kursivering) . Rogoff 
(1990) menar också att det inte är individens egenskaper 
som är det väsentligaste, utan sociokulturella aktivitets
processer, vilket involverar ett aktivt deltagande av m änni
skor i olika socialt konstruerade praktiker. 

Utifrån ett sociokulturellt resonemang är det viktigt att 
studera människors vardag och de vardagliga aktiviteter de 

skapar och därigenom själv formas av (Wertsch , 1998). 
D etta innebär att människans identitet konstitueras av 
hennes förmåga att delta och att kommunicera m ed andra . 
D å är det viktigt att studera just dessa vardagliga aktiviteter 
för att förstå hur gemensamma meningar gestaltas inom o lika 
grupper. Antropologin studerar "m eaning in terms of cul
ture ... These shared m eanings are created , continued, and 
transmitted through social interaction" Qacob, 1990, 
s. 200). Den empiri som diskuteras i andra delen av 
kapitlet har fokuserat på h / Hörselklasselevers vardags
delaktighet m ed andra (hörande) elever i institutionella 
praktiker. 
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Skolgång och läroplansinriktning för Döva & 
h/Hörselskadade - en kort orientering under 
minoritetsperioden 

Obligatorisk skolgång för döva barn bgfåstes 1889. (Sed;m dess har 

mycket) hänt vad gäller såväl statens som allmänhetens attityder till 
handikappade barn liksom inom fälten specialpedagogik och be
hovsanpassad undervisning. D e (fem Döv) skolorna har genom diverse 

beslut oc.:h lagändringar anpassats till de behov som samhället idag ser 

för undervisning av barn som på grund av ... dövhet, hörselskada, ... 

eller av andra skäl inte kan gå i grundskolan. 

(Skolverket, 1997, s. 3 & 62). 

Förskolan 

På förskolenivå har fler och fler Döva och Hörselskadade 
barn tillgång till en tecknande6 förskolemiljö. Kommu
nerna, som har huvudansvar för alla barn i förskoleåldern, 
strävar oftast efter att samla Döva och H örselskadade barn 
från flera närliggande kommuner, oftast mellan tre och fem 
gånger i veckan, i en leckenspråkig förskola där de är lokal
mässigt integrerade i en hörande förskola . På vissa platser i 
landet, och särskilt där det finns en specialskola 7 för Döva 
barn, finns ganska stora grupper Döva och H örselskadade 

6 Begrepp tecknande eller tecke11ko1111111111ikatim1 används ibland i texten istället 
för SSL, inte endast för att visa att människor i olika miljöer har o lika 
kompetens när det gäller spr:iket, utan också för att poängtera att dessa 
m:inniskor striiver ~{ter att kommunicera på ett manuellt-gesturalt sätt och 
inte på ett verbalt-mu ntligt sätt. 

7 Ben:imningen specialskola kan verka vara motsägelsefullt med tanke p:i den 

senaste l:iroplanen, Lpo 94, där hörande, h / Hörselskadade och Döva be
traktas, utifdn ett 11or11111/itets perspektiv, som mer eller mindre jämförbara 
(se avsn itt Specialsko/ans liiropla11 nedan). Benämningen Tvåsprilk(e skola fö r 
Döva och Hörselskadade kanske :ir en mer lämplig benämning såv:il uti
från de riktlinjer som ges i Lpo 94, som utifran hur skolorna är organise
rade idag. I och med att detta kapitel inte fokuserar p;i specialskolan, utan 
på hö rselklasser i en hörande skolmiljö, kommer jag i texten att anv:inda 

mig av benämningen specialskola. 
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barn i förskoleåldern, och här har man etablerat tecken
språk1~<?,aförskolo r där SSL är arbetsspråket. 

Skolgångför Döva & h!Hörselskadade 

0,2% (drygt 2100) av eleverna i grundskoleåldern är döva 
eller hörselskadade (Tvingstedt, 1993). Ca en fj ärdedel av 
dessa barn/ungdon1ar går i någon av landets fem special
skolor (Ahlström, m .fl ., 1997). D et finns ingen entydig 
inriktning för hörselskadade barns skolplacering (ibid). 
Drygt halften (ca 1100) hörselskadade barn är individuellt 
integrerade i hörande kommunala skolor i Sverige (SIH -
Del 2, 1993). M en det finns också flera barn (ca 400) som 
läser i särskilda kommunala eller statliga så kallade hörsel
klasser (ibid). Organisatoriskt kan hö rselklasserna ha olika 
hemvist, exempelvis lokalmässigt integrerade i kommunala 
grundskolor elle r integrerade i statliga specialskolor. Ytter
ligare ca 400 elever läser vid den riksgymnasiala verksam
heten för D öva (RGD) som. har fu nnits sedan 1967 och 
motsvarande verksamhet för Hörselskadade (RGH ) som 
har funnits sedan 1984. 

Specialskolans läroplan 

Alla Döva och några Hörselskadade barn i Sverige har 
tillgång till en organiserad tvåspråkig utbildning som är 
unik i världen (Bagga-Gupta & Domfors, 1997; i tryck). 

Enligt 1983 års läroplan för specialskolan8 , skull e under
visn ing i "Specialskolan för döva/ hörselskadade" ske på 
teckenspråk och svenska (med tonvikten på skriftlig 
svenska) för Döva, och svenska (tal och skrift) och 
teckenspråk för H ö rselskadade (Skolöverstyrelsen, 1983) . 
D et betyder att redan några år in i m.inoritetsperioden blev 
tvåspråkighet en målsätfl-1ing fö r samtliga fem specialskolor, 

8 I anslutning till Lgr 80. 
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som ftnns i landet. I 1983 års läroplan för specialskolor 
synliggjorde man tydligt de Hörselskadade barnens behov 
inom ram.en för specialskolorna. "Elever i specialskolan 
med sådana hörselrester, att de kan tillgodogöra sig under
visning via tal och hörsel med hjälp av tekniska hjälpmedel 
i lämplig miljö, bör om möjligt bilda egna undervisnings
grupper. Speciell uppmärksamhet bör ägnas åt dessa elevers 
behov av att använda såväl teckenspråk som det talade 
språket" (Skolöverstyrelsen, 1983, s. 13). I början av 80-
talet var det bara en specialskola (Birgittaskolan i Örebro) 
som hade samlat sina Hörselskadade elever i hörselklasser, 
först vid flera grundskolor9 för hörande och vid slutet av 
80-talet vid en hörande grundskola.10 

Den senaste läroplanen, Lpo 94, är speciell på två sätt. 
D els är den inte tydlig när det gäller de Hörselskadade 
barnens behov inom ramen för specialskolor, och dels 
omfattar den alla tre grupper av barn dvs. hörande, D öva 
och h/ Hörselskadade, på ett mer jämförbart sätt.11 Under 
senare år har specialskolorna "kommit mer i samklang med 
skolutvecklingen i största allmänhet" (SIH - Del 2, 1993, 
s. 80). D ock går elever i specialskolan (Döva och Hörsel
skadade) en tioårig utbildning i jämförelse med en nioårig 
utbildning för hörande och h/Hörselskadade barn i kom
munala skolor. Även om tvåspråkighet finns kvar som mål 

9 Dessa externa klasser hade inrättats redan i mitten av 70-talet (Bagga
Gupta, 1997a). 

10 Sedan mitten av 80-talet har kommunab hörselklasser varit lokalmässigt 
integrerade vid Kristinaskolan i Härnösand (specialskola). 

11 Implementeringen av den nya Eiropbnen Lpo 94 innebfr bl.a. att krav 
ställs på både lärare och elever när det gäller uppnåendcmål i olika ämnen. 
Vad som ~ir viktigt att poängtera här är ar.t den nya läroplanen ställer näs
tan samma krav på uppnåendemål i svenska för hörande och 
h / Hörselskadade barn (som har svenska som sitt modersmål och första 
språk i och utanför skolan) och för Döva barn (som har svenska som sitt 
andra språk i skolan). 
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för Döva barn i specialskolor så saknas en beskrivning av 
vad tvåspråkighet betyder för Hörselskadade elever idag. 

Alla fem specialskolor för Döva barn anger explicit att 
de har ett tvåspråkigt fokus, inte bara i hur de definierar sig 
själva, utan också i hur de organiserar och genomför sina 
egna lokala arbetsplaner (se Andersson , 1997a, 1997b; 
Bagga-Gupta, 1997a, 1997b; Lindhal, 1997). Medan alla 
fem skolorna kan anses vara överens om vad detta innebär 
för de Döva eleverna , är det idag tre skolor (Birgittaskolan 
i Örebro , Kristinaskolan i Härnösand och Vänerskolan i 
Vänersborg) som explicit anger vad tvåspråkighet betyder 
för de H örselskadade eleverna (se Andersson, 1997b; 
Bagga-Gupta, 1997a; Lindahl, 1997). 12 D et är dessa skolor 
som organisatoriskt har lyckats genomföra sina lokala 
arbetsplaner på ett sätt som skolorna menar gynnar hörsel
klasseleverna (ibid; se också Prop. 1998/99:105). Denna 
inriktning stöds av Prop. 1998/99:105 där det görs en tyd
lig markering som har relevans för specialskolans organi
satoriska uppbyggnad: "Specialskolorna bör, utöver under
visning på teckenspråk, anordna utbildning på svenska 
med tekniskt stöd" (kap. 6:4:1) för sina hörselskadade 
elever. 

Integrerin.g av h!Hörselskadade elever 

Både nom:.iliseringsprincipen och ideerna om integrering var en 

reaktion mot placering p;i instiwtioner och i siirskilda skolor. 

(Söder, 1988, s. 77) 

Fömekmule, amptcra11rle, integration och delaktighet /gemenskap 
anses vara de fyra steg eller perioder i den historiska ut
vecklingen av handikappfrågor i ett internationellt per-

12 Under bö1ja11 av 90- talet kunde 11 1:111 se ett skifte i och med att tre av de 
frm spccialskolorn.1 ;111ting(11 uppr:itt.1de 11y.1 eller integrerade tidigare 
11ppdtt.1dc hörsrlkl.1sser i sin egen skolmiljö (Skolverket. 1997) . 



spcktiv (SIH - D el 1, 1993). Begreppet integrering används 
oftast i institutionella sammanhang när man av ideologiska 
eller andra skäl ska placera handikappade elever. Medan 
avinstitutionalisering och integrering13 har gått hand-i
hand sedan 70-talet, 14 finns det en klar segregeringsinrikt
ning inom <lövpedagogiska sammanhang i Sverige. Segre
gationsinriktningen , enligt 1983 års läroplan för special
skolor, vilar i högsta grad på att möjliggöra en positiv 
identitetsutveckling hos eleverna. " För döva och gravt 
hörselskadade barn är det nödvändigt att få tillhöra en till
räckligt stor grupp jämnåriga, äldre, yngre och vuxna döva 
och hörselskadade, som också använder teckenspråk, så att 
de har tillgång till positiva och realistiska modeller i identi
fika tionsprocessen" (Skolöverstyrelsen, 1983, s. 12). Sam
m a inriktning betonas även i slutet av 90- talet: "D e 
särskilda behov av kommunikation och undervisning som 
döva och h örselskadade elever har är inte möjliga att möta 
i den vanliga kommunala skolan" (Prop. 1998/99: 105, 
s. 46). 

Som beskrivits ovan, har man använt sig av olika strate
gier för att organisera h/ Hörselskadade elevers skolgång: 
idag är eleverna individuellt integrerade antingen i 
hörande kommunala klasser eller i döv kommunala l 5 eller -
statliga klasser; flera H örselskadade elever är grupperade i 
hörselklasser som i sin tur är lokalintegrerade i kommunala 
eller statliga grundskolor. I pedagogiska sammanhang be
skrivs hörselskadade elever ofta i termer där elevens hör-

13 H:ir kan man t .ex. se att fo rskare som har studerat utvecklingsstörda indi

vider diskuterat olika integreri ngsnivåer dvs. fysiska , funktio nella , sociala 
och samhälleliga nivåer. 

14 I dettJ sam111anha11g spelade d en sk I ntegrauonsutredningens slutbe

t:inkande SOU 1982: 19 " Handikappade elever i det allmänna skolväsen

det" en viktigt roll. 
15 Kan nebäckskolan i Göteborg, so111 startades 1994, iir Sveriges första kom

munalstyrda skola fö r Döva och H örselskadade. 
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selnedsättning relateras till utveckling av tal och språk med 
hjälp av hörsel. Fokus läggs oftast på deras: 

behov av tekniska hjälpmedel, 1 första hand hörapparat men också av 

telcslinga och andra förstä rkningshjälpmedel. Dessut0m är de bero
ende av gynnsanuna miljöbetingelser fö r att kunna utnyttja sina hör

selrester. Den som har en lindrig eller måttlig hörselnedsättning och är 

en skicklig läppavläsare eller har god förmåga att utnyttja sina hö rsel
rester, kan klara sig bra i e tt sa mtal med en eller två p ersoner åt gå ngen . 
Blir gruppen större än e tt fåtal personer blir det betydligt svårare att 
följa med i samtalet eftersom kommunikations-strukturen blir for 

ko mplex . Hörselskadade drabbas då av vad som brukar kallas "social 
dövhet" , det vill säga den hörselskadade kan inte följa med i samtalet. 

(SIH - D el 2, 1993, s. 86-7, min kursivering; se också Tvingstedt, 
1993) . 

Medan de individuellt integrerade hörselskadade elevernas 
skolsituation har beskrivits av bl.a. Tvingstedt (1993), 16 har 

hörselklasselevernas skolsituation knappt 17 studerats förut 
(Ahlström m.fl., 1997). Tvingstedts beskrivning kan kort 
sa mmanfattas med övergripande svårigheter för hörsel
skadade elever på framföra ll t två plan: det ko111r111mikativa 
planet och det socialt-deltagande planet. Tvingstedts arbete 
lyfte r vidare upp, och förklarar därmed också varför indi
viduellt integrerade hörselskadade elever upplever sin 
skolsituatio n som påfrestande. Detta kan vara ko nsekvenser 
av en alltför stark tro på att hörselncds;ittningen (kunde 
och) kan kompenseras enbart med tekniska hjälpmedel. 

De/studiens bakgrund 
Den empiri som presenteras och diskuteras nedan har 
h;imtats från en delstudie där jag har analyserat raster och 
frilcksituationer då h / Hörselklasselever befann sig i en oral 

16 Se ocksj Norden. 111.fl. (1990) . 

17 T vingstedt (1 993) har ocks.i d elvis studerat hörselkbsselever (i hennes 
avh.111dhng ben:inms de som eicl'cr 1 .<1ir5ldd 1111tla1'1.<11i11.~.\~rupp). 
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skolmiljö, dvs. i en skola för hörande elever. O rganisa
toriskt tillhörde dessa h/ Hörselklasselever en specialskola 
för Döva och Hörselskadade men geografiskt befann de sig 
i en normalstor hörande grundskola fram till 1994 då de 
flyttade till den statliga specialskolan (i sanm1a stad). Två 
huvudfrågor styrde den del av studien l8 som presenteras 
här: "Hur ser kontakten ut mellan de hörselskadade och de 
hörande eleverna på (den hörande grundskola) , dvs. före 
flyttningen?.. . Hur sker kommunikationen mellan de 
hörselskadade eleverna, dvs. inomgruppskommunikationen 
före ... flyttningen?" (Ahlströmm.fl. , 1997, s. 7) . 

Elever19 observerades under 19 olika raster, både på 
skolgården och inne i klassrummet dvs . där h/ Hörselklass
eleverna befann sig under rasterna. Direktobservationer 
och videoinspelningar gjordes under samtliga raster. 20 

Videoinspelningarna transskriberades i sin helhet och 
kompletterades sedan m ed datakommentarer från direkt
observationerna. D et är viktigt att här poängtera att i data
korpus är det ofta oerhört svårt att se hur barnen kommu
nicerar sinsem ellan. Jag kan till exempel oftast inte urskilja 
om de använder SSL eller tecknad svenska eller en kombi
nation av SSL och tecknad svenska, och lika svårt är det att 

18 Totalt styrdes hela projektet av tio frågor (se Ahlström 111.fl., 1997). Via 
dcsktiptiva och longitudinella undersökningar har målet varit att olika 

delstudier skulle belysa dessa frågor. 
19 Elevgruppen består av 29 eleve r (10 flickor och 19 pojkar). Av dessa gick 

12 på lågstadiet (fyra i respektive årskurserna ett, två och tre; årskurs fyra 

saknades) och 17 på mellanstadiet (sex i årskurs fem; tre i årskurs sex; och 

åtta elever i årskurs sju). 
20 Data sam.lades in av Ellinor Brunnberg, forskningsassis tant vid Institu

tionen för Samhällsvetenskap, vid d~varande H ögskolan i Örebro. 
Brunnberg har vari t en del av den forskargrupp, som har haft ansvar för 
olika delstudier i projektet. Hon har konsulterats vid flera tillfällen då jag 
har analyserat datakorpus. 



TECKEN I KOMMUNIKAT ION & IDENTITET 123 

höra vad de säger (oralt) på svenska.21 Av denna anledning 
kommer jag att använda begreppen teckenkommunikation 
istället för SSL och oralkommunikation istället för svenska 
(om det inte framgår tydligt att SSL eller bara svenska an
vänds) när data från det här projektet redovisas i nästa av
snitt (se också Bagga-Gupta, 1997c). 

D etta betyder att en mikroanalys av konununikativa 
händelser under institutionella och ostrukturerade fri
tidsaktiviteter har inte gjorts. Dataanalysen har, genom ett 
fokus på tid, rum, status och sociala regler, försökt att 
strukturera och hitta mening i barnens rastaktiviteter. 
Detta genom att videoinspelningar har transkriberats. 
Fokus har varit både individer och grupper i interaktion och 
i handling. Detta för att förstå hur Hörselskadade barn 
hanterar, tillämpar och besvarar de möjligheter de har till
gång till i en situation där de är lokalmässigt integrerade i 
en oralkonununikativ hörande skolmiljö. 

D eskriptiva kategorier och underkategorier har ana lyse
rats ur det transkriberade materialet och dessa kunde senare 
konceptualiseras under tre o1ika tem.an: (1) lek, (2) språk
använding och kommunikation , och (3) identitet och 
socialt samspel (se Bagga-G upta , 1997c). Här ska jag 
huvudsakligen fokusera på två av dessa teman: konununi
kativa mönster och sociala samspelsregler. 

Socialt samspel & kommunikation under rasterna 
U nder rasterna försöker de hörselskadade22 eleverna att 
vara tillsanm1ans med andra hö rselskadade elever. D et ver
kar spela mindre roll vad man gör, det viktiga är att vara 

21 Ofta (dock inte alltid) kommunicerar barnen med en kombination av 
oral- och teckenkommunikation . 

22 l present;\tionen av empi rin ko nuner jag att c11hnrt anv:inda mig av beteck
n ingen liorsrlsktulndc (mtr Hörselskadade). 
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tillsammans med en annan hörselskadad elev. Vid fyra23 
olika tillfällen ku nde jag se att olika hörselskadade elever 
blev uteslutna eller tillbakavisade av andra hörselskadade 
elever, och då antingen lotsades den tillbakavisade till att 
fortsätta delta i aktiviteten eller så gick den tillbakavisade 
omkring i närheten av de andra hörselskadade eleverna. 
Det finns en hörselskadad yngre flicka som ibland är ensam 
under rasterna. Hon går då omkring ensam, ofta i skol
gårdens periferi , och verkar inte ha några andra att leka 
eller vara tillsammans med. 

De hörselskadade eleverna finns oftast samlade i periferin 
av skolgården under rasterna, särskilt när de är i mindre 
grupper. D e leker sällan eller tar sällan upp centrala platser 
för sina aktiviteter på skolgården. Denna periferiregel verkar 
vara en viktig strategi vid användandet av skolgårdsut
rynunet. Vid tre olika tillfällen är de hörselskadade 
eleverna tvungna att lämna sina lekplatser (om och) när 
hörande elever gör anspråk på dessa platser. Inte i någon 
av dessa potentiellt konfliktfyllda situationer protesterar de 
hörselskadade eleverna. I två av dessa situationer verkar de 
hörselskadade eleverna bli ledsna och irriterade på de 
hörande elevernas beteende. Istället för att försöka reda ut 
problemet med oral kommunikation med dessa hörande 
eleverna, börjar de kommunicera med varandra och detta 
bara m ed teckenkommunikation. Med detta utesluter de 
hörselskadade eleverna de hörande eleverna, som fortsätter 
att leka och helt ignorerar de hörselskadade eleverna, vars 
lekplats de har tagit. I en av dessa situationer gör de hör
selskadade eleverna en reträtt till sina klassrum och stannar 
där under resten av rasten. 

23 När ett beteende eller en observation beskrivs i siffror så stär antalet for 
s11111tl(e11 fall som finns i hela datamate rialet. 
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Det sociala samspelet och de hörselskadade elevernas 
strategier, vad beträffar användningen av skolgårdsut
rymmet, förändrades markant under en rast då de hörande 
eleverna inte fanns vid skolan. 24 Fyra viktiga förändrings
punkter kan noteras, när jag jämfor de hörselskadade ele
vernas vardagsbeteende under rasterna, då hörande elever, 
finns respektive inte finns vid skolan. För det första för
ändras elevernas användning av det offentliga skolgårdsut
ryrnmet och de finns nu överallt och inte bara i periferin; 
för det andra, så kommer alla elever ut från sina klassrum, 
några finns ute på skolgården fo r första och enda gången (i 
datamaterialet); för det tredje, är inte en enda elev ensam; 
och för det Gärde, så leker eleverna i grupper som är mer 
eller mindre jämnåriga, men där medlenm1ar från båda 
könen finns. Några äldre25 fli ckor syns ute på skolgården 
for första och enda gången (i datamaterialet) och de spelar 
bandy i ett hörn där annars bara hörselskadade äldre pojkar 
brukar spelar bandy. 

Hörselskadade elever använder sig av oli ka kommuni
kativa modaliteter under rasterna i en hörande skolmiljö. 
De tecknar med sina händer, använder rösten, och kombi
nerar både oralt tal och tecken for att kommunicera. Det 
är signifikant act ingen enskild elev enbart använder sig av 
ett av dessa kommunikativa sätt. Däremot väljer hörsel
klasselever att anvä nda sig av enbart teckenkommunikation 
under fyra olika omständigheter: 

2-l Som n;imms tidigare, tillhör de hörselskadade elevern.1 en sr.1rlig S1'Ccit1l
s/.:ala(iir dii1'11 /ftii r.<cf., /.:11dt1dc elever. De finns geografiskt placerade i hörsel
klasser i c11 ko1111nunal hör:111de gnllldskol.1. Båda skolorna har sina egna 
skolterminer och av rn h:indelse s:i msam.l:tdes rastd.n.1 under en d.1g d~ 
den kommunala skola men ince speci.1lskob v.1r st;ingd. 

25 P:i grund av de f:\ral elever som ing:ir i v:nJe arskurs, .rnv:inds ben:imning 
iildrc for nwllansr:1diccll'vcr (:"irskurs 5-7). och l'".~rc for Ugstadieelever ('1rs
kurs 1-.J). 
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i) om de vill utesluta hörande elever från sina diskus
sioner (t.ex. i konfliktsituationer; se ovan); 

ii) om de själva står på avstånd från varandra (t.ex. när de 
kastar boll till varandra); 

iii) när fyra eller fler elever är inblandade i någon lek; 
och, 

iv) när äldre pojkar deltar i lagspel (t.ex. bandy). 

Ljudnivån på skolgården under rasterna kan i någon mån 
förklara punkterna ii), iii) och iv). Dock kan man söka en 
annan förklaring speciellt när det gäller punkt iv). Yngre 
hörselskadade pojkar använder sig av mycket mindre teck
enkommunikation när de deltar i lagspel på samma skol
gård och äldre hörselklasselever (inte bara pojkar) tecknar 
mer när de kommunicerar med varandra även i mer tysta 
lokaler (t.ex. inne i klassrununen under rasterna och även 
under lektioner26). Dessa äldre elever använder SSL när de 
befinner sig inne i klassrummen under rasterna där ljud
nivån inte tillåter oral kommunikation (t.ex. när någon 
lyssnar på hög musik). En intressant förklaring som man 
kan fundera över, för att förstå varför äldre elever föredrar 
att använda sig av teckenkommunikation med varandra, är 
att äldre hörselklasselever kanske behärskar SSL bättre och 
kanske har en mer utvecklad tvåspråkig identitet än de 
yngre. 

T eckenkommunikation underlättar samtal mellan dessa 
elever på flera olika sätt, särskilt on1 omgivningens ljud 
upplevs som störande. M en att äldre elever gärna använder 
sig av teckenkommunikation under icke-lektionstid visar 
också att de både kan och vill vara tvåspråkiga. Detta faktum 
är betydelsefullt inte bara för hur de ser på sig själva, utan 
även för hur andra elever och vuxna i omgivningen rea
gerar på hur de hörselskadade eleverna kan och vill kom-

26 Se t.ex. Ahlström, 1997. 
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municera . T.ex. om andra (hörande) skolkamrater inte 
behärskar teckenkommunikation , så kan man föreställa sig 
vilka val hörselklasselever har att delta i (hörande) jämnåri
gas lekar och aktiviteter under rasterna. Detta är ett av de 
viktigaste syftena med integration, d vs. att exponera hörsel
skadade elever och göra dem delaktiga i hörande jämn
årigas normala aktiviteter. 

M en deltar hö rselskadade och hörande elever över
huvudtaget i varandras rastaktivitcter? Och när de gör det, 
hur ser då dessa aktiviteter ut? Hur ser gruppdynamiken ut 
såväl mellan de här två grupperna som inom gruppen hör
selskadade elever? Vilka strategier använder sig hörselska
dade elever av för att upprätthålla och delta i gruppaktivi
teter? 

Som nämnts ovan, leker oftast hö rselklasselever (eller är 
tillsammans) med andra hörselklasselever. Ofta är sådana 
grupper ålders- och könsblandade. När hörselklasselever 
leker i könssegregerade grupper eller med andra i samma 
ålder, är gruppstorleken oftast fyra eller fä rre än fyra . Som 
nämnts ovan, förekommer teckenkommunikation oftare 
när gruppsammansättningen av elever är fyra eller fler. Även 
om man kan järn.fora dessa elevers gruppsammansättning, 
lekstruktur, mm med hörande elevers lek (och dra viktiga 
slutsatser), kan det vara mer betydelsefullt att j ärn.föra om 
och hur hörselklasselevers lekbeteende ändras under rasterna 

efter att de flyttat till en teckenspråkig skolmiljö .27 
Man kan bara hitta sju olika tillfallen där hörande och 

hörselskadade elever deltar i sanu11a aktiviteter. De första 
två av dessa är aktiviteter som kan kallas lek med fast ute
materiel dvs. gungor, ru tschbanor, nm1 (se Bagga-Gupta, 
1997c). H är finns det o fta ingen öppen kontakt mellan 

27 Data från denna del ~v projektet är nu under bearbetning (Brnnnberg, 
Örebro Universitet). 
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elever från de två grupperna och det fasta utematerielet är 
den sammanbindande faktorn och lekens fokus. Under de 
två andra tillfällena deltar hörande och hörselskadade poj
kar (åldersblandade grupper) i samma aktiviteter, här 
bandyspel. Vid båda tillfällena spelar hörande pojkar mot de 
hörselskadade pojkarna. Det vill säga, hörselstatus blir en 
klar markering i hur man organiserar sig för att delta i 
lagspel. En osynlig hörselnedsättning omvandlas eller han
teras av barnen som en viktig identitetsbärande markör i 
en lek under rasten. Vid båda dessa tillfällen är ljudnivån 
hög och de hörselskadade pojkarna använder sig av både 
teckenkommunikation och av oralkommunikation. 

Det är signifikant att det i datamaterialet inte finns ett 
enda tillfälle där hörande och hörselskadade elever leker 
tillsammans i aktiviteter som involverar uteleksaker, dvs. 
bollar (med ett undantag - se nästa stycke), tennis, styltor, 
mm. D essa uteleksaker, till skillnad från fasta uteleksaker, 
kanske generellt bygger på någon slags aktivt kommunika
tion från deltagarna, åtminstone i uppbyggnadsfasen. Hör
selskadade elever leker ofta i mindre grupper (fyra eller 
färre) när de leker m ed dessa uteleksaker. I mindre grupper 
använder sig hörselklasselever av teckenkommunikation 
när de är involverade i aktiviteter där de måste stå långt 
ifrån varandra. Man kan fundera över om hörselskadade 
elevers språkbehov kan vara en förklaring till varför 
hörande elever nästan ;ildrig finns med i hörselskadade 
elevers aktiviteter. Är det så att en fungerande tecken
kommunikation är en grundläggande förutsättning för att 
uppnå en basal nivå av social integration? 

D et femte exemplet där hörselskadade och hörande ele
ver deltar i samma rastaktivitet handlar om en bollek där 
mellan sj u och tio hörselskadade elever (ålders- och köns
blandade) står i en ring och kastar en stor boll till någon 
annan i ringen. Bollen skall tas upp efter att den har studsat 
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en enda gång. Om mottagaren missar bollen blir han /hon 
utesluten och ska vänta i en kö. Samtidigt kommer den 
första eleven i kön tillbaka till ringen. Det är de hörsel
skadade eleverna som har initierat spelet och efter ca sex 
minuter ansluter sig två äldre hörande elever till den hör
selskadade gruppen. Inte heller denna gång går det att se 
någon öppen kommunikation som leder till att de hörande 
eleverna ansluter sig till det pågående spelet. De står bara 
plötsligt i kön och sedan deltar de i spelet. Dock ser man 
ett märkligt beteende hos dessa två hörande pojkar under 
den tid de deltar i spelet. D e står med sina händer i jeans
fi cko rna hela tiden anda till dess att de behöver sina händer 
för att antingen ta upp bollen eller kasta den vidare! Även 
om de hörselskadade eleverna använder en hel del o ral
konm1L111ikatio1128 under spelet, så kan man undra över 
den symboliska betydelsen av att de hörande pojkarna 
döljer sina händer i ett spel där man ska använda sina hän
der. Man kan undra om detta beteende kan vara relaterat 
till ett (omedvetet) behov av att markera sin icke-SSL 
kompetens på e tt synligt sätt eller en ovilja att delta i 
någon som helst kommunikation m ed händerna. D etta 
beteende kan ses som en identitetsmarkö r inför de hörande 
pojkarna , p;\ sa mma sätt som hörselstatus är e tt sätt att 
organisera sig när hörande och hörselskadade pojkar deltar 
i bandyspel (se ovan). D å kan man verkligen undra om det 
bara är kommunikativ kompetens eller om det kan också 
vara andra orsaker (t.ex. en tillhörighetsfråga) till varför 
hö rande elever nästan aldrig deltar i hörselklasselevernas 
aktiviteter. En organ isatorisk uppdelning av skolelever i 
hörande och hörselklasser (eller andra typer av uppdel
ningar) signalerar i sig en viss tillhörighet som borde pro
blematiseras mer för att b~ittre fö rstå de möjligheter och 

28 Dl' anv.inder trrkenkommumkanon ocks:i. 
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begränsningar som kan skapas i integrerade och segrege
rade skolmiljöer. 

D en SJatte exemplet från rastobservationerna, där 
hörande och hörselskadade elever på något sätt är tillsam
mans, handlar om en kort (56 sekunder) anslutning av en 
äldre hörselskadad pojke till en större grupp (könsblandad) 
äldre hörande elever som står samlade på skolgården. Den 
hörselskadade eleven ansluter sig till gruppen direkt efter 
att han konm1er ut från sin klassrumsbyggnad. Strax efter 
dyker en annan klasskamrat upp (hörselskadad pojke) och 
de två springer iväg till ett av skolgårdens hörn. D et före
kommer lite oralkommunikation mellan den första hör
selskadade eleven och de två hörande eleverna från den 
större gruppen (oförståelig i det inspelade materialet). 

Det sista (och sjunde) exemplet från rastobservationerna, 
där hörande och hörselskadade elever på något sätt är till
sammans, kännetecknas av tillbakavisandet av en hörsel
skadad elev som försöker ansluta sig, först till en aktivitet 
där två hörselskadade jämnåriga leker med styltor, och 
sedan till ett bandyspel där hörande jämnåriga deltar. Den 
hörselskadade eleven försöker stå på styltor och båda hans 
försök att delta i de andras aktiviteter tillbakavisas. Efter att 
ha misslyckats med att leka med de hörselskadade jämn
åriga, kastar han en av sina stylto r in i bandymålet för att 
(försöka ?) få kontakt med de hörande j ämnåriga pojkarna. 
Dock kastas styltorna ut ur målet och bandyspelet fo rtsätter 
ostört. D et fö rekommer ingen annan kommunikation 
m ellan den hörselskadade eleven och de hörande j~i mn
åriga. 

D e få tali ga fall då hörande och hörselskadade eleverna 
överhuvudtaget deltar tillsammans i någon aktivitet på ett 
eller annat sätt under rasterna i en hörande skolmiljö, är 
talande for hur integrationen kan fungera i elevernas var
dag. D e ~ildre hörselskadade eleverna, särskilt de äldre 
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flickorna, tillbringar ofta rasterna i sina klassrum. N ågra 
äldre hö rselskadade flickor kommer ut på skolgården en 
enda gång (se ovan). H är kan man åter fråga sig om det är 
så att de äldre hörselskadade eleverna har hunnit utveckla 
en mer tvåspråkig identitet och / eller om de känner sig 
misslyckade i sin oral/sociala kontakt med sina hörande 
j ämnåriga och därför ansluter sig (mer och mer) till andra 
hörselskadade och (mer och mer) stannar inne i sina klass
ru m under rasterna. 

Slutdiskussion: Sociokommunikativ praktik -
Hörselklasselevers delaktighet på pedagogiska 
arenor 

D e viktigaste soc iala omständigheterna och förutslittningarna fö r att ett 

jag ska kunna uppstå är språke t (ko111111unikation), det vill säga använ
dandet av symboler, liksom leken och spelet. 
(Göthlund, 1997, s. 57, min k ursivering) 

I det här kapitlet har j ag delvis lyft upp metodologiska och 
teoretiska betydelser av att studera vardagskommunikation 
och -aktiviteter. Vidare har jag presenterat, inom ramen 
för Döva och h / H örsclskadade elevers skolutbildning 
under minoritetsperioden, några kritiska analytiska punkter 
utifrån specialskolornas läroplaner i anslutning till Lgr 80 
och Lpo 94. En beskrivning av de h/ H örselskadade ele
vernas integracionssituation har också presenterats. Kapitlet 
har utifrån ett empiriskt material också presenterat kom
munikativa och interaktiva mönster under raster från en 
skolmiljö <.far en majoritet av eleverna är hör;mde, och där 
det går 29 h/ Hörselskadade elever i egna hörselklasser. D et 
;ir framfö rallt under rasterna och ute på skolgå rden som det 
finns en potential för hörande och h/ Hörselskadade elever 
att tdffas och umg<'is. Dvs. det ;ir föimst på skolgården som 
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integration kan förverkligas. Utan att på något sätt göra 
anspråk på att vara representativa, kan de 19 rasterna, som 
ligger till grund för den här delstudien i projektet 
"H örselskadade barn i <lövskolan," ändå ligga till grund för 
att dra viktiga slutsatser om hur integrationsmönster kan se 
ut och även väcka viktiga tankar. 

I detta datamaterial kan man tydligt se att interaktion 
mellan de två studerande grupperna nästan aldrig före
kommer, och när interaktion förekommer, så finns det 
intressanta mönster som kan förstås ur en mer etnisk eller 
grupp-identitetsnivå (se Grushkin, 1997). D et verkar vara så 
att såväl de hörande som de Hörselskadade grupperna 
undviker kontakt med varandra under raster och när kon
takten tas upp mellan grupperna så är det antingen på 
grund av en konfliktartad situation eller så är det en kon
takt med väldigt lite språklig kommunikation inblandad. 
Man kan också dra en klar slutsats att de H örselskadade 
eleverna har en underordnad position åtminstone på skol
gården och under rasterna när deras hörande skolkamrater 
finns där. Som nämnts , är situationen helt annorlunda när 
de hörande skoleleverna är borta. Detta är kanske en av de 
mest anmärkningsvärda resultaten i den här studien. De 
fyra förändringspunkter som kan noteras i Hörselklass
elevers vardagsbeteende i denna del av datamaterialet då de 
hörande eleverna var lediga, kan tolkas som att de hörande 
eleverna är hämmande för Hörselklasselevernas sociala 
(rast)tillvaro. Återigen vill jag markera att organisatoriska 
uppdelningar (ell er sammansättningar) i sig kan leda till 
begränsningar och möjligheter till skilda identitetsprojekt. 
D etta borde sättas mer i fokus för att kunna problematisera 
det som kan skapas i t.cx. integregade eller segregerade 
skoln1iljörer. 
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Men vilka mönster finns i de Hörselskadade elevernas 
organisering av sig själva dvs. i inomgruppsaktiviteter? 
Som nämnts ovan, deltar de ofta i ålders- och könsblan
dade lekar och det är en förutsättning för att det ska kunna 
bli många deltagande i den (etniska) gruppen. I och med 
att endast 29 Hörselskadade elever finns i skolan, är det 
förståeligt varför de oftast deltar i ålders- och könsblandade 
aktiviteter. Man kan också konstatera att de H örselskadade 
eleverna , kanske på grund av att de är så få, inte har någon 
särskilt utvecklad strategi eller möjlighet att göra något 
annat, när de blir uteslutna eller tillbakavisade av andra 
Hörselskadade elever. 

De kommunikativa mönster som finns under Hörsel
skadade elevers rastaktiviteter spelar en viss roll i hur 
medlemskap i olika gruppaktiviteter hanteras av såväl de 
H örselskadade eleverna som av deras hörande skolkam
rater. Att äldre Hörselklasselever föredrar att använda sig 
av teckenkommunikation kan ha en förklaring i att de 
behärskar SSL bättre men också i att de har hunnit ut
veckla en mer tvåspråkig identitet. 29 Med det sistnämnda 
m enar jag att Hörselklasseleverna, genom sin vardagliga 
rastinteraktion och sina upprepade misslyckanden att upp
rätthålla kommunikation med de hörande eleverna, har 
blivit mer sammanhållna och bekräftade som en egen grupp. 
Det är kanske därför som en osynlig hö rselnedsättning 
han teras på skolgården som en viktig markeri ng i hur man 
organiserar sig fö r att inte endast delta i olika lagspel, utan 
också för att överhuvudtaget initiera och upprätthålla en 
aktivitet under rasten . D et är i interaktion m ed andra och 
på det sociala planet som vi blir bekräftade som individer 
och som medlenu11ar i en grupp. Utifrån ett sådant synsätt 

29 Detta resonemang stiimmcr viil med Tvingstedts (1993) resultat d iir hon 
menar .Ht av hörselskadade b.1m som :ir individuellt integrerade , är de 
yngre mer socialt integrerad :in de :ildre . 
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är det inte konstigt att det bara finns sju tillfällen i hela 
datamateriale t där hörande och H örselklasselever deltar i 
samma aktivitet. 

Något som framstår som oroväckande är Hörselklass
elevernas underordnade situation på skolgården. D en ana
lys som har presenterats här visar ingen större grad av 
integration. Om integrationsmålet är att göra hörselklass
elever delaktiga i de hörande elevernas aktiviteter, så syns 
knappt någon (åtminstone inte i vardagliga rastaktiviteter) 
sådan delaktighet. Organisatoriskt verkar det vara så att 
man, trots det forskning hittills visat, 30 fortfarande indelar 
elever efter deras hörselstatus, och inte efter elevernas kom
munikativa behov. D en negativa formuleringen i Skollagen 
(3 kap 3§) beträffande hörselskadade elevers skolplikt och 

motsvarande rätt till utbildning betonar också hörselstatus 
som sorteringskriterie: "Barn som inte kan gå i grundskolan 
eller sä rskolan därför att de är .. . hörselskadade ... skall tas 
emot i specialskolan" (Lag 1995:1248, min kursivering) . 
Även om SIH (Del 2, 1993) betonar att hö rselnedsättning 
leder till att "komm.unikationsstrukturen blir för komplex" 
när en hörselskadad person samtalar m ed fl er än "en eller 
två personer åt gången" och att då "drabbas" den hörsel
skadade av "social dövhet"31, så befinner sig de flesta hör
selklasser fortfarande i hörande (oralkommunikativa) skol
miljöer. 

Analysen av den sociokommunikativa praktiken som 
pågår under raster och som bygger skolans raster visar, 
precis som Tvingstedts (1993) forskning har visat, att 
hörselklasseleverna har övergripande svårigheter på såväl 
det komm unikativa som på det socialt-deltagande planet. D e 

30 Tvingstedts ( 1993) avhandling är i detta sammanhang viktigt. Men se :i ven 

Ahlström m. fl ., 1997; Domfors, 1993, Norden, mm, 1990. 
31 s. 86-87, se :i ven citat presenterat tidigare i kapitlet under rubrik fllt c.erai11.e 

av liorselskadndc cle11cr. 
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individuellt integrerade hörselskadade elevernas skolsituation 
beskriv Tvingstedt i termer som faktiskt stämmer väl över
ens med det mönster som har kommit fram när j ag har 
studerat horselklasselevernas vardagsdelaktighet på en 
hörande skolgård. Utifrån detta menar jag att upprättandet 
av hörselklasser i hörande skolmiljö endast ger ett intryck 
av integration och delaktighet, en tes som stärks av under
sökningsmaterialet. Enligt Johansson (1996) och Jönsson 
(1996) innebär delaktighet att man är en del av en gemen
skap, en handling, en praktik. Sett i ett sådant perspektiv är 
hörselklasseleverna inte delaktiga i sina hörande skolkam
raters vardagsaktiviteter, åtminstone inte under rasterna. 

En analytisk översikt av skolgången och läroplanens in
riktning som gäller för Döva och h / Hörselskadade under 
minoritetsperioden visar att medan de Döva elevernas 
skolgång (och möjligheter till delaktighet) kanske är orga
niserad utifrån deras språkliga och kommunikativa behov 
så verkar de flesta hörselskadade elevers skolgång vara tänkt 
utifrån deras hörselstatus. Med andra ord är tvåspråkighet 
på sätt och viss accepterad i dövpedagogiska sammanhang, 
m en inte hörselskadade-pedagogiska sanunanhang. 
M edan 1983 års läroplan för specialskolorna, på ett tydligt 
sätt, synliggjorde de Hörselskadade elevernas "behov av att 
använda såväl teckenspråk som det talade språket," har den 
senaste läroplanen lyckats att osynliggöra de hörselskadade 
elevernas språkliga och kommunikativa behov (Skolöver
styrelsen, 1983, s. 13). Utifrån ett sociokulturellt resone
mang är detta problematisk då man menar att vi skapas och 
omskapas av den konmmnikativa praktik som vi är med
lemmar i, praktik som i sin tur skapas och omskapas av oss 
själva med andra-i-il!teraktion. Utifrån samma resonemanget 
kan man förstå mönstret där de äldre Hörselskadade ele
verna, med en mer utvecklad tvåspråkig identitet, känner 
sig misslyckade i sin o ralkonmmnikativa och sociala kon-
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takt med sina hörande jämnåriga och därför heller ansluter 
sig till andra hörselskadade. På sätt och viss kan man säga 
att någon form av fungerande (tvåspråkig?) kommunika
tion är en grundläggande förutsättning för att överhuvud
taget prata i termer av social integration. 

Jag vill rikta ett stort rack till Lm-Ake Domfors, Ingeborg Rydin och 
Johan Liljestrand vid Pedagogiska Institutionen, Örebro Universitet och 
Anna-Lena Tvingstedt vid Lärarutbildningen, Malmö H ögskola för 
konm1enrarer till en tidigare version av kapitlet. T ack också till Lars
Ake Domfors och Ingeborg Rydin för språkgranskning av texten. 
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)) Men nu) förstår ni) nu 
rekommenderar vi andra saker)) 

En studie av distriktssköterskans 
rådgivning vid första hembesöket hos 

föräldrar som fått barn 

CHRISTINA BAGGENS 

ULLABETH SÄTTERLUND LARSSON 

I Sverige erbjuds nyfödda barn och föräldrar ett första 
hembesök av distriktssköterskan vid primärvårdsområdets 
barnavårdscentral (Socialstyrelsen, 1991 ). Vid detta första 
hembesök rar distriktssköterskan möjlighet att etablera en 
kontakt med föräldrarna för att framledes kunna vara dem 
till stöd och hjälp (Socialstyrelsen, 1991). Samtalet, som 
äger rum under detta första besök, har vi funnit är av spe
ciellt intresse att studera då samtalet utgör ett av de redskap 
som distrikrssköterskan nytrjar i sin yrkesurövning (Hälso
och sjukvården. Centrala Östergötland, 1989; Social
styrelsen, 1994). Syftet med den nu aktuella studien är att 
beskriva samtalet mellan föräldrar och distriktssköterska 
m ed fokus på om och hur rådgivning sker under samtalet, 
vem som initierar råden, vilka råd som uppträder och hur 
detta gestaltar sig i samtalet. 

Kommunikation 
Det perspektiv som denna studie ta r sin utgångsp unkt i, 
innebär att kommunikation betraktas som en interaktion, 
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en aktiv skapelseprocess, mellan de agerande med ett ut
byte av innebörd( er) och betydelse(r). Utifrån detta per
spektiv har ett meddelande inte någon given betydelse 
utan de tecken, [vilka kan vara språket] Ufr. Berger & 

Luckmann, 1967), som utgör meddelandet, samverkar 
med mottagaren då han gör sin tolkning, varvid betydelse 
skapas. Vid tolkningen använder aktörerna sin sociala och 
kulturella erfarenhet (Fiske, 1990; Säljö, 1992). Eftersom 
orden inte har fasta och konstanta betydelser, måste de 
tolkas utifrån den kontext eller de kontexter där de ingår, 
vilket möjliggör ett antal tolkningsalternativ för orden som 
kan nyttjas i kommunikationssituationen (Linell, 1995). 
M ed andra ord, denna skapelseprocess, i interaktion och 
dialog, sker inte i ett socialt vacuum utan är avhängig det 
samhälle och den kultur vari processen äger rum (Berger & 

Luckmann, 1967; Kleinman, 1980; Sätterlund Larsson, 
1989; Säljö , 1992). 

Begreppet "voice" - "röst" 

D et ovan presenterade perspektivet är den språngbräda 
som denna studie utgår ifrån. För att utveckla detta per
spektiv ytterligare tar vi hjälp av semiotikern och filosofen 
Bakhtin. Han menar att ett yttrande a11tid är producerat av 
en "röst" och adresseras ti ll någon. För att m ening ska 
skapas krävs att två eller fl er "röster" kommer i kontakt 
med varandra. En rösts ord matchas med ett motsatt ord 
hos en annan röst varvid förståelse uppstår. I en dialog, 
skapas innehållet tillsanm1ans, då de olika rösterna möts. 
Bärare av rösterna är ofta människor inbegripna i samtal. 
Bakbtin säger att mening alltid skapas tillsammans med 
andra och att det sker i dialogen. D et innebär, som också 
angivits av andra forskare, att ett yttrande aldrig har en 
entydig mening utan denna uppstår i det sociala samman
hanget (Holquist, 1990; Wertsch, 1991). 
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B egreppet "voice" [röst] har också använts av forskaren 
Elliot Mishler (1984) . Han hämtar begreppet från 
Silverman och Torode (1980). Mishler menar att det finns 
två "röster" i vården, vilka representerar två olika nonna
tiva "order" [riktningar]. Den ena, som han benämner 
"the voice of medicine" rden medicinsk-vetenskapliga 
rösten] för fram den vetenskapliga kunskapen medan den 
andra, "the voice of the lifeworld" Qivsvärldsrösten], ut
trycker den vardagliga erfarenhetskunskapen , omvärlds
kunskapen. De medicinska samtalen domineras ofta av 
"den medicinska rösten" men avbryts ibland av "livs
världsröstcn" (Mishler, 1984) . 

Patienten och vårdgivarcn företräder ofta olika perspek
tiv när de möts i vårdsituationen vilket kan påverka deras 
möjligheter till förståelse av varandra. Detta har bl.a . stu
derats vid Tema Kommunikation, Linköpings universitet 
av U llabeth Sätterlund Larsson (1989) och Marita 
Johanson (1994). I dessa arbeten framkommer att det är av 
betydelse att livsvärldsrösten kan göra sig gällande i dialo
gen mellan lekmän (patienter) och experter (läkare). Detta 
rimmar också med den samhällssyn och därmed det för
hållningssätt som företräds i svenska hälso- och sj uk- . 
vårdslagstiftningen om patientens delaktighet i beslut och 
hälso- och ajukvårdens respekt för individens integritet 
(SOU 1997:154; SFS 1997:316). 

Institutionella samtal 

Ett centralt inslag i människors möten är samtal. Samtal, 
som i denna studie, mellan föräldrar och distriktssköterska, 
är exempel på det som inom kommunikationsforskningen 
benämns instituti onella samtal (Agar, 1985; Sätterlund 
Larsson, 1989; Linell, 1990a; Drew & H eritage, 1992). 
Kännetecknande för sådana samtal är att de har ett i förväg 
bestämt syfte, att det finns klara roller med rättigheter och 
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skyldigheter för deltagarna, att den professionelle oftast har 
samtalet som en del av sin yrkesutövning och att aktivi
teten är socialt erkänd (Sätterlund Larsson, 1989; Linell, 
1990a) . 

Ett annat utmärkande drag i institutionella samtal är att 
olika faser kan identifieras. Dessa faser är likartade inom 
olika verksamheter där ett institutionellt samtal sker. 
Vidare är det karaktäristiskt med ett fråga - svars mönster 
och en markerad ordningsföljd i samtalet (Agar, 1985; 
Sätterlund Larsson, Säljö, & Aronsson, 1987; Sätterlund 
Larsson, 1989; Linell, 1990a, Drew & Heritage, 1992) 
samt en "agenda driven" (det finns ett förutbestämt inne
håll som gör sig gällande) strategi när samtalsämnen intro
duceras Oohanson et al, 1996). Ett annat drag i det institu
tionella samtalet är dominans, och det är i regel den pro
fessionelle som dominerar. Detta kan ske genom att tala 
mest, genom att introducera och avsluta de ämnen man 
talar om, genom att ställa frågor eller avbryta den som 
talar, eller att bidra med de strategiskt viktiga inläggen 
(Aronsson & Sätterlund Larsson, 1987; Linell, 1990b). 

Rådgivning 
Vid det institutionella samtalet inom hälso- och sjukvården 
är det vanligt att den professionelle ger råd till lekmannen. 
Rådgivning innebär ett komplext samspel mellan aktör
erna där både givandet och mottagandet av rådet kan vara 
komplicerat (Heritage & Sefi, 1992; Silverman, 1997). 
Silverman t.ex., som har studerat rådgivning i samband 
med HIV-provtagning (HIV = human immunodeficiency 
virus), n1enar att rådgivare och klient upprätthåller ett slags 
social samhörighetskänsla genom att de konstruerar sitt 
samtal på ett sådant sätt att eventuella meningsskiljaktig
heter skall minska och för att de skall kunna hantera kon-
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flikter och motsättningar, av vad slag dessa månde vara, 
under samtalet. Härvid samarbetar alltså aktörerna, genom 
ett slags försiktighet för att skapa och bibehålla ett gott 
samtalsklimat, som inte är hotfullt för någon av parterna 
(Silverman, 1997). 

I denna studie avser begreppet råd en anvisning, en 
vägledning, vilken är ämnad att vara till hjälp i en viss situ
ation. Begreppet råd används av oss när distriktssköterskan 
uppmanar eller föreslår föräldrarna att utföra något, att vara 
observanta på något eller att reflektera över något. Råden 
kan bestå av ett förslag, råden kan var komplexa och råden 
kan ges i flera steg och de kan också innehålla flera alter
nativa förslag. Mottagarna av råden, i denna studie föräld
rarna, tolkar de råd som ges till dem utifrån sitt perspektiv 
och sina erfarenheter (Fiske, 1990; Silverman, 1997) . I en 
studie av rådgivning till nyblivna föräldrar genomförd i 
Storbritannien, betraktas rådgivning ske när "health visi
tor" l beskriver, rekonunenderar eller för på tal en rekom
menderad inriktning på en framtida handling (Heritage & 

Sefi, 1992). Heritage och Sefi m enar att rådgivning är pro
blematisk både utifrån föräldrarnas och de professionellas 
perspektiv och de exemplifierar problematiken bland annat 
med hur "health visitors" ställer frågor till föräldrarna. För
äldrarnas svar används sedan av de professionella som ett 
berättigande för att fortsätta att ge råd till föräldrarna , och 
därmed legitimerar "health visitors" sin yrkesmässiga exis
tens. Heritage och Sefi, som har studerat hur föräldrarna 
tar emot de råd som lämnas, menar att föräldrarnas reak
tioner tyder på att råden i bästa fall kan ha ett visst värde 
för föräldrarna. I sämsta fall kan föräldrareaktionerna tolkas 

"Health visiters" ;ir en unik funktion inom de engelska kommunernas 
höilsocentraler. De :ir utbildade sjukskötersko r med fokus p:i forebygg:mde 
arbete. De :1rbetar 111te-, som man bn se 1 andra länder att distriktssköter
skor gör, med sjukvård (Heritage & Sefi, 1992). 
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som en markering av ett öppet avståndstagande mot de råd 
som lämnas (Heritage & Sefi, 1992). 

Övergripande syfte och frågeställningar 
D et övergripande syftet med denna studie är således att vid 
distriktssköterskans första hembesök hos nyblivna föräldrar 
studera samtalet mellan föräldrar och distriktssköterska. 
Specifikt fokus riktas på rådgivning utifrån följande fråge
ställningar 

- Vem initierar råden? 
- Vilka råd ges under samtalet vid hembesöket? 
- Vad föranleder dessa råd? 
- Hur uttrycks råden under samtalet? 

Den empiriska undersökningen 
Studien genomfördes vid två vårdcentraler. D en ena 
vårdcentralen hade sitt upptagningsområde i en mellanstor 
svensk stad, den andra huvudsakligen på landsbygden. D el
tagare är fem familjer, vilka nyligen få tt barn och tre dist
riktssköterskor (samtliga kvinnor), som gjorde hembesök i 
dessa familj er. 

Den vanligaste familjesanunansätmingen i de deltagande 
familjerna var mor, far och ett äldre syskon. En av de fem 
familjerna hade fått sitt första barn. 

Tillstånd till undersökningen gavs av verksamhets
cheferna vid de två vårdcentralerna och av den regionala 
medicinsk etiska kommitten. Samtliga deltagare medver
kade frivilligt i studien och de tillförsäkrades konfiden
tialitet. Ett speciellt informationsbrev utgick till både för
äldrar och personal. Kontakt med de familjer som deltog 
skedde via distriktssköterskan. 
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Deltagare och metod 
Aktörerna vid de fem hembesöken 

Vid samtliga studerade hembesök deltog mor, nyfött barn 
och distriktssköterska . Därutöver deltog fadern vid två 
besök, syskon vid tre besök och sjuksköterskestudent vid 
två. Kriterier för deltagande familjer i studien var att för
lossningen hade varit komplikationsfri och hälsotillståndet 
för mor och barn var gott. Detta bedömdes av dist1ikts
sköterskan bl.a. utifrån medicinskt födelsemeddelande från 
förlossningsklinikcn. 

Datainsamling 

Datainsamling gjordes genom ljud- och videoinspelning av 
hembesöket.2 T vå av de fem familjerna önskade att inspel
ning endast gjordes med ljudband, vilket hörsammades . 

Ljudbandinspelning gjordes också av intervjuer som 
gjordes med föräldrarna och distriktssköterskan, vilka 
genomfördes var och en för sig efter hembesöket för att få 
respektives beskrivning av hembesöken. I direkt anslutning 
till varje hembesök gjordes också fåltanteckningar. I denna 
studie har vi koncentrerat oss på samtalen m ellan föräld
rarna och distriktssköterskorna . Intervjuerna med föräldrar 
och distriktssköterskor har använts för att konfirmera vissa 
av våra tolkningar avseende samtalen. 

2 C. Baggens genomförde inspelningarna och intervjuerna. Hon tog kon
takt med föräldrarn;t, efter klartecken w distriktssköterskan , förberedde 
inspelningarna i hemmet samt efteråt intervjuade fö räldrarna i hemmet 
och distriktssköterskan på sin arbetsplats. Baggens lämnade under på
g;iende inspelning.1r familjens bostad och återkom efter inspelningen för 

intervju med födldrarna . 
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Genomförande 

Inför varje hembesök tog en av projektledningen telefon
kontakt med föräldrarna, varvid planering gjordes av 
genomförandet av inspelningen. Detta gällde platsen i 
hemmet där föräldrarna ville att samtalet skulle äga rum 
samt hur den tekniska utrustningen skulle placeras. Iord
ningställande av utrustningen gjordes i fa miljens hem en 
stund innan distriktssköterskan beräknades komma. Av
sikten m ed detta var att inte störa distriktssköterskans 
kontakt med föräldrarna. N är föräldrarna och distrikts
sköterskan placerat sig och inlett samtalet, startades kame
ran, varefter samtalet mellan föräldrarna och distrikts
sköterskan genomfördes utan att någon annan var när
varande. Således närvarade inte någon av oss under sam
talet men närvaron före och efter själva inspelningen 
gjorde att vi erhöll viss kännedom om miljön i henm1et. 

Databearbetning och analys 

I analysarbetet har såväl den transkriberade texten som 
ljudbandinspelningarna av samtalen under hembesöken 
använts. Analysen är fokuserad på innehåll och struktur. 
H ärvid har rådgivningens innehåll och vad som föranleder 
råden , liksom hur råden utformas och tas emot av föräld
rarna studerats. 

Överföring av talat språk till text innebär alltid en selek
tion och en tolkning, där vissa data faller bort. I denna 
studie har ljudbandinspelningarna av samtalen och inter
VJ Uerna transkriberats så ordagrant som möjligt (Linell , 
1994). 
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Resultat 
Vem initierar råden och vad ges råd om? 

Sammanlagt har femtioen (51) råd, som distriktssköter
skorna ger till föräldrarna, identifierats. Av dessa initieras 
fyrtiosex (46), dvs. 90% av distriktssköterskorna och vid de 
återstående fem (5) ger någon av föräldrarna uttryck för att 
de önskar ett råd. Tidigare studier visar t.ex. att de profes
sionella dominerar samtalen sett till vem som ställer frågor 
och det kan påstås att det finns en klar stereotypi sett till ett 
kulturellt mönster av vem som ställer frågorna i samtal 
mellan patient och vårdgivare (Sätterlund Larsson, 
Johansson , Säijö & Svärdsudd, 1998) . Som synes förelåg 
denna professionella dominans även i denna studie, då 
flertalet råd initierades av distriktssköterskorna. 

Det om.råde som föranleder de allra flesta råden från 
distriktssköterskorna, gäller amning och introduktion av 
smakportioner av mat, speciellt när allergi föreligger hos 
någon av föräldrarna. Flera råd ges om åtgärder fö r att 
förebygga plötslig spädbarnsdöd, vidare om fortsatta kon
takter/ kontaktm.öjligheter med barnavårdscentralen, barn
olycksfall, syskon och vaccinationer. 

Enstaka råd lämnas om barnets skötsel och stimulering, 
vatten, tänder, hälsoproblem hos barn, kost vid amning, 
bröstvård, mjölkstockning, användning av tobak t.ex. rök
ning, snusning, känslighet för hund eller andra pälsdjur 
och undvikande av stress. Innehållet i rådgivningen berör 
således i stor utsträckning sj ukdomsförebyggande åtgärder 
av primärpreventiv karaktär, vilka bidrar till att eliminera 
risker som barnet annars kan komma att bli utsatt för. Det 
är alltså vissa kunskapsområden som gör sig gällande i 
samtalen (Cicourel, 1981a, 1981 b) . 
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I vilka situationer ges råd? 

Våra resultat visar således att rådgivning vid hembesöken 
initieras huvudsakligen av distriktssköterskorna med några 
ta undantag. Att initiera samtalsämnen, och i denna studie 
rådgivning, liksom att identifiera situationer när rådgivning 
skall/ kan ske, är, som tidigare angetts, exempel på hur 
dominans i interaktionen kan gestalta sig. Detta är också 
helt i överensstämmelse med vad bl.a. Agar (1985) och 
Sätterlund Larsson (1989) har vi~at, dvs. att det är den 
professionelle som är huvudaktören vid samtal inom hälso
och sjukvården. 

Förälders önskan att få ett råd 

Det är vid fem tillfällen som föräldrarna efterfrågar råd från 
distriktssköterskan. Vid fyra tillfallen ställer föräldrarna 
direkta frågor och svaren från distriktssköterskan tar gestalt 
av råd. Vid det femte tillfallet efterlyser en förälder en 
broschyr som hon blivit lovad av den barnmorska, som 
gjorde hembesök hos familj en efter hemkomsten från 
barnbördsavdelningen. Distriktssköterskan saknade den 
efterfrågade broschyren, men ger istället råd till föräldrarna 
utifrån, som hon påminner sig, broschyrens innehåll. 

I och med att föräldrarna frågar om något, bekantgör de 
att något är 'problematiskt' och man kan tolka det så att de 
förväntar sig ett svar på sin fråga. Vid flera tillfällen anger 
också föräldrarna att de redan har handlat på ett visst sätt 
eftersom de har en föreställning om vad man ska/ kan göra 
beträffande det de frågat om. Föräldrarnas uttalande kan ses 
som uttryck för en vilja att visa sin kompetens Ufr. 
H eritage & Sefi , 1992; J ohanson et al, 1996). 
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Distriktssköterskan bedömer att det existerar ett problem 
och ger råd 

a) Genom föräldrarnas utsaga 

D en vanligaste anledningen till att råd uppträder i samtalet 
föra nleds av att föräldrarna svarar på en fråga från dist
riktssköterskan eller berättar om något som vi tolkar mer 
eller mi ndre sannolikt utgör ett problem och som utifrån 
distriktssköterskans tolkning kan leda till konsekvenser i 
framtiden. Vid dessa tillfallen uttalar inte föräldrarna att de 
upplever det de berättat som "problematiskt" och efter
frågar inte heller något råd Gfr. H eritage & Sefi, 1992). I 
utdrag 1 (nedan) exemplifieras hur föräldrarna och dist
riktssköterskan talar om allergi och hur distriktssköterskan, 
som blir införstådd med att båda föräldrarna har allergiska 
besvär, därefter ger råd om hur eventuella allergiska pro
blem kan förhindras hos barnet. 

U tdrag 1 (hembesök) 

Läsanvisning: 
Raderna är numrerade fö r det enskilda exemplet (mdraget). 
Alla namn är pseu~onymer. 
Transkriptionerna har gjorts enligt fö ljande: 
D = distriktssköterska, M = moder, F = fader, Olle = det nyfödda barnets· 
äldre broder 
Pausmarkering (3s) = Längre paus i sekunder 
Fetstilat ord = betoning 
-- = avbrutet yttrande 
(.) = kort, men märkbar paus 
Talspråksformen har bibehållits vid utskrift 

D: (l s) jha så skulle ja fråga om om nån av er har nån allergi 
2 M: ja har pollenallergi 
3 D: du har pollen 
4 M: gräs och (2s) björk 
5 D: björk också 
6 M: mm 
7 D : har du nån ryp av allergi? 
8 F: nääj, (2s) nej de har ja nog inte 
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9 D: nej. å Olle ni inte--
10 F: getingstick ii viil de enda i s;ina fall 
11 D: ja, har du, reagerar du mot de? 
12 F: ja 
13 D: blir du jättedålig? 
14 F: ja de blir ja (.) får lite andnöd å sånt där 

[Några turer, där föräldrarnas allergi kartläggs, är uteslutna) 

15 D: nmm1 ja. att vi frågar om de här de ä ju fö r att man vet ju att om om 
16 föräldrarna har nån allergi då så ~i de ju lite ökad risk att barnet har de 
17 M: 111111 

18 D: (2s) å d:i så(.) kan man ju tänka (1s) eller vid vissa, vi brukar 
19 rekonm1endera att man inte ska ge barnet fisk första levnadsåret å inte 

20 ägg första levnadsåret 
2 1 M: mm, ägg de vet ja 
22 D: ja (.) förstår att du vet när Olle ä så liten 
23 M : han får inte, han har inte ätit ägg eller fisk eller nånting första året 
24 D: nää 

Distriktssköterskan besitter professionell kunskap inom de 
ämnesområden som föräldrarna och hon har talat om, 
allergiska besvär och kost (se utdrag 1), varför man kan 
betrakta rådgivningen som en del av distriktssköterskans 
specifika yrkeshandlande vid hembesöken. Distrikts
sköterskan tycks bedöma, utifrån föräldrarnas utsagor om 
sin allergi, att det finns stor sannolikhet att barnet är utsatt 
för en ökad risk att drabbas av allergiska besvär då båda 
föräldrarna har sådana besvär (rad 15-16): D: "mmmja. att 
vi frågar om de här de ä ju för att man vet ju att om för
äldrarna har nån allergi då så ä de ju lite ökad risk att 
barnet har de". Distriktssköterskan kan sägas använda "the 
voice of medicine" Qfr. Mishler, 1984); hon uttrycker sina 
professionella kunskaper, när hon ger anvisningar till för
äldrarna om vilken kost de lämpligen ska ll undvika att ge 
sitt barn. 

I utdraget framkomrn.er att uttrycken (rad 15) "ja, att vi 
frågar" och (rad 18-19) "vi brukar rekommendera" an
vänds av distriktssköterskan. Med dessa uttryck betonar 



"MEN NU, FÖRSTAR NI , NU REKOMMENDERAR VI ANDRA SAKER" 153 

distriktssköterskan att det är institutionen, barnavårdscent
ralen, som ger rekommendationen och att hon själv är en 
talesman för denna och därvid refererar till den rådande 
rutinen Qfr. Sätterlund Larsson , 1989; Drew & H eritage, 
1992). Genom ordet "vi" refererar distriktssköterskan till 
den professionella diskurs som hon är en del av, vilket 
också markerar ett fjärmande från föräldrarnas kunnande 
inom den egna livsvärlden. D e nästkommande utsagorna 
från modern kan tolkas vara ett uttryck för att hon har 
uppfattat distriktssköterskans markering av det professio
nella kunskapsområdet. Genom dessa utsagor (rad 21) M: 
"mm, ägg de vet ja" och (rad 23) "han rar inte, han har 
inte ätit ägg eller fisk eller nånting första året" framgår det 
att rnodern har kännedom om att barnet inte bör äta ägg 
eller fisk under det första levnadsåret. Det framgår också 
att modern vill göra distriktssköterskan m.edveten om att 
hon besitter viss del av den kunskap som är baserad i den 
m edicinska kunskapsdomänen (Mishler, 1984). Av 
moderns utsaga framgår också att familjen undvikit att ge 
ägg och fisk till sitt äldre barn, vilket skulle kunna tolkas 
som att de vill bekantgöra att de är m edvetna om det pro
blem som distriktssköterskan givit uttryck för. 

b) Genom observatio n av barnet 

Under första hembesöket undersöker distriktssköterskan 
barnet och gör observationer av barnets kropp. Om något 
avviker från det nom1ala talar distriktssköterskan om av
vikelsen med föräldrarna och vid vissa tillfallen lämnas 
också råd. Råden som framträdde, i samband med obser
vation handlade om åtgärder vid kladdiga ögon samt om 
navelvård. 
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Rådgivningen sker inom ramen för den allmänna 
information som ges 

Distriktssköterskan ger under hembesöket också råd till 
föräldrarna om sådant som gäller alla barn under deras 
uppväxt och vid deras skötsel och vå rd. D essa råd föranleds 
inte av något problem, som gäller ~pecifikt fö r det aktuella 
barnet och de föräldrar som far rådet, utan rådet kan vara 
giltigt för vilket barn och vilken familj som helst. Ämnes
områden som var aktuella var barnolycksfall, plötslig späd
barnsdöd, uppfödning och fortsatta kontakter på barna
vårdscentralen. R åden kan här ses som varande uttryck för 
den s. k. "hidden agenda" , (Drew & Heritage, 1992) eller 
sett från Cicourels (1981) perspektiv som den rådande 
kunskapen inom barnhälsovården. Båda företeelserna kan 
återfinnas i och t.o.m. sägas känneteckna institutionella 
samtal. 

Distriktssköterskornas strategier vid rådgivningen, ett tecken 
på kvalitet i interaktionen 

D et framkommer i samtalen att distriktssköterskorna ut
trycker råd på olika sätt och använder olika strategier i 
rådgivningen. D etta gäller såväl den allmänna som den 
individuella rådgivningen. De är lyhörda i samtalet och 
lyssnar in vad föräldrarna kan och vad de vill veta, varefter 
råden anpassas till den enskilde, ofta uttalade på ett sådant 
s~itt att inte den andres självbild hotas. Sett ur sociologen 
Goffmans (1982) perspektiv kan man uttala att distrikts
sköterskan förhåller sig så att fö räldrarnas ansikte räddas 
vilket Goffman benämner "face-work" Gfr. också 
Silverman , 1997). Distriktssköterskornas strategier innebär 
att rådgivningen anpassas till de problem som de olika in
dividerna talar om och också till den situation vari råd
givningen sker. Anpassningen är speciellt framträdande när 
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föräldrarna och distriktssköterskorna talar om så kallade 
"känsliga ämnen", som, när de uttalas explicit, kan riskera 
att störa samspelet i ett möte (Sätterlund Larsson, Sälj ö & 

Aronsson, 1987; Linell & Bredmar, 1996; Silverman, 
1997; Sätterlund Larsson , Johanson, Sälj ö, & Svärdsudd, 
1998) eftersom såväl lyssnarens som talarens ansikte (själv
bild) ho tas (Goffinan, 1982) . N ågra exempel på innehåll 
som kan utgöras av "känsliga ämnen" är samtal om rök
ning, alkohol, amning och tidpunkt för smakportioner till 
barnet, allergier speciellt innehav av pälsdjur etc. I dessa 
situationer har framkornmit att distriktssköterskan nyttjar 
eller skapar tillsammans 111.ed föräldrarna särskilda strategier 
i samtalen . D e strategier som vi fu nnit i de studerade sam.
talen har benämnts: anonymisering, "professional ca u
tiousness" ('professionell känslighet/ varsamhet') och val av 
"rätt" tillfälle för att tala om ett visst ämne. 

Anonymisering 

R åden uttrycks ibland på ett generell t sätt, vilket innebär 
att d istriktssköterskan formulerar rådet som en generell 
rekonm1endation till föräldrar snarare än uttalar att det 
riktar sig till det specifika föräldraparet. Direkt tilltal till 
föräldrarna uteblir alltså och det indefinita pronomenet 
"man" används Qfr. Linell & Bredmar, 1996; Silverman, 
1997) . 

I utdrag 2 exemplifi eras hur råd om barnolycksfall ano
nymiseras och ges på ett generellt sätt. 

Utdrag 2 (hembesök) 
Usanvisning: 
R<tderna :ir nu111rerade för det enskilda exe111plet (mdraget). 
Transkriptionerna har gjorts enligt följande: 
D = distrikt~sköterska, M = moder. 
(.) = ko rt, men m:irkbar pam 
Fctst ilat o rd = betoning 

* * = inram.u yttr.mdc utul.1t med skratt i röst~n 
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((hostning)) = ljud av oli ka karaktär, ickeverbala aspekter 
T alspråksformen har bibehållits vid utskrift 

1 D : ......... å sen att man inte lägger dom nånstans så att dom inte kan 
2 (.)ja om de ä plast eller så där att dom kan få de i näsan att dom 
3 inte få r luft (.) och så om man sitter å fikar å så har man dom i 
4 famnen å så 
5 M:ja 
6 D: så där så bränner dom sej (.) de ä såna där saker man måste 
7 tänka på 
8 M: ja, men när do m ä så små brukar man aldri ha dom 
9 D: nää 
1 0 M: i knät (.) de ä väldit sällan 
11 D: sen ä de m ånga (.) många förä ldrar som upptäcker att dom får 
12 dricka kallt kaffe (.) för de (.) dom hinner inte dricka de varmt 
13 M: just de 
14 D: men de kan va bra för *då gör de ju ingenting* ((lätt skratt)) 
15 M: nää, m en de ä inte lika gott 
16 D : näj (.) de ä sant 

Distriktssköterskan talar om olika risker och rekonm1en
derar föräldrarna att tänka på vissa saker genom att ut
trycka detta med "man" (utdrag 2, rad 6- 7) D : "de ä såna 
där saker man måste tänka på". Genom att rådet anony
miseras dämpas det ansiktshotande i rådet Gfr. Goffo1an, 
1982; Linell & Bredmar, 1996; Silverman, 1997). Modern 
använder också ordet "man" i sitt nästa yttrande (rad 8-10) 
M: " för när dom ä så små brukar man aldri ha dom (D: 
nää) i knät (.) de ä väldit sällan" . D etta svar kan tolkas vara 
uttryck för att modern ifrågasätter vad distriktssköterskan 
tidigare sagt om att ha barnen i famnen. Moderns ifråga
sättande utgår ifrån det generella om vad "man brukar" , 
vilket visar att hon tolkar rådet utifrån sitt perspektiv och 
sin föreställning (Fiske, 1990; Säljö, 1992; Silvem1an, 
1997). Härvid ifrågasätter hon den problematik som dist
riktssköterskan antyder, och markerar därmed indirekt ett 
avståndstagande gentemot det råd som distriktssköterskan 
uttalar Gfr. H eritage & Sefi , 1992; Silverman, 1997). Efter 
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moderns svar fortsätter distriktssköterskan att tala utifrån 
det ännu mer generella begreppet "m ånga föräldrar" och 
"dom" (rad 11-14) D : "sen ä de många(.) m ånga föräldrar 
som upptäcker att dom få r dricka kallt kaffe (.) för de (.) 
dom hinner inte dricka de varmt (M: just de) men de kan 
va bra för *då gör de ju ingenting* (Oätt skratt))" . Här 

framgår att distriktssköterskan talar på ett skämtsamt sätt 
om hur det gestaltar sig när sn1åbarnsföräldrar ska d1icka 
kaffe , 'skrattet', vilket kan ses som en del av nästa presen
terade strategi i denna studie Gfr. Brown & Levinson, 
1987). 

" Professional cautiousness" 

D et finns flera exempel på hur distriktssköterskorna ger råd 
till föräldrarna på ett sådant sätt att de är varsamma i sitt 
uttryckssätt för att inte stöta sig m ed föräldrarna och kriti
sera föräldrarna. I utdrag 3 illustreras hur detta kan gestalta 
sig i samtalet när föräldrarna och distriktssköterskan talar 
om att introducera smakportioner till barnet. 

Utdrag 3 (hembesök) 

Läsanvisning: 
R aderna är numrerad e for de t enskilda exemplet (utdraget). 
Alla namn är pseudonymer. 

Transkriptionerna har gjorts enligt följande : 

D = d istriktssköterska, M = m oder, F = fader, O lle = det nyfödda barnetS 
äldre bro r 
Pausmarkering (3s) = Längre paus i sekunder 
{.) = kort, men m;irkbar paus 
Fetstila t ord = betoning 

* * = inramat yttrande uttalat med skratt i rösten 

((hostning)) = ljud av olika karakt:ir, ickeverbal.i .1spekter 
Tahpr;iksformen har bibeh5llits vid utSkrift 

1 D : (3s) sen så(.) ja vet inte va man sa när Olle va (.) liten nä r du bö1ja 
2 me smakport10ner till honom {l s) hur gammal va han då, kommer du 
3 ih1g de? 
4 M : de fick h:lll. t r~ 1 en halv m:h1ad va h;in v.1' 
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5 F: vadå? 
6 M: när han fick morotspure (.) tre å en halv va han va' 
7 F: nää, va han så gammal va 

8 M: tre tre å en halv 
9 D: ( .) men nu (.) förstår ni, *nu rekommenderar vi andra saker* (( lätt 
10 skratt)) 

11 F: jaha 
12 D : låst de inte va så länge sen 

13 M: hehehe 
14 D: me man kan gärna (.) vänta tills barner ä upp emor sex 
15 månader me smakportioncr (l s) å de ä återigen de här me 
16 allergier (2s) att de ä ingen bråska me de (2s) åsen när man 
17 börjar, så börja gärna me poratis å palsternacka å majs, för de ä sånt 
18 där som väl dit sällan 15 ger nån reaktion ...... . . 

Det framgår att distriktssköterskan stä.ller en fråga om när 
föräldrarna givit de första smakportionerna till sitt äldre 
barn (utdrag 3, rad 1-3) D:"(3s ) sen så (.)ja vet inte va 
man sa när Olle va (.) liten när du bö1ja me smakportioner 
till honom (ls) hur gammal va han då, kommer du ihåg 
de?" På denna förfrågan uttalar modern (rad 4-6) M: "de 
fick han , tre å en halv månad va han va? (F: vadå?) när han 
fick morotspure (.) tre å en halv va han va?" Modern 
konstruerar sitt svar utifrån hur hon tolkar frågan (Fiske , 
1990; Säljö, 1992; Silverman, 1997). Fadern säger (rad 7) 
F: "nää, va han så gammal va" och visar därmed att han är 
osäker på hur gammalt barnet egentligen var, men modern 
insisterar på åldern och säger (rad 8) M: " tre tre å en halv" 

Föräldrarna har alltså givit sitt ~ildre barn smakportioner 
vid drygt tre rnånaders ålder, vilket, enligt distriktssköter
skan , skilj er sig från den rekommendation som råder Gfr. 
Hälso- och sjukvården. Centrala Östergötland, 1989). 

Distriktssköterskan ger råd (rad 9-16) D: "( .) men nu (.) 
förstår ni, *nu rekommenderar vi andra saker* (( lätt 

skratt)) (F: jaha) fast de inte va så länge sen (M: hehehe) 
me man kan gärna (.) vänta tills barnet ä upp emot sex 
månader me smakportioner (ls) å de ä återigen de här mc 
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allergier" . O ckså i detta utdrag framkommer att uttrycket 
"vi rekommenderar" används av distriktssköterskan i sam
talet, vilket innebär att hon uttrycker institutionens "röst". 
Vid rådgivningen använder distriktssköterskan " the voice 
o f medicine" (Mishler, 1984) när ho n motiverar lämplig 
ålder för att starta med smakportio ner, (rad 15-16) D : "å 
de ä återigen de här me allergier" . 

Distriktssköterskan väljer att ge informatio n om de nya 
bestämmelserna på ett skämtsamt sätt, markerat i utdragets 
text med *-tecken, vilket är en strategi från henne, som 

innebär en försiktighet i interaktionen. Denna strategi kan 
stödja föräldrarnas föreställning om att de handlat rätt med 
sitt äldre barn kan kvarstår. Brow n & Levinson (1987) 
skriver att genom att skratta eller skämta kan en utsaga ofta 
förmildras så att den blir 1nindre hotfull. 

Vidare framkommer det hur distriktsskötcrskan föreslår 
vilka sorters grönsaker föräldrarna kan inleda med att ge till 
barnet . H o n uttalar alltså inte att det varit fel att ge morot, 
men ger i rådet uttryck för vad som kan va ra lämpligare 
Ufr. H eritage & Se fi , 1992). D istriktssköterskans beskrivna 
förfaringssätt att uttrycka sig kan också betraktas som ett 
exempel på vad Drew och H eritage (1 992) uttrycker vara 
"professional cautiousness" i den institutionella interaktio
nen Ufr. Johanson, 1994; Silverman, 1997; Sätterlund 
Larsson et al, 1998) . D etta innebär att distriktssköterskan är 
försiktig eller va rsam i sitt sätt att uttrycka sig för att inte 
'stöta sig' med fö räldrarna . Förutom tidigare nämnda 
'skrattet' nyttjas ett mer indirekt sätt att bekantgöra "det 
som rekommenderas" u tan att beröra föräldrarnas tidigare 
n;inmda förfaringss~itt (tidpunkt för smakportio n), som i 
det nu aktuella lj uset kan tolkas som felak tigt. Med dessa 
förfaringssätt , strategier frå n distriktssköterskan, mildras 
effekten av vad som annars kan uppfattas som till rätta
v isningar. 
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Välja tillfälle 

D en tredje strategien som framkommer vid rådgivning 
under hembesöken kan benämnas som "rätt" tidpunkt, där 
val av tidpunkt bidrar till att rådet yttras vid ett "lämpligt" 
tillfälle och tycks därmed bli mindre hotfullt. Ett sådant 
exempel är när clistriktssköterskan ger råd om hur föräld
rarna kan åtgärda den svampinfektion, torsk, som barnet 
har i munnen. Rådgivningen sker i samband med att bar
net vägs, vilket sker i slutet av hembesöket. Distrikts
sköterskan väntar på att en naturlig situation ska uppträda 
då hon kan resa problemet. En av dessa är vid observation 
av barnets kropp Gfr. Sätterlund Larsson et al, 1987). Dist
rik:tssköterskan har dock haft vetskap om barnets infektion 
mycket tidigare, vilket framkommer i den efterföljande 
intervjun med distriktssköterskan. Hon säger sig ha kon
staterat att barnet hade en svampinfektion i munnen så 
snart hon hade sett barnet men att hon inte ville tala om 
infektionen så tidigt under samtalet utan väntade på ett 
"lämpligt tillfälle" att ta upp detta på. Under samtalet som 
utspinner sig i samband med kontrollen av barnets vikt 
säger dock distriktssköterskan till föräldrarna att hon "ser 
att barnet är vit på tungan", trots att hon uppenbarligen 
observerat detta betydligt tidigare under hembesöket. Här 
framkommer alltså ett exempel på hur distriktssköterskan 
nyttjar eller 'skaffar sig anledning' till att ta upp och tala 
om något vid ett "lämpligt" tillfälle för att inte tidigt störa 
relationen med föräldrarna. Gfr. Sätterlund Larsson et al, 
1987; Drew & H eritage, 1992). 
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Diskussion 
Innehållet i rådgivningen vid distriktssköterskans första 
hembesök hos nyblivna föräldrar omfattade i hög grad 
p1imärpreventiva och hälsobefrämjande åtgärder, vilket är 
föga förvånande eftersom verksamheten inom barnhälso
vården huvudsakligen har en förebyggande inriktning. Det 
är knappast heller överraskande att det ämne som föran
ledde flest råd berörde kost. Kostrådgivningen kan ses mot 
bakgrund av att samtliga barn, som deltog i undersök
ningen , hade en ålder under två veckor och att det då är 
tämligen ovanligt att barn och mor hunnit att finna en 
rytm vad gäller barnets ätande (Hagelin, Magnusson & 

Sundelin, 1992). Flera av kostråden berörde aspekter att 
beakta för föräldrarna vid kommande introduktion av olika 
födoämnen, speciellt då det framkom att föräldrarna hade 
allergiska problem. Om det finns allergiska problem i 
familjen torde "kost vid allergi" vara ett naturligt samtals
ämne att ta upp och tala om under första hembesöket, 
vilket också skedde vid de besök som har studerats. Här 
bör dock påpekas att det i samtliga deltagande familjer 
fanns någon form av allergi hos någon av föräldrarna; sex 
av tio föräldrar var allergiska, vilket motwarar 60%. Detta 
kan jämföras med en svensk normalbefolkning där det 
förekommer allergi hos 30% av befolkningen (Haglund & 
Svanström, 1992) . 

D et är intressant att majoriteten av råden initierades av 
distriktssköterskorna och ofta mot bakgrund av att de 
tycktes bedöma något som problematiskt, trots att föräld
rarna inte själva hade uttalat att det man talade o m ut
gjorde ett problem för dem Gfr. H eritage & Sefi , 1992). Är 
det så att distriktssköterskorna genom sin professionella 
kunskap identifierar ett problem (alternativt presumtivt 
problem) som föräldrarna inte är medvetna om? I sådana 
fa ll finns det anledning att ställa frågorna dels om hur för-
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äldrarna har uppfattat den problematik som distrikts
sköterskan har utgått ifrån när hon formulerar råd och som 
hon uttalat mer eller mindre explicit, dels om hu r själva 
rådet har uppfattats. Om något kan tänkas utgöra ett pro
blem, torde det vara angeläget att föräldrarna blir med
vetandegjorda om det problematiska, och att de få r för
ståelse för detta liksom också för hur distriktssköterskorna 
betraktar problemet. Mödrarnas uttalanden i samtalen, se 
utdrag 1, (där det framgår att modern har kännedom om 
att barnet inte bör äta ägg eller fisk under det första lev
nadsåret) och utdrag 2, (där modern ifrågasätter vad dist
riktssköterskan tidigare sagt om att ha barnen i famnen) är 
härvidlag intressanta. D etta mot bakgrund av att mödrarnas 
uttalanden kan tolkas vara uttryck för att föräldrarna har 
kännedom om och är medvetna om den problematik som 
distriktssköterskorna utgår ifrån i sin rådgivning, men att 
de tolkar den utifrån sina perspektiv. Att de agerande tol
kar och skapar mening i det som sägs utifrån sina erfaren
heter och perspektiv, överensstämmer med det synsätt på 
kommunikation som denna studie utgår ifrån (Berger & 

Luckmann, 1967; Sätterlund Larsson, 1989; Säljö, 1992). I 
en framtida intervjustudie skulle det därför vara intressant 
att specifikt söka få svar på hur föräldrar och distrikts
sköterskor uppfattar rådgivning, både de råd som uttalas 
och det som föregår rådgivningen. Vidare att fortsätta att 
studera interaktionen i samband med rådgivningen för att 
få en ökad förståelse för hur aktörerna gemensamt kon
struerar meningen och innebörden i det som sägs. 

Andelen råd som efterfrågas av föräldrarna i denna studie 
är cirka tio procent, vilket var samma procentuella andel 
som H eritage & Sefi (1992) fann i sin studie, när de stu
derade "health visiters" rådgivning till nyblivna föräldrar. 
M an kan reflektera kring orsaken till att denna andel är så 
pass låg. Är det för att förä ldrarna besitter kunskap om det 
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som distriktssköterskorna ger råd om och därför inte efter
frågar råd? Möjligen skulle en förklaring till att distrikts
sköterskorna initi erar majoriteten av rådgivningen kunna 
vara att de ser information och rådgivning som självskrivna 
inslag i omvårdnadsarbetet, vilket också framhålles i Social
styrelsens allmänna råd om omvårdnad (SOSFS 1993: 17). Mot 
denna bakgrund kan man spekulera över om distrikts
sköterskorna därför tar tillfällena i akt att ge råd i samband 
n1ed hembesöken, och kanske inte alltid förvissar sig om 
vilka erfarenheter och perspektiv föräldrarna har på det 
som har uttalats Qfr. Heritage & Sefi, 1992; Silverman, 
1997). Detta skulle, också för att ytterligare spekulera, 
kunna vara gällande t.ex. när distriktssköterskorna ger råd 
inom ramen för den allmänna information som ges i sam
talen. Med andra ord, den rådande kunskapen inom. barn
hälsovården gör sig gällande (Cicourel, 1981a, 1981 b; 
Socialstyrelsen, 1 991). 

I resultatet har visats att distriktssköterskorna använder 
strategier i rådgivningen, genom vilka de balanserar sitt 
agerande och anpassar det som sägs. Bakgrunden till detta 
kan tolkas i att föräldrarna skall respekteras och inte be
höva riskera att "förlora ansiktet" ("face-work", Goffrnan , 
1982). I utdragen exemplifieras hur distriktssköterskan 
nyttjar strategierna anonymisering (Linell & Bredmar, 
1996; Silverman, 1997) och " professional cautiousness" 
(Drew & H eritage, 1992; Silverman, 1997; Sätterlund 
Larsson et al, 1998). Strategierna kan i hög grad tänkas bi
dra till att vidmakthålla en god relation 111ellan föräldrar 
och distriktssköterska och de kan på så vis vara uttryck för 
en god kommunikativ kompetens hos distriktssköterskan. 
Man kan reflektera över om detta sätt att nyttja strategier 
är ett m edvetet agerande från distriktssköterskorna eller om 
det tillhör det som brukar benämnas "den tysta kunska
pen" (Polanyi, 1983), om vilken utövaren inte alltid är 
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medveten, m en som i hög grad styr handlandet. I den situ
ation som beskrivs under rubriken 'välja tillfälle' (när dist
riktssköterskan talar med och ger råd till föräldrarna om 
barnets svampinfektion i munnen i slutet av hembesöket, 
trots att hon observerade denna redan vid besökets början) , 
tycks dock distriktssköterskan ha agerat med en mycket 
medveten strategi, vilket konfirmeras i den efterföljande 
intervjun Ufr. Sätterlund Larsson, Säljö, & Aronsson, 
1987). Härvidlag har distriktssköterskan visat hur hon har 
vävt in kommunikativ färdighet i sitt omvårdnadsut
övande, vilket torde vara en nödvändighet för att hög 
kvalitet inom barnhälsovård ska kunna uppnås Ufr. Social
styrelsen, 1994). 

Avslutning 
Genom att studera den rådgivning som sker vid distrikts
sköterskans första hembesök har det framkommit att dist
riktssköterskans primärpreventiva och hälsobefrämjande 
omvårdnadsåtgärder är framträdande. Innehållet i de råd 
som ges handlar i hög grad om att förebygga olika risker 
som barnet kan bli utsatt för. Flertalet råd initieras av dist
riktssköterskan och ofta mot bakgrund av att hon tolkar 
dialogen som äger rum att det tycks föreligga ett problem, 
trots att föräldrarna inte har sagt att det existerar ett pro
blem. Vidare anpassar distriktssköterskan det som sägs till 
den enskilda familjens situation och använder olika strate
gier under rådgivningen , vilket innebär att hon 
"balanserar" det som sägs (välj er "rätt" tillfålle etc.). D essa 
strategier nytrjas till att skapa kvalitet i samspelet mellan 
föräldrarna och distriktssköterskan. 



"MEN NU, FÖRSTAR NI, NU REKOMMENDERAR VI ANDRA SAKER" 165 

Referenser 
Agar, M. H. (1985). Jnstitutional discourse. Text, 5,(3), 147-168. 
Aronsson, K., & Sätterlund Larsson, U. (1987). Politeness strategies 

and doctor-patient communication. On the social choreography 
of collaborative chinking. Journal of La11guagc and Social Psycholon, 
6, (1), 1-27. 

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1967). The social construction oj rea/ity. 
Ham10ndsworth: Penguin Books. 

Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). Politeness: Same universals in 
/anguage usage. Cambridge: Cambridge University Press. 

Cicourel, A. V. (1981a). Nores on the integration of m.icro- and 
macro-levels of analysis. I K. Knorr-Cetina & A. V. Cicourel 
(utg.), Advances in Social Theory and Methodology (ss . 51-80). 
Boston: Routledge & Kegan Paul. 

Cicourel, A. V. (1981b). Language and medicine. I C. A. Ferguson & 
S. Brice Heath (utg.), Language in the USA (ss. 407-429). 
Cambridge: Cambridge University Press. 

Drew, P., & Heritage, J. (ucg.), (1992). Talk al work. Interaction in 
instituticmal settings. New York: Cambridge University Press. 

Fiske, ]. (1990). Introduction to Communication Studies. (2nd utg.). 
London: Routlcdge. 

Goffuian, E. (1982). Interactional ritual. New York: Pantheon. 
Hagelin, E., Magnusson, M., & Sundelin, C. (1992). Barnhälsovård. 

Andra upplagan. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 
Haglund, B. J.A., & Svanström, L. (1992). Folkhälsovetenskap - en intro

duktion. Lund: Studentlitteratur. 
Heritage, J., & Sefi, S. (1992). Dilenunas of ad vice: aspects of thc 

delivcry and reception of advice in interactions between health 
visiters and first time mothers. I P. Drcw & J. Heritage (utg.), 
Talk af work. lnteracrioll in instifutional scffings (ss. 359-417). New 
York: Cambridge University Press. 

Holquist, M. (1990). Dialogism. Bakhtin and his world. London: 
Routledge. 

Hälso- och sjukvården. Centrala Östergötland. (1989). Metodbok för 
barnhälsovården. 

Johanson, M. (1994). Communicafing about Health in Health Care. Per
spectives 0 11 life style and post-operative complications. Linköping 
Un.ivcrsity: Linköping Studies in Arts and Science, 116 . 
Linköping. (Diss) 

Johanson, M., Sätterlund Larsson, U., Säljö, R.; & Svärdsudd, K. 
(1996). Addressing Life Style in Primary Health Care. Social 
Scicllcc & Medicine, 43 (3) 389-400. 



166 BAGGENS & SÄTTERLUND LARSSON 

KJeinman, A. (1980). Patients and Healers in the Context of Culture. An 
Exploration of the Borderland between Anthropology, Medicine, and 
Psychiatry. Los Angeles: University ofCalifornia Press. 

Linet! , P. (1990a). De institutionella samtalens elementära former: om 
möten mellan professionella och lekmän. Forsknin& om utbildning, 
17, (4). 18-35. 

Linet!, P. (1990b). The power of dialogue dynam.ics. I I. Markova & 
K. Foppa (utg.), The dynamics of dialogue (ss. 147-177). New 
York: Harvester Wheatsheaf 

Linell, P. (1994). Transkription av tal och samtal: teori och praktik. 
Arbetsrapporter från Tema K 1994:9. Linköpings Universitet: Tema 
Konummikation. Linköping. 

Linell, P. (1995) . Kommunikation bortom den e&na världens gränser: Om 
ord, begrepp och argument som flyttas mellan samhällets meningsprovin
ser. 1995:19. Linköpings Universitet: T ema Konm1Unikation. 
Linköping. 

Linell, P. , & Bredmar, M. (1996). Reconstructing Topical Sensitivity: 
Aspects of Face-Work in Talks between Midwives and Expectant 
Mothers. Research on Language and Social lnteraction, 29, (4), 347-
379. 

Mishler, E. G. (1984). The Discourse C!f Medicine: Dialects of Medical Inter
views. Norwood, New Jersey: Ablex Publishing Corporation. 

Polanyi, M. (1983). The tacit dimension. Glouchester, Mass: Peter 
Smith. 

SFS 1997:316. Lag om ändring i hälso- och sjukvårds/agen (1982:763). 
Notisum svensk Lagsamling. Internet: http://www. notisum.se/ 
mp/ sls/lag/19820763.HTM Sökdatum: 1997-08-15 

Silverman, D ., & Torode, B. (1980). The material world. London: 
Routledge & Kegan Paul. 

Silverman, D. (1997) . Discourses of Counselling. HIV Counselling as 
Social Intcraction. London: SAGE Publ.ications 

Socialstyrelsen. (1991). Hälsormdersökningar inom barnhälsovården. All
männa råd från Socialstyrelsen 1991:8. 

Socialstyrelsen. (1994). KvalitetssäkrinJ! inom barnhälsovården. Att skydda 
skyddsnätet. SoS rapport 1994:19. 

SOSFS 1993:17 . Socialstyrelsens allmänna råd. Omvårdnad i11om hälso
och sjukvården. 

SOV 1997 :154. Patienten har rätt: delbetänkande av Konunitten om 
hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation (HSU 2000) . 
Stockholm: Socialdepartementet. 

Säljö, R . (1992). Kunskap genom samtal. Didaktisk tidskrift, 2-3, 16-27. 



"MEN NU , FÖRSTA!\. NI , NU REl<OMMENDERAR VI ANDl\.A SAKER " 167 

Sätterlund Larsson, U .. Säljö, R., & Aronsson, K. (1987). Patient
doctor comrnunication on smoking and drinking: lifestyle in 
medical consulmions. Social Science & Medicine, 25, (10), 1129-
1137. 

Sätterlund Larsson, U. (1989). Being involved. Patient participation in 
health care. Linköping University: Lin.köping Studies in Arts and 
Science, 36. Linköping. (Diss) 

~~i tterlund Larsson, U., Johanson, M ., Säljö, R., & Svärdsudd, K. 
(1998). Life Style Discourse in Primary Health Care. I]. Bensing, 
U. Sätterlund Larsson & ]. Szecsenyi (utg.), Doctor- Patient Com
niunication and ihe Quality oj Care in General Practicc (ss. 19-43). 
Utrecht, TheNetherlands: NIVEL 

Wertsch, J.V. (1991). Voices oj the Mind. A Sociocu/tural Approach lo 
Mediated Action. Cambridge, Massachusetts: Harvard University 
Press. 





)) Plötsligt kom universitetet 
in i undervisningen!)) 

Om sammanhangför lärande i 
grunds ko lläraru tbild ning 

KERSTIN BERGQVIST 

Mot en Jorskningsinriktad lärarutbildning 
I sin rika beskrivning av ideströrnningar och traditioner i 
lärarutbildningen - "Moralen, barnet eller vetenskapen?" 
(1996) - skildrar Agneta Linne de förändringar som från 
1842 och genom åren präglat utbildningen av folkskolans 
lärare. I den process som framskrivs ur lärobokstexter, 
debattartiklar och utredningar synliggörs de historiska röt
terna i dagens utbildning av lärare för grundskolan. Vi rar 
följa utvecklingen från etablerandet av en mekanisk-mora
lisk lärarutbildning över nytillkomna vetenskaper, folk
skollärares fackliga ambitioner och pedagogiska ideer och 

- reformer, till senare tiders strävanden mot en utbildning på 
vetenskaplig grund. Utbildningens vetenskapliga grund har 
under senare år diskuterats flitigt och det har pekats på 
många brister därvidlag (se t.ex. Gran, 1995; Högskole
verket, 1996). 

En "universitets-'' och en "seminarietradition" 
Linne redogör för lärarutbildningens olika traditioner och 
hur de vuxit fram med kopplingar till ämnet respektive 
skolans arbete . Det gör också Hartman (1995), som menar 
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att huvuduppgiften för "universitetstraditioncn" är att 
bilda studenter, inte att utbilda lärare. Den studerande har 
tilldelats ro1len som kunskapssökande ämnesspecialist och 
studierna präglas av svag social kontroll, omfattande kurs
moment, självstudier och forskningsanknytning. Centralt 
för "seminarietraditionen" är barnet och synsättet att yrket 
lärs genom att pröva. Den studerande har tilldelats rollen 
som elev och kunskapsmottagande blivande lärare och 
studierna präglas av stark social kontroll, strimlade kurs
moment, tät undervisning, centralt schema och yrkes
anknytning (s. 93). Hartman diskuterar också lärdoms
skolans och folkskolans uppfattningar om lärarkompetens 
utifrån ett universitets- respektive m.yndighetsperspektiv. 
"I det första perspektivet frågade man vad en lärare be
hövde kunna för att bli bildad och behärska sitt ämnes
område, i det andra vad som krävdes för att läraren skulle 
bli en bra lärare och kunna verka för den senaste skol
reformens pedagogiska intentioner. " (s. 55) D essa beskriv
ningar får ses som en renodling och stämmer kanske bättre 
med den självbild som odlas inom respektive tradition än 
m ed faktiska förhållanden . På en del håll har det också 
ifrågasatts om tydliga " universitets-" och "seminarie
traditioner" faktiskt existerar och hur de i så fa ll konm1er 
till uttryck i utbildningen idag (Kal16s, m.fl., 1990; Linne, 
m .fl., 1992) . 

Traditioner lever vidare 
En rad strävanden under främst senare delen av 1900-talet 
har gällt försök att ås tadkomma en gemensam lärarutbild
ning för alla lära rkategorier. Ambitionen hos de reform
ansvariga har varit (och är?) att fö rena traditioner från den 
utbildning som har sina historiska rötter i folkskola och 
seminarium och den som har sitt ursprung i lärdomsskola 
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och universitet. Sedan 1977 då lärarutbildningarna inord
nades inom universitet och högskolor ska dessa, som andra 
högskoleutbildningar, "vila på vetenskaplig grund" . Sam
tidigt har den praktiska yrkesförankringen fortsa tt betonats 
och för den sammanhållna grundskollärarutbildning, som 
introducerades 1988, uttrycks i utbildningsplanen att ut
bildningen ska: " ... bygga på vetenskaplig grund, ett veten
skapligt förhållningssätt och beprövad e1farenhet." (UHÄ, 
1988, s. 3) Uppgiften var alltså att skapa en utbildning som 
hade sitt fäste i vetenskapen såväl som i lärarpraktiken. 

I de diskussioner som fördes under förarbetet med 
grundskollärarutbildningen, uppmärksammades de skilda 
traditionerna, något som ytterligare underströks i UHÄ's 
principiella riktlinjer: "Utbildningen av klasslärare, resp av 
ämneslärare vilar på två olika traditioner. Klasslärarutbild
ningen har haft den gamla folkskolan som bas och ema
nerar från seminarietraditionen. Ämneslärarutbildningen 
har sitt ursprung i 'lärdomsskolan' och provårstradi
tionen ... Genom riksdagens beslut om en ny grundskol
lärarutbildning har man brutit upp dessa två, delvis mot
satta, tradi tioner för att skapa en för hela grundskolan 
gemensam inriktning." (UHÄ, 1986; cf H artman , 1995, . 
s. 57) 

Även om viljan fanns på många håll att skapa en sam
manhållen grundskollärarutbildning är det knappast rimligt 
att tänka sig art traditioner med rötter så långt bak i tiden 
skulle brytas upp och omskapas till en homogen kultur i 
och med lanserandet av en ny utbildningsstruktur. Skillna
der inom utbildningen kvarstod för övrigt också med 
organisationen i två inriktningar, en för lärare i årskurserna 
1-7 och en för lärare i årskurserna 4-9 med olika lång ut
bildningstid och föra nkring i olika traditioner. 

Olika delkulturer, med fästen i skilda traditioner, har 
utvecklats och tycks också fortsatt återskapas inom grund-
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skollärarutbildningen. Vid Linköpings universitet genom
fördes efter de fyra första terminerna med den nya utbild
ningen en utvärdering där lärare och studenter tillfrågades 
(H edenquist, 1990) . Lärarutbildarna företrädde enligt egen 
utsago antingen "seminariekulturen" eller "akademiker
kulturen". D e skillnader mellan traditioner som påtalats 
ovan blev tydliga också här, i de uppfattningar som lärare 
och studenter gav uttryck för. En lärare som ser sig som 
företrädare för en seminariekultur säger till exempel: "D et 
som är viktigast för lärare det är ändå den sociala kompe
tensen ... att man kan umgås med andra vuxna och att man 
tycker om barn. D e ämneskunskaper man behöver är ju 
bara för att klara av grundskolan i första hand. En lärare, 
som ser sig som företrädare för en akademikerkultur, 
säger: "Vi som så att säga skulle företräda akademiker
traditionen tycker inte att all utbildning här ska vara så 
klassrumsinriktad. Vi vill fortfarande hålla kvar vid någon 
typ av personlighetsutvecklande moment som ... där vi helt 
enkelt ger fan i klassrummet. " (Hedenquist, 1990, s. 48; 
cf. Johansson-Wiipa, 1997, s. 23-24) 

Studenter som tillfrågades i undersökningen kände 
också tydligt av skillnaderna i förhållningssätt inom de 
olika institutioner som tidigare hört till universitetet 
respektive seminariet eller lärarhögskolan och som uppen
barligen fortfarande uppfattades göra så. "Nej , universi
tetet och ILU (dåvarande institutionen för tillämpad lärar
kunskap) har stora problem med samarbetet. M an känner 
sig tyvärr som en riktig elev på ILU m ed dess förmyndar
mentalitet. Universitetet, å sin sida inriktar verksamheten 
lite väl mycket på rent kunskapsinhämtande." 
(H edenquist, 1990, s. 62; cf. Johanssson-Wiipa, 1997, 
s. 24) . Institutionen för tillämpad lärarkunskap (där bland 
annat m ctodikundervisning ges) förstås inte som en del av 
universitetet och studenter (och lärare) talar ännu om 
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"lärarhögskolan". "Lärarhögskolan", trots att den formellt 
upphörde som fristående enhet 1977, är för övrigt den 
benämning som till för något år sedan kunde ses på blan
ketten för faxmeddelande från institutionen , "Fax från 
Lärarhögskolan". 

Nyligen gjordes i Linköping en studie med syftet att 
belysa den metainlärning som eventuellt sker bland de 
studerande i grundskollärarutbildningen med avseende på 
självständighet och ansvarstagande. I denna studie grans
kades undervisnings- och examinationsformer samt hur 
närvarokontrollen hanteras (Hammar Chiriac, 1997). Det 
visade sig då till exempel att studenterna "styrs av en före
ställning om närvaroplikt och ett krav på att de ska 'gott
göra' utebliven närvaro med olika ålagda uppgifter. Syftet 
med dessa uppgifter uppfattas ofta som att kompensera tid, 
snarare än att kompensera kunskapsluckor." (s . 10) 

I en intervjustudie med studenter som ingick i den 
grupp som var först att göra ett examensarbete vid grund
skollärarutbildningen i Linköping (se nedan) framkom 
också att närvarokontroll och uppgifter "som straff för 
frånvaro " uppfattas som framträdande drag i undervis
ningen vid institutionen för lärarkunskap (Ahlstrand & 
Bergqvist, 1996). För övrigt blev det också här tydligt att 
skilda traditioner, med olika värdegrunder och normer 
lever vidare inom utbildningen. En student med inrikt
ningen 4-9 gav uttryck för detta på följande sätt: "När vi 
fi ck information (om exam ensarbetet), det var två olika 
kulturer som möttes då ... Just den kvällen insåg jag att jag 
har ett ben i varje kultur på nåt sätt. Jag har ett ben nere 
på ITL eftersom det är lärare jag ska bli och jag ställer helt 
och fullt upp på dom riktlinj er som dom har dragit upp 
där, hur en bra lärare ska vara, metodiska och pedagogiska . 
Jag har ingenting att anmärka mot det. Samtidigt som jag 
då inser att en lärare, som är en god pedagog, har han 
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inget att lära ut, har han inga kunskaper så är han ingen 
bra lärare. D et var det här jag såg. Det går nån slags gräns, 
nån osynlig gräns mellan Östgötagatan (där den gamla 
seminariebyggnaden är belägen i Linköping) och univer
sitetsvärlden. Och det har jag fått bekräftat när man dis
kuterar m ed andra studenter. " (7: 18) *. Studenterna har en 

klar uppfattning om vad de olika traditionerna represen
terar; akademiska studier och ämnesfördjupning ställs mot 
anpassning till ideal och modeller för hur man bör vara 
som lärare. Det tycks här inte handla om en syn på lärar
kunskap som integrerad utan om kunskap som. liksom 
utbildningen är tudelad - historiskt, kulturellt och geogra
fiskt, som man tar del av "med ett ben i varje kultur". 

Hartman hävdar att traditionsskillnaderna i många 
stycken gått på djupet. "D essa skillnader finns alltså inte 
bara på det administrativa planet, de gäller även de 
respektive utbildningarnas karaktär och de roller som där 
tilldelats lärarutbildare och studerande." (s. 92) Carlgren 
(1997) understryker också detta och att speciellt de bli
vande lärarna för lägre stadier har lärt sig hur de ska göra 
snarare än att utveckla sitt tänkande kring praktiken. Trots 
försök att föra in mer teoretiska studier och mer kontakt 
med forskning tycks det som att traditionen att överföra 
en benägenhet att underordna sig auktoriteter fortfarande 
är stark (s. 117). 

Vad är det studenterna lär i en utbildning som fortsatt 
bär med sig de skilda traditionerna! Hur kommer dessa till 
uttryck i studenternas vardag? Vilket sammanhang för 
lärande utgör dagens lärarutbildning? 
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Sammanhanget är en del av lärandet 
I senare års inlärningsforskning har det socia la samman
hanget kommit att upprnärksanm1as alltmer. En tydlig 
förskjutning har skett vad gäller uppfattningar om hur ut
veckling och lärande går till. Kort kan sägas att fokus i 
forskningen har flyttats från individen och från synen på 
lärande som ett individuellt och kognitivt fenomen, något 
som är lokaliserat inom individen, till en uppfattning om 
lärandet som del av specifika sammanhang och sociala 
praktiker. "The meaning of the concept of learning thus is 
to be sought in thc socially and culturally established con
ventions with respect to what counts as learning in specific 
educational environments" (Säljö, 1987, s. 104). I linje 
med en sådan förändring i synsätt har också kunskap 
kommit att alltmer ses som något som definieras socialt 
och kulturellt, som del i historiskt fram.vuxna sociala prak
tiker. Lärandet existerar i kommunikativa aktiviteter, i 
artefakter och i social interaktion mellan människor 
(Merccr, 1995; Säljö, 1997). Utifrån detta perspektiv är 
lärandet inte främst relaterat till individens förmåga utan 
sammanvävt med och omöjligt att skilja ifrån dess kontext 
(Rogoff, 1990; Bruncr, 1990; Säljö, 1991; Entwistle , . 
1997). 

Denna forskningsinriktning kan delvis sägas härröra från 
Vygotskys teorier (1978) och senare arbeten som inspire
rats av dessa (W ertsch, 1991; eg. Entwistle, 1997) . I 
Sverige har ett sådant sociokulturellt perspektiv på kom
munikation och lärande omsatts i en rad studier av bland 
andra Roger Säljö (se t.ex. Säljö, 1987; 1991; 1994, m.fl.) 
och i arbeten av t.ex. Bergqvist (1990), Bergqvist & Säljö 
(1994), Wyndham (1993) och Säljö & Wyndham (1993), 
111. fl. 
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Att lära sig, ses naturligt som ett led i socialisationen till 
kompetent aktör i en viss verksamhet, ett socialt samman
hang eller en kultur, snarare än som en effekt av undervis
ning (Lave & Wenger, 1991; Chaiklin & Lave, 1993; 
Rogoff & Lave, 1984; RogofI, 1990; Resnick, 1988). 
Lärandet är diskursivt snarare än kognitivt och handlar inte 
om att "ta till sig" något innehåll utan om att bli delaktig i 
sätt att tänka, prata, skriva, förstå företeelser, hantera pro
blem, etc. Sammanhanget blir därmed också del av läran
det. "Learning and any form of cognitive change takes 
place within the context of a socially and culturally shared 
reali ty ... C ulture is thus what allows us to perceive the 
world as meaningful and coherent and at the same time it 
operates as a constraint on our understandings and activi
ties." (Säljö, 1991, s. 180) Om man ska förstå något av 
individers lärande blir det följaktligen nödvändigt att också 
innefatta som del i studieobjektet den sociala praktik där 
lärandet sker. 

Det specifika sanm1anhang för studenternas lärande som 
har vidrörts här utgörs av olika kulturer inom en univer
sitetsutbildning. Därför ska här närrmas några studier i uni
versitetsmiljöer som också tar sin utgångspunkt i ett kul
turperspektiv och utifrån en uppfattning om det sociala 
sammanhangets betydelse för tänkandet. Studierna illust
rerar att de aktiviteter man deltar i och uppgifter man har 
är något som intimt hänger samman med hur tänkande 
och lärande utvecklas inom institutionen. 

I sin välkända analys av ämneskulturer inom akademin, 
"Aodemic tribes and territories" (1989), beskriver Bechcr 
relationer m ellan olika universitetsdiscipliner och deras sätt 
att fungera. Utgångspunkten är att "the ways in which 
particular groups of academics organize their lives are in
tirnately related to the intellectual tasks on which they are 
engaged." (s . 1) Inspirerade av Becher gjorde Handa!, 
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Lauvås & Lycke (1990) en studie bland universitetslärare i 
naturvetenskapliga änmen och i psykologi. Till skillnad 
från Becher, som främst belyser forskarvärlden, intresserar 
de sig m er för det tänkande om undervisning som ut
vecklas hos aktiva undervisare inom universitetets grund
utbildning. Författarna drar slutsatsen att akademiker som 
är verksamma inom naturvetenskapliga ämnen använder 
sig av samm a sätt att tänka om undervisning som när de 
ställs inför problem inom sin egen disciplin. "Since they 
deal w ith phenomena from the natura! world in their own 
research in a cumulative, almost predictable way, by appli
cation of a reductionist approach, it is no wonder that the 
same logic is applied, more or less automatically and un
refl ectively, when confronted with the task of teaching." 
(s. 324) Författarna påpekar att undervisningssituationer 
visserligen alltid är öppna för deltagarnas tolkningar och 
förhandlingar men att de inte behöver komma till stånd. 
"Students are socialised into the academic culture in ques
tion and become carri ers of the basic values, ways of thin
king and practices of the culture. What could be negotia
ted consequently fails to become an issue for negotiation, 
but is mutually understood and taken for grantcd. " 
(s. 326) På liknande sätt kan studenters (och lärares) 
förgivettaganden om vad som är viktigt, rätt och riktigt i 
grundskollärarutbildningen förstås i förhållande till och 
som del av utbildningens (och grundskolans) sociala 
praktiker. 

En klassisk studie som på ett intressant sätt också visar 
hur kontexten blir medskapare i studenters lärande och 
förhållningssätt som de utvecklar inom utbildningen är 
" Making the Grade" (Becker, Geer & Hughes, 1968). 
Studien visar vad det innebär att vara student i det speci
ella sammanhang som ett amerikanskt college utgör. Det 
visar sig inte oväntat att studenterna svarar mot institutio-
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nens krav, inte i enlighet med hur dessa uttalas av lärare 
och i officiella dokument utan så som de upplevs av den 
som är student i systemet. D et "studentperspektiv" förfat
tarna belyser innebär en fokusering på betyg och på att 
klara tentamina, något som i sin tur också visar sig vara 
högst centralt för institutionen och dess fortlevnad. Ur 
studenternas perspektiv är deras beteende helt rationellt 
och enligt författarna "a reasonable response to the way 
colleges do business" (s. 135). Så bidrar alla till att svara 
mot institutionens behov och intressen vid sidan av den 
officiella retoriken. D et som framstår som centralt i ut
bildningen blir en integrerad del av det egna sättet att 
tänka och lära. D et svarar mot hur sammanhanget förstås 
och blir efterhand förgivettagen kunskap om institutionen 
och dess sätt att fungera. 

Ytterligare en studie bland universitetsstuderande som 
visar studenters försök att orientera sig i sina universitets
studier och hur deras syn på kunskap och lärande efter
hand förändras under studietiden är William Perrys 
"Forms of Intellectual and Ethical Development in the 
College years" (1970). D e svårigheter studenterna i Perrys 
undersökning stötte på i sina studier hade inte så mycket 
med motivation och begåvning att göra. Dessa hade i 
stället att göra med att studenternas uppfattning av kun
skap inledningsvis skilde sig på ett avgörande sätt från den 
kunskapssyn som universitetet omfattade. För studenterna 
innebar kunskap detsamma som fakta och oemotsägliga 
påståenden om världen . M ed förväntningar på lärarna att 
de ska tala om " hur det är" hade studenterna svårt att för
stå poängen med rnycket av undervisningen på universi
tetet. Lärarnas ambitioner att relativisera kunskaper genom 
att presentera olika synsätt, konflikterande perspektiv och 
förklaringar uppfattades som förvirrande av de studenter 
som förväntade sig att få veta "det rätta". 
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De studier som nämnts här visar alla exempel på att stu
diemiljön är del av lärandet och att studenterna blir del
~ktiga i, bidrar till och svarar mot de konventioner och 
den "tysta" kunskap som är institutionens. 

Examensarbete i lärarutbildningen 
I grundskollärarutbildningen är ännu de olika traditionerna 
som beskrevs inledningsvis framträdande och där ingår 
också en rad ämnesdiscipliners skilda praktiker och sätt att 
tänka. I detta sammanhang ska studenterna skaffa sig 
yrkeskompetens som blivande lärare, något som idag för
utsätter förtrogenhet inte bara med skolans praktik utan 
också med vetenskapligt tänkande och arbete. Vad är det 
studenterna har att förhålla sig till och hur tar de em ot ett 
inslag i utbildningen som är avsett att öppna för en sådan 
kompetens? 

Examensarbetet är ett relativt nytt inslag i grundskol
lärarutbildningen och ett försök bland många att göra ut
bildningen mer högskolemässig. I och m ed högskole
reformen infördes nya examensordningar (SFS 1993) som 
för grundskollärarutbildningens del innebar att studenterna 
ska genomfåra ett självständigt exam ensarbete på 10 poäng 
i slutet av sin utbildning. Vid Linköpings universitet kan 
studenterna välja att göra sitt exam.ensarbete vid någon av 
alla de institutioner som har undervisning i lärarutbild
ningen, dvs. ett antal ämnesinstitutioner och institutionen 
för tillämpad lärarkunskap. Genom sina handledare ställs 
de därmed inför ämnens och institutioners olika veten
skapstraditioner, kulturer och sätt att tänka, m ed vari e
rande, och sällan uttalade, krav och nom1er. 

Examensarbetet ska vara vetenskapligt orienterat och 
yrkesrelevant. Motsvarande arbeten förekonm1er i de fl esta 
läraru tbildningar i Europa. Diskussionen kring arbetet 
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tycks på alla håll ha gällt en kamp mellan nytto- och 
forskningsinriktning, huruvida förankring främst i skol
praktik eller teori och studier i vetenskaplig metod är 
önskvärt (se t.ex. Niemi, 1989; Kansancn & Uljens , 1990; 
Brinke, 1991). En granskning av 36 av de första 238 exa
mensarbetena vid grundskollärarutbildningen i Linköping 
visade att ämnena har tydlig yrkesrelevans och att de flesta 
arbetena har ett "praktikerperspektiv" Qohansson-Wiipa, 
1997) . 

I samband med att examensarbetet infördes påbörjades 
en studie, "Examensarbetet - en arena för kulturmöten 
inom lärarutbildningen" (Ahlstrand & Bergqvist, 1994). 
Studien har till syfte att belysa vad som sker då ett mer 
forskningso1ienterat arbetssätt införs i lärarutbildningen. 

Examensarbetet är det första omfattande självständiga 
skriftliga arbetet och mycket i anslutning till detta var vid 
införandet ännu okänd kunskap för studenterna. En för
hoppning i projektet var att studenternas försök att orien
tera sig i den okända situationen skulle synliggöra något av 
utbildningens kulturer. Med hjälp av data från intervjuer 
som gjordes med rjugotre av de studenter som tillhörde 
den första gruppen som gjorde ett examensarbete och elva 
handledare belyses uppfattningar om vad man anser sig ha 
lärt och vad arbetet betyder för utbildningen. Här kom
mer inslag från intervjuerna med studenterna att återges. 
Vad säger oss studenternas uttalanden om dagens grund
skollärarutbildning? Vad har examensarbetet betytt för 
dem och vad har de lärt? Studenternas uttalanden ska ses i 
relation till de kulturella sammanhang som återskapas i en 
utbildning med nom1er och ideal från skilda traditioner 
vad gäller såväl vetenskaplighet som yrkesförankring. 
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Vad får man göra? Hur ska det vara? 
Något som inledningsvis orsakade mycket oro, irntarion 
och ryktesspridning bland studenterna när examensarbetet 
skulle göras var att det inte fanns vad de uppfattade som 
klara regler som borde gälla en gång för alla. · Det fanns 
inte heller någon som sa vad och hur man skulle göra och 
hur den slutliga produkten skull e se ut. Så här säger en 
student om sina tidiga reaktioner: "Man hade kommit in 
på en lärarutbildning där det är väldigt fasta regler för vad 
m.an får göra och inte göra. Då förväntade jag mig att det 
fanns regler även för detta (examensarbetet) . Det gällde 
bara att få fatt i dom ... Det man saknade hela tiden var 
ramarna, gränserna. Vad får man göra? Hur ska det va nu 
då? Vad är tillåtet? Man var ju livrädd för att gå igång m ed 
något som skulle stoppas för att man var fel ute." (1 :2) 

Utbildningen uppfattas som mycket styrd och man är 
van vid att det finns regler, att det är "någon bestämmer 
vad alla ska göra" och att man måste rätta sig efter de reg
ler som gäller. I det nya arbetet är valfriheten stor och det 
finns få uttalade anvisningar utöver vad som är skrivet i 
kursplanen. De centrala ideerna är just det egna ansvaret, 
det fria valet och det självständiga arbetet. D etta skapade 
stor oro bland studenterna (och många frågor bland 
lärarna). Uttalanden visar också att man är van att det finns 
modeller för hur man kan göra och vad man bör. Som 
regel följer man inom en studieinriktning samma kurser 
och alla gör sanm1a uppgifter. Nu fanns många sätt och 
handledare vid olika institutioner hade olika ideer. En 
student uttryckte den frustration flertalet inledningsvis 
kände över att examensarbeten kunde te sig rätt olika be
roende på ämne och inom vilken institution arbetet gjor
des: "Vi blir SO-lärare all ihop. Skulle det inte gå att ha en 
mall, att när man gå r på lärarhögskolan och ska göra ett 
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examensarbete, vad du än väljer för inriktning så har du 
den här mallen att följa?" (7:16) 

Examensarbetet är ett nytt inslag som representerar 
något som man ännu inte vet hur man ska förstå. Detta 
introducerar en osäkerhet om vad som gäller och vad som 
krävs. Vad är tillåtet? Vem ska man tro på? Ett visst kaos 
uppstår i vad som annars är säkert och förutsägbart. Man är 
rädd att göra fel, efterfrågar entydiga regler och lika krav, 
utgår ifrån att det finns "ett rätt sätt". Då blir till exempel 
sådant som rör arbetets formella aspekter speciellt viktigt. 
Av intervjuerna framkommer att oklarheter kring formalia 
vad gäller arbetet såväl som arbetssätt, framläggning, 
opposition och produkt orsakade irritation och oro bland 
studenter (och lärare) och som också pratades mycket om 
bland lärare över institutionsgränserna. 

Jag har lärt mig hur man gör! 
När det nya ses som ett led i och järnfors med något man 
redan känner tycks det bli gripbart. D et nya man tyckte 
sig ha lärt genom att göra ett examensarbete var främst av 
formell karaktär. Det kan gälla fårdigheter av motorisk art 
(klara av att skriva på datorn och skriva ut) eller av annat 
slag (hur man söker litteratur, att ta kontakt för intervju , 
göra enkätfrågor, hur man organiserar saker) . Det handlar 
också om. att ha blivit bekantgjord med vetenskapliga för
hållningssätt. Att arbeta och skriva "på ett vetenskapligt 
sätt" förstås av de flesta studenterna som att tillämpa en rad 
tekniska fårdigheter. D etta är för dem en ny kunskap som 
fogas till det kända på ett relativt osjälvständigt sätt. Ur 
studenternas perspektiv handlar det till exempel om hur 
man ska göra "när man gör på rätt sätt", "hur en rapport 
ska se ut formellt", att " man ska ha ett mål och ett 
syfte", "hur man st~iller upp det" "hur man uttrycker sig". 
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En student menade att detta var något alldeles nytt i ut
bildningen som tillskrevs "universitetskulturen " . "Bara 
synsättet på hur man ska skriva en rapport. Man känner ju 
direkt att nu är det universitetet som kommer in lite i 
lärarhögskolan. Förut har det gått li te på en höft och man 
har skrivit någon rapport och det har fåt t vara handskrivet. 
Det har varit lite så där småflummigt. Å sen helt plötsligt 
så kom.mer universitetet in och då ska det va lite mer styrt 
och ordning och reda ... Omfattningen på arbetet, det ska 
va forskningsinriktat. Det ska va må1 och syfte klart for
mulerat. Skriva ut och göra snyggt, trycka upp. Det är 
ni.an inte van vid. Så är det ju inte annars här." (3:21) 
Studentens uppfattning är att inflytandet från ämnesinsti
tutionerna ("universitetet") innebär högre och mer speci
fika krav vad gäller omfattning och form. D et tycks också 
här handla om att anamma en modell för hur ett 
"vetenskapligt" arbete ska göras och se ut. Liknande 
resultat fick Myrskog (1993) i en studie av lärarstuderandes 
uppfattningar av inlärning och hur dessa påverkades av två 
olika studiesammanhang, en praktiskt inriktad fältövning 
och ett teoretiskt inriktat proseminarieskrivande. I fältstu
dien uppfattades inlärningen handla om "ökad inblick" 
medan inlärningen i proseminarieskrivandet sågs som 
"färdighetsökning". Ett mål med "proseminarieskrivan
det" är - liksom när det gäller vårt exarnensarbete - att 
utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och tänkande 
hos studenten. R esultaten visade emellertid att majoriteten 
av deltagarna inte uppfattade inlärning i det samman
hanget som utveckling av ett sådant tänkesä tt. "Som nu 
var fallet tycktes utfommingen av de tekniska detaljerna i 
proseminarieuppsatsen vara så dominerande att samtliga 
studerande uppfattade inlärning vara en fardighetsökning" 
(s. 132). Det studenterna säger sig ha lärt inom ramen för 
proseminarieuppsatsema handlar i hög grad orn tekniska 
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färdigheter och mindre om förändrade sätt att tänka, ökad 
insikt, och personlig utveckling. Resultatet tyder således 
på att faltövningen mer än proseminarieskrivandet gyn
nade ett kvalitativt och förståelseinriktat synsätt. 

Studenternas uppfattning om det vetenskapliga som en 
fråga om form och tekniska detaljer kan ställas mot det 
"ständiga ifrågasättande" som allmänt sägs känneteckna ett 
universitets verksamhet och som är en central del i aka
demins självförståelse. Universitetsstuderande förväntas 
tränas i självständigt arbete för att efter hand kunna 
genomföra och lösa uppgifter inom sitt falt utan att någon 
talar om hur detta ska göras (Lindberg, 1994) Studenternas 
oro och sökande efter regler och modeller ska ses som ett 
svar på hur de förstår den utbildning de själva är specia
lister på. D et tycks gälla alla delar av utbildningen även 
om de värden och förhållningssätt som konuner till ut
tryck här främst har tillskrivits en "seminarietradition". 

Man böryade tänka lite djupare 
Så gott som alla de intervjuade studenterna upphåller sig 
mycket kring hur de ser på examensarbetet i förhållande 
till övriga delar av utbildningen. När det gäller deras er
farenheter av examination, t.ex., så är det självstudier och 
tentor som är det vanliga i ämneskurscrna, i övrigt gäller 
begränsade inlämningsuppgifter där innehållet bestäms av 
lärarna. Därvidlag representerar examensarbetet enligt ut
sagorna "någonting helt nytt". "Skillnaden med såna här 
andra inlämningsuppgifter är ju att dom är styrda uppifrån. 
'Ni ska göra en inlämningsuppgift på det här och så gör 
man det'. Man tar inte till sig det på samma sätt som man 
gör här. Det här har man själv bestämt" (3:26) . 

Studenterna menade också att de genom arbetet fatt 
möjliget att visa (mest för sig själva) vad de kan, något som 
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sågs som en klar kontrast till andra delar av utbildningen 
som uppfattas infantilisera och passivisera. D et är ett om
fattande arbete som man ansvarar fö r och driver själv, uti
från eget intresse och på egna villkor. "Examensarbetet har 
'verkligen skilt ut sig från övriga studier för där behöver 
man inte tänka så mycket sj älv ... Man känner sig så passiv 
när man ska sitta och lyssna hela tiden och det ska ni göra 
och det och det. Nu har man varit väldigt aktiv. Ibland 
har det varit jobbigt att sätta sig och göra det men när man 
väl har satt sig så har det varit så roligt att känna att det här 
gör jag själv och det här är något jag själv tänkt ut, akti
verat hjärnan på ett annat sätt."(4:3) 

Arbetet väcker en annan motivation; inget är förutbe
stämt, man fa r ansvara själv, ingen kommer och serverar. 
Att det ses som någonting helt nytt i deras utbildning talar 
för att inte heller ämneskursema erbjuder något mot
svarande. Kännetecknande för "universitetstraditionen" är 
omfattande självstudier på eget ansvar, men bland studen
terna förstås inte alltid det de möter som självständighet 
och ansvarstagande. D et handlar snarare om att läsa in det 
som någon annan bestämt ska tenteras. Examensarbetet, 
däremot, erbjuder något helt annat. ''Tidigare så har det 
va rit liksom utstakat. Man har förstått att det här och det 
här ska du göra. Så det har liksom blivit som en slags fri
zon eller vad man ska kallat för, att nu är det upp till dig." 
(7 :23) 

Studenterna talar om "nya sätt att tänka" och att "skapa 
klarhet", "man började fråga varför", "man började till slut 
tänka lite djupare, sortera sina tankar och försöka få en röd 
tråd", "man måste tänka på vad som är relevant för frågan 
och vad som är intressant", "det är något man måste ta 
ställning till inom sig sj älv". En student beskriver hur hon 
kom till insikt om sitt eget förhållningssätt i studierna. 
"Det tog flera veckor innan j ag förstod att ett examens-
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arbete kan inte bara va att man läser in sig på ett ämne och 
skriver av nånting som man har gjort hela gymnasiet och 
början på lärarhögskolan. Utan nu var det en helt annan 
syn på hur man skulle göra't. Innan jag kom på, ja just, jag 
måste jämföra nåt, jag måste ha en fråga, jag måste hitta på 
nåt eget, tänka själv. Det var ju lite konflikt innan man 
kom på." (2:2) För denna grupp studenter tycks exa
mensarbetet ha inneburit ett förändrat synsätt snarlikt den 
omvälvning som de studenter Perry (1970) beskriver 
genomgår under sin universitetsutbildning. 

En annan student beskriver hur det i samband med att 
hon skulle opponera på ett annat arbete gick upp för 
henne att arbeten kan läsas på olika sätt och att hon plöts
ligt fick insikt i vad ett kritiskt distanserat läsande kan 
innebära. "Då när man satte sig å läsa igenom så tänkte jag 
först att åh vad svårt att hitta kritik på någon annans arbete 
när dom har jobbat lika mycket som jag med det. För själv 
tyckte j ag att jag hade ett ganska bra arbete och det var 
inte så mycket att kritisera. Sen då när man börja med en 
röd tråd, resultatet, om det var tydligt, så upptäckte man 
att författarna har säkert haft en jättetanke med det och 
dom tycker att det är j ättetydligt med resultatet. För m.ig 
var det inte tydligt. Och sen när jag hade suttit ett tag och 
hittat mer och mer negativt så tänkte jag, undrar om mitt 
arbete inte håller för den här granskningen? Så var jag 
tvungen att sätta mig och läsa mitt eget och plötsligt 
kunde j ag hitta brister i mitt eget arbete. Nej j ag hade inte 
varit tydlig. Det är svårt att sätta ord på. Det var nånting 
som hände med min ögon när jag skulle läsa mitt eget 
arbete igen." (5:4) 

Upplevelser som de här studenterna beskriver vittnar 
om nya insikter, förändring av tänkandet och en entusiasm 
över att i så hög grad kunna rangas av och gå upp i ett 
arbete. "Det är nånting som har väckts inuti som man inte 
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riktigt kan ta på. Jag kunde bli förvånad själv att jag levde 
så med mitt examensarbete för man tyckte kanske inte att 
man tänkte på det jämt och ändå så kunde det plötsligt 
konuna så här (knäpper med fingrarna) i duschen! Så ska 
jag göra! Det kom jättesnabbt en tanke. Det var en sån 
process som är rolig att ha varit med om. Det blev ett in
tresse." (5:3) Behovet av regler och formalia har här 
kommit i bakgrunden. D et som i stället tonar fram är lus
ten inför ett arbete som som görs på egna villkor. 

Ett annat sammanhang för lärande? 
Examensarbetet representerar något nytt i lärarutbild
ningen. När studenterna pratar om vad det betytt för dem 
och vad de lärt ställs detta mot deras uppfattningar om 
resten av utbildningen som helhet. I deras tal återspeglas 
traditionerna så som de känns igen från tidigare beskriv
ningar och utvärderingar (se t.ex. Linne, 1996; Hartman, 
1995; H cdenquist, 1990). O ron för att "göra fel" liksom 
tillfredsställelsen över att "ha lärt sig göra rätt" ska förstås 
mot bakgrund av resten av utbildningen. Det förebildliga, 
åtlydnaden, vanan att någon annan bestänm1er har histo
riskt och kulturellt tillskrivits "seminarietraditionen" . D et 
vetenskapliga arbetssättet hör hemma i "universitetstradi
tonen" där ämnesinstitutioners olika normer och sätt att 
tänka blir synJiga i detta sammanhang. Kanske förstärks 
också inriktningen på form och metod inom de olika 
ämnena i en situation där studenter, som kan göra sitt 
arbete vid valfri institution , särskilt starkt pockar på klara 
besked och kräver entydiga och allmängiltiga anvisningar 
för hur arbetet ska utföras och produkten se ut? D et verkar 
av de data vi har här som att examensarbetet i många fall 
tas om hand i enlighet vad som är förgivettaget ino1n 
lärarutbildningens kulturer och att det därmed sugs upp i 
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det befintliga. Studenterna svarar mot de krav de uppfattar 
eller ställer de kraven själva om ingen annan gör det. 

Men det har också skapats något som kanske kan sägas 
vara nya sammanhang för lärande . Examensarbetet intro
ducerar osäkerhet och ett visst kaos och öppnar därmed 
för något nytt. När studenter talar om en "frizon", innebär 
det något annat än det de kallar "vetenskapligt korrekt sätt 
att arbeta". Utöver värden som valfrihet, eget ansvar och 
motivation, talar många om att något hänt med dem, att 
de har få tt utveckla personliga intressen och göra något 
som de känner kommer att betyda något för dem i lärar
yrket. De studenterna har fått näring i sin egen utveckling 
från själva arbetet, ur de egna frågorna som ltjälpt dem 
sortera tankar och skapa klarhet och i vad de upplever som 
"nya sätt att tänka". 

Om lärarstuderande ska erövra förtrogenhet inte bara 
med skolans praktik utan också med vetenskapliga tänke
sätt, förefaller det viktigt att den sociala praktik de är del 
av - i det här fall et grundskollärarutbildningen - också 
rym.mer sammanhang som kännetecknas av förhållningssätt 
som studenterna önskvärt ska socialiseras in i. "It is not by 
looking at things but by dwelling in them, that we under
stand their joint meaning" , skrev Polanyi i "The tacit 
dimension." (1967, s. 18) Roger Säljö ger uttryck för lik
nande tankegångar: "Den naturliga formen för att lära 
torde vara genom delaktighet i olika former av social 
praktik som man ännu inte behärskar. Man tillägnar sig 
föreställningar och färdigheter som en konsekvens av att 
man ställs inför socialt meningsfulla situationer som kräver 
anpassning och förändring hos individen eller gruppen. 
Lärandet blir helt enkelt ett svar på hanterandet av en situ
ation där hittillsvarande erfarenheter inte räcker till som 
riktningsgivare för handlandet." (Säljö 1992, s. 424) 
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Lärandet är ett svar på situationen och situationer stu
denterna förväntas hantera i en utbildning på "veten
skaplig grund" behöver kännetecknas av en hållning på 
sådan grund. Studenter svarar mot den utbildning som är. 
Om de ska socialiseras till att inta ett forskande och 
reflekterande förhållningssätt till utbildningens och skolans 
praktiker behöver utbildningen rymma sammanhang där 
arbetsformer och kommunikativa mönster utvecklas som 
ger kontakt med vetenskap som verksamhet och praktik. 
N är examensarbetet används som led i en praktik där fler 
frågor ställs på bekostnad av färdiga svar kan 
examensarbetet utgöra ett sådant sammanhang. Det m åste 
tillåtas utvecklas till att fungera, inte som ytterligare en 
modell för "vad man få r göra" och "hur det ska vara", 
utan som ingång till ett undrande och forskande förhåll
ningssätt. 

I en framställning om vad begreppet "forskningsanknyt
ning" kan innebära i högskoleutbildning menar Björklund 
(1989) att värdet med självständiga arbeten är att de inne
håller forskningsprocessens alla moment, bland annat den 
svå ra uppgiften att formulera ett användbart problem 
(s . 36) . Björklund understryker nyfikenhetens betydelse 
och den inre mo tivationen som en viktig länk mellan 
fo rskning och studier. D et handlar om att skapa 
förutsä ttningar fö r en "attityd till kunskapsstoffet" och 
sådant går inte att regle ra eller visa på modeller för. Det 
kan snarare bli ett hot mot arbetets eventuella sprängkraft 
omformer för vetenskapligt arbete betonas på bekostnad av 
nyfikenhet och lust. D e yttre villkoren måste ordnas så att 
frirum ges för eget intresse och ansvar där en frågande 
hållning och eget skapande stimuleras. Det finns utta
landen bland studenterna som visar att examensa rbetet kan 
utgöra ett sådant sammanhang för lärande. 
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*) fotnot 

De studenter som citerats i texten har handletts i si tt exa
mensarbete vid de institutioner som anges nedan. Inter
vjuerna har genomförts i grupper om två till fyra studen
ter. I grupperna kan finnas studenter som har olika 
studieinriktning och som handletts vid olika institutioner. 

citat 
7:18 tema (historia) 
1 :2 institutionen för slöjd och formgivning 
7:16 tema (geografi) 
3:21 institutionen för tillämpad lärarkunskap 
3:26 institutionen för tillämpad lärarkunskap 
4:3 institutionen för pedagogik och psykologi 
7:23 tema (historia) 
2:2 institutionen för tillämpad lärarkunskap 
5:4 institutionen för tillämpad lärarkunskap 
5:3 institutionen för tillämpad lärarkunskap 
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Berättelser i sociallj'änstens möten 

ELISABET CEDERSUND 

Jag hoppas art du ska tycka om berättelsen även om den inte är en 
saga. För ibland är verkligheten mera otrolig än vilken saga som hclsr. 

Och kanske är verkligheten den srörsca sagan av alla. 

(Erlingsson, 1996) 

D et här kapitlet handlar om berättelser som ibland är mer 
otroliga än vilken saga som helst. Berättelserna är nämligen 
hämtade ur verkligheten - det som den isländske författa
ren Freörik Erlingsson beskriver som den största sagan av 
alla. De personer som berättelserna handlar om är samtliga 
deltagare i det sociala arbetets olika typer av möten: 
klienter i samtal med socialarbetare, socialarbetare i möten 
med kollegor, eller lärare i socialt arbete som undervisar 
studenter och använder berättelsens form. Först redovisas 
dock min egen berättelse om hur jag själv kom att inse den 
stora betydelsen av berättelser inom det sociala arbetets 
samtal. 

Narrativ som form i det offentliga mötet 
- eller 11 Sagan om hur människor möter myndigheter" 

Under åren 1987-1989 samlade jag in data till ett forsk
ningsprojekt som skulle undersöka människors kontakter 
med myndigheter (Säljö & Cedersund, 1987). En av de 
situationer som studerades var mötet mellan enskilda per
soner som söker socialbidrag och tjänstemän som hanterar 
denna typ av ansökningar. Ett 20-tal biståndssökande per
soner följdes från deras första kontakter med socialtjänsten 
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fram till att beslut om ekonomiskt bistånd fattats. Samtalen 
m ellan socialarbetare och de biståndssökande spelades in på 
ljudband och ingick som material i studien tillsammans 
med skriftliga dokument och intervjuer. 

D et var inte svårt att hitta teorier som kunde användas 
för att beskriva hanteringen av ärenden i en byråkratisk 
organisation av detta slag. Statsvetenskapliga teorier om 
"street-level bureaucracies" (Lipsky, 1980) kunde användas 
i kombination med olika typer av analysmetoder för samtal 
och texter (t.ex. Erickson & Shultz, 1982; Agar, 1985) . 

Projektet hade dock ett mer ambitiöst syfte än att enbart 
skildra hur kontakterna mellan medborgare och myndig
heter kan gå till; dessutom skulle den enskilda människans 
perspektiv och intressen i det "offentliga mötet" (Goodsell, 
1981) studeras. Vilka metoder kunde då användas för att 
beskriva och förstå den enskilda biståndssökandes del i 
mötet? Vi som arbetade i projektet sökte efter förebilder 
och teoretiska infallsvinklar för detta och som brukligt är 
inom forskning om samtal och texter riktades våra frågor 
till det empiriska material som fanns i projektet. 

En god hj älp i analyserna av klienternas yttranden i det 
insamlade materialet fick vi från Jörg Bergmann, som var 
gästforskare vid tema Kommunikation under den aktuella 
tidsperioden. N är vår gäst tog del av de samtal som ingick 
i projektet associerade han genast till en rad olika sätt att 
beskriva klienternas bidrag i samtalen. En intensiv och 
genomgripande analys av samtalen mellan klienter och 
socialarbetare påbörjades. Följande frågor ställdes till mate
rialet: Vad bestod de enskilda klienternas bidrag av i sam
talen med socialarbetarna? Vad var typiskt för klienternas 
yttranden? 

Olika vägar fa nns att gå för att kunna besvara de frågor 
som ställdes. Klienternas yttranden i samtalen kunde be
skrivas som berättelser (Giihch & Quasthoff, 1986), narra-
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tiver (Labov, 1972), så kallade "accounts" (Scott & 

Lyman, 1968) eller som samtal om problem, så kallat 
"troubles-talk" Qefferson, 1988). Efter en tid fanns det 
således både metoder och teorier som efter hand kunde 
prövas i analysarbetet. Problemet i denna fas var alltså inte 
bristen på uppslag utan snarare den stora mängden av ideer 
till möjliga analyser. Preliminära bearbetningar lades fram 
vid seminarier tillsammans med forskarkollegor i olika 
konstellationer och arbetet resulterade i ett par publika
tioner (Cedersund, 1992a; Cedersund & Säljö, 1994). 

Vad blev då resultatet av analyserna av de enskilda män
niskornas möten med myndigheter? I de flesta av samtalen 
passade den narrativa formen bäst som analysredskap. När 
människor tar kontakt med myndigheter - i det studerade 
fallet tjänstemän på ett socialkontor - kommer kortare 
eller längre narrativer ofta till användning. För att rjänste
mannen ska fa en bild av den enskildes situation och den
nes behov av hjälp blir narrativer den språkliga form som 
tas i bruk. Följande citat från ett av samtalen får illustrera 
detta: 

Exempel 1 

Socialarbetare 1: Ja vi ska se på det här först då, jag blev uppringd 
utav Louise nånting på EO-bostäder ((namn på 
hyresvärd)) 

Klient 2: 

(K : Jaa) Mm 0 111 er hyresskuld (K: Mm) Och sen 
har jag hittat en akt på er också (K: Jaa) och sett 
att ni har haft hyrcsskulder förr 
(K:Jaa) Mm 
Hur kommer det sej då att ni blir efter med 
hyran 

Jaa det är ganunalt så att säga som gör, jag jobba 
p~ Servicebolaget ((namn på företag)) och rjäna 
m ycket pengar förr 
(S: Mm) 



198 CEDERSUND 

Socialarbetare: 

Sedan när jag fick sluta där så hade jag (S: Mm) 
skatteskulder 
(S: Mm) jag fi ck det därför att jag fick inte 
igenom mina deklarationer och hade över, jaa 
nästan femti tusen kronor i skatteskulder 
(S: Mm) 
Och det där det har släpat. 
Jag fick en uppgörelse med kronofogden då dom 
under några års tid 
(S: Mm) men det var väldigt betungande och det 
stjälpte oss precis då. 
(S: Mm) Jag tog lån och allt möjligt sånt där och 
det är lånena sen som eh gör att pengarna inte 
räcker. 
Neej med det viktigaste är att man betalar in 
hyran det är de 
(K. Jaa) Om man inte betalar in hyran har man 
ingenstans och bo 
(K: Nej) Neej. Din hustru är också handikappad 
har jag läst mig till (K: Ja just det) 

Transkriptionsregler se appendix. Socialarbetaren i detta samtal är 
kvinna, cirka 25 k 

2 Klienten är man, cirka 60 år. 

Socialarbetaren formulerar i exemplet ovan en inträngande 
fråga "Hur kommer det sej då att ni blir efter m ed hyran" 
och det svar klienten lämnar har en narrativ form m ed en 
struktur av följande slag: 

1. En orientering om hur hans situation varit tidigare: 
"Jaa det är gammalt så att säga som gör, jag jobba på 
Servicebolaget och tjäna mycket pengar förr" 

2. En sammanfattning av de "komplicerande händel
serna" då problemen med ekonomin uppkommit: 
"Sedan när jag fick sluta där så hade jag skatteskulder 
( ... ) j ag fick det därför att jag fick inte igenom mina 
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deklarationer och hade över, jaa nästan femti tusen 
kronor i skatteskulder. Och det där det har släpat." 

3. Beskrivning av några av de lösningar på problemet 
som prövats: 
"Jag fick en uppgörelse med kronofogden då dom 
under några års tid ( ... ) men det var väldigt 
betungande och det srjälpte oss precis då. ( ... )Jag tog 
lån och allt möjligt sånt där" 

4. Resultatet av dessa lösningar: 
"och det är lånena sen som eh gör att pengarna inte 
räcker". 

Den narrativa formen erbjuder klienten i det citerade 
samtalet ett sätt att skildra sin problemfyllda situation med 
hyresskulder och obetalda lån och hur han försökt men 
inte lyckats finna en bra lösning på de ekonomiska pro
blemen. Narrativen som form innehåller ett kraftfullt sätt 
att berätta, som den enskilde kan bruka för att bli trodd, 
trots att vissa detaljer i den enskildes situation kanske inte 
är till hans eller hennes fördel när det gäller möjligheterna 
att bli beviljad ekonomiskt bistånd. Händelserna i klientens 
förflutna ges ett sammanhang och en summering av vad. 
som ägt rum går att föm1edla till den person som lyssnar 
till berättelsen. Klientens yttranden kan tolkas som ett 
försök att på detta sätt, trots egna tillkortakommanden, 
ändå framstå som en värdig människa. 

Resultaten av studien visar tydligt berättelsernas bety
delsen för handläggningen av socialbidrag. Om klienten 
tillåts berätta om sin situation eller inte, är dock något som 
kontrolleras av rjänstemannen i det enskilda samtalet. Detta 
illustreras tydligt i ett av samtalen där klienten blir hindrad 
när hon i början av sarhtalet vill berätta om sitt behov av 
ekonomiskt bistånd. När klienten i detta samtal påbörjar 
sin redogörelse om vilken hjälp hon var i behov av och 
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hur detta är sammankopplat med att hon blivit bestulen på 
sin plånbok, replikerar socialarbetaren att de måste fylla i 
socialbidragsblanketten först. Senare under samtalet ges 
däremot kli enten tillfälle att berätta om hur det kommer 
sig att hon var utan pengar, vilket sker via följ ande replik 
från socialarbetarens sida: "Hade du tappat pengarna sa du" 
(Cedersund, 1992b , s. 67). 

Är inte innehållet i klientens berättelsen godtagbart som 
skäl för hanteringen av en biståndsansökan - en klient på 
ett socialkontor som uppger sig ha blivit bestulen på sin 
plånbok blir förmodligen sällan trodd - är inte heller be
rättelsen av så stort intresse, även om klienten som i det 
aktuella samtalet, kan styrka sitt påstående med hjälp av en 
polisanmälan. 

Socialarbetarens kontroll av den enskilda människan och 
hennes möjlighet att i samtalet på socialkontoret få återge 
sin berättelse, kan på så sätt framstå som ett medel att ut
öva myndighetens makt över enskilda medborgare Gfr. 
även nedan om socialarbetare som medskapare av klienters 
berättelser) . 

De narrativt formade berättelserna som förekommer i 
samtalen mellan klienter och socialarbetare byggs dessutom 
ofta upp så att socialarbetaren - det vill säga den part som 
lyssnar till berättelserna - förväntas komma med lösningar 
på de problem som kli enten inte själv lyckats lösa trots 
tidigare ansträngningar. Genom klientens berättelse teck
nas en bild där han eller hon är offer för olyckliga omstän
digheter snarare än en person som av egen förskyllan 
misslyckats att hushålla med sina resurser. Att få berätta om 
omständigheterna kring sitt behov av hjälp, utgör en viktig 
väg för klienten att bli sedd som en trovärdig människa. 
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Narrativer i socialtjänstens akter 

Vårt projekt inkluderade även en genomgång av de texter 
i form av utrednings- och beslutshandlingar, som social
arbetarna producerade i anslutning till de ärenden som 
dokumenterades. I analyserna av dessa handlingar och 
akter framkom att utredningar och beslut i de flesta fall 
innehöll en sammanfattad version av de berättelser som 
klienterna givit under besökssamtalens gång (Cedersund & 

Sälj ö, 1994, s. 260). Livsomständigheterna för de bistånds
sökande klienterna hade således satts samman till helheter 
via kortare eller längre berättelser, vilka sedan skrevs ner i 
socialarbetarnas akter Gfr. Hall, 1997 som studerat narra
tiver i socialtjänstens texter). Narrativer producerade av 
klienter utgjorde alltså en grund för socialarbetarnas be
skrivningar av klienterna och deras situation och lämnade i 
många fall även viktiga och nödvändiga motiv till varför 
ekononuskt bistånd kunde beviljas. 

Dialoger eller minimala yttranden från klienten - alternativa 
former för samtal 

En ingående bearbetning av det 20-tal besökssamtal, som 
ingick i studien, visade att klienternas berättelser hade en 
central roll i interaktionen mellan parterna. Må nga klienter 
använde som i exempel 1 ovan en monologisk narrativ form 
och de beskrev via denna typ av yttrande sin situation och 
varför de sökte socialbidrag. I andra samtal var berättel
serna fonnade som mer jämlika dialoger mellan de två par
ter som deltog i samtalet och de var då m er lika en sam
talstyp som i tidigare forskning kallats troubles-telling 
Qefferson & Lee, 1981). 

I tre av de studerade samtalen fanns dock varken 
monologiskt formade narrativer eller berättelser i form av 
dialoger utan enbart minimala yttranden från klientens sida 
när det gällde att berätta om orsakerna till de ekonomiska 
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svårigheterna. Ansökningarna om ekonomiskt bistånd från 
dessa tre personer gav intryck av att vara jämforelsevis 
enkla att bedöma, vilket kan ha varit en anledning till att 
socialarbetarna i de aktuella samtalen inte uttryckligen 
frågat efter några längre berättelser från klienternas sida. 

Narrativer i ärendehantering 

Under de år projektet om medborgarnas kontakter med 
myndigheter pågick publicerades en text om narrativer i 
socialt arbete av de två brittiska forskarna Andrew Pithouse 
och Paul Atkinson. Här var fokus inte på mötet mellan 
enskilda klienter och socialarbetare utan på de samtal som 
förs angående aktuella "ärenden" mellan socialarbetaren 
och dennes arbetsledare, vilket utgör en typ av samtal som 
kan kallas the narrative style ~f case-talk (Pithouse & 
Atkinson, 1988). Via denna text fick analyserna i vårt på
gående projekt ett gott stöd. Resultaten frå n vårt projekt 
visade dock på en klar brist i artikeln av Pithouse och 
Atkinson. Socialarbetarens narrativer är enligt våra resultat 
inte det första ledet i processen av ärenden. D et är i stället 
oftast klienten eller denn es företrädare i fonn av anhöriga 
eller andra berörda, som lämnar den inledande berättelsen, 
vilken sedan tas över av socialarbetaren. D ärefter följ er en 
successiv omformning av "historien" om klientens situa
tion , hans eller hennes förmodade bekymmer och behov 
av bistånd. H är liksom i andra typer av institutionella 
samtal skapas generationer av berättelser. Begrepp som 
story-generations, samt tellings och re-tellings är således be
teckningar som passar när detta fenomen ska beskrivas Ufr. 
Jönsson & Linell, 1991) . 

Jag har i den inledande delen av kapitlet försökt ta läsa
ren att följa min egen historia om hur narrativer kom att 
framstå som viktiga i det sociala arbetets samtal. M etoden 
som jag använt för att övertyga läsaren om detta kan även 



BERÄTTELSER I SOCIAL TJÄNSTENS MÖTEN 203 

den sägas ha ett narrativt format. Jag har lämnat en kro
nologiskt ordnad skildring av ett händelseförlopp, en his
toria som leder fram till en viss poäng. Jag har angivit ett 
problem, som gällde hur de enskilda människornas per
spektiv och intressen skulle kunna utforskas, och därefter 
redogjort för en lösning på problemet - den narrativa 
metoden för analys av samtal. Även vi forskare förlitar oss 
alltså på narrativer i produktionen av texter där forsk
ningsresultat läggs fram. 

På liknande sätt försöker även den enskilda människan 
som tar kontakt med socialtjänstens handläggare att via 
narrativer visa på relevanta och betydelsefulla aspekter i sin 
situation. Den enskilda människans berättelse kommer 
därefter i sin tur av socialarbetaren att transformeras om till 
en case-presentation. Att använda narrativer som en orga
niserande princip i samtal och texter är ett grundläggande 
språkligt mönster för att förmedla erfarenheter människor 
emellan - såväl mellan forskare som mellan det sociala 
arbetets olika aktörer. 

Narrativanalys som metod i socialt arbete 
H ar då tankarna om narrativernas betydelse i samtal på 
socialkontor fått något genomslag i vad som på senare år 
skrivits inom socialt arbete? En litteratursökning, som jag 
gjorde under 1997, visade att ett ökande antal forskare 
inom socialt arbete och andra närliggande discipliner 
under senare år bedrivit studier om narrativer. De artiklar 
som jag funnit består dock inte enbart av forskning om 
narrativer i besökssamtal Qfr. Cedersund & Säljö , 1994) 
eller i möten mellan socialarbetare Qfr. Pithouse & 

Atkinson, 1 988). 
De texter som refereras berör i ställ et händelser som ägt 

rum i olika miljöer: i klienters hem , i socialhögskolornas 
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lektionssalar, på praktikarbetsplatser där studenter i socialt 
arbete genomgår delar av sin yrkesmässiga utveckling, men 
också i besöksrum på socialkontor. Författarna ti11 texterna 
är forskare och lärare som på olika sätt arbetar för att ut
veckla det sociala arbetets teorier, metoder och praktiker. 
D e citerade texterna har tillkommit med syftet att doku
mentera och värdera hur narrativa metoder nyttjats i olika 
verksamheter, samt dessa metoders potentiella styrka som 
resurser i dagens samhälle där människors livsvillkor är allt 
m.er varierade. 

Av genomgången framgår vidare att användningen av 
narrativer i socialt arbete har flera olika innebörder och 
ibland även skilda funktioner. T externa som återfunnits via 
litteratursökningen handlar trots denna mångfald om vari
ationer på ett liknande tema - betydelsen av att social
arbetare lyssnar till och är medskapare av berättelser från 
enskilda människor och grupper i vårt samhälle. Här häv
das dessutom med bestämdhet: Att berätta historier och 
skapa na_rrativer är inte något som får förbehållas professio
nell yrkesutövare - vare sig tjänstemän eller andra profes
sionella "historieberättare" . I stället ska enskilda människor 
och medborgare, vilka tidigare kanske inte kommit till tals, 
uppmanas att forma sina egna berättelser. Sådana berät
telser är inte enbart individuella utan även i långa stycken 
kollektiva, berättade av en grupp människor som strålar 
samman i vissa specifika miljöer, både i den privata livs
sfåren och i den offentliga . 

Socialt arbete är dessutom endast en av de discipliner där 
narrativa metoder inom olika typer av behandlingsarbete 
studerats. Narrativer som fenomen inom olika typer av 
"människovårdande" yrken är snarare att betraktas som ett 
tvärvetenskapligt forsknings- och kunskapsfält. Grunderna 
till de studier som gjorts om narrativer i socialt arbete bru
kar framställas som en kombination av kritisk litteratur-
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vetenskap och samhällsvetenskaplig teori med socialkon
struktivistiska perspektiv (se exempelvis Holland & 

Kilpatrick, 1993; Sands, 1996). De texter som skrivs om. 
narrativer inom området återfinns inom olika discipliner 
och skolbildningar där bland annat följande kan nämnas: 
socialantropologi, sociologi, lingvistik, "cultural studies", 
diskursanalys, kognitiv psykologi samt "social cognition" 
(se till exempel Rappaport, 1995, s. 801). 

Identifiering, skapande och medskapande av narrativer 

Möjligheten till ett medskapande av berättelser om 
"verkligheten" utgör en viktig resurs när gäller att stödj a 
människor i tolkningen av hur deras egna liv gestaltat sig 
Qfr. Öberg, 1997, som visar på livshistoriens betydelse för 
den åldrande människan). Att vara ett lyssnande öra för 
våra medmänniskors berättelser framstår härmed lika vik
tigt som att ge en hjälpande hand till någon som gått vilse i 
okänd terräng. För de som är verksanuna inom. socialt 
arbete finns det nämligen ännu många historier som väntar 
på att bli berättade, eller som en av de aktuella forskarna 
uttrycker det: 

When empowcrment is the phenomenon of interest there are many 
individual and collective stories waiting to be told. 
(Rappaport, 1995, s. 799) 

När människors egna alternativa "stories" om händelser av 
betydelse i deras liv blir mottagna, hörda och efterfrågade 
läggs samtidigt viktiga bitar i det som kan liknas vid ett 
emancipatoriskt pussel, något som syftar att ge människors 
makt över deras egna liv och hur olika typer av problem 
blir beskrivna Qfr. Rappaport, 1995, s. 805). 

De enskilda människornas historier om framgångar och 
motgångar i deras liv, om innebörder och betydelser av 
erfarenheter i det förflutna, eller möjligheter och önsk-
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ningar om framtida liv framstår som mycket viktiga red
skap för dem som arbetar inom olika socialt inriktade 
verksamheter. Människor skapar en bild av sin historia och 
om denna historia blir hörd av andra blir den bekräftad 
och betraktad som "verklig" Ufr. begreppet validering 
nedan, samt Sands, 1996, s. 182) . 

Kollektiva narrativer - och individuella 

I de analyser som refererats i kapitlets inledande del fram
ställdes människors narrativer i samtal som en fom1 av ytt
randen producerade av individer i mötet med en eller flera 
personer. I ett par av de texter jag funnit om narrativer 
som metod i olika typer av socialt inriktade verksamheter 
framhålls att de individuellt producerade narrativerna 
endast är en av de berättelsetyper som förekommer, och 
att även så kallade "community narratives" (Rappaport, 
1995) är viktiga att uppmärksanuna: 

A co111111unity narmtive is a story that is common among a group of 
people. It may be shared by a group through social intcraction, texts 
(although these :ire not nessecary), and other forms of communication 
including pictures, performances, and rituals. A group of people with 
a shared narrative may constitute a community. Settings often have a 
story that is preserved and transmitted independant of any particular 
individual. ( ... ) T hese narratives tel! the members something about 
themselves, their heros, their history, and rheir future . (Ibid. s. 803) 

Via dessa kollektivt producerade narrativer återges alltså en 
grupps gemensanuna historia. Gruppen konstitueras kanske 
just genom att berättelserna skapas och traderas . N arrativer 
framställs här vara sammankopplade med en viss miljö och 
de människor som vistas där. D enna typ av kollektiva nar
rativer har beskrivits inom olika slag av organisationer, 
vilka har som mål att ge människor förbättrade livsvillkor, 
verksamheter av bland annat följande slag: frivilligorgansa
tioner, väntjänstorganisationer eller religiösa samfund, 
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kooperativt driven social stödverksam_het, samt olika slag 
av utbildningsverksamhet (ibid_ s. 799). 

De fysiska rum för berättande som organisationer av 
detta slag skapat för sin verksamhet lämnar möjligheter för 
särskilda typer av berättelser. Här kan 111.Öten inom 
Anonyma Alkoholister den så kallade AA-rörelsen 
(Arminen, 1996) tjäna som exempel på hur diskursiva 
handlingar formar och omformar människors identitet. 
Från att en person varit alkoholist blir han eller hon någon 
som istället kallas "nykter alkoholist". Den individuella 
historien om det egna livet får influenser av gruppens kol
lektivt producerade berättelser. För att de enskilda männi
skorna ska kunna upptäcka alternativa berättelser om sina 
liv, och skapa nya sätt att se sig själva på, krävs dock till
gång till miljöer där sådana typer av aktiviteter är tillåtna 
och uppmuntras (Rappaport, 1995, s. 796). 

Parallellt med dessa två nivåer av berättande - det indi
viduella och det kollektiva - har dessutom en tredje nivå 
påvisats: de t kulturellt fom1ade berättandet (Rappaport, 
1995 s. 803). Denna tredje typ av berättande kan iakttas 
via mer eller mindre stereotypa narrativer som ofta ger 
förenklade bilder av människor och deras personliga . 
egenskaper. Vi känner alla igen dessa kulturellt fonnade 
berättelser om personer som kallas exempelvis "socialfall" 
eller "uteliggare". Dessa schablonartade historier handlar 
kanske om människor som framställs ha bristande karaktär, 
vara lata eller besitta andra egenskaper som anses negativa. 
Ofta föm1edlades dessa stereotypa bilder via berättelser 
återgivna i m edia , men de traderas även genom skvaller
historier, och så kallade vandringsmyter där förenklade 
versioner om människors liv förmedlas Qfr. van Dijk, 
1987, om analyser av berättelser av det som kallats racist
diskurs). 
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Kollektivt och individuellt berättande, som utgör alter
nativ till de kulturellt formade stereotypa berättelserna, 
visar sig dock många gånger ha svårt att få genomslag m ed 
full kraft när de tävlar med de mycket seglivade fördomar
nas kulturellt formade berättelser. 

Alternativa identiteter i narrativt formade yttranden - att 
berätta om olika "jag" 

Studier inom socialt arbe te som genomförts ur ett feminis
tiskt perspektiv har framställt narrativer som ett viktigt 
redskap för att studera frigörelseprocesser och identitets
skapande. Medan texter refererade ovan, som rört indivi
duellt, kollektivt och kulturellt skapade berättelser i långa 
stycken sett till berättelsernas innehåll, ger de feministiska 
studierna även ofta ett utrymme för analyser av berättel
sernas form. 

Via detaljerade bearbetningar av samtal kan nya och 
underliggande röster i samtalen identifieras. Genom att 
exempelvis lyssna på det som kallas felstarter och repara
tioner i samtalen kan det som inte sägs men som skulle 
kunna sagts i samtalen spåras (Sands, 1996). Denna typ av 
analysmetoder har utformats för att visa på genusaspekter i 
berättelser, men har visat sig lämpliga att använda även vid 
många andra typer av analyser av språk och social struktur. 
D e strukturer som då ofta nämnts gäll er förutom kön ell er 
genus, även deltagarnas etniska bakgrund, ålder, och/ eller 
sociala tillhörighet (ibid. s. 178). 

Studier av detta slag har fokuserat på narrativ identitet, 
dess stabilitet m en också möjligheter till förändring. Ett 
exempel som tas i en av de refererade texterna gäller en 
kvinna som givits det fingerade namnet Mary och som 
deltagit i ett projekt inriktat på studier av psykisk hälsa och 
ohälsa hos ensamstående kvinnor med föreskolebarn 
(Sands, 1996). Ett långt utdrag återges från intervjun med 
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M ary där analyser visat hennes olika identiteter. Marys 
psykiska problem hade tidigare av vissa beskrivits som en 
nervös kollaps, men intervj uaren kunde under samtalets 
gång tillsammans med M ary få fram många olika tolk
ningar av samma händelser: bilden av en Mary som visar 
sig vara en osäker vuxen, ett offer för tidigare övergrepp, 
en föraktad person, eller Mary som pånyttfödd kristen, 
som en människa som håller på att bli mer säker på sig 
själv. 

Ingen av de nya alternativa identiteterna, som kommit 
fram i den redovisade intervjun med Mary, stämmer helt 
med vad som brukar kallas den dominerande psykologiska 
diskursen (Sand, 1996, s. 182). Detta exempel visar hur en 
person under samtalet med en kliniskt inriktad socialarbe
tare - som i detta fall även var intervjuare i ett forsknings
projekt - kan genomgå en förändring via konstruktion och 
rekonstruktion av personens narrativt formade identitet 
(ibid. s. 183). Det krävdes inte mycket aktivitet från inter
vj uarens sida för att under samtalet stödja Mary i hennes 
berättelse, endast en viss bekräftelse eller "validering" av 
det som lades fram när M ary ibland tvekade att fortsätta sitt 
berättande. Via valideringen från sin mo tpart tillerkändes 
Mary rätten att tala med en egen " röst" i samtalet. Hon 
har härigenom få tt framföra egna versioner av vad som 
hänt henne vid sådana tillfallen då hon av andra uppfa ttats 
få en nervös kollaps. 

I andra samtal kan intervjuarens roll bli mer aktiv än i 
den refererade intervj un m ed Mary. Även i de fall då 
socialarbetaren måste vara en mer aktiv medskapare av 
berättelserna om klientens förflutna, finns det dock något 
som kan betraktas som multipla identiteter , vilka inte är 
stabila konstruktioner utan något som kan vari era över tid. 

En fördj upad narrativanalys av samtal har på detta sä tt 
visat på vägar att finna alternativa diskursiva mönster och 
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alternativa "stories" om människors verklighet. Narrativer 
producerade i mötet mellan socialarbetare och kli enter kan 
innehålla drag av dominerande diskursiva mönster - ett 
"samn1anbrott" är en nervös kollaps - eller spår av alterna
tiva mönster eller olika röster som beskriver samma feno
men på nya sätt, vilket ger nya tolkningar av händelseför
loppet och dess konsekvenser för framtiden. Att söka efter 
"tystade röster" är därvid en särskild utmaning som beskri
vits i vissa av texterna om det sociala arbetets samtal (se 
exempelvis Hall, Sarangi & Slembrouck, 1997). 

Jämförelser mellan "narrativ metod" och andra befintliga 
teorier och metoder inom socialt arbete 

Under lång tid har det som brukar benämnas psykodyna
misk teoribildning varit grunden inom många utbildningar 
som anordnas inom socialt arbete. Efter hand har detta 
perspektiv kommit att kompletteras med vad som kan kal
las systembaserade teorier. D essa båda dominerande per
spektiv relateras i en artikel till vad som kan kallas en 
"Narrative Approach" (Kelley, 1995). Likheter och skill
nader mellan de tre sätten att bedriva socialt arbete blir i 
denna artikel föremål för ingående granskning. 

D en psykodynamiska ansatsen vid socialt behandlings
arbete har kritiserats för att ha fokus på individers avvikel
ser, och därmed riskera att medverka till en patologisering 
av klienten och dennes problem. Den har även ansetts svår 
att använda vid vad som brukar kallas multiproblemfamil
jer. Ett psykodynamiskt perspektiv har visat sig svårt att 
möta de behov om finns hos stora grupper av klienter: 
kvinnor, flyktingar, offer i relationer där misshandel före
kommer (ibid. s. 349). Den systembaserade traditionen har 
visserligen funnit sätt att definiera klienternas problem utan 
att patologisera dem, men denna tradition, som beskriver 
människor och deras "system" med hjälp av cybernetisk 



BERÄTTELSER I SOCJAL1JÄNSTENS MÖTEN 211 

terminologi, har däremot kritiserats för att ha en mekanisk 
syn på människan. 

Det tredj e sättet att via narrativ metod närma sig socialt 
arbete, kan i viss mån påvisas innehålla element från både 
den psykodynamiska och den systembaserade traditionen. 
Narrativ metod, som erkänner observationernas beroende 
av den som observerar, har ansetts grundas på vad som 
kallats en andra ordningens cybernetik. Betydelser och 
innebörder av händelser i tidigare liv utmanas och via den 
narrativa metoden mobiliseras klientens styrka, inte hans 
eller hennes avvikelser eller brister. Alternativa sätt att för
stå klientens erfarenheter eller framtida möjligheter över
vägs genom steg som innehåller dekonstruktion och re
konstruktion av det som tas upp i samtal mellan social
arbetare och klient. Klienter "skriver om" sina livshistorier 
genom samtal med en aktiv m otpart. 

Narrativ metod för behandlingsarbete framställs här såle
des som grundad på postmoderna teorier och är avpassad 
för människor som lever i vad som under senare år kom
mit att benämnas det "postmoderna" samhället (ibid. 347). 
Metoden kan dock som visats ovan knytas sam.man med 
och j ämföras med de två huvudperspektiv som varit 
rådande inom socialt arbete under lång tid - det psyko
dynamiska och det systembaserade: 

The newcr postmodern theory can be integrated into existing social 
work curricula by connecting the theory to those already learned, 
giving the student morc options for practicc without fragrnenring the 
knowlcdgc basc of existing curriculum. 
(Kelley, 1995, s. 356) 
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Epilog om människors berättelser i social
tjänstens möten 
Att själv berätta och att lyssna till andra människors berät
telser är ett sätt att vara människa Qfr. Singer i Engel, 1993, 
se citat nedan). I mina egna studier har jag visat på många 
exempel som tydliggör hur klienter använder sig av den 
narrativa formen för att berätta om sin situation i samtalen 
med socialarbetare. Genom berättelser inbjuds lyssnaren att 
visa m edkänsla m ed någon som befinner sig i en pro
blemfylld situation. Narrativen kan ge möjligheter till för
klaringar, ursäkter eller argument, samt motiv för att 
exempelvis problematiska uppgifter ska tolkas i ljuset av de 
livsomständigheter som den enskilde befinner sig i Qfr. 
Pithouse & Atkinson, 1988, s. 185). 

Via litteratursökningen har jag dessutom funnit att per
soner verksamma inom socialt arbete som disciplin börjat 
använda en narrativ ansats som grund för en systematisk 
metod i socialt arbete. D enna ansats ger utrymme för de 
enskilda människornas egna perspektiv, något som uppnås 
via en bättre förståelse av sammanhangen i deras liv. Det 
som gäller för oss alla visar sig alltså gälla även människor i 
kontakter med myndigheter: 

W hen a day passes, it is no longer there. 
What remains of it? N othing more than a story. 
If stories w heren't told or books weren' t written, 
man would live like a beast, only for the day ... 
Today we live, but tomorrow today will be a story. 
T he whole w orld, all human life, is one long story. 
(Singer i En gel, 1993, s. 789) . 

En kritisk fråga som kan ställas här i slutet av min berät
telse är: Vem i vårt samhälle har rätt att berätta en annan 
människas historia? Om narrativer erkänns som en resurs 
för makt och inflytande kan vi också studera vem som 
kontrollerar dessa. Kan vi visa vem som avgör vilket värde 
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en viss berättelse om en individ har, eller hur en berättelse 
far en viss status, kan vi också förvärva kunskaper om vilka 
mekanismer som skapar förtryck eller frihet (Rappaport, 
1995, s. 805). Vi kan också behöva studera till vem berät
telser producerade i olika myndigheters verksamhet riktar 
sig, vilken instans eller person berättandet har for avsikt att 
nå, vilket budskap som fors fram och varför vissa argument 
anses nödvändiga Gfr. Hall , 1997). 

Här efterlyses även mer forskning om vem som har rätt 
att berätta vad och i vilka situationer olika personer blir 
trodda. Mycket kraft i socialt inriktat arbete bör läggas på 
att skapa situationer och miljöer där människor och berät
telserna om deras liv kan bli hörda och respekterade, och 
där enskilda medborgare är likvärdiga och interagerande 
parter i ett fortlöpande samtal (Rapport, 1995, s. 796). 
Studier av vem. som fråntagits rätten att berätta sin egen 
eller den egna gruppens historia - vare sig detta är kopplat 
till människors klassbakgrund, etniska ursprung eller 
könstillhörighet - kan ske via fortsatt forskning om narra
tiver och dessas betydelser i olika samhällskontexter. 
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Appendix 
Transkriptionsregler 

Trankriptionen följer en förenklad version av de konven
tioner som kommit i allmänt bruk inom samtalsanalys. 
Nedan ges några förklaringar: 

? 
(S: Mm) 

(( )) 

punkt anger att tonläget går ner; 
komma anger ett bibehållet tonläge; 
frågetecken anger att tonläget höjs; 
yttranden inom parentes anger återkopp
lingsord (feedback) från den lyssnande 
parten; 
i dubbelparentes finns beskrivning av vad 
personerna gör under samtalet; dubbel-
parentes används även för att ge vissa övriga 
kommentarer eller förtydliganden; 

D eltagarna i samtalet har identifierats och markerats med 
en förkortning . Följande förkortningar används: K=klient; 
S=socialarbetare. Ett nytt yttrande börjar på ny rad. Alla 

namn, adresser, personuppgifter, ekonomiska upplysningar 
om enskilda personer har fingerats för att ge deltagarna 
anonymitet. 

Tack 
Ett varmt tack till Britt- Marie Öberg och Anne-Marie 
Markström för värdefulla kommentarer på en tidigare ver
sion av detta kapitel. 
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Medialisering i offentliga 
samtal och praktiker 

Inledning 

KONSTANTJN ECONOMOU 

PER-ANDERS FORSTORP 

Den aktivitetsteoretiska analysen av sociala handlingar och 
verksamheter har ofta fokuserat på olika lokalt avgränsade 
vardagliga eller institutionella sammanhang, särskilt sådana 
som innebär lärande, utveckling och socialisation, t.ex. i 
hem, skola och arbete. Denna pedagogiska och psykolo
giska analys har dock inte i lika stor utsträckning använts 
vid studiet av sociala handlingar och verksamheter i andra 
sektorer av samhället, men de skulle även kunna rekryteras 
för att förstå dimensioner i det sociala handlandet som inte 
i dess bokstavliga mening är knutna enbart till lokala och 
avgränsade sammanhang, utan även till det vi kallar offent
ligheten. I denna artikel avser vi att göra en sådan transpo
nering av teorin till ett nytt tillämpningsområde, nämligen 
till offentligheten och medierna. Artikeln har sin bakgrund 
i vårt gemensanuna intresse att studera medier, interaktivi
tet och offentlighetens villkor i det samtida samhället. 

Genom en teoretisk diskussion vill vi visa att även soci
ala handlingar som utspelas i den mediala offentligheten 
kan betraktas och analyseras som situationer och aktiviteter 
i viss likhet med aktiviteter i det vardagliga livet. Samtidigt 
vill vi särskilt belysa en tendens i den samtida offentlig
heten och medierna som konvergerar med det vardagliga 
och som ofta kritiseras fö r att vara "banal" eller "vulgär", 
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dvs. den utveckling mot att använda just vardagen och de 
" mänskliga" aktiviteterna som resurser för mediegestalt
ning. I följande diskussion utgår vi från ett exempel på en 
viss typ av kommunikativ verksamhet i offentligheten, den 
politiska diskursen och i synnerhet den diskurs som kan 
visa en viss grupp av aktörer, nämligen politiker, i deras 
olika roller, de vardagliga och de medierade. En del av 
dessa handlingar är sådana som i det allmänna medvetandet 
kanske vanligtvis inte räknas som politisk diskurs, utan 
snarare framstår som "banala" o'ch "vulgära" eller som 
någon form av sensationsreportage kring politikers privata 
liv och som ofta ger skäl för den ovan nämnda kritiken av 
denna tendens i offentligheten. En tillämpning av aktivi
tetsbegreppet i offentligheten, slutligen , kan även bidra till 
att förändra vår syn på vad som är politiskt och hur detta 
fält administrativt, ideologiskt och analytiskt kan avgränsas 
från andra handlingar i människors liv. 

Aktiviteter i vardagen 
Aktivitetsbegreppet har använts inom aktivitetsteorin för att 
analysera vardagliga handlingar och sammanhang. D etta har 
skett i kontrast till analyser som baseras i abstrakta och 
normativa teorier om vad som konstituerar det mänskliga 
handlandet. Inom utvecklingspsykologi och pedagogik hos 
t. ex. Leontev, Vygotsky, W ertsch och Säljö har de verk
samma teorier och handlingar som människor använder sig 
av i sitt handlande kontrasterats mot t .ex. Piagets teori om 
universella kognitiva utvecklingsstadier. D en situerade 
rationalitet som människor använder sig av i olika situa
tioner har kontrasterats mot normativa psykologiska teorier 
om kognition och informationshantering. 

Dessa vardagliga handlingar och sammanhang liksom 
dess rationalitet och normativitet, kan, enligt denna teori 
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förstås utifrån ett perspektiv där situationerna, aktörerna 
och de "kulturella redskap" (" cultural tools" eller "media
ting means") som de använder är centrala. R esultaten av 
dessa studier som använder aktivitetetsteoretiska begrepp 
och teorier har starkt bidragit till att skifta perspektiven i 
synen på olika pedagogiska och psykologiska verksamheter 
som utveckling, lärande och kunskap från en kognitivt 
statisk modell till en interaktiv och situerad. 

Aktiviteter eller det som Wertsch (1997) välj er att kalla 
medierad handling ("mediatcd action") är den fundamen
tala analytiska enheten för aktivitetsteorin. Att sammanställa 
handlingen och aktören bidrar till att upplösa gränsen mel
lan subjekt och objekt. På en epistemologisk och onto
logisk nivå bidrar denna teori till en kritik av den carte
sianska dualismen genom att visa på begränsningarna i de 
abstrakta kategoriernas förklarande förmåga, för att snarare 
förespråka en teori där aktör och handling är konstitutivt 
förenade. Istället för att tala om medvetande, intention och 
rationalitet från ett individualistiskt perspektiv välj er exem
pelvis W ertsch (ibid) att tala om den medierade handlingen 
som ett medvetande i handling ("mind in action") där 
individen endast i samverkan med någon form av kulturella 
redskap kan vara det som skapar det som vi vanligen refe...:. 
rerar till som medvetande ("mind" eller "cognition"). 

Med denna syn på enheten mellan individ och handling 
bl ir aktiviteter en analytisk enhet som kan användas som 
grund för att förstå mänskliga handlingar, dvs. vad männi
skor gör, bur de gör detta och hur de gör detta beroende 
av eller relativt oberoende av de administrativa principer 
som bidrar till att styra aktiviteterna i ett hierarkiskt per
spektiv. Det är snarare dessa aktiviteter - i betydelsen 
"medierad handling" - som konstituerar, strukturerar och 
upprätthåll er mönster och ordningar som vi ofta betraktat 
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som administrativa och strukturella , ibland även som givna, 
faktuella och oföränderliga. 

Aktivitetsbegreppct har huvudsakligen tillämpats inom 
pedagogiska och psykologiska sammanhang där kognitions
och utvecklingspsykologiska frågeställningar har utgjort 
fokus. Dess användning utanför dessa områden har hittills 
varit begränsad. Dessa begrepp kan även, menar vi, se sin 
tillämpning i analyser av andra sektorer och dimensioner, 
t.ex. mer allmänt i medierna och i det som kallas offentlig
heten . Användningen av begreppen inom dessa områden 
kan bidra till att utveckla en alternativ syn på vad som en
ligt olika aktörer utgör möjliga och legitima aktiviteter i 
medierna. D etta alternativa perspektiv kan hjälpa oss att 
ställa mycket grundläggande frågor med relevans för kom
munikationsforskningen i vid mening: Vad är handling i 
medierna? För vem är någonting en handling i medierna? 
Hur kan handlingsbegreppet förknippas med olika aktörs
roller? Hur är aktörers handlingar förenliga med olika sätt 
att förstå offentligheten och hur upprätthåller olika aktörer 
och aktiviteter medieoffentligheten just som offentlig -
med möjlighet till deltagande för alla? 

Offentlighet i allmänhet 
En vanlig syn på offentligheten är den syn på offentlighet 
som "allmänhet" ("public sphere") som bl.a. förespråkas 
inom den amerikanska pragmatismen och liberalismen samt 
av (den tidige) Habermas. 

Den anglo-amerikanska pragmatiska traditionen har ut
vecklat en syn på offentligheten som delvis är motiverad av 
det liberala ekonomiska marknadstänkandet, men som 
givetvis också har andra filosofiska och psykologiska för
utsättningar i t.ex. synen på det autonoma rationella sub
jektet. Offentligheten betraktas som en marknadsplats för 
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utbyte av ideer och information som idealiskt sett bör vara 
fritt tillgänglig för alla. På denna gemensa mma marknads
plats bör full frihet råda vad gäl1er uttryckandet av olika 
åsikter och ideologier. För utfornmingen av människors 
åsikter gäller att man litar till människors förmåga att själv
ständigt ta ställning (D ewey 1923/1954; Peters 1993) . 

Till Habermas syn på offentligheten hör en idealiserad 
bild dels av själva proceduren för utbytet av information i 
frågor av gemensamt intresse, dels av något som leder till 
formeringen av en allmän mening eller konsensus 
(Haberrnas 1989/1962; Calhoun 1992; Dahlgren 1995:7, 
90f). Offentlighetsbegreppets två delar syftar, enligt 
Habermas, på själva arenan och på det som är resultatet av 
handlingar på denna arena . I den historiska analysen av det 
borgerliga samhällets uppgång och fall i Europa hör 
Habermas iakttagelse att det skett en förskjutning av 
offentlighetens arenor från publika salonger, cafeer och 
klubbar i det urbana rummet, till massmedierna som de 
viktigaste moderna institutionerna för offentligheten som 
arena. Denna process där publiken får en delvis ny 
funktion har av Habermas beskrivits som en refeodalisering 
av offentligheten. Centralt för hans syn på offentligheten är 
förekomsten av ett resonerande kritiskt medborgerligt 
samtal som leder till formeringen av den allmänna 
meningen. Dahlgren beskriver denna offentlighet som en 
plats (i diskursiv, institutionell och topografisk mening) och 
de villkor under vilka människor har tillgång till denna 
plats. Offentligheten utgörs av ett nexus av institutioner 
och praktiker: " ... a functioning public sphere is the fulfill
ment of the communicational requirements of a viable 
democracy" (Dahlgren 1995:9). 

Gemensamt för den samtida utfommingen av pragma
tismen och för den habermasianska traditionen är proce
duralismen och det deliberativa synsättet, dvs. deras 
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gemensamma betoning av att offentligheten förutsätter 
efterföljandet av kommunikativa regler och överenskom
melsen om vilka principer som skall styra handlingar i 
offentlighetens rum. En samtida pragmatiker som Rawls, 
diskuterar detta i termer av "the original position" där 
rationella aktörer är egalitärt jämställda och där de aktivt 
tillfrågas om vilka principer som skall styra deras framtida 
interaktion i offentligheten (se t.ex. Chambers 1996: 17). 
Scanlon förespråkar, i samma pragmatiska tradition, att 
dessa val av interaktionsregler skall göras med hj älp av 
moraliskt försvarbara procedurer för det konkreta utföran
det (Chambers 1996). Habermas förespråkar i sin tur en 
dialogisk proceduralism som styrs av principer vilka kan 
vara objekt för förhandling och diskussioner i en praktisk 
diskurs (ibid; Habermas 1996). 

Bägge dessa traditioner har haft stor betydelse för förstå
elsen av 1900-talets och efterkrigstidens syn på konsen
suspraktiker på olika nivåer i samhället, inom politik, rätts
väsende och medier. Offentligheten är på detta sätt upp
fattad som en gemensam arena för förhandling av värden, 
åsikter och ideer. D enna arena avser att vara en neutral 
spelplats som inte styrs av subjektiva intressen och som är 
frikopplad från situationella och idiosynkratiska hänsyn. 
Medialisering uppfattad som den särskilda typ av handlingar 
som förekommer i offentlighetens samtal och praktiker 
behandlar ofta den gemensamma arenan, aktiviteterna på 
den arenan och situationerna där dessa handlingar uppstår 
som dekontextualiserad. Denna syn betraktar dessa aktivi
teter och praktiker som om de inte vore beroende av den 
kontext där handlingen utspelas snarare än att se kontexten 
som det grundläggande sammanhanget för mänsklig kom
munikation, tillämpning och varda glighet. 

Uppfattningen att offentligheten utgör en sådan dckon
tcxtualiserad miljö och gemensam arena har sin förutsätt-
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ning i reduktionen av idiosynkrasier, dvs. att det specifika 
och situationsbundna hos olika aktörer och handlingar till 
varje pris måste reduceras. Om inte denna individuella 
reduktion äger rum uppstår inte heller det som känneteck
nar en allmän offentlighet där aktörerna har likvärdig status 
och rättvis tillgång till samtalet. Aktörer avstår medvetet i 
sitt handlande och sin självpresentation från en del av sina 
situationsbundna behov och anspråk för att kunna ingå i 
denna superindividuella enhet - det offentliga. Denna 
politiska vision understöds teoretiskt bl.a. av pragmatiker
nas och Habermas teorier och har som uppfattning stor 
betydelse för förståelsen av den parlamentariska demokratin 
som en sådan gemensam arena. Paradoxalt nog kan en 
sådan syn också tvingas till att bevara offentligheten som en 
abstrakt, textuell och överordnad arena där endast det som 
uttrycks i tillägnad och igenkännbar form kan höras; bud
skap och inlägg görs just som budskap och inlägg - som 
representativa uttalanden från representanter - snarare än 
en möjlig öppning av "det offentliga" som arenan där 
också det som vi just nu kanske inte känner igen som 
"politik", det "annorlunda" eller det vi vanligen hänvisar 
till kategorin "det populära" också har en plats. 

Offentlighetens banalisering 
Den syn på politikens offentlighet som oftast befästs i den 
samhällsvetenskapliga diskursen är den som betraktar det 
politiska som något offentligt, publikt och som "larger than 
life". Det privata blir, som kontrast, liktydigt med det in
tima , privata och "life itself'. Detta synsätt som åtskilj er 
publikt och privat passar naturligtvis logiskt väl ihop med 
en viss analys av politikens funktioner, dess representa
tionsstruktur och möjligheter till spridning av budskap som 
bygger på en grundläggande fysisk distans mellan politikens 
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och de andras boningar. Ett sådant perspektiv har varit det 
dominerande inom statsvetenskapliga traditioner. Politikens 
mediering har skett direkt men kort och koncentrerat - det 
politiska talet, valmötet eller demonstrationen är händelser 
som metaforiskt snarare anknyter till föreställningen, spek
taklet och teatern än till flödet av de vardagliga händel
serna. D et förutsätter en publik som söker sig till en viss 
plats snarare än den publik som redan är på plats förankrad i 
sin vardagliga och kända miljö. 

Bourdieu t.ex. verkar beskriva en skillnad mellan ett slags 
"rent" politiskt system som skulle vara mer homogent och 
därigenom mer transparent i kontrast till dagens televise
rade (och därmed, enligt honom, beslöjande) aktiviteter 
som en social konstruktion på två nivåer: utförandet av 
själva aktiviteten med dess system av deltagare och orga
nisation samt den produktion av "återgivningen i tal och 
bild" som utförs av ett annat system: Media. D etta system 
har begränsningar som av Bourdieu beskrivs som " tryck 
från konkurrensen" och som ett "system av tvång" 
(Bourdieu 1998:116-117). Ett perspektiv som tydliggörs 
här är fokuserandet på medierna som en slags extra döl
jande filter, eventuellt medvetet iscensatt av manipulerande 
ägare och deras representanter Uournalisterna), som försvå
rar analysen av de politiska händelserna , relationerna och 
systemen - alltså en syn som konstruerar rnediering som 
problem och störning. Men poängen är också att detta 
betraktelsesätt sätter ett slags likhetstecken mellan medie
ring och medier, mellan konmmnikationsrelationer och 
system, organisationer eller företag där dessa oftast ses som 
den strukturella utgångspunkten inom vilken medierna 
bara är en del. Man kan då fortsätta att analysera "system" 
och logiskt härleda en utveckling mot fragmentering, ytlig
het och banalisering av politiken där de exempel som lyfts 
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fram handlar om politiker och andra människor som utför 
icke representati va handlingar i TV. 

Bourdieu kt;tiserar i likhet med andra det de upplever 
som en tendens till televisionens förflackning, ytlighet och 
underhållningsberoende under rubriker som "banalise
ringens kraft" och " televisionens herravälde" (ibid:65, 77) 
m en utifrån en position som lätt hamnar i en elitistisk och 
idealiserad syn på rollfördelningen mellan politiker och de 
andra. Förflackningen konm1er av att den nya kategorin 
journalisterna har trängt sig mellan och , enligt Bourdieu, 
stört ordningen med sin fragmenterande sensationsdrift: 

Nyheterna görs till en räcka ojämforliga händelser utan början eller 
slut som av en kronologisk slump råkar hamna bredvid varandra - en 
j ordbävning i Turkiet och en p lan fo r hur b udgeten ska saneras, en 
seger i någon sport och en skandalprocess - och som blir absurda 

eftersom de reduceras till vad som kan visas i sändningsögonblicket, i 
nuet, och skiljs från det som fö regått dem li ksom från alla konsekven
ser . Oin tresset fö r omiirkliga förändringa r, det vill säga för alla pro
cesser som - likt konunentaldriften - inte miirks och inre kan miirkas 

just i ögonblicket och som först med tiden avslöjar sina effekter, för
dubblar effekterna av den strukturella 111inncsförl11st som befräntjas av 
dag för dag-tänkandets logik och av konkurrensen , som tvingar fram 
att det nya (scoopet) ses som det viktiga. Journalisterna, dessa var
dagens daglönare, döms på s:I sätt till att producera en diskontinuerlig. 

och ögonb'. icklig föreställning om världen (ibid:l 26). 

M en denna syn förutsätter samtidigt en idealiserad bild av 
hur vardaglig perception och kognition fungerar och som 
snarare ligger närmare litteraturvetenskapens och läsforsk
ningens statiska syn på den litterära textens reto1;ska interna 
dramaturgi och logik än en mer process- och tlödesinriktad 
syn på mänsklig kommunikation. Det som av Bourdieu 
beskrivs som fragm enterat och ytligt skulle lika gärna 
kunna sättas som beskrivning på hur vi under en dag, eller 
en timme eller en minut betraktar, b nncr, uppmärksarn.
mar alla de olika saker som finns i vår omedelbara omgiv-



226 E CONOMOU & FOR~TORI' 

ning. Andras "diskontinuerlig[a] och ögonblicklig[a] före
ställning[ar] om världen" oavsett om den kommer från TV 
eller från grannen är bara en del av all kommunikation vi 
aktivt deltar i, tolkar och använder i vårt dagliga liv. Och vi 
relaterar dessa till tidigare och senare händelser och aktivi
teter, vi agerar i relationer och sammanhang tillsanm1ans 
med andra människor - vi medierar - oavsett om vi just 
råkar ha en roll där det s.a.s ingår i jobbet (tolken, journa
listen, prästen) att vara professionell mediator eller när vi 
"bara" ständigt tolkar i vardagen. 

Om man istället betraktar händelser av vardaglig karak
tär; leken , flamset, samtalandet, skratten inte som ytliga 
utan som medierade, offentliga kommunikativa handlingar, 
oavsett om de utförs i TV av människor vi vant oss att 
etikettera "politiker", blir Bourdieus tal om "en diskonti
nuerlig och ögonblicklig föreställning om världen" bara 
giltig utifrån en idealistisk föreställning om en ren och äkta 
politisk kommunikation som utförs i nedstigande led från 
de legitima representanterna till de lyssnande mottagarna 
(Economou & Forstorp 1998). 

M ed det vardagliga kommunikativa handlandet som ut
gångspunkt - där vi "gör" många saker efter varandra och 
samtidigt, där de fl esta av dessa saker tillhör det vi kan och 
är bra på; vår common sense och våra förgivettaganden -
blir en sådan syn som Bourdieus tämligen elitistisk. Den 
bygger snarare på iden om den stora aristoteliskt dramatur
giska berättelsen med den klara (objektiva) retoriska linjen 
- dramats logik som extern från det vardagliga, som effekt 
på en stilla och andäktigt lyssnande publik som sökt sig till 
arenan - och där distansen till denna publik är den som 
upprätthåller de offentliga rollerna som just distanta, så som 
de också ses i klassisk politisk teori. Den harm och kanske 
sorg som ligger i mycket av dagens mediekritik kanske 
kommer av att politikerna idag mer måste söka sin publik 
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än vad folket söker sina representanter. Folk idag är kanske 
mer bofasta i en medial miljö där snabbheten, variationen 
och de många budskapen är ett självklart tillstånd - vad 
man blir bra på, och på ett vardagligt och självklart sätt, är 
just att välja (Virilio 1997) , att tolka och att välja bort. 

Paradoxen är kanske här att ju mer politiken närmat sig 
det vardagli ga (gräsrötterna och deras liv, de populärkultu
rella formaten) som ju varit en av dess starkaste legitimitets
grunder, desto mindre direkt kommunicerande kan den 
vara i den distanserade form som gjort den traditionellt 
igenkännbar som just politik. På samma vis är hävdandet av 
det som ofta kallas för en offentlighetens banalisering och 
tendens till de-politisering av medierna i sig en politisk 
handling. Är denna utveckling verkligen så "banal" och 
"vulgär" och utgör den en berättigad grund för sådan m
dignation? 

Vardagen som en resurs i offentligheten 
M en för att kunna upprätthålla den distanserade och idea
listiska bilden av det offentliga krävs att man har mindre 
intresse för de aktiviteter och mikroprocesser som utförs av 
aktörer som inte längre lika lätt låter sig inordnas i tidigare 
enkla kategorier - politikern, producenten, väljaren, titta
ren, besökaren. Man rör sig ofta med utvecklade teorier 
om kommunikativa samband på producentnivå men sam
tidigt med grova mått på vad som blir de andras aktivitet -
tittarsiffror, opinionssiffror, besökssiffror - både inom poli
tiken och medierna som inom forskningen om desamma. 

Vardagliga tillta l och ämnen är ju ingalunda ett nytt 
fenomen i medierna. Pratprogram eller telefonkontakt med 
lyssnare har förekommit sedan 1960 och 70-talen i Sverige 
och tillhör numera mediernas folkloristik; Lennart Hyland 
och Hasse Tellemar baserade sin tittar/ lyssnarkontakt på sin 
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egen kännedom om Sverige på samma sätt som Leif 
"Loket" Olsson idag bidrar till ett liknande representativt 
snitt av landet. Det vardagliga mediespråket har sin historia 
(Nordberg 1998, Scannell 1996) men har också mer och 
mer kanske blivit det kommunikativa grundformat vi lärt 
oss se/höra i samma takt som radion och televisionen blivit 
en del av vardagens naturliga aktiviteter. Att titta på TV 
och lyssna på radio är inte längre alltid att betrakta ett fjär
ran skådespel. "Loket", vars ide just går ut på att förena den 
lokalkännedom och direktkontakt Tellemar använde, spel
andets och tipsets höga vinster och idrottsrörelsens organi
sa tionsförmåga använder nu i Bingolotto också spelande 
studiopublik - alla är involverade i aktivitet i ett av svensk 
TV:s mest stillasittande program. 

Att verka i det mest offentliga innebär att förhålla sig till 
det mest populärkulturella. Om nu Bourdieu och många 
forskare med honom välj er att ta ett avståndstagande och 
indignerat perspektiv valde exempelvis Mona Sahlin ett 
försök till vanlighetens språk och handling i sin offentliga 
framtoning. Att vardaglighet och vanlighet kan vara en 
resurs i det offentliga är något som aktualiserats inte minst 
genom det som kom att bli Sahlinaffaren under senare 
halvan av 1990-talet. 

Sahlin som programmatiskt använt sig av ett vanlighetens 
språk i sin politiska framtoning som "vanlig" mor, kvinna 
och fr. a. som "Mona" (Economou & Forstorp 1996), fälls 
i medierna för vanliga och vardagliga misstag som konto
kortsaffårer om småbelopp och hennes "brottsbana" följs i 
Expressens artiklar under 1995 som i bildserier visar hennes 
väg till den aktuella bankomaten och till snabbköpet -
bilder som kunde vara direkt hämtade från de vanliga 
brottsplatsreportagen. Sahlin lämnar till fälligt det politiska 
arbetet men hämtas snabbt in till T V-underhållningens 
publika verksamhet. Kanske hennes politiska comeback 
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m öjliggörs just av att hon fi nns kvar inom andra medie
offentli ga rum än politikens. Hon går också in i dessa andra 
aktiviteter på de kommunikativa villkor som ställs, hos 
Aschberg t. ex. är hon reporter och inte politiker. En 
"lyckad" offentli g karriär idag är kanske just m ångm edial 
och utförd med viss balans mellan engagemang och distans, 
mellan ingående i fl era lokala offentliga aktiviteter som 
kräver sina genrespecifika konununikativa handlingar 
snarare än en enda abstrakt definierad representantroll -
politikern. (Forstorp 1997) 

D et finns en kontinuitet mellan det vardagliga livet och 
gestaltningar i offentligheten, särskilt med beaktande av 
mediernas utveckling mot interaktiva format (Scannell 
1991). I synnerhet inom nyhetsm edier och o lika slag av 
infotainment finns det en m edvetenhet om att denna kon
tinuitet kan användas som en resurs. På samma sätt är det 
inom vissa delar av det politiska livet, där m edvetenheten 
om denna kontinuitet kan användas för den po litiska reto
riken. 

Utvecklingen inom m edierna och karaktären på offent
lighetens samtal och praktiker visa r dessutom att det fi nns 
en utveckling m ot "vanlighetens tillstånd" (Forstorp 1997; 
Econom ou & Forstorp 1997; Scannell 1996) där j ust poli
tiker gestaltas med utgå ngspunkt i motsatsen till den poli
tiska rollen och där deras representantskap ifrågasätts utifrån 
hur illa det visas upp att korrespondera m ed deras egna, 
allmänna och fr. a. privata moral. Den tidigare dekontextu
aliserade offentligheten håller på att omtolkas, rekontextua
liseras och remedieras (Linell 1998; Silverstone 1994) . 

Aktiviteter i offentligheten 
Man kan på detta sätt betrakta Sahlins fall , transformation 
och återuppdykande i- det offentliga som ett anta l situerade 
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aktiviteter där hon själv både råkar ut för och själv rår över 
ett antal om.tolkningar, rekontextualiserade i och genom 
offentliga mcdierade framträdanden och uppdykanden på 
ett antal kommunikativa arenor. Från riksdagens talarstol, 
Rapports komm.entarsbord, Expressens artikelserie, Skyttes 
intervjuprogram, Robert Aschbergs kollegiala uppdrag, 
Flyktingengagemang till rektor för kursgården Bommersvik 
till återinträde på ministerposten i Tillväxtdepartementet. 

Vad som framträder är dock inte en bild av en splittrad 
människa som hela tiden byter identitet. Snarare av en 
person som klarar att situera sig inom flera aktiviteter och 
positioner i det offentliga och som därigenom blir svår
placerad (både politiskt och medialt) men kan fortsätta att 
verka offentligt kanske just för att hon inte stannar kvar i 
den redan definierade rollen; "den avslöjade politikern". 
Vad Mona Sahlin här visar prov på är kanske en intuitiv 
insikt i några av de senaste omformuleringarna av hur man 
kan röra sig i det offentliga - det situerade och situationella. 
Att dyka upp i olika situationer, skepnader och roller är 
kanske också det som möjliggör kontroll över de journalis
tiska definitioner som annars ligger fårdiga. Journalistiken 
idag förlägger ju ofta spelplanen just till de konflikterande 
definitionerna om vad situationen är och hur den ska tol
kas. Att t.ex. filma med dold kamera handlar om att offent
ligt kunna visa upp en situation och en aktivitet som en 
politiker definierar som något annat än offentlig och re
presentativ - något som bidrar till synen på politiken som 
en beslöjad, dold och falsk aktivitet som journalisten kan 
avslöja just genom att visa upp situationer där politikern 
kläds av sitt officiella skal och visar upp sig/ visas upp som 
han/hon "egentligen" är - de som har makten över redige
ringen och uppvisandet av situationen använder naturligtvis 
också själva inramningen av aktiviteten som del i det som 
visas upp. Vi är kanske vana vid att se en politisk intervju 
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som inramad på ett visst sätt, en journalist och en politiker 
sitter mitt emot varandra och samtalar i fråga-svar sekvenser 
om officiella ståndpunkter och åtgärder. Men om det som 
visas är en situation där politikern och journalisten bråkar 
eller förhandlar om vad som ska diskuteras ser vi t.ex. i ett 
TV reportage en politiker som vägrar svara på frågor sna
rare än en situation som för politikern är "före" själva 
intervjun - den vanliga förhandlingen 0 1T1 vad man ska 
prata om när man sätter på kameran. Journ alisten och poli
tikern har alltså olika definitioner om vad situationen och 
aktiviteten är och det som sedan visas upp för tittarna är 
just politikerns oförmåga att klara av denna situation, ibland 
kompletterat med bilden av politikern när denna upptäcker 
att kameran faktiskt varit påslagen hela tiden (Economou 
1997). 

O m vi med aktivitet förstår det nexus av aktörer och 
kulturella redskap som ömsesidigt förutsätter varandra i 
m edierad handling kan vi gå vidare i detta nya tillämp
ningsområde för att se hur detta synsätt kan hjälpa oss att 
förstå handlingar som utspelas i medierna och i offentlig
heten , samt hur dessa begrepp hjälper oss till en ny för
ståelse av detta fenomen, en förståelse som är annorlunda 
än synen på mediernas banalisering, politikernas indigna
tion över ointresserade och oinformerade väljare och idea
liseringen av offentlighetens rum och samtal. 

B egreppet medierad handling har, som tidigare nämnts, 
oftast använts för att förklara situerad e aktiviteter och de 
kognitiva och motivationella förutsättningar som känne
tecknar dessa handlingar. Begreppet "mediering" använt i 
sa mband med medier och offentlighet har oftast inneburit 
antingen en indignerad syn på mediernas banalisering t.ex. i 
Bourdieus m ening eller en neutral fö rmedlande syn på 
medierna i den proceduralistiska analysen som sanunantaget 
har byggt på ett avstånd mellan aktörer och kulturella red-
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skap. Om det är möjligt att inkludera även mediepraktiker 
- att titta, se, lyssna, tänka, känna - i de perceptioner som 
omfattar medierad handling, således inte förstådd enbart 
som en extern och distanserande påverkansfaktor utan även 
som en av individen beroende perception och kognition, 
kan även dessa handlingar bli möjliga att förstå som medi
erad handling i aktivitetsteorins mening. Om det även, på 
ett analogt sätt, är möjligt att tänka sig att de handlingar 
som representeras i offentligheten - som visar sig som tal, 
text, bild, dialog, aktivitet och handling - är handlingar 
som för de olika aktörerna (i deras roller som aktörer och 
publik) kan uppfattas på ett liknande sätt som andra medi
erade handlingar, blir även denna aspekt av samtal och 
handlingar i offentligheten möjliga att förstå som medierade 
handlingar. På så vis kan också en annan förgivettagen 
gräns problematiseras; skillnaden mellan producenter och 
tittare. D etta frågekomplex handlar dels om ny "enklare" 
teknik, mediernas ökande intresse för t. ex. videodagböcker 
filmade av deltagarna själva och för vardagshändelser som 
centrala innehåll i infotainmentprogram men också den 
ökande påhittigheten vad gäller att finna former för kontakt 
mellan programmet och tittaren. Interaktivitet som rot
metafor leder till detta delvis nya Ufr. Hyland och Tellemar 
ovan) sätt att använda medier. M en om "vanliga" männi-· 
skor, dvs. ej medieexperter eller företrädare, är med i pro
granunen på mer aktiva sätt och om programmens fokus 
ligger mer på deras egna "egenskaper" (vare sig det handlar 
om problem eller glädjeämnen) blir det lika intressant att 
tala om deltagaren som producem som att studera hur en 
redigerare klipper fram känslan av "live" - här och nu i en 
självklar och familjär miljö som ju är en kombination 
många populära program lyckas framställa. Produktionen av 
mening bör alltså ses på fl era plan där flera faktorer står i 
relation till varandra och där flera nya positioner och 
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kommunikationsroller växer fram; det är kanske än rnindre 
självklart att ski1ja på vem som producerar och vem. som tar 
emot idag än någonsin tidigare. 

Detta synsätt få r konsekvenser för hur vi välj er att upp
fatta medier och offentlighet som. något som liknar 
och/ eller är skilt ifrån den aktivitetssfar som. utgör vår 
"icke-medierade" och " icke-offentliga" förväntningshori
sont. D et får således även konsekvenser för hur vi väljer att 
förstå den roll som medier och offentlighet har i termer av 
den idealiserade gemensamma arena för förhandling av 
regler för kommunikation så som förutskickas i de pro
ceduralistiska teorierna. 

Steg mot ett forskningsperspektiv 
Vi kan med hjälp av de aktivitetsteoretiska begreppen ur
ski1ja vissa påståenden om kvalitativa skillnader mellan det 
privata och offentliga som annan teori om medier och 
offentlighet väsent1igen och, enligt vår mening, miss
visande bygger på. Vi kan därutöver beskriva några viktiga 
frågor som ställs med hjälp av dessa synsätt, i termer av en 
"rörelse" som innebär en utveckling av medierna i histo
risk mening, med framväxten av nya kommunikativa 
mediepraktiker som avser att överbrygga det som uppfattas 
vara ett avstånd, men även framväxten av ett nytt analy
tiskt perspektiv , påverkat av aktivitetsteorin , för att tolka 
dessa handlingar. D essa frågor kan fungera som viktiga 
avstamp för ett forskningspcrspektiv på medier och offent
lighet som använder aktivitetsteorin som inspiration. 
Frågorna är avsedda att fungera som exempel på hur fort
satta tillämpningar inom forskningen kan ta ett sådant steg. 

1. Vi kan urskilja ett kommunikativt förgivettagande som 
bygger på avståndet mellan medier och publik i förhål
lande till de kommunikativa premisser som känneteck-



234 EC( lNOMOU & FOl\.STORP 

nar face-to-face-relationerna i vardagslivet. Till inte 
ringa del bygger denna åtskillnad på en idealisering av 
den förment icke-medierade karaktären på kommuni
kationen i vardagliga samm anhang, något som ju har 
varit och är en central fråga för aktivitetsteorin såväl 
som för diskursanalysen i dess klassiska utfornmingar. 
Nu kan vi iaktta hur face-to-face-relationen används 
strategiskt som en resurs i det offentliga samtalet Ufr. 
ovan), dvs. hur en föreställning om närheten i en var
dagsliknande face-to-face-relation förekommer som en 
strategisk åtgärd för att komma förbi det man uppfattar 
vara ett förgivettaget avstånd i relationen mellan medier 
och publik Ufr. "proxemics" hos Scannell 1996; 
"proximity" hos Forstorp 1997). 

2. Iden om producenternas dialog med publiken, förstådd 
som läsarna och/ eller tittarna, bygger på förställningen 
om att det finns ett avstånd i ett första skede som måste 
överbryggas. I nästa skede blir det också det vardagliga 
sättet att kommunicera som blir mer allmänt förekom
mande. 

3. I medierade handlingar markeras publiken på olika sätt. 
Vi kan analysera hur man språkligt och kommunikativt 
markerar publiken som publik för att i nästa skede in
troducera publiken som en del av själva interaktionen. 
Vid sidan av aktivitetsteorin ger oss receptionsestetiken 
(t.ex. teorier om den implicerade läsaren) och framför
all t den reflexiva receptionsanalysen redskap för att för
stå hur användarna och publiken konfigureras på olika 
sätt (Silverstone 1994; Woolgar 1990) och hur publiken 
framställs på sätt som avser att vara numeriska och 
övertygande (Fors torp 1998) . 

4. Vi kan identifiera kvalitativa skillnader mellan olika 
analytiska perspektiv i synen på de handlingar som ut-
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fö rs i offentligheten. Detta innebär en u tveckling bort 
från o ffi ciella ståndpunkter och anspråken på avgrän
sade kunskapsdomäner som klassiskt utgör innebörden i 
ideologiska förhållningssätt. Snarare kommer legitimi
teten att handla om hur de behandlade frågorna har be
handlats, dvs. i en mening om ett processorienterat 
synsätt där giltigheten i resonemangen styrks av de sätt 
på vilka dessa giltigt har behandlats av aktörer i medi
erna och offentligheten, men fr.a utifrån en mer dis
kursivt inriktad retorisk analys som intresserar sig för 
hur t.ex fakta skapas, legitimeras och blir betraktade 
som just fakta (Potter 1 997). 

5. Offentliga situationer i offentligheten uppfattas som 
"representativa" situationer, dvs. situationer i vilka 
representativiteten konstrueras och utspelas. Handlingar 
som undergräver sådan representativitet eller som tolkas 
som sådana underlagrade alternativ motiverar den 
indignationsanalys som bl.a. besjälar Bourdieus texter 
om televisionen. Istället behövs en diskussion om re
presentativiteten som legitimitet och som kommunika
tiv handling som bl.a. den aktivitetsteoretiska analyse n 
kan hj älpa oss med. 

6. Hur b eskriver olika aktörer sin kompetens att kunna 
"handskas med medierna'', att "kunna dra gränsen " 
mellan det privata och det offentliga , eller att (som 
politiker) kunna dra gränsen mellan politisk aktivitet 
och aktivitetet i näringslivet? Hur förhåller sig mediali
scring till det vardagliga tilhalet och hur återskapas detta 
metaforiskt och fragmenterat? 

7. Vad innebär en problematisering av, och ett aktivt del
taga nde i, de vetenskapliga, pedagogiska , sociala och 
offentliga praktiker som har samhällsarbetet som studie
och verksamhetsobjekt? Vilka risker är förknippade 
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m ed att fortsättningsvis renodla analytiska och admi
nistrativa skillnader mellan det som är politiskt och det 
som är någonting annat? 

8. Om man väljer att, med hjälp av aktivitetetsteorin, 
överbrygga det privata och offentliga vad är då konsek
venserna av detta för vår syn på vilka handlingar i 
offentligheten som är politik, vad som är interaktion 
och hur interaktionen kan uppfattas vara politisk? 

Medalisering i offentliga samtal och praktiker 
D et vi här har beskrivit kan också kopplas till det senaste 
decenniets samhälleliga utveckling och då på många nivåer 
gällande såväl samhällets pedagogik, arbete som dess offent
lighet. B etoningen ligger på förståelsen av samhällets för
ändring; på konstitueringen av en begreppslig övergång 
från "det gemensamma" som rotmetafor till "det individu
ella", såväl som på de strukturella omvandlingarna i sam
hällets pedagogik, sociala arbete, politiska legitimering och 
offentlighet. En utveckling som fokuserats i en analys av 
den samtida svenska samhällssituationen, sedd utifrån en 
historisk framväxt där formeringen av det kollektiva kan 
studeras som politiska förslag och åtgärder, som dokumen
teringar av relationer mellan statliga organ/ myndigheter 
och den offentlighet de verkar i, som pedagogiska sociali
sationsprocesser men också som direkt verkande metafor i 
en politisk och offentlig debatt. Den nu framväxande rot
metaforen som också vill fanga det offentliga deltagandet är 
naturligtvis iden om "det interaktiva". Denna är tillräckligt 
ambivalent för att kunna formeras in i såväl ett konm1ersi
ellt som ett demokratiskt/ politiskt språk - en process vi är 
mitt uppe i och som återstår att analysera i mer komplexa 
tern1er. 
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N är vi här skriver 0111 vardagligheten i media och politik 
kan detta ses också utifrån vilken roll , eller vilken " lucka" 
vardagligheten är tänkt att fylla för de som använder den 
som diskursiv och retorisk strategi (Economou & Forstorp 
1997). 

I denna diskussion har vi givit ett antal exempel på hur 
man kan uppfatta en övergång i synen på offentligheten 
men även en övergång i de praktiker och samtal som utgör 
offentligheten. Denna syns i innehållet men även i formen 
för de samtal som utspelar sig i den mediala offentligheten 
(med t.ex. journalister och politiker som huvudsakliga 
aktörer). Denna utveckling utmanar rådande föreställningar 
om vad som kännetecknar offentligheten ("public sphere") 
som en neutral och dekontextualiserad gemensam arena. 
Offentlighetens utveckling i riktning mot det vardagliga 
och privata är en sådan betydelsefull axel. Med använd
ningen av etc fördjupat aktivitetsbegrepp kan vi emellertid 
bättre förstå hur denna utveckling kan förklaras , men vi 
kan även bättre förklara offentlighetens nya och kanske 
oväntade ansikten. Detta far även konsekvenser för hur vi 
kan uppfatta vad som är "politiskt" i den politiska konm1Ll
nikationen och vad som är "poli tiskt" i de aktiviteter som 
sker i offentligheten. 

Mediesituationen i den moderna demokratin har lärt oss 
att man kan avkräva ett totalt ansvar över det politiska 
området, det råder förutsättningar för att offentligt kräva, 
avkräva och bli avkrävd (med ett fokus på den "krävande" 
politiska kulturen). Politiker ställs ti ll svars, de uppmanas att 
erkänna, att dementera , att avgå, att i sin tur avkräva. Men 
vi ser också hur det personliga konmlUnikativa ansvaret 
växer fram som en viktig trop i offentlighetens samtal och 
praktiker, som användbar retorisk resurs eller som kommu
nikativ möjlighet till deltagande. 
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Om att skämta om språk i multi
etniska kamratgrupper1 

ANN-CARITA EVALDSSON 

Trots att unga skämtar om allt från personers utseende, 
beteende , rörelsemönster, språk användning till regler och 
sociala normer (se Eder 1991, 1995, Evaldsson 1993) vet 
vi idag mycket li te om hur denna språkliga aktivitet är 
organiserad, dess funktion och innebörd i flerspråki ga 
multietniska kamratgrupper. Studier av skämtande (eng. 
teasing) har främst gjorts bland flickor i enspråkiga kamrat
grupper (Coates 1996, Eder 1995) eller av vuxen-barn 
interaktion i skilda kulturer (Miller 1986, Schieffelin 1986) 
samt informella samtal mellan vuxna (Drew 1987). Bristen 
på studier i flerspråkiga grupper sammanhänger med att det 
generellt finns ta studier av hur unga med skilda etniska 
och språkliga bakgrunder interagerar och använder språk i 
vardaglig samvaro. Två viktiga undantag är Hewitt (1987) 
respektive Rampton (1995) som utifrån etnografiska skol-

Med beteckningen multietnisk avser jag i texten att eleverna i kamrat
grupperna har skilda etniska bakgrunder. Det betyder dock inre att etni
citet :ir betydelsefullt i alla typer av situationer och aktiviteter för del

tagarna själva. Snarare hålls deltagarna samman av det som förenar dem, 
som gemensanuna erfarenheter av att vara elev, gå i svensk skola, ett ge
mensamt språkbruk, deltagande i föreningsliv, uppv:ixt i samma förort, 
etc. Jag har i andra sammanhang beskrivit hur dessa unga genom sin sam
varo formar nya identiteter som överskrider statiska e tniska och språkliga 
gränser (Evaldsson 1998, Evaldsson op. b). 
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studier i London förorter studerat informella aktiviteters 
funktion och betydelse i elevers vardagliga skolverksamhet. 
D e har som utgångspunkt hur elever med olika etniska och 
språkliga bakgrunder (kreol, hindi , indisk engelska) inter
agerar dels med varandra i kamratgrupp och dels med 
lärare. Ramptons visar hur elever med skilda språk använ
der varandras språkliga repertoarer ( eng. crossing) till att 
överskrida skolans enspråkiga norm, här: 'standard 
English'. På så vis formar de också solidariteter över 
etniska och språkliga gränser. Förutom att det finns brist på 
studier av vardaglig interaktion i flerspråkiga kamratgrup
per fokuseras sällan informella aktiviteter som skämtande i 
institutionella miljöer. Traditionella studier av tvär-kultu
rell kommunikation har istället främst inriktats på studier 
av språk närmast som instrument för integration, helt an
passat till de krav som ställs inom samhällets institutioner 
(Hyltenstam 1988, Viberg 1996). Sing m.fl. (1988) visar i 
studier av institutionella samtal mellan personer med olika 
etniska och språkliga bakgrunder att det råder ett ensidigt 
fokus av: "joyless (managerial) formalism". Samtidigt sak
nas i stort sett studier av hur etniskt motstånd formas "in 
light of the human sense for the joyfulness of speech" 
(ibid:45, Rampton 1995:22). 

Med ovanstående som utgångspunkt har jag i det här 
kapitlet valt att belysa social organisation och betydelse hos 
ungas skämtande om språk i en- såväl som fl erspråkig var
daglig interaktion. Materialet är från ett faltarbete på en 
skola bland mellanstadieelever med skilda etniska och 
språkliga bakgrunder (främst spanska, arabiska, bosniska, 
svenska) .2 Jag har i en annan artikel utifrån liknande data 
visat hur elevers skämtande om språk formas i samspel med 

2 Fältarbetet är en del av ett projekt finansierat av SFR - "Interkulturell 
vänskap och kommunikation hos mellanstadiebarn" (1995). Huvudansva
rig är fil dr. Ann-Carita Evaldsson, Tema Konmmnikation. 
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och utmanar skolans (ensidiga) betoning av "bra svenska" 
(Evaldsson 2000b). I likhet med vad Rampton och Hewitt 
fann, upptäckte jag att eleverna förstärkte solidariteter och 
sociala relationer över etniska och språkliga gränser genom 
att skämta om språk. Det här kapitlet har främst för avsikt 
att fördjupa och mer i detalj undersöka elevers språkliga 
och sociala kompetenser och förmågor i rutin aktiviteter 
där deltagarna skämtar om språk, såväl skolans enspråkiga 
norm som mångfalden av språkliga repertoarer i den egna 
gruppen. 

Fält, deltagare och metod 
D et insamlade materialet är från ett fältarbete, 1996-1997, 
bland mellanstadieelever på en skola belägen i en invand
rartät miljonprogramsförort.3 Ca 2/3 av eleverna är födda 
utomlands (30% i Syrien, Libanon, Irak, 30% i Chile, 4% i 
Bosnien). De är 11-13 år och har bott i Sverige ca 4-6 år. 
Oavsett etnisk och språklig bakgrund går alla elever i 
svensk talande klasser. De flesta har genomgått eller deltar i 
undervisning i svenska som andra språk (sv-2). En stor 
blandning av elever med olika etniska och språkliga bak
grunder i varje enskild klass samt det faktum att eleverna 
går i sanuna klass under minst 6 år innebär att etnisk bak
grund har en underordnad roll bland eleverna i deras skol
vardag. Snarare är att vara klasskamrater med en lång 
gemensam skolhistoria mest centralt. Därefter sker val av 
kamrater under skoltid efter kön. Pojkar föredrar att vara 
med pojkar och flickor med flickor. D et innebär dock inte 
att eleverna enbart umgås i könsuppdelade grupper och 
aktiviteter. Viktigt vid val av umgänge är liknande erfaren-

3 Namn på stad, område, skola och personer är i texten fiktiva för att 
skydda personernas integritet. I möjligaste mån har jag valt namn utifrån 
personernas ålder, kön, etnisk och spr:iklig bakgrund. 
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heter i och utanför skolan. Det innebär i sin tur i en 
liknande fysisk och verbal repertoar. Elevernas sociala rela
tioner och språkbruk är framför allt beroende av aktivitet 
och situation (Evaldsson 1999). 

Under fåltarbetets gång dokumenterade jag fortlöpande 
elevers interaktion i multietniska kamratgrupper främst på 
skolgården med hjälp av bandspelare (200 tim) och video 
(10 tim) samt i form av fåltanteckningar. Alla elever och 
lärare gav sitt samtycke till att delta i studien. Jag har i ett 
annat sammanhang mer i detalj beskrivit metod och falt i 
föreliggande studie (Evaldsson 2000c). En central analys
enhet vid insamling av konununikations-etnografi.sk data 
är deltagarnas interaktion i rutin aktiviteter. Vanligt före
kommande bland eleverna i den här studien är verbala 
aktiviteter som skämtande, skvaller, utmaningar, gräl, för
olämpningar, samt mer fysiska aktiviteter som olika typer 
av regellekar och bollspel. I det här kapitlet analyserar j ag 
elevernas skämtande om språk, dess sociala organisation 
och betydelse för deltagarna. I andra sammanhang har jag 
ingående studerat regellekarnas roll för hur deltagarna for
mar könsidentiteter (Evaldsson 1999, 2000a). Dokumen
tationen omfattar även rutin aktiviteter initierade av lärare 
i möte m ed elever främst i klassrummet som " ordning 
genom tal" och "undervisning av svenska som andra 
språk" . I analysen utgör de mer bakgrundsmaterial för att 
förstå hur elevernas aktiviteter är strukturerade av den 
institutionella sociala och språkliga ordning som lärarna 
företräder (Evaldsson 2000b). Detsamma gäller statliga 
offentliga utredningar om skolan samt skolans läroplaner. 
Jag tar i analysen främst fasta på hur deltagarnas handlingar 
(verbala och kroppsliga) är sekventiellt organiserade i ut
valda rutinaktiviteter (se Evaldsson & Corsaro 1998, 
Goodwin 1990). Egna fålterfarenheter, kunskaper om 
skolans organisation samt statliga dokument är en viktig 
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referensram i mma tolkningar av elevernas aktiviteter. 
N ågra av eleverna har lyssnat på banden, hj älpt till med 
översättningar samt kommenterat inspelningar och trans
skriptioner vilket varit mycket värdefullt. D et inspelade 
materialet är transskriberat enligt en enklare variant av 
Sacks, Schegloff & Jeffersson (1974). 

Uppläggning, insamling och analys i föreliggande studie 
är inspirerad av mikro-sociologiska studier med kommuni
kations- etnografisk ansats. D et innebär ett intresse fö r hur 

unga i och genom rutin aktiviteter med kamrater och 
vuxna (re)producerar sociala relationer, identiteter, normer 
och värderingar samtidigt med ett språkbruk. Det skiljer 
sig från studier av strukturerade samtal, intervjuer och 
arrangerade gruppsamtal, insamlade vid enstaka till fallen. 
Skillnaden ligger i att analys och tolkningar av interaktion 
är baserad på långvariga studier av vardagliga aktiviteter. 
D et ger m öjligheter att förstå betydelse och funktion hos 
rutin aktiviteter dels för deltagarna själva och samman
hanget. D et omfattar såväl en analys av "face-to- face
interaktion " som to lkningar av aktiviteternas betydelse i en 
sp ecifik institutionell kontext. En centralt antagande är att 
unga är aktiva deltagare som delvis själva producerar 'nya' 
socio-kulturella och språkliga former och normer sam tidigt 
som de reproducerar och är strukturerade av institutionella 
normativa ramar i sina vardagliga aktiviteter. Det innebär 
att jag inte betraktar institutioner som på förhand bestämda 
statiska entiteter utan är intresserad av hur institutionella 
ideologier delvis omskapas och utmanas av unga männi
sko r. Exempel på etnografiska studier som tar sin utgångs
punkt i barn och ungas rutin aktiviteter i kamratgrupp är 
från fritidshem (Eva ldsson 1993, Aronsson & Evaldsson 
1994) förskola (Corsaro 1997, Evaldsson & Corsaro 1998, 
T horell 1998), skola (Eder 1995, Evaldsson 2000ab, 
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Goodwin 1995, Rampton 1995, Thorne 1993, Willis 
1978) och bostadsområde (Goodwin 1990). 

Att studera skämtande (eng. teasing) - social 
funktion och betydelse 
Eder (1995) visar i en etnografisk studie av tonårsflickor på 
en amerikansk högstadieskola hur elever i och genom att 
skämta (eng. teasing) formar sociala relationer, identiteter 
och sanktionerar vissa typer av beteenden i sina kamrat
grupper (se också Evaldsson 1993, Goodwin 1990). Del
tagandet är stundtals utformat som en läroprocess i hur 
man skämtar, i vilken man betonar responsen på skämt
samma utmaningar. Centralt är att kunna avdramatisera 
skämtsamma utmaningar snarare än ta dem på allvar. Drew 
(1987) visar i en konversationsanalytisk studie av sekven
tiell organisation i skämtande att svaren på skämtsamma 
utmaningar (i.e. po-faced reciept ef teases) avdramatiserar och 
definierar aktiviteten som ett skämt snarare än en ankla
gelse eller allvarligt menad utmaning. Det överensstämmer 
med studier av vuxen-barn interaktion vilka visar hur 
mammor genom att skämta med sina barn 'lär' barnen hur 
de bör svara på skämtsamma utmaningar (Schieffelin & 

Ochs 1986). De pekar också på att skämtande har olika 
funktion och betydelse i skilda grupper. Miller (1986) visar 
hur mammor i amerikansk arbetarklass skämtsamt utmanar 
sina barn, med syfte att förhärda och lära dem att vara 
tuffa . De förstärker på så vis en viss typ av sociala relatio
ner och intimitet, vilken i sin tur är förknippad med att 
kunna delta i skämtande. Mammorna ställs inför en deli
kata uppgift när de skämtsamt utmanar barnen mellan att 
förhärda dem utan att såra samtidigt som de söker upprätt
hålla en nära relation. Det understryker den ambiguitet 
som skämtandet inrymmer och den kompetens som er-
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fordras för att kunna delta (Eder 1991, Drew 1987, 
Schieffelin 1990). Att skämta (eng. teasing) är på samma 
gång lekfullt och socialt kontrollerande, ibland närmast 
tillrättavisande. Det syftar både till att kontroll era beteen
den och etablera relationer. Ett kännetecken är att skäm
tandet har ett tydligt mål eller syfte (eng. target) att sank
tionera eller utmana antingen en viss persons beteende 
eller mer allmänt sociala normer. Responsen hos den som 
är utsatt för skämtandet avgör dock aktivitetens betydelse. 
Enligt Eder (1991) skilj er sig skämtande från förlöjligande 
genom att det ytterst syftar till att förstärka en gemenskap 
snarare än att utesluta personer genom att förl öjliga dem. 

Kodväxling, "kryssning" och "format tying" i 
skämt om språk 
Mitt första exempel är från en slöjdlektion i klass 6B. D et 
belyser aspekter av skämtandet sociala organisation och 
betydelse i flerspråkig vardaglig interaktion i de multi
etniska kamratgrupper jag dokumenterat. Flickorna 
(Helena, Paula, Ena) är klasskamrater och umgås på friti
den. De har god kännedom om varandras språkliga och 
sociala repertoarer. Trots skilda bakgrunder, H elena och 
Paula kommer från C hile och Ena från Bosnien, har flick
orna en rad gemensamma erfarenheter genom att de sedan 
två år går i samma skolklass . Vi möter flickorna under en 
slöjdlektion när de sitter och syr vid varsin symaskin. Paula 
ra r inte igång sin symaskin och tittar frågande på läraren 
som står intill. Till skillnad från i klassrummet, under sv-2 
och vid hemspråk har eleverna under lektioner i slöjd, 
gymnastik, teckning, musik och elevens val relativt stort 
talutrymme. D essutom ställs inga explicita krav på en
språkighet, som att tala enbart svenska eller hemspråk. D et 
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innebär i sin tur att flerspråkig interaktion är lika vanlig 
under dessa lektioner som på skolgården. 

Exempel 1 

1. Lärare: 

2. Helena: 

3. Ena: 

4. H elena: 

5. Ena: 

6. Helena: 

Där kontakten. vet du?. K: 0: N: T: A: K: T: (.) 
((artikulerar och pekar)) Vet du? 

Eeee el enchuje, enchufate, enchufate! 
(Kontakten, lyssna, lyssna; bokstavligen : kontakta 
in) 

Ench1ifate, Paula! 

ha [ha ha] 

[ha ha] ha 

Skriv inte om henne 
((vänder sig till mig med ett leende)) 

I exemplet förhåller sig de två flickorna Helena och Ena i 
motsats till läraren till en flerspråkig norm. När Helena 
kodväxlar till spanska gör hon en lexikal översättning av 
det svenska ordet "kontakt" med det spanska "el enchufe" 
(replik 2). D et är en lekfull kommentar eller utmaning av 
lärarens anvisning till Paula, vilken närmast uteslutande är 
inriktade på hennes bristande lexikala kunskaper i svenska, 
avseende ordet: K:O:N:T:A:K:T . Till skillnad från läraren 
använder Helena genom att kodväxla till spanska denna 
strategi både för att undsätta och lekfullt kommentera 
Paulas brist på respons. I direkt anslutning förändrar hon 
substantivet till ett verb, "enchufate" (sv. "lyssna" eller 
bokstavligen "kontakta in"). På så vis glider hennes ytt
rande från att vara ett klargörande (el enchufe) till att bli en 
skämtsam kommentar av Paulas beteende (enchufate). Ge
nom att skratta och delvis upprepa ordet ger hon sitt 
yttrande en "som om" inramning (eng. frame). D et under
stryker att det både är på 'lek och allvar' (Goffinan 1981). 
Sam.tidigt som Helena undsätter Paula utmanar hon också 
skämtsamt hennes bristande förståelse. När Ena direkt tar 
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upp Helenas yttrande är det ett exempel på "kryssning" 
(eng. crossing) (replik 3). En aktivitet som Rampton (1995) 
fann var vanlig i de multietniska kamratgrupper han stu
derade. Det innebär att en talare tar fasta på och upprepar 
den språkliga formen i föregående talares yttrande. Kryss
ning har stora likheter med "format tying", med den skill
naden att det inte sker över språkgränser. "Format tying" 
betecknar att en talare genom att knyta an till språklig 
form hos föregående talare tillför små men betydelsefulla 
förändringar genom att t ex ändra röstkvalitet, betoning, 
tempo eller volym. Goodwin (1990) upptäckte aktiviteten 
i en analys av flickors dispyter i en etnografisk studie av 
språkanvändning i kamratgrupper bland svarta arbetarklass
barn i ett amerikanskt bostadsområde. 

Sammanfattningsvis visar mitt första exempel en rad 
funktioner hos språkliga aktiviteter som kryssning och 
format tying. De två flickorna formar en all ians av två
mot-en. De förstärker på så vis sin relation samtidigt kan 
de värdera, kommentera och delvis ta avstånd från Paula . 
Genom att inte svara på de två flickornas lekfulla ut
maningar utesluts Paula, om än tillfälligt ur gemenskapen, 
vilket H elena explicitgör i sin avslutande kommentar 
(replik 6). Det faktum att Paula och Helena har liknande 
etnisk och språklig bakgrund, båda är från Chile, visar att 
etnisk bakgrund inte helt förklarar hur och med vem ele
verna form.ar sociala relationer. Snarare är elevernas rela
tioner situerade och bestämda av delade språkliga och soci
ala kompetenser i aktiviteter som exempelvis skämtande. 
Det understryker att deltagande i skämt kräver en delad 
social och språklig kompetens i hur man skämtar. Det avser 
både en känsla för språklig form (främst uttal och gramma
tik) men också en förförståelse av vad man lekfullt driver 
med. Elever som Paula som inte förmår eller av annan 
anledning vill delta i skämtande om språk marginaliseras 
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gradvis i kamratgruppen, medan de som deltar etablerar 
relationer över etniska och språk.liga gränser. Samtidigt 
utforskar och utvecklar de en rad meta-lingvistiska kom
petenser. Flickornas skämtande i exemplet är också en 
kommentar till lärarens sätt att förenkla sitt språk. Det bi
drar istället till att förstärka solidariteten inom elevgruppen. 

Skämt om "bruten svenska" - kryssning eller 
format tying? 
I flerspråkiga kamratgrupper skämtar deltagarna dagligen 
med varandra om det egna och andras språkbruk genom 
att som jag delvis visat ta upp detaljer av uttal, ord, ut
tryck, etc. från föregående talare , i sk. "format tying" 
(Goodwin 1990) eller "kryssning" (Rampton 1995). N ästa 
exempel visar ett vanligt förekommande fenomen, att 
skämta om svenskt uttal. Elevernas skämtande om "bruten 
svenska" understryker att gränser mellan skilda språk delvis 
är flytande. Flickorna i exemplet är från klass SB. D e har 
erfarenheter från sv-2 och undervisning i skilda hemspråk: 
Martha i spanska, Ena i bosniska och Sonya i arabiska. I 
kamratgruppen använder de främst svenska i sin kommu
nikation. D et ger ofta upphov till skämta om uttal , gram
matik och ibland ordval. I dessa skämt använder och ut
forskar deltagarna en rad skilda språkliga repertoarer. På så 
vis upplöser de etablerade språk.liga gränser samtidigt som 
de fördjupar en solidaritet och sociala relationer i den 
multietniska kamratgruppen. 



Exempel 2 

1. Martha: 

2. E na: 

3. Martha: 

4. So nya: 

6. Martha: 

7. So nya: 

8. Ena: 
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Alltså när man går in i salen om du går m 1 

Tapperska. D et ser ut som ett djävla cho:khos 
allt [så. 

[Kokhoos= 

=Chokhooos= 

= CHOKHOOOS= 

Hi hi ha [ha ha ha] 

[Ha ha ha] 

[Ha ha ha] 

När Martha i sin berättelse uttalar det svenska ordet sjukhus 
med en viss initial brytning kommenterar Ena det omedel
bart genom att upprepa ordet och överdriva uttalet. I 
direkt anslutning upprepar och överdriver Martha i sin tur 
Enas uttal. Hon följs omedelbart av Sonya . I en sekvens av 
"format tying" eller kanske "kryssning" eskalerar flickorna 
varandras brytning. Det avslutande skrattet visar att repeti
tioner av uttal inte är menat som en allvarlig kritik utan är 
en del av ett lustfyllt äventyr. Genom att använda före
gående talares uttal och samtidigt förändra formen hos 
yttrandet skapar fli ckorna om en tillfålligt en allians kring 
"bruten svenska "4. Att ha roligt tillsammans, skämtsamt 
utmana och medvetet överskrida normer för korrekt 
språkbruk som "bra svenska" är del av sammanhållningen i 
kamratgruppen. 

4 Det kan jämföras med Kocsinas (1989) analys av ungdomsspråk (avseende 
uttal och granumcik) i invandrartäta Stockholmsförorter, vilken är baserad 
på gruppintervjuer. Hon definierar ungas språkbruk som en ny typ av 
dialekt sk. "Rinkebysvenska". I mina exempel framkommer dock en 

något annorlunda bild främst pga av skilda metodval. Det pekar istället på 
att ungas språkbruk st;indigt förändras i interaktionen delvis bestämt av 
deltagare, situation och aktivitet. I sanm1anhanget ;ir s~väl sociala relatio
ner i kamratgruppen som skolans betoning av "bra svenska" centralt. 
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När flickorna skämtsamt konm1enterar varandras bryt
ning använder de minst tre språkliga ordningar; skolans 
norm för "bra svenska", "bruten svenska" och kunskaper 
från hemspråk. Skämt om / sch/ - ljud, kan tillskrivas såväl 
svensk språklig samvaro i fl erspråkiga kamratgrupper, som 
undervisning i sv-2 och hemspråk (här: spanska, bosniska 
och arabiska) . I alla dessa sammanhang ger uttal av /sch/ 
ljud upphov till såväl skratt som extra träning av ett perfekt 
uttal. Det pekar på att flickorna i sin interaktion genom att 
använda "format tying" eller närmast "kryssning" tänjer 
och prövar språkgränser samt utforskar abstrakta formella 
språkliga enheter som uttal, ordbetydelse och grammatik. 
Genom att skämta om "bruten svenska" (åter-)tar flickorna 
samtidigt kontrollen över svenska språket och etablerar om 
än tillfälligt, ett 'nytt' gem ensamt språkbruk, "bruten 
svenska" . 

Kryssning i berättelse form 
Vanligt är att deltagarna i multietniska kamratgrupper 
skämtar om såväl egna som andras flerspråkiga repertoarer i 
sina berättelser. Det sker genom att berättaren gestaltar och 
förkroppsligar olika språkliga och fysiska repertoarer. I 
exemplet berättar Martha som vi träffade i exempel 2 om 
ett besök på systerns gymnasieskola. De andra flickorna är 
samlade runt henne i en klunga utanför klassrunm1et. 
Martha själv med chilensk bakgrund vänder sig till Sonya 
med syriansk bakgrund. 



Exempel 3 

1. Martha: 

2. Sonya, Ena, 
Maria: 

3. Martha: 

4. Sonya: 

5. Martha: 

6. So nya: 

7. Martha: 

8. Sonya: 

9. Martin: 

10. Sonya: 
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Dom dansa så här danser och den andra dansen
två tjejer så här. ((visar hur de dansar)) Ee dom är 
dö roliga. och dom- ((fniss)). Cecilia ba säger så här 
" hallå". Och dom säger: " Haloo haloo" så 

((skratt)) 

((skratt)) Fast dom kan prata bra svenska (.) fast 
dom bara skämta så här. Vi hade dökul med dom. 
Så dom dansa så här- ((visar danssteg)) så här 
spansk låt. Fast dom kan så här- och i slutet dom 
vet inte om det är arabiska eller så här eller kanske 
dom hittar på den där saken då så här ((dansar och 
sjunger)): 
"Dale a tu cuerpo alegl'ia Macarena"-
Fast men det är på spanska nu fast på slutet är det 
på arabiska tror jag. Så här: "Dale a tu cuerpo ale,eria 
Macarena que tu cuerpo es para darle alegria y cosa 
buena" (paus) 

Ahaja 

"Dale a tu cuerpo aJegria Macarena (.) hey hashaai 
leli" 

Ee aa ((fniss)) 

((fniss)) Vet du vad hashai leli betyder? 

((fniss)) 

M en- ((skratt)) Dom aa dom ee konstiga för dom 
har så här inte språk. Fast dom hittar på ibland så 
här: "Hey hashai lili " så här ((fniss)) 

((föiss)) 

Genom att Martha inom ramen för en och samma berät
telse intar olika roller (Goffman 1974) kan hon gestalta 
karaktärer som använder ett flertal olika språk. Hon alter
nerar mellan svenska, bruten svenska, spanska och en form 
av arabiska. Hon använder svenska som berättarspråk, 
sjunger i likhet med de omtalade flickorna en sång på 
spanska, citerar systern och hennes klasskamrater på bruten 
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svenska och deras försök att tala arabiska. Genom att hon 
som berättare intar olika roller är hon fri att kommentera 
karaktärernas handlingar. För det krävs en känslighet och 
skicklighet att kunna reproducera röstuttryck (prosodi och 
uttalsvariationer) och återskapa detaljer, som kroppsliga 
uttryck med stor exakthet. Martha ger i berättelsen prov 
på den specifika kompetens som krävs for att återge hän
delser som innehåller sång, dans och flerspråkiga reper
toarer. Flera av sekvenserna i berättelsen är inramade som. 
skämt med skratt och fniss delvis för att flickorna i berät
telsen eller Martha själv inte skall uppfattas som om de inte 
behärskade vare sig svenska ( replik 3) eller något annat 
språk. Istället markerar det att hon medvetet driver med 
och överskrider språkliga gränser. Martha använder en rad 
emotiva uttryck som: dom är döroliga, vi hade dökul, dom ee 
konstiga, för att visa att hon värderar flickornas språkbruk. 
D et är i enlighet med Labov (1972) centralt för att förstå 
varför en talare berättar en historia och vad som är po
ängen med densamma. Martha använder också partikeln så 
här flitigt när hon beskriver de andra: fast dom bara skämta 
så här, dom är så här roliga, Cecilia ba säger så här "Hallå" . 
Det används för att modifiera ett uttalande och uttrycker 
såväl en viss osäkerhet som beundran: för dom har så här 
inte språk. 

När Martha reflekterar över flickornas språkliga reper
toar antyder det en metalingvistisk medvetenhet och för
måga att omvandla språklig m ångfald till en resurs. I 
kommentarer till inspelningarna har de här flickorna en 
positiv inställning till språklig blandning. Parallellt framstår 
skolans krav på "bra svenska" och ett fullvärdigt språk som 
ett hot mot deltagarnas lekfulla inställning och gränslösa 
utforskande av språk. Flickornas skämt om språk uttrycker 
på så vis ett motstånd mot skolans mer instrumentella in

ställning och försök till gränsdragningar mellan språk. 
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''Skämt om språk" i möte med skolans sv-2 
undervisning 
Elever som deltar i sv-2 och hemspråk tillägnar sig en rad 
språkliga och sociala erfarenheter som skiljer dem från ele
ver med svenska som modersmål. I undervisningen beto
nas en viss typ av språklig färdighet (främst uttal, grarnn1a
tik, lexikon). Det innebär i sin tur att eleverna tillägnar sig 
en rad meta-lingvistiska kompetenser, vilka de delvis 
använder och utforskar i skämt om språk. Skämtsamma ut
maningar om språk riktade direkt till lärare förekonuner 
dock sällan i klassrununet. D et sker istället i rum som bok
stavligen befinner sig i mellanrummet mellan lärares och 
elevers skilda domäner, som kapprum belägna mellan skol
gård och klassrum. D är framträder kampen om tolknings
företräde och det lustfyllda i att utmana tydligast. I nästa 
exempel befinner sig sv- 2 läraren och två elever, Sofia och 
Marija utanför klassrummet på väg in. D e två fli ckorna är 
klasskamrater och har båda tidigare deltagit i sv-2 under
visning och hemspråk, Sofia arabiska och Marija bosniska . 
N u deltar endast Sofia i sv-2 undervisning. 

Exempel 4 

1. Läraren: 

2. Marija: 

3. Sofia: 

4. Marija: 

5. Sofia: 

6. Marija: 

7. Sofia : 

8. Läraren: 

Res på dig nu Sofia och gå in! ((till Sofia, som 
ligger på golvet och spelar död)) 

Snälla får j ag konuna in jag vet inte heller hur man 
säger I ch! = 

=/ch/ [/ch/ 

[SCH IJ 

ha ha (ha ha) ((reser sig upp)) 

[ha ha] ha 

Hon kan gå in i mitt ställe. 

Det måste din lärare bestänmn om du behöver 
träna svenska. ((till Marija)) Kom nu1 ((till Sofia)) 
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Genom att skämta om uttal visar de två flickorna att de 
genom.skådat ett kompetenskrav i sv-2, avseende just uttal. 
Under lektionerna ger lärarens betoning av uttal av en
skilda svenska vokalljud som / I A 0 U Å/ och /E I Y Å 
Öl ofta upphov till tysta dröjande svar bland elever. Det 
tolkas av läraren som tecken på bristande kunskaper i 
svenska. Genom att jag studerat samma elever utanför 
klassrummet och under rasterna har jag en något annor
lunda bild av eleverna än lärarna. Utanför klassrummet 
sker ett ständigt skämtande om uttal i kamratgrupper med 
erfarenhet av sv-2. Det pekar på att skämt om uttal samt 
undvikande av svar under lektioner, är uttryck för ett 
motstånd mot den enspråkiga norm med betoning av "bra 
svenska" som lärarna företräder. I exemplet visar flickorna 
upp just denna typ av motstånd. När de insisterar på att få 
delta i sv-2 undervisning genom att skämtsamt lyfta fram 
sina brister i svenskt uttal visar det en kamratsolidaritet. 
Genom att tillrättavisa flickorna försöker läraren förmå 
dem att sluta skämta. Med det markerar hon också ett 
annat förhållningssätt till språk, ytterst försöker hon bara 
återta sin auktoritet (replik 8). I den kamp som elever i 

samma klass för om att få ingå i samma grupper som sina 
klasskamrater är "skäm.t om språk" en användbar mot
ståndsstrategi. Det understryker att oberoende av skolans 
syn på elevernas färdigheter i svenska etablerar klasskam
rater sociala relationer och ett språkbruk över etniska och 
språkliga gränser. 

Skämtsamma språkliga korrigeringar 
Att skämta om språk innebär även att eleverna indirekt 
korrigerar varandras svenska uttal och granm1atik. Sam
tidigt innebär språkliga korrigeringar alltid ett visst risk
tagande. Genom att språkliga korrigeringar i multietniska 
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kamratgrupper är inramade av skratt och skämtsamma 
upprepningar avdramatiserar deltagarna den språkliga kor
rigeringens ansiktes hotande karaktär. Istället förstärker 
deltagarna sina sociala relationer. Det betyder att ingen 
utesluts ur gemenskapen pga av brister i svenskt uttal , 
grammatik eller ordval, eller för att man använder fel 
språk. Mitt nästa exempel belyser något av den delikata 
balansgång som. skämtsamma korrigeringar av språk inne
bär. De två flickorna i exemplet är samma flickor som i 
exempel 4. De går i samma klass, SA, och umgås oftast 
med varandra. Båda har erfarenheter av sv- 2 och hem
språk, Sofia arabiska och Marija bosniska. Den 'dubbla' 
inställning till svenska språket som flickorna ger uttryck för 
när de korrigerar varandras grammatik sammanhänger 
också med att skolan regelbundet testar och sorterar elever 
efter språk kunskaper i svenska. 

Exempel 5 

1. Sofia: 

2. Marija: 

3. Sofia: 

4. Marija: 

lg.lr var jag i schokhuset 

D et heter inte i sjokhuset ((skakar på 
huvudet och ler)) . Det heter JLisjokhuset 

Vadå man kan säga i schokhuset (.) ha (ha 
ha] 

(ha ha] 
För jag är hllli på svenska (.) Jag bara 
skoja. 

När Marija korrigera Dalias val av preposition förhåller sig 
hon också till skolans betoning av "bra svenska". Det 
framkonmi.er när hon som avslutning legitimerar sitt eget 
handlande med För jag är bäst på svenska. Yttrandet 

"Jag bara skoja" antyder dock det riskfyllda i att skämta 

och den bakväg som står öppen för den som initierar en 
skämtsam utmaning att avdramatisera ursprungliga kritiska 
kommentarer, utmaningar, anklagelser etc, om de inte 



258 EVALDSSON 

uppfattas av mottagaren som ett skämt. Genom att referera 
till att yttrandet inte var allvarligt menat och säga "Jag 
bara skoja", drar Marija tillbaka sitt yttrande och räddar 

därmed sitt eget ansiktet såväl som situationen och rela
tionen till Sofia. Det är dock oklart om hon också drar 
tillbaka sin ursprungliga språkliga korrektion (replik 2). 
Oavsett detta lyckas deltagarna både korrigera varandras 
yttrande och samtidigt behålla sin sociala relation. För det 
krävs en delad social och språklig kompetens i såväl 
svenska språkets grammatik som hur man skämtar om 
språk men också en delad förståelse av vad som utgör pre
misserna för skolans syn på "bra svenska". Genom att ut
nyttja den tvetydighet som skämtet inrymmer tillåts del
tagarna att utforska såväl svenska språkets möjligheter som 
begränsningar. 

Språkliga korrigeringar och sociala 
gränsdragningar 
Jag har hittills visat hur elever med erfarenheter från sv-2 i 
sina skämt om språk genom att använda "bruten svenska", 
kryssning och kodväxling formar sociala relationer och ett 
gemensamt språkbruk. Det innebär också att de etablerar 
nya etniciteter (Hall 1988) som sträcker sig över etniska och 
språkliga gränser (Evaldsson 1998). Samtidigt sker gräns
dragningar mellan elever inom en och samma skolklass. 
Det berör främst de elever som inte har erfarenhet av sv-2. 
D et sker bl a som en konsekvens av att eleverna delas in i 
skilda undervisningsgrupper. Genom att skolan betonar 
vikten av bra svenska erbjuder man inte bara undervisning i 
svenska språket. Utan det bidrar som jag visat också till att 
elever med annan språklig bakgrund än svenska förstärker 
såväl sociala relationer som tillägnar sig en rad m eta-ling
vistiska kompetenser. En mer negativ effekt är att elever 
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som deltar i skolans sv-2 undervisning särskiljs från elever 
som har enbart svenska som modersmål. Elever med olika 
erfarenheter av skolans undervisning i sv-2 och hemspråk 
tillägnar sig olika språkliga repertoarer och sociala band, 
vilket bidrar till sociala gränsdragningar och skilda grup
penngar. 

Exempel 6 visar hur sex flickor som är klasskamrater 
men bar skilda erfarenheter av sv-2 och hemspråk befäster 
språkliga och sociala gränser i och genom sin språkanvänd
ning. Vi möter flickorna under en lektion i elevens val. 
Norma och Pamela, med erfarenheter av sv- 2 och 
spanska-svenska som vardagsspråk, och j ag, delvis med 
samma skole1farenheter men med en mer begränsade 
kunskap i spanska, sitter vid samma bänkrad. Tre andra 
flickor, Lena, Karin och Lina, alla med erfarenhet av en
bart klassrumsundervisning i svenska och svenska som var
dagsspråk, sitter vid raden framför. Det hela börjar med att 
Pamela berättar om sin barndom för mig och N orma 
(replik 1). Lina råkar lyssna och korrigerar vid en viss tid
punkt Pamelas ordval (replik 2). Det understryker att 
språkliga korrigeringar om inte inramas som skämt Gämför 
exempel 4) osvikligen innebär sociala gränsdragningar och 
befästande av hierarkier. 

Exempel 6 

1. Pamela: 

2. Lina: 

3. Norma: 

Jag drunkna lite när jag var liten. Jag ramla i 
bassängen. Min syster var där och mina föräldrar, 
jag kunde inte simma, jag ramla i vattnet flera 
gånger. Min syster rädda [mig-) 

[Hallå] när man drunknar, 
Pamela så dör man-

Esa cabra Pamcla? Pamcla? 

(Denna flicka) 

4. Pamcla: Si 

Qa) 
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5. Norma: 

6. A-C: 

7. Pamela: 

8. Norma: 

9. Pamela 

10. A-C 

11. Pamela: 

12. Norma: 

13. Pamela: 

14. Norma: 

15. A-C: 

H on sa hela tiden "har du drunknat" ((viskar)) 

Man kan säga jag höll på att drunkna 

Ja sa så har jag jo ((ohb))= 

=För att hon är bäst ((viskar)) 

För att hon är bäst ((viskar)) 

H on bara retas ((viskar)) 

Som dom säger du kan inget, som dom säger 
dom kan bäst svenska ((A-C: mm)) Du kan mer 
än dom så 

Si Pamela mejores que estan a delantc 

Ga bättre än dom som sitter där framme) 

Dom tror dom är bäst att dom kan allt! 

Ha [ha ha ha] 

· [Ha [ha h]a] 

[Ha ha] 

I exemplet korrigerar Lina Pamelas ordval (replik 2) 
genom att annonsera det som en felsägning. H on tar fasta 
på språklig struktur snarare än innehållet i berättelsen . D et 
leder i sin tur till att Norma och Pamela formar en allians 
m ed mig, bestående av tre-mot-tre, mot flickorna i raden 
framför. Det sker genom att Norma kodväxlar till spanska 
väl medvetna om att de andra flickorna inte förstår (replik 
3). Genom att i anslutning till det kodväxla till svenska 
inkluderar flickorna mig i sin allians. Samtidigt förlöjligar 
de Lina genom att ta upp och förändra hennes ordval och 
röstkvalitet i en sk. format tying (replik 5). Aktiviteten 
handlar ytterst om vilken elevgrupp som behärskar rätten 
att uttala sig om "bra svenska". Det pekar på att betydelser 
och social funktion hos sp råkliga aktiviteter som kodväx
lingar och "format tying" inte enbart bestäms av språklig 
struktur utan också av situation, aktivitet och deltagarnas 
historia. D e används med framgång i "skämt om språk" för 
att etablera allianser och upplösa sociala och språkliga 
gränser bland deltagarna med en gemensam interaktions 
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historia (se exempel 1, 2, 3). Medan en språklig korrige
rin g i exemplet leder till att flickorna fördjupar och ytter
ligare markerar sina skilda tillhörigheter. Ytterst belyser det 
att språkliga aktiviteter som tillrättavisningar, korrigeringar 
och utvärderingar av andras språkliga uttryck nästan ofel
bart leder till sociala gränsdragningar och språkliga hierar
kier. Detta om inte talarna förmår eller vill transformera 
dem till skämt om språk inramade av skratt, upprepningar 
och avdramatiseringar (sk. pojaced receipt oj teases) . Det 
bygger samtidigt på en delad språklig kompetens och 
gemensam historia. 

Linas korrigering av Parnelas ordval döljer en institutio
nell enspråkig ordning med betoning av "bra svenska" . 
Det är den som Pamela och Norma och andra elever i 
multietniska kamratgrupper i allianser krin g kryssning, 
kodväxling, "format tying" och viskningar delvis utmanar. 
Ibland sker detta också genom att de använder mig som 
språklig resurs för att stärka sin status gentemot andra ele
ver med erfarenheter av svenska som modersmål. 

Tillrättavisningar av och skämt om språk 
Mitt sista exempel pekar på svenska språkets position 
skolan och det tolkningsföreträde som lärare och elever 
med svenska som modersmål upprätthåller genom att an
vä nda språkliga strategier som. tillsägelser och språkliga 
korrigeringar. D et understryker också att förekomsten av 
språkliga aktiviteter som kodväxling, kryssning, "forma t 
tying" liksom skämtsamma språkliga korrigeringar i multi
etniska kamratgrupper måste förstås som del i ett institu
tionellt skolsanu11anhang. D et innebär i sin tur att före
komsten av en viss språklig form är intimt förknippad med 
en viss social betydelse och funktion. Mitt sista exempel 
understryker att språkli gt motstånd utttycks i och genom 
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fl erspråkiga repertoarer som skämta om språk. Exemplet är 
från ett klassrum och utgör delvis ett undantag. Eleverna 
följ er vanligtvis klassrummets regler om att tala enbart 
svenska. En elev, Mario talar spanska med hög röst med 
Jose som sitter på andra sidan av runm1et. Läraren tillrätta
visar omedelbart pojkarna. 

Exempel 7 

1. Läraren: NU ÄR NI TYSTA' NI VET ATT NI 
INTE FAR TALA SPANSKA I 
KLASSRUMMET! 

2. Mohammed: ((ohb, låter som arabiska)) 

3. Mario: Vad sa du? 

4. Mohammed: Jag vet inte. Jag konm1er inte ihåg vad det 
betyder ((med ett leende)) 

5. M ario + 
Mohanm1ed: ((tittar på varandra och skrattar)) . 

Genom att skämta och använda en flerspråkig interaktion 
tänjer och utmanar pojkarna klassrummets enspråkiga 
ordning. När Mario och Mohammed bemöter lärarens 
tillrättavisning av språkval m ed att skämta använder de 
kodväxling respektive kryssning (spanska-svenska respek
tive arabiska-svenska) som lokal resurs. De omvandlar på 
så vis om än tillfälligt en asymmetrisk relation mellan 
lärare och elev, uttryckt i tillrättavisningar och regler om 
språkval och språkbruk, till att bli mer symmetrisk 
(Evaldsson 1993). De två pojkarna formar en skämtsam 
allians av två-mot-en, genom att använda andra språk än 
svenska. Det tycks i sanm1anhanget inte ha någon stöue 
betydelse att Mohammed bara låtsas tala arabiska. För
utom att utmana svenska språkets position i klassrummet 
utmanar eleverna i och genom att använda informella 
aktiviteter som skämt om språk en mer instrumentell syn 
på språk. Genom att lekfullt överskrida en absolut språklig 
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form understryker eleverna att språk inte enbart är ett in
strument för att avbilda verkligheten utan också är ett 
medel för att etablera sociala relationer såväl som ett 
vapen för att förändra en viss verklighet. Skämt om språk 
bidrar om än tillfälligt till att upplösa såväl språkliga 
hegemonier som etniska och språkliga gränser. Lärarens 
tillsägelse understryker också att språkliga ideologier inte 
enbart är på förhand givna utan konstitueras i och genom 
rutinaktiviteter, speciell t i situationer då deltagare bryter 
mot givna nom1er. Genom att lärarna på skolan använder 
tillsägelser och även skriftliga regler för att upprätthålla 
svenska språkets position i klassrummet markerar de också 
ett avståndstagande till eleverna och deras flerspråkiga 
repertoar, metalingvistiska kompetenser och lekfulla för
måga att utforska eget och andras språk i skämt om språk. 

Avslutande kommentar 
T värtemot ett populärt antagande att språklig mångfald 
liksom skämtande ger upphov till missförstånd och bris
tande förståelse visar mina exempel hur elever i multi
etniska kamratgrupper i och genom att skämta om språk 
utforskar och utvecklar en flerspråkig repertoar och meta
lingvistiska kompetenser, och att det först i möte med 
skolans lärare blir begränsande. Mina exempel antyder att 
eleverna utforskar språkets mångfunktionella potential, till 
att både avbilda en viss verkligh et och samtidigt förändra 
den, etablera sociala relationer över etniska och språkliga 
gränser och samtidigt tillägna sig ett gemensamt språk och 
sociala normer. l denna process är språkliga aktiviteter som 
kryssning, format tying, kodväxling, berättelser, språkliga 
korrigeringar och konm1entarer inramade av skämtsamma 
markörer som skratt och upprepningar centrala. I sam
spelet i multietniska kamratgrupper tillägnar sig eleverna 
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språkliga kom.petenser i svenska respektive andra språk 
som sträcker sig långt över skolans enspråkiga betoning av 
"bra svenska" och indelning av elever och språk i tid och 
rum. Det står i bjärt kontrast till skolans föreställning 0111 

elevers begränsade kontakt med svenska utanför klassrum
met (se Evaldsson 2000ab). 

Elevernas aktiviteter i multietniska kamratgrupper i och 
utanför klassrummet kännetecknas av en mångfald av 
språkliga erfarenheter och ett ständigt prövande av språk
liga gränser och sociala relationer, en lek med språkets 
strukturella element, uppläsande respektive etablerande av 
språkliga och sociala gränser samt en rad meta-kunskaper 
(lingvistiska, sociala och kognitiva) som de tillägnat sig 
under skolans sv-2 undervisning såväl som i umgänge med 
kamrater under skoltid. Det faktum att språkliga aktiviteter 
har olika betydelser beroende av aktivitet, situation , och 
social relation vilket i sin tur har återverkningar på val av 
språklig form understryker betydelsen av att både studera 
språkets form och dess betydelse för deltagarna själva i spe
cifika sammanhang. 
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Universiteten och 
informations tekniken 

- en ny tid? 

ANDERS FLODSTRÖM MED HJÄLP FRÅN 

ERIK SANDEWALL OCH LARS lNGELSTAM 

Universitetets uppgift är att bedriva forskning och utbild
ning - att vårda, utveckla, förnya och förmedla kunskap! 
Uppdraget har varit detsamma sedan det m oderna univer
sitetets födelse i början på artonhundratalet - det s.k. 
Humboldtuniversitetet. Ursprungligen var ju universiteten 
nästan uteslutande förmedlare av etablerad kunskap. Ordet 
universitet betyder ju lärandets skrå. Om uppdraget eller 
samhällskontraktet i övergripande mening varit stabilt är 
därmed inte sagt att universitetets roll i samhället, priorite
ring av forskning eller utbildning eller arbetsformer varit 
stabila. Efter andra världskrigets slut var universiteten 
framförallt forskande universitet - vi hade ju vunnit kriget 
åt västmakterna - och förblev så fram tills kalla krigets slut. 
Nu befinner vi oss i ett synsättsskifte där utbildningen åter 
lyfts fram. Genuint nya teknologier är ta och företagen -
sm å och stora - nya och etablerade - ägnar sig i första 
hand åt att exploatera teknikanvändning eller arbetar med 
teknikutveckling och i minskande utsträckning med tek
nikforskning. Universitetets främsta produkt är numera ej 
forskningsresultat utan välutbildade människor som för
utom att vara kunniga också skall vara sociala, självständiga 
och kreativa. Pressen på universi teten är stor - från politi
ker som strävar efter massutbildning ty detta leder till eko-
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nomisk tillväxt och från industrin som vill ha mer och 
högre utbildad arbetskraft inom framförallt teknik, men 
som också tydligt säger att kvaliteten skall bevaras oavsett 
kvantitet. Vilket positivt tolkat betyder att hittills har vi 
examinerat studenter av god kvalitet. Universitetets ställ
ning förändras dramatiskt, trots att uppgiften alltjämt är 
forskning och utbildning. Tredje uppgiften, att växelverka 
med samhället betonas. En tydlig markering om hur vi 
förväntas arbeta och som framförallt regionala företag och 
myndigheter tar som intäkt för att universitetet är allas 
tjänare. Vi återuppstår dock ej som Särimncr varje mor
gon. Även kunskap nöts och måste förnyas. D et tar tid att 
tänka! Sammanfattningen är enkel - tidigare ställde 
universiteten frågan "hur beter vi oss för att avnämarna 
skall förstå hur värdefull akademisk forskning och utbild
ning är" nu ställer avnämarna - studenter, föräldrar, före
tag, politiker, frågan "vad kan universiteten göra för oss 
och för vår utveckling som individer och för samhället i 
stort och hur skall det göras". 

Vad kan universiteten göra för att frärnja samhällsut
vecklingen i stort och den informationstekniska (IT) i syn
nerhet. I en vetenskaplig tidskrift framfördes synpunkten 
att akademien borde vara mycket försiktig med att 
engagera sig i IT utvecklingen! Huvudargumentet var att 
utvecklingen går så snabbt och kräver så stora resurser, 
ekonomiska och personella, att akademien med sina be
gränsade, jämfort med de konm1ersiella, resurser ständigt 
skulle vara på efterkälken. I ett område som rör sig så 
snabbt är det ibland förvisso svårt att förstå akademiens 
uppgift, dock är det naturligtvis lika viktigt om ändå inte 
viktigare att akademien arbetar med sina nonnala verktyg 
för att åstadkomma "order in disorder". Annars är det 
naturligtvis ett problem för oss som IT användare att vi 
ständigt befinner oss i en läroprocess, när vi nyss har lärt 
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oss ett ordbehandlingsprogram , 5.1, 5.2, 6.0, eller kalkyl
system, så väntar nästa bakom dörren. 

Forskningen kring IT vid universiteten präglas av en 
medvetenhet om hur fundamentalt IT utvecklingen på
verkar forskningen inom alla vetenskapsområden inte bara 
de tekniska och naturvetenskapliga. In formationsteknikens 
utveckling, användningar och effekter låter sig - ur 
universitetens synpunkt - svårligen inordnas i den traditio
nella fakultetsstrukturen. IT möjliggör radikala förä nd
ringar inom olika områden. Användningen av IT i all
männa skolan är för närvarande en stor utmaning, inte 
minst därför att en så stor del av lärarakåren har obetydliga 
kunskaper och färdigheter inom området, och att t.o.m. 
detta gäller de lärare som nu utbildas vid våra universitet 
och högskolor. Samtidigt finns förhoppningar om att IT 
skall vara en nyckelfaktor vid förnyelse av skolpedagogi
ken, till exempel genom att Webben på Internet är en rik 
källa till kunskap för den som kan hitta den. Inom 
näringslivet är " knowledge management" en vital fråge
ställning som är lika viktig för tjänsteföretag som för till
verkande företag. Systemet för publicering av böcker har 
börjat påverkas, frågor om upphovsmannarätt och offent
lighet aktualiseras, elektronisk handel öppnar nya frågor 
vad gäller säkerhet, skatteuppbörd, system för ekonornisk 
redovisning ... Listan kan lätt utvidgas ytterligare. 

Denna flora av frågor leder naturligen till forsknings
samarbete över traditionella ämnes- och fakultetsgränser. 
Detta sker vid Linköpings liksom vid andra universitet. 

De samhälleliga utmaningar som antytts ovan bör inte 
enbart föra nleda en utbyggd samhällsrelevant eller industri
relevant forskning, men som i övrigt byggs på traditionell 
grund. De utmaningar som nya informationstekniska möj
ligheter och ett framväxande "kunskapssarnhälle" ställer 
har redan lett till att helt nya ämnen och vetenskapsområ-
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den har skapats. De har också föranlett djupgående för
ändringar inom etablerade kunskapsområden. D enna ut
veckling kommer utan tvekan att fortsätta. Som exempel 
kan nämnas en kognitionsvetenskaplig "väckelse" inom 
beteendevetenskapen, en betydande kunskapsteoretisk för
skjutning inom matematiken (kan datorn prestera ett 
bevis) och en kraftig förskjutning inom samhällsvetenskap 
och humaniora mot ett intresse för informationssamhället. 
Då vi diskuterar forskningsbehov behöver det ske med 
utnyttjande av tvärgående begrepp som "informations
strukturer", "social informatik" och "den kognitiva vänd
ningen". 

Vi har nu emellertid nått till den punkt där arbete i nät
verk inte är helt tillräckligt och där vi måste gå vidare. I 
Sverige följs ju snabbt nya insikter upp med organisatoriska 
föränd1ingar: Uppsala universitet inrättar en virtuell IT 
fakultet för att markera betydelsen av IT. KTH diskuterar 
en reell IT fakultet. Linköpings universitet, KTH och 
Karlskrona-Ronneby föreslår att ett nytt vetenskapsområde 
"informationsteknik" inrättas utöver de fyra som rege
ringen har inrättat - teknik, naturvetenskap, medicin och 
humaniora. Utvecklingen liknar den under nittonhund
ratjugotalet, då teknik frigjorde sig akademiskt från att 
enbart ses som tillämpad naturvetenskap till ett vetenskaps
område i sin egen rätt och med sina egna teoribildningar. 

Fakultets- och ämnesområden och andra vetenskapliga 
avgränsningar måste definieras så att de har såväl en 
bärande kärna som en öppenhet utat. Ämnen som filosofi, 
historia, och fysik har eller har haft en sådan roll som 
vetenskaplig kärna inom sina respektive fakultetsområden. 
Kärnan kan vara en inspirationskälla och ge en referensram 
för de olika verksamheter som ingår i området, men får 
fördenskull inte dominera alltför mycket. Det ligger i 
sakens natur att tillämpningarna och de nya vetenskapliga 
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impulserna ofta tillkommer utifrån. D et är inte heller själv
klart att där bara finns en vetenskaplig kärna: kanske har 
man nytta av mer än en. 

Vad är det egentliga informationsinnehållet i människans 
tankar, sådana vi själva upplever dem och som vi uttrycker 
dem i vanligt språk eller använder dem för att styra våra 
handlingar? Detta torde vara en av de allra äldsta veten
skapliga frågeställningarna, och den har fascinerat filosofer, 
språkvetare, logiker, dataloger och psykologer. Informa
tionsteknologin har på flera sätt gjort frågan än mer intres
sant än förut: dels har den tillfört nya begrepp som även 
importerats till de angränsande disciplinerna, dels har frå
gans praktiska relevans ökat enormt genom tillkomsten av 
databaser och elektronisk dokumentering. 

Ur vetenskaplig synpunkt utgör "informationsstruktu
rer" ett typexempel på hur gamla fakultetsgränser blivit 
malplacerade. D e bidragande disciplinerna ingår i vitt 
skilda fakulteter, men har likafullt mycket gemensamt. 
Detta är ej heller ett övergående fenomen, utan området 
har existerat och utvecklat sin identitet sedan nitton
hundrasextiotalet. 

Man kan vidare notera att flera av de ingående discipli
nerna har en ur m etodsynpunkt marginell position inom 
de fakulteter som de för närvarande tillhör. När logiker, 
lingvister och psykologer använder formella metoder be
traktas de ofta som udda raglar inom sina respektive fakul
teter, där humanistiska och empiriskt-statistiska synsätt har 
större utbredning. För många forskare torde avgränsningen 
av ett nytt forskningsområde inom en IT fakultet kunna 
kännas väl så naturlig som deras hittillsvarande hemvist. 

Begreppet informationsstruktur får ej tolkas statiskt. Det 
är inte enbart en fråga om att finna rätt struktur för ut
sagor, utan lika mycket om att karakterisera processer. 
" Tankar, utan tänkande är otänkbara" . 
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Ett område "informationsstrukturer" skulle passa ut
märkt som en vetenskaplig kärna inom en IT fa kultet. En 
tydlig fråga! O ch viktiga tillämpningar: Hur ska vi struk
turera stoffet i IT baserade läromedel? Hur ska vi hitta på 
Internet? Hur organiseras bäst den samlade kunskapsmassan 
i ett företag? Vad är det för fenomen som ägs och överlåts i 
ett IT samhälle? Andra vetenskapliga kärnor skulle kunna 
vara; människa-maskin-växelverkan, social informatik, 
algoritmteori, "datarrtining", etc. 

Universiteten bör utveckla informationsteknik som ett 
eget vetenskapsområde och i samarbete med industri och 
samhälle utveckla nya industriella tillväxtområden, där 
informationstekniken spelar en central roll. Tillväxtområ
den där svenskt företagande kan förnyas. 

På samma sätt som tekniken frigjorde sig från natur
vetenskapen under nittonhundrarjugotalet så måste infor
mationstekniken frigöra sig från tekniken Info1mationstek
nik är annorlunda än teknik och inte enbart teknik! 

Är informationstekniken annorlunda än rrtiljöteknik, 
materialteknik, och a1la andra tekniker, som dess företrä
dare gärna skulle vilja hävda som nya vetenskapsområden. 
Dessa områden är också generiska, dvs. har betydelse för 
många tillämpningar och har egna teoribildningar. Om
rådena är dock i hög gra d utvecklade från naturvetenskap
liga discipliner som biologi, fysik och kerrti . Växelverkan 
med andra vetenskapsornråden än teknik och naturveten
skap är ringa . Områdena kan ej heller ges en tydlig 
anknytning till en övergripande allmän mänsklig frågeställ
ning, som informationstekniken kan ges till kommunika
tion och kunskap, som naturvetenskapen kan ges till 
människans yttre livsvillkor, humaniora till människans 
inre livsvillkor, etc. Informationsvetenskap eller informa
tionsteknik skulle kunnat vara ett av de första vetenskaps
områdena (fakulteterna), men det krävdes den tekniska 
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utvecklingen av telekommunikation, datakommunikation 
och datateknik för att synen på mänsklig kommunikation 
och människans förhållande till kunskap och lärande skulle 
fördj upas. 





Bofasthetens bojor 

Funderingar utifrån en professor i rörelse 

INGEMAR GRANDIN 

ERIK OLSSON 

In the sedentarist analytical scheme, ... going home involves only thc 
most minor cultural adjustment problems. 
Lisa Malkki 

I could live anywhere in the world, but it must be near an airport. 
Kinesisk informant, citerad av Aiwha Ong 

Papa was a roUing stone, wherever he lay his hat was his home. 
the Temptations 

Världen är i grunden mångtydig. 
Roger Säijö 

Alla har vi väl någon gång drömt oss bort från vardagen till 
en annan plats och en annan tid - om än dock enbart för. 
att möta vardagen på detta ställe. Resan är i den meningen 
en fest, en hudknottrande upplevelse som framkallar lust
fylld spänning såväl som sömnlös oro. Men för många 
människor är resan själva vardagstillståndet och det bofasta 
livet ett orosmoment. D etta är väl känt från skildringar av 
nomadiserande herdefolk, zigenare och sjöfarare men i det 
moderna samhällets allmänna medvetande har detta slags 
migration setts som utdöende kvarlevor av livsformer från 
förmoderna samhällen. I den mån vi konfronterats med 
resenärer som sett kringflackandet som en livsstil , betraktar 
vi dem ofta nyfiket men ser dem nog också som obegrip
liga vagabonder. Vi vill dock i denna text påminna läsaren 
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om att resandet, kringflackandet och vandringslusten finns 
mitt ibland oss och att detta är en väsentlig ingrediens i 
många av samtidens livsformer. 

Påminda av den festskrift som detta kapitel ingår i, er
inrar vi oss en här icke namngiven professor och dennes 
kringflackande liv. Det handlar för den skull inte om vilket 
kringflackande som helst utan om en mycket seriöst grun
dad livsstil, förtöjd i yrket och dess utövande - med andra 
ord ett resande som en del av vardagen. Professorn nn:s 
yrkesskicklighet och ansvar för sin befattning är väl doku
menterade. M ed tiden har nn i sitt yrkesutövande tillfullo 
utnyttjat vår tids komrnunikationsmöjligheter. Ett vittnes
m ål från en doktorand som professor nn har varit hand
ledare för, får illustrera: 

Man kan inte säga att vi träffades ofta, men vi höll god kontakt med 
varandra. När jag var i X skickade jag texter med post till honom och 
han svarade med ett och annat fax. Han hade ett stort engagemang fö r 
min text och uppmuntrade mig hela tiden att gå vidare. De personliga 
mötena begränsades emellertid till ett fåtal tillfallen på universitetet, i 
baren på färjan mellan Göteborg och Fredriksharrm och i slutet av 
mitt skrivande var han särskilt svårtillgänglig och brukade passa på att 
träffa mig för textdiskussioner i Stockholm, där jag bor. Besöken ver
kade spontana eller oplanerade men hade alltid ett seriöst syfte. För
vissad om att jag alltid satt framför datorn kunde han ringa strax söder 
om Stockholm - i Älvsjö eller Huddinge - och säga: 'jag är strax i 
Stockholm, kan vi träffas på der vanliga fiket?' Fiket ligger i central
stationens vänthall. Väl där så började han efter en timma att snegla på 
klockan, för då skulle han vidare. Ibland med ett annat tåg till någon 
annan stad, ibland till något möte i Stockholm och kanske sedan flyget 
söderut. En gäng avslöjade han sig då han sa att han tyckte att jag 
bodde ovanligt lägligt till - jag har endast 10 minuters gångväg till 
Stockholms central. 

Ett envist rykte talar om en av professor nn:s många dub
belbokningar och om den originella lösningen på denna. 
Nn och en av nn:s tidigare kollegor skulle delta med ett 
gemensamt bidrag i en tredagarskonferens i Spanien sam
tidigt som nn hade ett åtagande i Köpenhamn. Inget pro-
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bkm är dock oöverkomligt för professor nn som lämnade 
konferensen efter den första dagens övningar och reste till 
det andra uppdraget i Köpenhamn men redan till förnl.id
dagen den tredje dagen hade nn komrn.it tillbaka och 
kunde fullfölja konferensen som planerat. Hans kollega, 
som väl därvidlag börjat frukta att det gemensamma an
förandet skulle bli hans, drog en lättnadens suck. 

Professor nn visar oss med all tydlighet att världen är en 
enda plats (Robertson 1990) . Inga gränser är för höga för 
att överskridas. På samma sätt som professor nn har arbets
kraftsm.igranter, fl yktingar, affärsmän likväl som andra 
resenärer, inte minst turistande svenskar, och kosmopoliter 
visat att vår samtid rymmer möjligheter som inte tidigare 
anats. Men kan livsformer som många av oss, med nn i 
spetsen, utvecklat, förstås med förhärskande samhälls
vetenskapliga begreppsapparat? Kort sagt, är professor nn i 
den m eningen begriplig? Vi tror inte det. Vi vill här pröva 
tanken att samhällsvetenskapen såväl som den moderna 
västerländska civilisationens förståelse av människan och 
hennes livsformer implicerar grundantaganden om bofast
het och geografisk, primordial "tillhörighet" . 

DOS - samhällsvetenskapens bofasta 
tankeformer 
Lisa Malkki talar om "the sedentarist analytical scheme" 
(1995:509). Det har etablerats "a national order of things" 
- ett mer eller mindre "självklart" systern för att sortera in 
och ordna människor i nationella kategorier samt en själv
klar legitimitet för statsmaktens utövande i dessa termer. 
Att det förhåller sig så har blivit en globalt accepterad 
doktrin. Därför blir personer som i relation till detta bo
fasta paradigm är mobila - inflyttade eller kringflyttade -
definierade som "invandrare", "utvandrare", "nomader" 
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osv. Den offentliga statistikens registrering av populationen 
- t.ex. i utrikes födda eller inunigranter - är typexempel 
på ett tänkande fjättrat av bofasthetens bojor. 

De livsformer som av nationalstaten betraktas som av
vikande, alternativa eller helt enkelt onaturliga sätts också 
av vetenskapssamfundet inom parentes. När det gäller 
flyktingar och "displacement", menar Malkki, har dessa 
inom den antropologiska forskningen fortlöpande konstru
erats inom ramen för detta system av territoriellt baserade 
nationer och inom det sedentaristiska analysschemat. En 
annan seglivad föreställning inom främst samhällsvetenska
pen är förståelsen av migration som ett resultat av samver
kande push- och pullbetingelser. Enkelt uttryck menar 
man med detta att folk ger sig av från ett ställe därför att de 
tvingas till detta på grund av t. ex. ekonomiska eller poli
tiska ofördelaktigheter och slår ned sina bopålar på ett 
annat av samma skäl. Det är inte bara vår professor nn som 
ifrågasätter det självklara i sådana antaganden, utan över 
hundra miljoner migranter som lever i "fel" land och vars 
närvaro i detta land knappast förklaras med knuff och dra
antaganden. Varför migrerar turkar men inte algerier och 
marockaner i sådan omfattning till Tyskland och inte till 
Frankrike, som de senare gör? Varför migrerar judar till 
Israel och Chilenare till Sverige? Varför flyttar inte mil
jontals migranter hem igen när tiderna blir bättre i hem
land och sämre i värdland? Varför ger sig överhuvudtaget 
någon iväg från ett tryggt och förhållandevis rikt Sverige? 

Mary C hamberlain (1997) är en av push- och pull- teo
riernas kritiker. Hon påpekar att själva det faktum att man 
i vetenskapliga sammanhang ställer frågan om varför män
niskor migrerar, är ett tecken på att migration ses som ett 
abnormt tillstånd. Det har gång på gång upprepats att 
migration är en av grundpelarna för kapitalismen och den 
moderna nationalstaten, men i de historiska modellerna av 
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nationalstaternas utveckling är migrationen framställd som 
en desperat och närmast abnorm handling. Med 
C hamberlains (1997:5) ord: "N omad capita! is acceptable, 
but nomad labour is not." 

För att göra det fortsatta resonemanget tydligt kommer 
vi nu att ta oss friheten att sp ika ett anta l ganska tillspetsade 
(och kanske diskuterbara) teser. Vi menar att det seden
taristiska schemat finns i botten för ett slags samhälls
vetenskapligt operativsystem, vilket vi i fortsättningen 
kallar D OS. 

Grundaxiomen i DOS utgörs sammanfattningsvis av 
föreställningar och antaganden om att 

(1) kultur, sam11älle, ekonomi är geografiskt avgränsbara 
enheter; 

(2) kultur, samhälle, ekonomi är avgränsbara och 
meningsfulla analysenheter i sa mhällsvetenskaplig 
forskning; samt 

(3) det är nationalstaten som utgör den avgränsbara och 
meningsfulla analysenheten. 

D et vi kallar DOS är alltså det sedentaristiska tänkandet 
sådant det slagit igenom i samhällsvetenskaplig teori. 
T eoriutvecklingen inom DOS har tagit fasta på enbart det 
bofasta och bundna i människans sociala liv. Istället för att 
konstatera att människor är bofasta och att människor rör på 
sig, sätter det samhällsvetenskapliga DOS parentes om 
m obilitetens olika "-skap" (flyktingskap, kosmopolitskap, 
nomadskap, migrantskap etc) och utgår från att människan 
per normalitet är bofast. D et är ju först med bofasta män
niskor som det är särskilt meningsfullt att tala om geogra
fiska avgränsningar. 

Samtidigt kan man lätt konstatera att den po litiska och 
vetenskapliga debatten idag mycket handlar om precis det 
som utmanar det bofasta nationalstatssystemet. Låt oss an-
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tyda vad vi syftar på med några nyckelord. Globalisering, 
migration och etniska relationer, nationalstaten, trans
nationalism och diaspora, multikulturalism, människan 
som flykting, nomad, migrant och kosmopolit. Kring så
dana begrepp spinns en hel del ny samhällsvetenskaplig 
teori. James Clifford (1997) tycks exempelvis vilja förstärka 
(om inte ersätta) kulturbegreppet med ett slags resande och 
i Robin Cohens (1997) uppmärksammade bok om diaspora 
ges de rörliga livsformerna - de som utvecklas i spåren av 
migration - ett centralt intresse. Hur går denna nyare 
teoriutveckling ihop med DOS? Som M alkki visar är detta 
teoretiska operativsystems kapacitet att förstå livsformer 
som är präglade av migration starkt begränsad. Är det så att 
DOS håller på att bli förlegat? 

DOS och den globala utmaningen 
Arjun Appadurai (1990) skriver att det unika i " today's 
world" är att människor såväl som varor och pengar rör sig 
så intensivt inom olika globala system. Detta speglar nog 
den allmänna föreställningen ganska väl: det är just i vår 
egen tidsålder som den globala eran inträder. DOS har all
tid tidigare varit fullständigt adekvat - skulle man således 
kunna hävda - och det är bara med den revolutionerande 
globalisering vi upplever just nu som den DOS-baserade 
teoriapparaten möjligen behöver revideras. 

Just nu? Man kan lätt plocka fram radikalt andra förslag 
ti ll datering av den globala ordningens startpunkt. För 
Immanuel Wallerstein (1974) är värld-systemets startpunkt 
ungefår år 1500. Janet Abu- Lughod (1989) skriver om 
"the world system A.D. 1250-1350" - ett världssystem 
om vilket digerdödens vandringar bär all önskvärd vittnes
börd. För att välja ett trevligare symptom, är det lätt att 
också genom musikaliska vandringar spåra sådana tidiga 
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globala sammanväxningar, från Peking till Paris till 
Cincinnati, USA, eller från fem kontinenter till en li ten 
dal i Himalaya (Grandin 1995, 1996). David Wilkinson 
(1987) placerar den globala erans födelseplats till Mesopo
tam.ien och Egypten omkring 1500 f Kr. Här skapades då 
första steget till den "Central civilization" som sedan grad
vis kommit att omspänna hela världen, och som redan 
om.kring år 1000 omfattade allting från Irland i väster till 
Indien i öster. Och för Andre Gunder Frank och Barry K. 
Gills (1993a) är det inte fråga om ett 500-årigt eller ens 
700-årigt system, utan om ett system som har mer än 
5 000 år på nacken! 

Oavsett vad nu digerdöden eller sådana musikaliska 
vandringar säger oss, kan vi ju nöja oss med att backa ett 
drygt sekel. I sin studie av the The Age oj Capita/ 1848-
187 5 - lägg märke till tidsbestämningen - finner Eric 
Hobsbawm det väl befogat med ett kapitel under rubriken 
"Men rnoving". Här skisserar han uppsvinget för den 
urbanisering och interkontinentala migration som kom att 
växa alltmer och kulminerade vid utbrottet av första 
världskriget. Världshandeln, som del av den totala världs
produktionen, kulminerade vid samma tid - 33% år 1913, 
en siffra som sedan dess knappast överträffats (H oogvelt, 
1997: 70) . Och som redan titeln på nästa del av 
Hobsbawms arbete antyder - The Age o.f Empire 187 5-
1914 - var det ju också under denna tid som kolonia
lismen och imperiesträvandena fick människor från Europa 
att sprida sig över världens alla hörn. 

Detta ger en antydan till svaret p;'\ fo'\gan om det seden
taristiska DOS håller på att bli förelegat. Nej, förlegat är 
det inte, snarare bygger det på fundamentalt felaktiga pre
misser. 
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DOS och "invandringiforskningen" 
Forskningen kring internationell migration och etniska 
relationer kan bidra med ett par fingervisningar om vari 
dessa felaktiga premisser består. Redan den svenska insti
tutionaliseringen av detta forskningsområde i termer av 
" Invandringsforskning" visar oss med vilken självklarhet 
det sedentaristiska analysschemat tillämpats. Statsmakterna 
(eller vilka det nu är som har beslutsrätt i frågan) tycks inte 
ha tvekat över att de forskare i Sverige som sysslar med 
denna typ av forskning också är invandrarforskare (det är 
först på 90-talet som beteckningen !mer slagit igenom!). 
lnvandringsbegreppet utgår ju uppenbart från den geo
grafiska nationalstatsmatrisen, och som vi redan påpekat är 
det först med bofasta människor som det är särskilt 
meningsfullt att tala om sådana geografiska avgränsningar. 
Formeln en nation, en etnisk grupp, ett språk och (inte 
minst) en kultur tycks ovanligt seglivad inom det veten
skapliga samhället. Även .i vetenskapliga texter talas det om 
"den svenska kulturen", om olika folkslag och kynnen. 
Ibland sägs det att någon kommer från en viss kultur. En 
vanlig föreställning inom forskningen är att nationerna 
(kulturerna, språket osv) är förknippade med en viss geo
grafisk plats. Icke geografiskt bundna nationer eller etniska 
grupper - t.ex. zigenare och judar - tycks vara anomaliska 
nationer. Ibland skrivs det att zigenarna kommer från 
Indien, och det anförs "bevis", t.ex. språkliga, för detta. 
Men kommer svenska eller brittiska zigenare från Indien, 
eller kommer judarna i världen från Israel? 

När Barth och hans kollegor skrev boken Etlmic Groups 
and Bormdaries (1969) betraktade samhällsvetenskapen, med 
få undantag, etniska grupper som kulturella grupper. D e 
människor som ansågs dela en kultur, delade också etnisk 
grupp och vice versa. Barth visade att en viss grupps kul
turella innehåll kunde ha stora variationer över tid och 
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rum men att den etniska identiteten för den skull inte med 
någon regel övergick i någon annan identitet. "Kultur" är 
ett idiom i gränskonstruktioner, det viktiga är inte den 
kulturella "essensen" utan den kulturella gränsen mellan 
olika grupper. Med ett sådant perspektiv borde föreställ
ningar om primordiala grunder för en nation eller etnisk 
grupp kastas överbord. 

Det nomadiska alternativet 
Världen är, son1 Roger Säljö gärna påpekar, i grunden 
mångtydig. Kanske är det dags för ett figur/grund-skifte? 
Ett drastiskt sätt att komma tillrätta med DOS är att vända 
på begreppen. Professor nn är en nomad! Det nomadjska 
är den grundläggande mänskliga existensformen! På denna 
insikt måste all samhällsvetenskaplig teori vila! 

Ett sådant skifte tycks vara andemeningen i Daniel 
Kubat och Hans-Joachim Hoffi11an-Nowotnys (1981) arti
kel "Migration: towards a new paradigm". Författarna 
intar en radikal hållning ti ll migrationsteorin och pekar på 
att människan hellre bör uppfattas som en kringströvande 
varelse än som en bofast varelse. Migration framträder 
därmed i ett nytt ljus. Istället för att tänka sig flyttningar 
som en effekt av "push" och "pull" blir bofastheten en 
fråga om motivation. Med andra ord ska människan moti
veras att bo kvar genom att hon omfamnas av sociala 
institutioner som förmår skänka henne ett "gott liv", 
annars strövar hon vidare. Låt oss relatera detta till post
modernisterna. I samband med modernitetens nedgång 
som identitetsrum (Friedrnan 1994) förmår de existerande 
institutionerna inte längre motivera människor att stanna 
kvar. Existensen av nomader, kringflackande resenärer, 
lycksökare , kosmopoliter, flyktingar och andra typer av 



284 GRANDIN & OLSSON 

m.igranter få r en helt annan förklaring än den gängse 
D OS. 

Effekten av Kubat och H offrnan-Nowotnys text är ett 
radika lt brott med de rådande samhällsvetenskapliga syn
sätten - ett totalt skifte av figur och grund. D eras argu
m entation är en nyttig motbild till den förhärskande 
sedentarismen. Men detta "anti-DOS" är inte mindre pro
blematiskt än D OS. Vad är det för institution som inte 
förmår hålla professor nn på plats? För Kubat och 
Hoffman- Now otny handlar det om att förklara varför folk 
inte rör på sig - själva drar de till med institutionaliseringen 
av ett slags bofasthet - när det uppenbart normala är att 
människan är mobil. Bilden blir härigenom lika ensidig 
och missvisande som i DOS, det är bara det axiomatiska 
"normaltillståndet" som skiftar pol. Människan bär inte 
kulturen med sig - inte ens professor nn - utan bidrar till 
utvecklingen av kulturer och livsformer i sitt handlande . 
D en riktiga vägen att gå borde rimligen vara att studera 
dessa livsformer. Vilka olika slag av livsformer är det som 
mä nniskor, rörliga och bofasta tillsammans, utvecklar 
genom sin interaktion? 

Interaktion 
En ung man som kom till Sverige i åttaårsåldern och som 
sedan dess aldrig återsett $itt födelseland, besvarar frågan 
om han inte är svensk: 

Självklart är jag inte det. Sverige är mitt hemland, det är h:ir jag bor 
och jag t;inker stanna här, men Chile ;ir mitt modersland. Jag :ir utlän
ning, sydamerikan eller latinamerikan, men jag är definitivt inte någon 
chilenare. Som chilenare i Chile skulle jag bli utfryst, i så fall ;ir jag 
mer en svensk. Men i Sverige blir jag aldrig svensk för hela tiden på
minns man om sitt ursprung - när man söker ett jobb, n;ir man går p;l 

krogen, när man träffar ungdomar .. . 
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Den unge mannen föranleder oss i att fundera över vilka 
slags livsformer som uppstår när människor av olika skäl 
hamnar utanför en nationalstatlig och sedentä rr baserad 
ordning. Vi tror att en framkomlig väg i att förstå detta 
vore att få nga växelspelet mellan, med Hannerz (1990a) 
ord, "Cosmopolitans and Locals in W orld Culture". Låt 
oss ta ett konkret exempel. När Syed Abdulla bin Selim 
vid 27 års ålder tar över familjens affarsverksamhet efter sin 
far har han redan gjort den långa resan västerut till Mekka, 
besökt Bombay och Calcutta, Persiska viken och Suez. 
Affårerna är lika vitt spridda som släkten själv: som ett nät
verk över den sydostasiatiska arkipelagen, från Sumatra till 
Nya Guinea, från Batavia till Palawan . Sitt hus i Penang 
gästar Abdulla bara uppehållsvis mellan sina resor till 
affårsuppgörelser och viktiga överläggningar - han och 
hans släkt ser utan förskräckelse på de olika politiska mak
ter som råder över deras del av världen, lånar ut pengar till 
dem och ser till att ha inflytande över deras beslutsproces
ser (Conrad 1975a). 

Conrad berättar på sätt och vis samma historia som 
H annerz (l990a): den om kosmopoliter och lokala män
niskor. Det kan gälla en rysk koloni av revolutionärer och 
andra i Schweiz (1985), en brokig och internationell sam
ling terrorister i London (1984) , eller en lika brokig sam
ling silverutvinnare i republiken "Costaguana" (1963a) . 
Men i Conrads levnadshistorier och porträtt möter man 
inte bara kosmopoliten i Hannerz mening, utan m.igrant
skapct i alla dess olika inkarnationer: lycksökaren, noma
den, kolonisatören, sj öfararen, handelskaptenen, flyk
tingen , affårsmannen , den vinddrivne. Den svenske baro
nen Heyst på jakt efter "facts", musikern Lena i 
Zangiacomos kringresande orkester (som inte spelade 
musik utan "was murdering silcnce") , Martin Ricardo och 
"plain Mr. Jones", och den tyske reservlöjtnanten 
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Schomberg som flyttat sin hotellrörelse från Bangkok till 
Surabaya (1963b), Jim (1957), Almayer, Babalatchi, Nina, 
Dain Masoola, Willems, Aissa (197Sa, 1976), Karain 
(1977b), Freya Nielsen, Jasper Allen och Heemskirk 
(1978), Harry Whalley och George Massy (1975b), 
Kayerts och Carlier på sin "outpost of progress" (1977a) 
någonstans vid en flod långt inne i Afrika - mer insiktsfullt 
än någon postmodern teoretiker skildrar Conrad migrant
skap, "multi-locale attachments" och diaspora. D et fram
står samtidigt klart att de som är bofasta ortsbor i ett av
seende kan vara migrerande kosmopoliter i ett annat. 
Conrad fångar något mycket fundamentalt i matrisen mel
lan bofasthet och migrantskap, den matris som anger 
grundvillkoren för människors individuella existenser och 
för kulturella och sociala förändringsprocesser. 

För Conrad är världen en, men samtidigt visar han tyd
ligt på de särpräglade sociala, kulturella och ekonomiska 
livsformer som m.igranter och bofasta tillsammans utvecklat 
på varje särskild plats. Det är litet ironiskt att Conrads tidi
gare skrifter till stor del handlar om just den del av världen 
- det som nyss kallades "tigerekonomierna" - som i både 
uppgång och fall hotar att förvandla den europeiska 
industrialismen till pyramidliknande (och kanske kultur
märkta) lämningar från en svunnen era. Kanske borde 
Conrad föras in i både grundkurser och forskarutbildningar 
i humanvetenskapliga fomen, medan DOS snarare borde 
föras till idehistoriens kabinett för kuriösa vanföreställ
ningar? Vår uppgift måste vara att förstå, beskriva och för
klara den m ångfald och variation av livsformer som värl
den utvecklat - livsformer där ofta interaktionen mellan 
mer eller mindre bofasta, mer eller mindre nomadiska 
människor är central. 
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Migranter och transnationella liviformer 
I en suggestiv studie beskriver James Watson (1977) hur 
Hongkongkinesernas migration till Storbritannien också 
länkat samn1an de båda länderna på ett kanske oförutsett 
sätt. Trots omfattande migration motstår kinesernas 
familjeorgan isation trycket från det västerländska samhällets 
assimilation och till och med förstärker sin ställning. De 
familjeägda affärs- och rjänsteverksamheterna anpassar sig 
till den efterfrågan som följ er migrationen mellan Stor
britannien och Hongkong och bygger upp ett system och 
en livsform som spänner över de båda länderna. För en 
familjemedlem inom detta system är resan till Storbritan
nien inte nödvändigtvis en resa mellan olika samhällen 
utan en resa inom familjen som innebär vissa förändringar 
vad gäller geografiska och sociala positioner. När som helst 
är det möjligt att vända blicken tillbaka, t. ex. när det är 
dags att finna en äktenskapspartner, och då, liksom förr, 
finns alltid en släkting tillhands. På samma sätt, vill vi till
lägga, är inte professor nn:s resor i världen resor till främ
mande platser, utan resor inom ett välkänt system av 
kolleger och institutioner. 

Varför inrättar människor sig på detta transnationella och 
migrationsbaserade sätt? Krassa ekonomiska intressen -
restauranger, importörer och exportörer av olika varor, 
resebyråer och andra aktörer - kan naturligtvis förklara 
varför transnationella kontakter upprätthålls. Men sa m
tidigt talar migranternas erfarenheter av rasism, diskrimi
nering och marginalisering mot denna tanke - de är i de 
flesta fall helt enkelt inga köpstarka kunder. Och för indi
viden kan knappast det transnationella levnadssättet vara 
någon lukrativ verksamhet. Däremot öppnar det för möj
ligheter vad gäller gemenskap , tillhörighet och trygghet 
som inte bofasthets-axiomet erkänner Ufr. O lsson 1997). 
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Diaspora och transnationalism 
En viktig bas för förståelsen av transnationella livsformer är 
den forskning som utgår från diasporabegreppet. Robin 
C ohen (1997) diskuterar och utvecklar de kriterier som 
Safran (1991) anser utmärka "expatriate minority conunu
nities" - d vs diasporan. D et typiska mönstret för en dia
spora är gruppens förskingring från hemlandet till två eller 
flera främmande regio ner. Det beror ofta på traumatiska 
erfarenheter men ekonomiska omständigheter - arbetstill
fällen, handel, koloniala ambitioner eller liknande - är 
förmodligen vanligare orsaker. Diasporan utvecklar van
ligtvis en kollektiv myt eller ett slags minne om hemlan
det, den idealiserar förfädernas hem(land) och den har ett 
kollektivt engagemang om att detta måste vördas. Vidare 
nämner Cohen att diasporan karaktäristiskt utvecklar en 
återvandringsrörelse; att den har en stark etnisk medveten
het som vidmakthålls över en längre period; att den har en 
problematisk relation med värdsamhället; att den har ut
vecklat en empati och solidaritet med etniska fränder i 
andra bosättningsländer samt att den är beroende av plura
lism i värdlandet och de möjligheter som erbjuds i att ut

veckla ett specifikt kreativt och meningsfullt liv. Enligt 
Cohen skilj er diasporan sig från andra minoritetsform er 
genom att den uppvisar ett flertal av dessa mönster. 

I diasporans mytologi om hemlandet och idealiseringen 
av detta, dess återvandringsrö relse, dess relationer med 
värdsamhället samt utvecklandet av nätverksliknande rela
tioner m ellan flera kolonier av sanu11a kategori, finns 
transnationella karaktärsdrag. M en trots detta kan förståel
sen av den transnationella livsfonnen inte bygga på en 
direkt översättning av diasporabegreppet. Transnationella 
livsformer av migranter är inte transnationella därför att de 
lever inkapslade som m inoriteter i fränunande etniska om
givningar , utan därför att de är diasporiskt formade grup-
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per ni.ed självdefinitioner och sociala falt - ett slags 
"identitetsrum" (Friedman 1994) - som bygger på mul
tipla utanförskap. Samtidigt som människor som format sitt 
liv i kolonier av "transm.igrants" (Glick Schiller m.fl. 1995) 
riktar blicken bort från värdlandet mot hemlandet, vilar 
diasporans existens på det motsatta förhållandet. D et är i 
studiet av dessa sociala fält - vad Smadar Lavie och Ted 

Swedenburg (1996) kallar "third time-spaces" - hur de 

etableras och formas i relation till migration och bofasthet 
som vi bör söka alternativen till det förhärskande opera
tivsystemet. 

Alternativa operativsystem 
Arjun Appadurai skriver att "moving groups and persons 
constitute an essential feature of the world" (1990:7). Det 
sedentaristiska DOS är knappast bästa plattformen för att 
förstå den globala verkligheten. Och med DOS faller 
också den forskning som håller sig inom nationalstatens 
ramar. 

Vad är då alternativet till en forskning som ramas in av 
nationalstatens gränser? Både Wallerstein (197 4) och Frank 
och Gills (1993a) söker finna det "system" som kan avlösa 
nationalstaten den ekonom.iska, samhälleliga, och kanske 
kulturella "enheten" - som avgränsad och m eningsfull 
analysenhet för forskningen. Men frågan är om inte iden 
om ett avgränsat system, en avgränsad meningsfull analys
enhet, är ett uttryck för samma sedentära antaganden som i 
DOS? Bland andra har Friedman (1994), H annerz (1992), 
Barth (1969) och Appadurai (1990) på olika sätt kritiserat 
sådana välfixerade kulturbegrepp och försökt att utveckla 
ett alternativ som inte är geografiskt eller socialt avgränsat. 

Samhällen, skriver Michael Mann (1986), är aldrig en
hetliga , de är in te sociala system (vare sig "slutna" eller 
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"öppna"), de är inte totaliteter: "W e can never find a 
single bounded society in geographical or social space". 
Mann är här mer drastisk än kulturteoretikerna, som för
söker rädda sitt begrepp genom omdefinitioner, och före
slår att begreppet samhälle helt enkelt borde avskaffas 
(1986: 1 f). Detta kan diskuteras, men det är i alla händelser 
tydligt att vi inte kan tala om samhället i bestämd forn1 sin
gularis. Antagandet om att nationalstaten är en ekonomi, 
en kultur, ett samhälle är en återvändsgränd. 

Men föreställningen om att det är nu som vi inträtt i en 
global era bidrar till att skapa en bild av en i grunden stabil 
och bofast värld, där blott den senaste tidens stora föränd
ringar tvingar oss till att lägga till en Windows-nivå av 
globaliseringsteori. Det är alltså frågan om komplette
ringar, hjälpantaganden, räddningshypoteser. Under detta 
dekorativa och postmoderna migrations-Windows finns, 
trots alla fina ord, det med bofasthetens bojor fjättrade 
DOS. I överförd bemärkelse står vetenskapssarnfundet idag 
inför ett vägskäl. Valet står mellan att bygga vidare på det 
befintliga teoretiska paradigmet eller att utifrån den kritik 
man kan rikta mot detta finna ett alternativ. Samhälls
vetenskapens teoribyggare är här i samma situation som 
datavärldens systemutvecklare. När operativsystemet DOS 
visar sig allt svårare att arbeta med står valet mellan att för
bättra DOS och därmed bygga vidare på samma principer, 
eller att utveckla ett helt nytt operativsystem. DOS, även 
om det kompletteras med migrationsteoretiska eller sys
temteoretiska resonemang, blir allt bräckligare som en för
ståelse av människan och hennes livsformer. 

Vi tror att just ur en korrekt förståelse av komplementari
teten och interaktionen mellan det bofasta och det migraton'ska 
finns förutsättningarna för ett mer hållbart samhällsveten
skapligt grundschema än DOS. Hannerz (1990a) skisserar 
ett tänkbart sätt att studera denna komplementaritet. Här 
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handlar det snarast om rolltyper, livsstilar som individer 
utvecklar i den globala ekumenin. Neal Ascherson gör 
denna interaktion ett bärande tema i sin bok Black Sea 
(1995). Vid Svarta havet möts nomadiska barbarer från 
stäppen och grekiska kolonisatörer (bådadera uppenbarli
gen på var sitt sätt "migranter" och "bofasta" ... ), här län
kar slavhandeln samman Ryssland, Kairo och Sicilien, och 
här bosätter sig i olika omgångar människor från Genua, 
Venedig, Tyskland, Ukraina. Ett tredje anslag finns hos 
Frank och Gills (1993b), som bedriver analysen från fågel
(eller kanske snarast satellit-) perspektiv. Genom det mesta 
av världshistorien, skriver de (Gills & Frank 1993:96), har 
relationen mellan "barbariska" nomader och bofasta 
"civilisationer" varit avgörande, inte minst genom det sätt 
varpå de nomadiska barbarerna både assimileras i och om
formar civilisationer. Och kanske det mest utvecklade 
försöket att beskriva och analysera hur allt detta formar sig 
i människors interaktion finns hos Conrad ... 

Nåväl, med tanke på föremålet för denna festskrift kan 
inget vara naturligare än att sätta hoppet till den forskning 
som tar fasta på mellanmänsklig kommunikation. McNeill 
(1993) påpekar i sitt förord till Frank och Gills (1993a) att i 
de formeringsprocesser som binder samman människor 
både mellan och inom olika sociala gruppbildningar är just 
kommunikation centralt. "Communication '', skriver han 
(1993:xii), "is what makes us human; and if history were 
writtcn with this simple nation in mind, networks of 
communication would become the center of attention, 
and a more satisfactory history of the world (and of all the 
innumerable subordinate groupings of humankind) might 
emerge". McNeills påpekande är naturligtvis lika relevant 
för andra humanvetenskaper. 

Kommunikationsforskningen har lyckats väl med studiet 
av interpersonell kommunikation i små sociala gruppe-
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nngar. Med McNeill kanske vi borde intressera oss också 
för korrununikationsnätverk som korsar "political, civiliza
tional and linguistic boundaries". Att vidga perspektivet till 
mer långvågiga - både tidsligt och rumsligt - kommunika
tionsprocesser vore inte bara ett naturligt sätt att gå vidare, 
utan också en möjlighet att slå mynt av att kommunikation 
och migration alltid är nära besläktade och varandra kon
stituerande företeelser. Vi menar därför att korrununika
tionsforskningen har alla möjligheter att utveckla ett mer 
nyanserat paradigm som hjälper oss att bättre förstå inte 
bara människor som professor nn, utan den migrerande 
och den bofasta människan och hennes livsformer. Pro
fessor nn har här, och på mer än ett sätt, visat vägen. 
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Kampen om ett barnperspektiv 

GÖRAN GRANINGER 

Barnperspektivet är ett utmärkande drag i tema Barns 
forskning och forskaru tbildning. Diskussionerna om barn
perspektivets innebörder präglar seminarierna och ingår 
som ett karaktärsgivande inslag i temats ansökningar om 
forskningsmedel. Det intellektuella arv tema Barn ankny
ter till är bland annat historieforskningens underifrånper
spektiv och den sociologiska "ståndpunktsforskningen" . 
Tema Barn inrättades emellertid innan man i forskning om 
barn internationellt börjat uppmärksamma den typen av 
forskn ingsansatser. Perspektivvalet kan med andra ord te 
sig som ett framsynt och medvetet beslut när tema Barn 
etablerades. Men när tanken på ett barnperspektiv fördes 
fram var innebörden varken klar eller speciellt utvecklad. 
Den möttes inte heller av entusiasm. I själva verket var 
diskussionerna i de olika grupper som sysslade med att 
utveckla tema Barn nog så laddade under den långa plane
ringsperioden som sträckte sig från 1980 till hösten 1988 
då de första doktoranderna antogs. Deltagarna i diskussio
nerna hade i grunden skilda ambitioner med engage
manget i det nya temat. Det som i efterhand kan framstå 
som ett ytterst medvetet vetenskapligt perspektivval var 
långtifrån självklart. Kanske är det så att begreppet växte 
fram som en konsekvens av forsknings- och universitets
politiska behov. Aktörernas personliga erfarenheter spelade 
också en viktig roll. Den här texten skall handla om hur 
barnperspektivet formulerades mot bakgrund av personliga 
erfarenheter och i brytningen mellan olika intressen. 
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Att ett förslag om ett barntema väcktes kan tillskrivas en 
rad faktorer; några beror på förhållanden i tiden och några 
beror på vissa personliga förhållanden som kom att påverka 
mig. Först skall jag nämna en personlig omständighet som 
gjorde att jag kom att intressera mig för vilka kunskaper vi 
har om barn och hur dessa kunskaper presenteras i olika 
utbildningar som berör barn. 

R elativt sent i livet beslöt min fru att utbilda sig till låg
stadielärare. Senare kom hon att fortbilda sig till special
lärare. D etta betydde att vi nästan ständigt i vårt hem kom 
att diskutera barn och barns förhållande och att jag fick 
utstå viss kritik för att forskningen vid T ema i liten ut
sträckning berörde barn. Jag fick tillstå att vi när vi -
nästan alla män - vid 1970-talets mitt diskuterade valet av 
teman aldrig nämnde barn. Chansen till revansch kom. år 
1980 när temarådet, det dåvarande ledningsorganet för 
temaforskningen, skulle lämna synpunkter på ett förslag 
från en utredning inom socialstyrelsen om psykisk hälso
vård. 

Arbetsgruppen hade föreslagit att Linköpings universitet 
skulle utreda frågan om ett tema om barns psykosociala 
hälsa. Vi skrev att propån var intressant, men vidgade 
om edelbart det föreslagna forskningsområdet . Tanken på 
temaforskning innebär, framhöll vi, mera än att tvär
vetenskaplig forskning skall främjas genom nya organisa
toriska lösningar. En huvudtanke är att ett helhetsperspek
tiv bör eftersträvas inom ett tema; det har ansetts viktigt att 
man inom ett tema söker beakta ett problem i hela dess 
vidd. Sett mot denna bakgrund bedömdes arbetsgruppens 
förslag för snävt inriktat mot omhändertagande och vård. 
Ett tema kring barn och barns kultur innefattande studier 
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av sociala faktorers inverkan på barns hälsa och utveckling 
skulle, enligt temarådets mening, vara av större värde.1 

D et försiktiga initiativet i remissyttrandet åstadkom 
aktivitet på olika håll inom universitetet. R ektorn vid 
institutionen för förskollärarutbildning Moje Lindberg var 
pådrivande och stimulerade linjenämnden för förskollärar
utbildning att föreslå universitetsstyrelsen att utreda förut
sättningarna för att starta ett tema Barn. 2 Universitets
styrelsen beslöt också att i budgeten för 1980/81 avsätta 
medel till en utredning om ett barntema. 

Tanken på ett barntema stöddes initialt inom universi
tetet av företrädare för förskollärarutbildningen. Det är 
därför inte förvånande att de första texterna om tema Barn 
kännetecknas av en tydlig uppfattning om att temats 
främsta uppgift borde bli att ge forskningsanknytning till 
just förskollärarutbildningarna och övriga lärarutbildningar. 
Många exempel ges på konkreta forskningsuppgifter uti
från förskolans och skolans behov: "Arbetssättets anpass
ning till barnstrukturen i o lika bostadsområden" , Forsk
ning om utbildning av förskollärare", "Forskning om 
arbetsfältet for förskollärare", Vad händer med barnen som 
inte omfattas av barnomsorgen", "Uppfölj ning av barn . 
med skolsvårigheter" , "Speciallärarfunktionen på sko
lorna", "Motivationsproblem i skolan"3 Som vi ser var 
synsättet här knutet till utbildningens behov och egen 
självförståelse. 

D enna syn återfinns även, ehuru i mera nyanserad form, 
i den promemoria som dåvarande lektorn vid förskollärar
utbildningen Ingemar Åkerlind författade på temarådets 

Temar~dets yttrande är citerat i temarådets skrivelse till universitets
styrelsen 19810406. 

2 Temar.idets protokoll, TRP 81 /2.11. Bilaga. 
3 Minnesanteckningar gjorda av Moje Lindberg vid möten om tema Barn 

med före trädare for olika utbildningar oktober och november 1980. 
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uppdrag.4 I promemorian framhölls behovet av forskning 
om barn ur ett samhällsperspektiv. Samtidigt betonades att 
en alltför snäv satsning på enbart tillämpad och direkt åt
gärdsinriktad forskning riskerar att förbise övergripande 
helhetsmönster .i samhällets utveckling och faktorer på 
andra samhällsområden, som har avgörande betydelse för 
barns levnadsförhållanden. 

Vid ett brett upplagt seminarium i maj 1982 vidgades 
perspektiven. 5 Det framhölls bland annat att begreppet 
"barn" inte far tolkas så snävt att forskningen främst kom
mer att handla om barn upp till 6-7 års åldern. Ett barn
tema bör inte ange någon bestämd åldersgräns uppåt utan 
låta de aktuella forskningsproblemen bestämma vilka 
åldersgrupper man skall intressera sig för. Vid summe
ringen av seminariets diskussion framhöll Göran Graninger 
och Berndt Brehmer, ordföra nde i tema Barns planerings
grupp, att temat måste vila på en stabil inomvetenskaplig 
grund för att kunna stå emot ett förväntat tryck på forsk
ningsinsatser från olika professionella barnavårds- och 
lärargrupper. I flera motinlägg uttalades oro för att krav på 
inomvetenskaplig kompetens och kvalitet skulle göra det 
svårt för temat att ge en efterlängtad forskningsanknytning 
till olika utbildningar inom barnavårdsområdet. Skilda 
uppfattningar om barntemats inriktning och uppgift stod 
således mot varandra redan tidigt i planeringen: å ena sidan 
en syn som betonade forskningens nyttoinriktning och 
ansvar för att ge olika lärarutbildningar forskningsanknyt
ning och å andra sidan en syn som betonade att forsk
ningen måste ha inomvetenskaplig betydelse och primärt 
bör ägna sig åt att studera barn och deras livsvillkor. 

4 Åkerlind, Diskussionspromemoria 19810202. 
5 Minnesanteckningar från ett symposium om forskningstemat Barn och 

samhällets förändring 19820524- 25. 
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Diskussionerna under sem.inariet stärkte min övertygelse 
om att ett barnperspektiv är viktigt i både forskning och 
högre utbildning. Min fam.iljs bekantskap med den då 73-
årige småbrukaren, sågaren, muraren, skogsarbetaren, 
snickaren och biodlaren Herbert och hans unge dotterson 
Arvid ledde till många intensiva samtal om Arvids situa
tion. Samtidigt gav berättelsen om Arvid mig ett verklig
hetsanknutet exempel när jag i många olika sanunanhang 
skulle presentera ideerna bakom barntemat. 

Arvid var en härlig pojke. Valkiga men inte alltid rena 
nävar. Glimten i ögat och snabb i repliken, när samtalet 
intresserade honom. Arvid hade haft svårt att lära sig läsa 
och räkna. Han hade svårt att komma ihåg symboler och 
förstå abstrakt tänkande. Skolan mobiliserade väldiga 
resurser till Arvids hjälp och Arvid hade också tur. Han 
fick en kärleksfull speciallärare, som under många mödo
samma timmar sakta förde in honom i läsandets svåra 
konst. 

Under en kafferast när vi satt på Herberts sågbänk be
rättade han om ett möte i skolan. Det handlade om Arvid. 
Alla skolans experter hade samlats: klassläraren, special
läraren , studierektorn, rektorn, psykologen, kuratorn och. 
kanske några till. Av Herberts uppräkning förstod jag att 
det bara var "fluortanten" som saknades. H erbert är ibland 
fåordig. Men som Eyvind Johnson har formulerat det: 
"Att dikta är att ljuga sig fram till sanningen." Så med 
hjälp av min fantasi fyllde jag i några detaljer. 

Jag förstod att det var frågan om det som på skolans 
fikonspråk kallades elevvårdskonferens. Naturligtvis var 
Arvids föräldrar nervösa när de kom till skolan. På lärarens 
vänliga fråga om hur Arvid trivs gav pappan det raka men 
kanske okloka svaret att han hade mycket roligt, när de for 
hemifrån. Arvid höll just på att flå en hare. Nu råkade 
detta hända en vecka då en intensiv debatt pågick om våld 
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och alla tycktes fixerade vid våldet. Psykologen fick ett 
utbrott. När man flår harar använder man kniv. Kniv kan 
brukas när våld utövas. D essutom kan man göra sig illa på 
knivar. Samtalet om Arvids skolsituation kom att börja 
med en diskussion om knivar och våld och Arvids föräld
rar fick många förebråelser för att de lät honom handskas 
med så farliga ting. Vad psykologen, rektorn och studie
rektorn inte förstod var att Arvid var den ende på hela 
skolan - lärarna inräknade - som i en krissituation kunde 
klara sig själv. Han högg själv större delen av familjens 
ved. Han kunde tyda djurens spår i skogen, plocka bär och 
svamp, fiska, rensa fisk och laga till den. Flå en hare! Jag 
var säker på att han redan skjutit en eller annan hare fast 
han och Herbert var kloka nog att inte skryta med det. 

M en i skolan saknade allt detta värde. Den värld som 
var Arvids uppfattade psykologen som farlig. I skolan räk
nades bara den teoretiska kunskapen. Arvid fick aldrig vara 
stolt över det han kunde. Det han älskade att göra intres
serade ingen i skolan. Ständigt var han sämst och jämt be
hövde han extra hjälp . Inte undra på att han ofta bråkade 
och ställde till det i skolan. 

Berättelsen om Arvid gav upphov till många diskussio
ner mellan Roger Säljö, Berndt Brehmer och mig om dels 
behovet av ett barnperspektiv, dels hur man skulle pre
sentera och utforma ett sådant. Våra diskussioner ledde till 
vissa ställningstaganden inför planeringen av tema Barn. 

D et blev tydligt att den nära anknytningen till förskol
lärarutbildning och lärarutbildning släppts till förmån för 
ett barnperspektiv och betoning av inomvetenskaplig kva
litet när barntemats ledningsgrupp efter seminariet i feb
ruari 1982 tillsatte en grupp forskare med uppgift att 
gemensamt författa en kunskapsöversikt. I gruppen ingick 
docenten vid tema Kommunikation Karin Aronsson, pro
fessorn i barnpsykiatri M arianne Cederblad, docenten i 
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socialantropologi Gudrun Dahl samt historikerna Lars 
Olsson och Bengt Sandin.6 Deras arbete ledde fram till 
boken Barn i tid och rum, vilken kom att utgöra underlag 
för ytterligare ett brett upplagt seminarium som hölls i 
oktober 1983. Även vid detta framhölls att forskningen vid 
ett barntema inte huvudsakligen bör handla om barn i 
skolan eller förskolan. En rad exempel på andra forsk
ningsområden gavs och särskilt betonades att temat inten
sivt bör arbeta med begreppsutveckling, teori- och 
metodfrågor.7 D et finns anledning notera att det planerade 
temats namn nu ändrats från "Barn och samhällets föränd
ring" till enbart "Barn", vilket utgör ytterligare ett tecken 
på att temats fokus förskjutits i riktning mot betoning av 
ett barnperspektiv. 

I det program för tema Barn som temarådet och univer
sitetsstyrelsen lade fram för statsmakterna på våren 1984 
betonas just barnperspektivet ehuru inte detta uttryck ex
plicit används. Tema Barn skall, sägs det, bedriva forskning 
utifrån ett helhetsperspektiv på barn och ungdomar och 
deras livsmiljö. Därmed hade också ett avgörande steg 
tagits för att vidga uppgiften från forskning om små barn i 
förskolan till att om.fatta även ungdomar. 

När det några år senare stod klart att statsmakterna skulle 
ge resurser för tema Barn vidtog nästa steg i planeringen. I 
tillsättningsprogrammen för tema Barns första två profes
surer är barnperspektivet framträdande: "En viktig uppgift 
för temat är att skaffa kunskap om barns och ungdomars 
faktiska livsvillkor och särskilt hur dessa ter sig ur barnets syn-

6 Anvisningar for arbetet med kunskapsövcrsikt 21 december 1982. 
7 Minnes:1nteckning:ir från ett symposium om forskningstemat Barn 2021 

oktober 1983. 
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punkt. "8 D etta ställningstagande utvecklas i de två tillsätt
ningsprogrammen på flera sätt. I programmet för professur 
l anges till exempel att det av innehavaren krävs erfarenhet 
av forskning som betydelse för att förstå hur barns förhål
landen gestaltat sig förr eller gestaltar sig i andra kulturer 
än nutidens Sverige. 

U nder den långa tid som arbetet med barntemat pågick 
bar temarådet, fakultetsorgan för den temaorienterade 
forskningen , ansvaret för planeringen och tog också de 
initiativ som så småningom ledde fram till att regeringen i 
proposition till 1987 års vårriksdag föreslog att tema Barn 
med två professurer skulle inrättas. Riksdagen beslöt enligt 
propositionen. Men i allra sista stund, medan tillsättningen 
av de två professurerna pågick, fördes inforn1ella diskus
sioner inom universitetet om möjligheterna att överföra 
tema Barn från Tema till lärarutbildningen. Därmed skulle, 
framhölls det, tema Barn ges bättre förutsättningar till 
kontakt med grundutbildningen och kunna ge lärarutbild
ningen och särskilt förskollärarutbildningen forsknings
anknytning. 9 Det var uppenbart att barnperspektivet, som 
varit tema Barns kännetecken under planeringsperiodens 
senare del och utgjort huvudargumentet i motiveringarna 
för temat inför statsmakterna, skulle, om temat fick lärar
utbildningen som huvudman, tunnas ut och snarare präglas 
av utbildningens behov än av barnorientering med ansvar 
för teoriutveckling. 

I detta läge gjorde temarådet den bedömningen att tema 
Barn omedelbart borde starta. Trots att professurerna inte 
kunde beräknas bli tillsatta förrän relativt sent på läsåret 
1988/89 beslöt temarådet att de första doktoranderna vid 

8 Tillsättningsprogram för extra ordinarie tjänst som professor I i tema Barn 
(humanistisk, samhällsvetenskaplig). Universitetsstyrelsen beslut 1987-05-
13. Likalydande formulering i tillsättningsprogram för professur Il. 

9 Göran Graningcrs minnesanteckningar höm:n 1987. 
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tema Barn skulle antas våren 1988 och börja sin utbildning 
höstterminen sarruna år. 10 Temarådet uppdrog åt tema 
Kommunikation att i samråd med ledningsgruppen för 
tema Barn ansvara för både antagningen av doktorander 
och forskarutbildningens första år. Tema Barn knöts där
m.ed fast till både Temainstitutionen och övriga teman 
samt bibehöll temarådet som fakultetsorgan. 

Till de två professurerna vid tema Barn sökte samman
lagt 29 personer. Temarådet utsåg professorerna Berndt 
Brehmer (psykolog), Birgitta Oden (historiker) och Roger 
Säljö (tema Kommunikation, pedagog) till sakkunniga. 
Vid tjänsteförslagsnämndens första sammanträde utspann 
sig en intensiv diskussion om innebörden av ett barnper
spektiv och möjligheten att använda detta begrepp vid 
tjänstetillsättningen. Tjänsteförslagsnämndens ordförande, 
professor O lof Ruin (statsvetare), uttalade stor skepsis mot 
möjligheterna att tillämpa ett barnperspektiv i forskning 
om barn och ställde sig kritisk till de formuleringar som 
fanns i tillsättningsprogranrn1en. Ruin förordade närmast 
att de sökandes meritering i den egna disciplinen skulle 
vara avgörande. 11 De sakkunniga förklarade att de hade en 
annan mening och att de avsåg att använda tillsättnings-. 
programmens formuleringar vid bedömningen av de 
sökande. 

Vid höstterminens början 1988 lämnade de sakkunniga 
ett i huvudsak gemensamt yttrande. D e redovisade inled
ningsvis de allmänna synpunkter som väglett dem i arbetet 
med att granska de sökandes kvalifikationer och framhöll 
att i tillsättningsprogranunens områdesbestämning betonas 
att forskningen skall vara inriktad på att skaffa kunskap om 
barns och ungdomars faktiska levnadsvillkor och att forsk-

10 Te1mr<idets protokoll 87 / 2.19. 
11 Göran Graningcrs minnesanteckningar hösten 1987. 
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ningen skall ske i ett barnperspektiv. Därefter konstaterade 
de sakkunniga att detta enligt deras mening innebär att en 
central del av kompetensen skall vara att den sökande i sin 
forskning försökt föreställa sig hur samhälleliga villkor 
framträder för och uppfattas av barn. De sakkunniga 
poängterade att tillsättningsprogrammens utformning visar 
att det inte är tillräckligt för en sökande att ha studerat 
reformer eller speciella yrkesfunktioner med anknytning 
till barn. Programmen förutsätter en forskningsmeritering 
inriktad på att klargöra hur sådana företeelser uppfattats av 
barn och hur de påverkat barns livsvillkor. "Barntemats 
unika uppgift är således att konsekvent göra barns liv och 
villkor till utgångspunkt för forskning utan att företräda ett 
myndighetsperspektiv eller att företräda specifika yrkes
gruppers intressen. " 12 

Det synnerligen omfattande sakkunnigutlåtandet präglas 
även i fortsättningen helt av den intagna positionen att låta 
barnperspektivet falla utslaget vid bedömningen av de 
sökande. Om en av de sökande heter det till exempel att 
hon har en "exceptionellt god disciplinkompetens och 
därtill kan uppvisa betydande pedagogiska och administra
tiva meriter" . Men hennes temakompetens, som innefat
tade ett uppvisat barnperspektiv, nådde inte upp till den 
gräns som enligt de sakkunnigas bedömning behövs för att 
tillsättningsprograrnmets mål skall uppfyllas. Därför kan de 
"inte finna henne kompetent för denna professur" .13 När 
de sakkunniga i en mycket hård konkurrens valde att för
o"rda Bengt Sandin till den ena professuren gjordes det 
med tilläggsmotiveringen om hans överlägsna temakom
petens (barnperspektivet) i enlighet med de principer som 

12 Sakkunnigutlåtande fö r två extra ordinarie tjänster som professor inom 
tema Barn (Dnr 1037 /87; 1038/87) s. 2. 

13 lbid s. 19. 
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redovisats i yttrandets inledning.14 Förordet av Sandin 
överklagades hos regeringen och ledande historiker vid 
annat universitet uppvaktade utbildningsministern om det 
märkliga i att låta barnperspektivet väga tyngre än veten
skaplig kompetens i det egna ämnet. Efter en återremiss till 
universitet och tjänsteförslagsnärnnden, där en grundlig 
beredning gjordes, följde regeringen nämndens förslag och 
utnämnde Sandin. 

Även vid tillsättningen av den andra professuren hade 
temakompetensen och barnperspektivet en avgörande 
betydelse. De sakkunniga använde barnperspektivet som 
filter, förde undan flera disciplinmässigt väl kompetenta 
sökande och var ense om att det fanns två huvudkonkur
renter till tjänsten. De var även ense om att Philip Hwangs 
kompetens i den egna disciplinen (psykologi) var högre än 
Karin Aronsson-Ottossons (psykologi). En av de sakkun
niga , Berndt Brehmer, fann att Hwang hade större tema
kompetens än Aronsson-Ottosson och förordade H wang. 
Birgitta Oden betonade att Aronsson-Ottossons forsk
ningar redovisar en markerad helhetssyn på barns livsvill
kor och tillade att hennes förmåga att formulera nya fråge
ställningar ur ett barnperspektiv är framträdande. På ett 
likartat sätt framhöll den tredje sakkunnige, Roger Säljö, 
att barnperspektivet är framträdande i den senare delen av 
Aronsson-Ottossons forskning. Just betoningen av barn
perspektivet ledde såväl Oden som Säljö till att sätta 
Aronsson-Ottosson främst. 

Tema Barn etablerades således läsåret 1988/ 89 med den 
uttalade och uppfordrande utmaningen att arbeta med ett 
barnperspek6v. Det blev en påträngande uppgift för tema 
Barns lärare och doktorander att utveckla "barnperspekti
vet" till ett vetenskapligt hanterbart begrepp. Att diskutera 

14 lbid s. 31f. 
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och granska hur tema Barn genomfört denna uppgift ligger 
utanför ramen för detta bidrag. Men då en väsentlig del av 
forskn ingen vid Tema finansieras genom externa anslag 
återstod en avgörande prövning av barnperspektivets 
gångbarhet. Skulle forskningsråd och andra forsknings
finansiärer ge anslag till projekt och program med ett ut
talat barnperspektiv? Redan en översiktlig granskning av 
tema Barns ansökningar om externa anslag, som även 
innefattar en bedömning av om ansökningarna innehåller 
uttalanden om ett barnperspektiv, ger vid handen att temat 
under sina första tio år lyckats väl. Barnperspektivet är 
framträdande i många projekt; det gäller till exempel det 
stora programanslag som beviljades av Socialvetenskapliga 
forskningsrådet (SFR) för studien Barnets århundrade. 
Barnperspektivet tycks ha varit snarare en fördel än en 
nackdel för tema Barn vid ansökningar om externa forsk
ningsmedel. 

Ar 1996 utlyste Humanistiskt-Samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet (HSFR) forskningsmedel inom området 
Stat - människa. Tema Barn valde att framlägga ett stor
projekt präglat av ett barnperspektiv om Välfärdsstatens 
omvandling och en ny barndom. Ett Jorskningsprogram om barn
domens innebörder och välfärdens organisering. T ansökan pre
senterades ett omfattande tvärvetenskapligt samarbete 
mellan jurister, psykologer, pedagoger, socialantropologer 
och historiker med barnperspektivet som ett viktigt sam
manhållande element. 

I mycket hård konkurrens beviljades tema Barn ett 
långsiktigt forskningsstöd för sitt forskningsprogram. De 
ansvariga för tema Barns ansökan har uppfattat saken så att 
för H SFR:s bedömningsgrupp var barnperspektivet på 
välfardssamhällets omvandling det som gjorde projektets 
forskningsansats spännande och värd ekonomiskt stöd. 
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Nu, många år efter det att de första ideerna till barn
temat växte fram, framstår det tydligt hur begreppet barn
perspektiv användes i flera olika betydelser utan att vi 
bekymrade oss om att närmare definiera det. I begreppet 
lade vi in en helhetssyn på barn i motsats till ett mera be
gränsat problemperspektiv som vi sade oss vilja undvika. 
Barnperspektivet fick också representera en tvärvetenskap
lig syn i motsats till en disciplinär begränsning inom 
ämnen som pedagogik och psykologi. Vi lät barnperspek
tiv stå för en bred förståelse av barn och deras förhållande 
till skillnad från barnavårdssektorns nyttopräglade syn. Vi 
betonade också att barnperspektivet innefattade inom
vetenskapliga kriterier som stod i motsatsställning till för
skollärar- och lärarutbildningars krav på forskningsanknyt
ning. Slutligen, och kanske främst, lät vi barnperspektivet 
karakteriseras av ett försök till att studera och förstå hur 
samhälleliga förhållanden framträder för och uppfattas av 
barn. Detta "inifrånperspektiv" kontrasterades mot en 
vuxen- och institutionsuppfattning, ett "utifrånperspek
tiv". 

De konflikter som frammanades av anspråken på att 
bana vägen för ett barnperspektiv gällde inte, som vi kan
ske föreställde oss, enbart eller ens huvudsakligen, ofören
ligheten av ett " inifrånperspektiv" och ett "utifrånpers
pektiv". Som orsaker till stridigheterna fanns också de 
andra här nämnda faktorerna, vilka länge präglat konflik
ten mellan tematanken och det traditionella sättet att orga
nisera forskning vid universiteten. Insatt i detta samman
hang innebär SFR:s och HSFR:s stora anslag till tema 
Barn inte enbart ett erkännande av att ett barnperspektiv i 
forskningen är både möjligt och lovvärt. D et innebär också 
ett erkännande från disciplinorienteringens främsta hemvist 
i det svenska forskarsamhället att tvärvetenskaplig forsk
ning i Temas tappning är vä l förenlig med hög inom
vetenskaplig kvalitet. 





Kan skönhet mätas? 

GUNNAR HANSSON 

Skönheten har som alla vet en egen utstrålning. Den 
strönunar emot oss från tingen i vår omgivning. Den för
höj er hj ärtverksamhcten. Den ger oss - eller sägs ge oss -
rysningar längs ryggraden, och den kommer huden att 
knottra sig. 

D en skapar ordning och förenar annars oförenliga mot
satser i våra föreställningar. Den ger oss helheter med full
ändad ham1oni och med varje del på just den plats som vi 
inser att den bör ha. Så menade Augustinus långt borta i 
tidernas begynnelse. Den far oss att tillfälligt uppge vår 
misstro mot världen och det som finns i den, och den gör 
det genom att låta mångfald bli till enhet som genom 
organisk form uttrycker sanningen om denna värld. Det 
var vad Samuel Coleridge hävdade i den tid då det 
romantiska tänkandet hade börjat forma sina visioner om 
konstens väsen. 

Den skapar balans bland eljest motstridiga intressen 
inom våra själsliga förmögenheter, påstod l. A. Richards i 
början av vårt eget århundrade. D å hade behavioristisk 
psykologi och nervfysiologiska rön börjat sätta spår även i 
det estetiska tänkandet. Ännu närmare vår egen tid hade 
symboler och symboliska transformationer inom vår före
ställningsvärld kommit att väcka allt större intresse. Då 
kunde Susanne Langer hävda att skönhet kommer till 
synes genom virtuella former som bär fram signifikanta 
innebörder. 
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Vi kan ta på skönheten när vi går i skulpturgalleriet. Vi 
kan peka på den när vi står framför en tavla eller en bygg
nad. Vi kan erfara den och urskilja dess uppbyggnad när vi 
läser en dikt. Vi skulle kanske vilja men törs inte alltid ta 
på den när vi möter den på gatan. 

Ungefär så förhåller det sig alltså, med större eller 
mindre variationer i ordval och tonart. Om någon tvivlar, 
går det att slå upp och läsa mer om det i de estetiska skrif
terna. Det finns meter efter meter av dem i våra bibliotek. 
I dessa skrifter har skönheten, dess väsen och dess yttringar 
analyserats av tänkare och kännare under seklernas gång. 
Därutöver finns det ytterligare några meter med skrifter, i 
vilka analyserna i sin tur analyseras, förklaras och kom
menteras. 

När skönheten nu har denna utstrålning, när den 
strömmar emot oss och gör påtagliga avtryck i våra andliga 
förn1ögenheter, är det lätt att föreställa sig att någon förr 
eller senare skulle välja en något annorlunda färdriktning 
för tankeverksamheten. Fascinationen inför det sköna, vår 
egen liksom gångna generationers, borde göra det naturligt 
att försöka göra skönheten gripbar: inte bara dess väsen, 
som det har spekulerats så mycket om, utan också dess 
påtagliga existens. Med andra ord att man skulle försöka 
mäta den och sätta den på formel. 

D et är också många som har försökt göra detta - för
skräckande många rentav. Övernog med exempel finner 
man i den tyska experimentella estetiken under de första 
decennierna av vårt eget sekel, liksom i en lång serie 
skrifter som publicerades vid Columbia i USA under 
samma tid. Inte minst vittnar de om ett hängivet intresse 
för uppgiften och en ospard möda i detaljarbetet. Även om 
vi nu ofta kan tycka oss ha passerat <len typ av tänkande 
som styrde dessa studier, saknar en del av dem ingalunda 
intresse . Innan j ag konm1er dithän skall jag dock göra en 
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liten avvikelse och berätta en måhända sedelärande men 
sann historia från en annan del av verkligheten än den där 
skönheten har sin boning. 

* * * 
Även lj"uset har som bekant en egen utstrålning. Det 
strömmar emot oss, det värmer oss och fascinerar oss. Det 
har i alla tider fanga t människans fantasi och tankeverk
samhet, och om.kring det har hon skapat några av sina ut
trycksfullaste myter. 

Redan tidigt anade man att ljusstrålarna hade hastighet. 
Den kanske förste som försökte mäta denna hastighet var 
Galilei, detta mångsidiga och äventyrliga intellekt. Han 
gjorde så att han ställde upp två observatörer på några 
kilometers avstånd från varandra. Båda hade försetts med 
lyktor, som de kunde ta att lysa eller förmörkas med hjälp 
av en rörlig skärm. Den ene lät sin lykta blixtra till, den 
andre svarade så fort han såg ljuset, och den förste obser
verade tiden när ljuset från den andres lykta nådde honom. 
Genom att dividera vägsträckan med tiden skulle Galilei 
sedan ta fram ljusets hastighet. Sämre tankar har tänkts, 
men arrangemanget var naturligtvis alldeles för primitivt 
för att han skulle kunna ta något mått på tiden som ljuset. 
behövde för passagen fram och tillbaka. 

Detta var omkring år 1600. Mot slutet av 1600-talet 
sysslade dansken Ole Rörner med att studera förmörkel
serna av Jupiters månar och bestänrn1a deras omloppstider. 
Han kontrollerade genom att göra hundratals ob~erva
tioner och fann då, att beräkningarna inte stämde med 
observationerna - månen uppenbarade sig upp till 986 
sekunder för sent. Omloppstiden tycktes bli större när jor
den avlägsnade sig från Jupiter och mindre när den när
made sig. En dag insåg Römer plötsligt att ljuset behövde 
986 sekunder för att tilhyggalägga jordbanans diameter. 
Denna diameter var känd redan då, och Römer kunde 
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beräkna ljusets hastighet till ungefär 250.000 km/sek. 
D etta var dock en ofattbar siffra som ingen då ville ta på 
allvar. Inte ens de i någon mening sakkunniga hade 
tankemässig beredskap för att ta till sig en så omstörtande 
beskrivning av verkligheten. 

Sådana reaktioner har naturligtvis drabbat många andra 
som var för tidigt ute m ed speciella insikter i verklighetens 
tillstånd. När på sin tid en pälsjägare kom tillbaka efter att 
ha irrat omkring i den avlägsna vildmarken kring Y ellow
stone, berättade han om alla de fantastiska ting han hade 
sett. Ingen trodde honom, och det dröjde många år innan 
det blev klarlagt att han faktiskt hade talat sanning. O ch 
när en fiskare i norra Bohuslän kom tillbaka efter en storm 
och berättade, att han hade sett botten långt ute i havet 
nordväst om Väderöarna, blev inte heller han trodd. 
Tvärtom gycklade man med honom om "Pers grund" . 
Långt senare visade det sig att det där ute finns två farliga 
grundtoppar där sjön ibland bryter i hårt väder - de blev 
döpta till Persgrunden och är nu ordentligt utmärkta. 

D en typen av misstro mötte dock inte amerikanen 
Albert Michelson, när han mot slutet av 1800-talet gjorde 
sina mätningar av ljusets hastighet. Han har blivit berömd 
för sina exakta och uppfinningsrika experiment och fick 
senare Nobelpriset i fysik . Han skickade ljusstrålar från 
Mount Wilson till Mount San Antonio 35 km bort och så 
tillbaka igen. Ljuset kom från en båglampa, passerade en 
spalt, kastades mot en roterande åttkantig prismaspegel, 
vidare via ett antal planspeglar mot en stor konkav spegel 
som sände strålknippet till M oum San Antonio. Där upp
fa ngade en annan konkav spegel ljusstrålen, och den bild 
av spalten som uppstod sändes tillbaka till det roterande 
prismat på Mount Wilson. Genom att bestämma strålens 
förskjutning kunde man där fa ett noggrant mått på den tid 
som ljuset behövde för sträckan fram och tillbaka. 
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En förutsättning för de vidare beräkningarna var att man 
ytterst noga kunde mäta avståndet m ellan de båda instru
menten på bergstopparna. Det gjordes m ed oerhörd möda 
och ett sannolikt fel av 3.45 mm på avståndet 35 km. De 
resultat som Michelson fick fram låg mellan 299.700 och 
299.766 km/sek. Hart var dock inte riktigt nöjd utan 
gjorde senare om mätningarna på ett ännu exaktare sätt 
och fick då ljusets hastighet till 299.796 km/sek. Det är ett 
värde som fortfarande står sig. 

* * * 
Av detta lilla stycke verklighetshistoria kan man lära sig -
om man så vill - att det lönar sig att lägga ner tid, möda 
och skarpsinne på att steg för steg söka sig fram till exakta 
mätmetoder, under förutsättning att man har något exakt att 
mäta. Om man har det, kan det rentav vara värt att göra 
sig litet löjlig inför samtid och eftervärld, som Galilei 
o tvivelaktigt gjorde med sina primitiva försök. Ännu mera 
värt är det naturligtvis att pröva geniala uppslag, som O le 
Röm.er gjorde, även om ingen förrän långt senare inser att 
de var geniala och på rätt väg mot den slutliga lösningen. 

Och vad kan man då säga om skönheten? Finns det 
inom det området någonting som motsvarar ljusets hastig-· 
het, någonting som låter sig bestämmas med allt säkrare 
mätmetoder? Kan skönhet mätas? 

I den estetiska litteraturen finns det en lång rad försök 
att mäta vad som i olika sammanhang har kallats för skön
het. Där finns otympliga och ofärdiga försök som Galileis -
försök som gärna väcker medlidsamma leenden. Där finns 
geniala uppslag som Ole Römers, och där finns försök som 
demonstrerar stor uppfinningsrikedom, otrolig 111.öda och 
gränslöst tålamod som Michelsons. Det enda som saknas är 
resultat som motsvarar dem man så småningom nådde fram 
till beträffande ljusets hastighet. 



316 HANSSON 

Jag skall ge ett enda exempel på dessa försök att mäta 
skönhet. D et är dock ett av de mera kvalificerade exem
plen, hämtat ur George Birkhoffs bok Aesthetic measure. 
Boken publicerades 1933 av H arvard U niversity Press, 
som alltid har varit känd för en kräsen utgivning. Birkhoff 
var en framstående matematiker och fysiker, känd inte 
minst för sitt arbete med differentialekvationer. Både som 
forskare och handledare var han något av en legend, först 
vid Princeton och sedan under många år vid Harvard. 

I Aesthetic measure presenterar han form.ler för beräkning 
av skönheten hos olika typer av konstföremål, bland annat 
bilder, vaser, musik och poesi. I sina inledande resone
mang hävdar han, att man i en estetisk upplevelse kan ur
skilja tre aspekter eller faser, som är inbördes beroende av 
varandra. En av dessa aspekter är en förhöjd uppmärksam
het, som ökar med komplexiteten (C) hos det objekt som 
förorsakar upplevelsen. En annan aspekt är uppfattning av 
ordning (0), och den tredje är en känsla av värde eller este
tiskt mått (M). I en estetisk upplevelse ingår det därför en
ligt Birkhoff en känsla av förhöjd uppmärksamhet, som 
mäts genom C, och denna känsla åtföljs av en positiv 
känsloton, som mäts genom 0. Eftersom det enligt 
Birkhoffs argumentering är naturligt att den åtföljande 
känslotonen är proportionell mot den förhöjda uppmärk
samheten , far han den generella formeln 

M =o c 
En så allmän formel måste naturligtvis preciseras och 

lösas upp i mindre komponenter för att bli användbar. Det 
gör Birkhoff också i olika avseenden och för tillämpning 
på o lika typer av konstföremål. Till att börja med förklarar 
han att fom1eln kan tillämpas helt bara när de element som 
skapar ordning huvudsakligen är av formell art. Komp
lexiteten (C) preciserar han genom att säga, att den regist-
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reras såsom viktade automatiska motoriska anpassningar, 
medan ordningen (0) registreras såsom viktade estetiska 
associationer. Han påpekar också att det estetiska måttet 
(M) inte anger ett absolut utan ett relativt estetiskt värde, 
vilket förutsätter att den som använder formeln intuitivt 
kan göra jämförelser med andra objekt inom den aktuella 
estetiska sektorn. 

I sina resonemang om poesi hävdar Birkhoff, att det är 
nödvändigt att isolera de musikaliska kvaliteterna från 
metriska kvaliteter och innehållskvaliteter. För de musika
liska kvaliteterna ställer han sedan upp följande formel: 

M = 0 = aa + 2r + 2m - 2ae - 2ce 
c c 

Komplexiteten C är här det totala antalet elementära ljud, 
ökat med antalet uppehåll mellan ord på samma rad där två 
konsonantljud möts utan att läsas samman. I formeln är 
vidare aa = allitteration och assonans, 2r = rim (liksom de 
följande med vikttalet 2), 2m = musikaliska vokaler, 2ae = 
överdriven allitteration och assonans, 2ce = överdri vet bruk 
av konsonanter. De båda senare faktorerna blir i regel lika 
m ed noll i god poesi. Ett par exempel på musikaliska vo
kaler är a i engelska art och u i tune. I boken finns detalje-. 
rade exempel och regler som visar hur formeln är tänkt att 
tillämpas. 

Om vi med Birkhoff ägnar oss en stund åt det han kallar 
transmognfying, nämligen sätter en prick över varj e allitte
rerande eller assonerande ljud, två prickar över varje be
tonad vokal som rimmar med samma ljud tidigare, två 
prickar över varje musikaliskt ljud och sedan räknar ljud 
och ordgränser som utgör C, fa r vi för de fem första 
raderna i Coleridges dikt "Kubla Khan" det resultat som 
framgår av Figur 1. 
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In Xanadu 
123456789 

did Kubl a 
121314 18 

Khan 
19 21 

A state l y pl eas ur e- dome decree 
5 6 7 8 16 17 18 22 

22 
2i 

15 
22 

Where Alf, th e sacred river, ran 12 
1 2 3 4 22 22 

T h r o u g h c a v e r n s m e a s u r e 1 e s s t o m a n 24 
10 1112 25 

Down to a s unl e s s sea. 14 
345 15 15 

Figur 1. Transnzot.rification enligt George Birkhotf - början av 
Coleridges dikt "Kubla Khan". 

Tillsammantagna ger dessa operationer med texten 

M = ~_?. = 0.83, 
105 

vilket enligt Birkhoff skall uppfattas som ett bra värde. 
I dag är det kanske lätt att tycka att sådana här försök att 

sätta skönheten på formel har någonting lustigt över sig. 
För sin tid var det emellertid ett ambitiöst och på flera sätt 
imponerande försök. Andra estetiker har också länge fort
satt att citera och nämna Birkhoffs bok med stor respekt. 
Och själva tänkesättet - att skönheten finns påtaglig i 
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objektet, om vi bara skärper uppmärksamheten och har 
förmåga att uppfatta ordning och komplexitet - lever kvar 
i de bästa kretsar. Det är m est iden att skönheten skulle 
vara objektivt mätbar med hjälp av en given formel, som 
inte längre är lika gångbar som den tidigare var under en 
lång period. 

Ändå är någonting i grunden galet med Birkhoffs försök 
- även och inte minst i själva tänkesä ttet. Åtminstone en 
del av anledningen till att någonting är galet går det nu
mera ganska lätt att peka på. Till att börja med är det 
meningen att formeln skall mäta den musikaliska kvaliteten 
i poesi, vilket alldeles uppenbart är en kvalitet i upplevelsen 
av den poetiska texten. Samtidigt skall antale t ljud, före
komsten av rim liksom allitteration och assonans enligt 
anvisningarna till fonneln räknas i texten . Förekomsten av 
"musikaliska" vokaler, "överdriven" allitteration och 
"överdrivet" bruk av konsonanter förutsätter däremot 
återigen någons upplevelse och bedömning av texten. 

Litet grovt uttryckt ville Birkhoff alltså med sin formel fa 
oss att addera kvantiteter i upplevelsen m ed kvantiteter i 
texten, att eventuellt subtrahera andra upplevda kvantiteter 
och att sedan dividera den erhållna summan med kvanti
teter i texten , vilket skulle ge ett mått på en kvantitet i 
upplevelsen. Formulerat på det sättet verkar företaget inte 
ha särskilt stora utsikter till framgång. Märkligt nog kom 
Birkhoff - så naturvetare han var - inte på den goda iden 
att empiriskt pröva om de med hjälp av formeln framräk
nade värdena stämde överens med vad andra människor 
uppfattade av skönhet i de estetiska objekt som bedömdes. 
Andra gjorde det en del år senare, och de fa nn - förstås, 
kan man efterklokt säga - att överensstämmelsen inte var 
särskilt övertygande. 

Detta enda men i sitt slag representativa försök att mäta 
skönhet far gälla även för en lång rad andra liknande för-
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sök. D et illustrerar tydligt nog vad som gäller för dem alla, 
nämligen att det i fråga om estetiska kvaliteter inte finns 
något att mäta som motsvarar ljusets hastighet. Försöken 
att mäta "skönhet" och andra estetiska värden på objekt
sidan är från början dömda att misslyckas. Här hjälper det 
inte att bildligt talat slipa prismaspeglar, kontrollmäta av
stånd och justera formler, eftersom det man ger sig ut för 
att mäta finns någon annanstans än där man mäter. Sam
manblandningen av egenskaper hos objekten med egen
skaper i upplevelsen av dem leder ofrånkomligt till att 
försöken misslyckas. Även Ole Römer och Albert 
Michelson skulle ha misslyckats - och av precis samma 
skäl - om de genom sitt mödosamma arbete med att be
stämn1a ljusets hastighet hade menat sig ra ett mått på 
människans upplevelse av det eller på hur det påverkar 
dygnsrytm, vitaminproduktion och annat. 

Den slutsats jag vill dra av detta är inte att vi bör sluta 
upp med försöken att objektivt registrera och mäta i den 
estetiska sektorn. Slutsatsen är i stället att vi bör dra en 
obeveklig gräns mellan på ena sidan objekten, dikten, 
tavlan, statyn eller musikstycket, och på andra sidan upp
levelsen av dessa objekt. R edan det gängse språkbruket 
lockar oss att tänka och se fel: vi talar och skriver om dik
ten eller texten, oavsett om vi menar det som diktaren hade 
i huvudet när han skrev, det som boktryckaren satte på 
papperet eller det som vi förstår och upplever när vi si tter 
hemma i !atöljen och läser. D enna ovana att använda 
samma ord och begrepp för vitt skilda saker har redan 
under lång tid ställt till alldeles för mycket ohägn. 

O m vi däremot strikt skiljer mellan dikten på papperet 
och dikten med den innebörd och de egenskaper som 
någon eller några ger den vid läsningen, blir det inte bara 
lättare för oss att tala om den så att säga till vardags. D et 



KAN SK(lNHET MATAS) 321 

blir också lättare för o ss att arbeta med den, och det i åt
minstone tre avseenden: 

1. Vi kan utveckla metoderna för att beskriva texten på 
papperet. Det finns en begynn ande textvetenskap, som 
arbetar med detta , m en i fråga om att beskriva litterära 
texter har den ännu inte kommit särskilt långt. En av 
dess primära uppgifter blir att klargöra, hur långt det går 
att beskriva litterära texter, utan att någons tolkning 
eller upplevelse av dessa texter på ett okontrollerat sätt 
ingår som en förutsättning för beskrivningen. 

2. Vi kan klart avgränsa tillkomstsituationen från andra 
situationer där texten tar mening och estetiska egenska
per. Det innebär att arbetet inriktas på att bestämma 
textens mening i dess relation till diktaren som skrev 
den . 

3. Vi kan inrikta arbetet på sådana situationer, både i det 
förflutna och i nutiden, där olika läsa re har tolkat och 
värderat texten . I det arbetet ingår utveckling och fö r
fining av metoder för registrering och beskrivning av 
komponenter i olika människors förstå else och värde
ring av skilda litterära texter. 

När det gäller metoder för å ena sidan beskrivning av tex
ter och å andra sidan undersökningar av tex tförståelse, lig
ger det i sakens natur att en stor del :.iv dessa undersök
ningar kommer att vara sådana, att de ger resultat och 
slu tsatser som baseras på kvanti ta tiva iakttagelser i texterna 
respektive i olika människors tolkningar av texterna. Allt 
behöver dock inte förva ndlas till kvantiteter för att bli 
strikt hanterbart. D et har bland andra dansken Peter Brask 
visat i sin avhandling T ext og tolkning (1974), där han har 
valt att i stället noggrant redovisa och i minsta detalj 
dokumentera varje steg i sina egna tolkningar. Det arbetet 
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blir dock inte mindre mödosamt eller mindre inriktat på 
avgränsbara detaljer än arbetet med kvantiteter blir. 

Med hjälp av metoder som har utarbetats med hänsyn 
ti ll en strikt gränsdragning meJJan objektet och tolkningar 
eJJer bedönmingar av detta objekr, skulle vi åter kunna 
börja närma oss de problem som Birkhoff och andra ville 
komma åt med sina mätningar. N är vi för litteraturens del 
har tillgång till två uppsättningar av utprövade och pålitliga 
metoder, en för undersökningar av faktorer i texter och en 
annan för undersökningar av faktorer i människors tolk
ningar av texter, behöver vi inte nöja oss med att beskriva 
dels den "neutrala" texten, dels de subjektiva tolkningarna 
av den. Vi kan då också börja undersöka sambandet mellan 
faktorer i texterna och faktorer i tolkningarna av dem. Det 
är alldeles klart att det finns ett sådant samband, och tyd
ligtvis var det inte minst detta samband som Birkhoff var 
intresserad av när han konstruerade sina formler för este
tiskt värde. Många litteraturforskare och kritiker som 
arbetar med textanalys är också påtagligt intresserade av 
detta samband. D eras ni.etod ger dock inte underlag för 
m er än förmodanden om samband, baserade på iakttagelser 
i deras egen textförståelse. 

* * * 
I fortsättningen lämnar jag textbeskrivningen och skall bara 
illustrera ett par försök att registrera faktorer i människors 
förståelse av ord eller hela texter. Inom psykolingvistiken 
har arbetet med att utveckla metoder och tillämpa dem 
inom olika forskningsområden gått mycket snabbt sedan 
1960-talet. Som redan termen psykolingvistik antyder, 
inriktas arbetet på att klarlägga hur språket används och 
fungerar för olika människor. Man skulle kunna säga att 
det som undersöks inte är vilka betydelser orden "har" 
utan vilka betydelser som specificerade grupper av männi
skor lägger in i dem när de hör eller läser dem. Vidare 
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begränsas undersökningarna inte till sådana språkliga valö
rer som brukar registreras i ordböcker av olika slag, utan 
de syftar till att omfatta hela betydelsefaltet, inklusive asso
ciationer, känslokvaliteter och värdevalörer. 

Grundläggande teorier och metoder för detta forsk
ningsområde presenterades av C harles Osgood och några 
av hans medarbetare i The measurement oj meaning (1957). 
Senare har det publicerats ett stort antal tillämpningar av 
både dessa och andra m etoder. En utgångspunkt för 
Osgoods undersökningar var att den totala menings
processen i vilken ett ord , en ordsammanställning eller ett 
föremå l tillskrivs mening av en person, består av ett antal 
bipolära komponenter av varierande styrka. D essa kompo
nenter kan registreras och mätas med verbala skalor, vars 
båda ändpunkter definieras av ordpar som stark - svag, 
mabb - långsam, bra - dålig. Skalorna anger dels vilka kom
ponenter som ingår i meningsprocessen, dels vilken styrka 
de har. I de tidigare undersökningarna användes ett stort 
antal skalor, men genom faktoranalys kunde antalet redu
ceras väsentligt. Tre faktorer återkom ständigt i de under
sökta meningsprocesserna: värde, styrka och aktivitet. Av 
dessa tre var värdefaktorn regelmässigt sta rkare än de båda 
andra. 

En undersökning som presenteras i The measurement oj 
111ea11ing (s 275-284) har speciellt intresse för förståelsen av 
meningsprocesser vid läsning av litteratur. I den under
sökningen studeras de semantiska effekterna då ord kom
bineras med varandra. Man valde ut 8 adjektiv och 8 sub
stantiv, som sedan sa mmanställdes med varandra parvis. 
D et gav sammanlagt 64 kombinationer av adj ektiv plus 
substantiv, t.ex. "blyg sekreterare", "blyg prostituerad" 
etc., "hederlig sekreterare", "hederlig prostituerad" etc . 
Ett krav var att sa mmanställningarna inte skulle vara 
onaturliga eller orimliga . 
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För att undvika att en och samma person bedömde mer 
än en kombination innehållande exempelvis ordet 
"sekreterare", användes 8 olika grupper av personer. Varje 
grupp fick bedöma de 8 adjektiven, de 8 substantiven och 
8 av de 64 ordparen. Sedan man fatt fram värdena fö r de 
enskilda orden, gjorde man också en matematisk beräk
ning för att förutsäga betydelserna hos de 64 ordkombina
tionerna . D essa beräkningar jämfördes sedan med värdena 
från de faktiska skalbedömningarna. Vid beräkningarna 
användes en formel, som inte är mindre komplicerad än 
den som George Birkhoff använde men som inte blandar 
sanm1an likt och olikt utan tar alla sina delvärden från de 
meningsprocesser som undersöks. Teorin för denna fom1el 
utgår från teorin för fårgblandning, vilken som bekant 
bland annat innebär att en blandning inte kan bli mer 
mättad än den mest mättade komponenten. 

Några av undersökningens resultat kan illustreras m ed 
hjälp av Figur 2, som för var och en av de tre faktorerna 
värde, styrka och aktivitet visar de uppmätta värdena för 
adjektivet "shy" och substantivet "secretary" , de beräk
nade värdena för kombinationen ''shy secretary" och de 
faktiskt uppmätta värdena för "shy secretary". 
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Figur 2. Betydelsekomponenter för "shy secrctary" enligt C harles 
Osgood. 

Ett genomgående resultat i hela undersökningen var att 
adj ektivets betydelseladdningar dominerade över substan
tivets, när orden sattes sanunan. Beträffande "shy secre
tary" framgår det av figuren, men det var samma sak med 
de allra flesta ordparen. Resonemangen bakom de beräk
nade värdena visade sig också vara i stort sett riktiga: de 
faktiska värdena för ordpa ren låg med något enstaka 
undantag mellan värdena fö r de enskilda orden , och de 
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avvek inte särskilt mycket från de beräknade värdena. Be
räkningarna slog mest fel beträffande värderingsfaktorn. 
D et hänger sanmun med att ord som har en stark värde
laddning tydligtvis gör motstånd mot förändring, oavsett 
om ordet är ett substantiv eller ett adjektiv. Särskilt svårt 
var det att förändra betydelsen hos ett ord som isolerat 
hade en starkt negativ värdeladdning. Ett ord som 
"sjuksköterska" kunde exempelvis lätt nedvärderas genom 
att det kombinerades med "bedräglig", men ordet 
"prostituerad" förändrades inte mycket om man fogade till 
" hederlig" - en hederlig prostituerad är ändå en prosti
tuerad. 

D e beräknade värdena stämde sämre ju mindre j ämför
bara de båda sammanställda orden var, det vill säga ju mera 
de skilde sig beträffande sina bibetydelser. D et skulle 
kunna innebära att formeln för beräkning av den sam
mansatta betydelsen - det som hos Osgood kallas för kon
gruensprincipen - inte är tillämplig i sådana fall. D et är 
kanske vad vi från li tterära utgångspunkter skulle vänta. 
Både i litteraturteori och i praktiska analyser av dikter har 
det ju ofta hävdats, att kontrasterande ord och uttryck ger 
till resultat en kraftigt förstärkt innebörd. Särskilt i den 
modernistiska traditionen är det vanligt att diktare ställer 
samman ord, som inte bara kontrasterar utan direkt står i 
konflikt med varandra. De syftar naturligtvis då inte till att 
"blanda" betydelserna och åstadkomma en effekt mitt 
emellan , utan de vill uppnå en förstärkt effekt. Även inom 
målarkonsten finns det för övrigt paralleller till detta: 
målare som undviker att göra färgblandningar på duken 
och i stället lägger färgerna bredvid varandra för att höja 
in tensi teten. 

Dessa påpekanden gör inte Osgoods undersökning om 
kombinationer av ord mindre intressant ur litterär eller 
litteraturvetenskaplig synpunkt. Tvärtom visar de ännu 
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tydligare, att liknande undersökningar med litterärt mate
rial borde kunna ge fruktbara resultat och bidra till att 
klargöra flera omdiskuterade frågor. De gängse analyserna 
av litterärt bildspråk liksom av olika stildrag har stora sek
torer, där uttalanden och slutsatser hänför sig till de effek
ter som sådana element i texterna förutsätts ha i någons 
läsupplevelse. Inom dessa sektorer ger den psykolingvis
tiska forskningen utan tvivel adekvata utgångspunkter för 
nya undersökningsrnodeller. De litterära symbolerna är ett 
annat område, som förefaller ligga öppet för liknande 
undersökningar. När en litterär symbol skapas sker det 
genom ordkombinationer, som på olika sätt antyder något 
mer än den direkta betydelsen, och när läsa ren - ofta grad
vis - rar den symboliska betydelsen klar för sig, är det van
ligen genom ett samspel mellan subtila språkliga valörer. 
Både dessa valörer och samspelet mellan dem borde vara 
åtkomliga med psykolingvistiska metoder. 

Det är givetvis ett långt steg från reaktionerna inför ett 
enda ord eller en enkel ordkombination till reaktionerna 
inför komplicerade metaforer och symboler. Att det steget 
kan tas visade emell ertid Stig Lindholm med sin under
sökning Att uppleva metaforer (1964). Han försökte också 
mäta effekterna av undervisning om metaforer i modern 
poesi. Undersökningen var en första ansats, och den visar 
både möjligheter och svårigheter för liknande undersök
ningar. 

Ännu längre är naturligtvis steget till reaktionerna inför 
en hel dikt. Även sådana reaktioner består emellertid av ett 
trots allt begränsat antal meningskomponenter, som i prin
c ip är lika tillgängliga och lika mätbara som meningskom
ponenter i reaktioner inför enkla ordsammanställningar. 
Svårigheterna är närmast av praktisk art: komponenterna 
kan vara så många och så komplicerade i sitt samspel att 
det kan vara svårt att u rskilja och registrera dem, och 
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framför allt kan man inte räkna med att belysa mer än 
några valda aspekter av det totala betydelsefältet. Men om 
man lägger en serie skalor genom olika människors upp
levelse inför en dikt och låter dem betrakta och bedöma 
sin textförståelse genom dessa skalor, kommer man att ra 
veta något om det betydelsefält som faktiskt förelåg. Man 
rar veta vilka komponenter som ingick i betydelsefaltet 
och vilka kombinationer de bildade tillsammans med andra 
komponenter. Om man dessutom delar upp texten i 
mindre avsnitt och låter läsa rna bedöma dem i tur och 
ordning, rar man också veta något om hur betydelsefaltet 
successivt förändras från avsnitt till avsnitt. 

Detta var en del av resonemangen bakom de försök med 
Stagnelius dikt "Endymion", som jag presenterade i Dikt i 
profil (1964) och som senare utvidgades och modifierades i 
försök med dikter av Gustaf Fröding och Edith Södergran 
(Litteraturläsning i gymnasiet, 1974, kap . 10). R esultaten av 
dessa försök visade att det går att registrera och i den 
meningen också mäta förekomsten av betydelsekompo
nenter i människors förståelse av hela litterära texter med 
erkänt högt estetiskt värde. Sådana registreringar grundar 
sig på läsarnas egna iakttagelser och bedömningar och kan 
därför inte bli säkrare än dessa är. Men de kan bearbetas 
systematiskt, och olika slag av felkällor och otympligheter 
kan efter hand upptäckas och avlägsnas. D essutom visade 
det sig, att även ovana läsare med hjälp av skalorna kunde 
se in i sin egen språkvärld och där notera betydelsevalörer, 
som de med ett vanligt beskrivningsspråk inte hade kunnat 
förbinda med den dikt de hade läst. 

* * * 
Kan då skönhet mätas? N ej , om vi med skönhet menar det 
som estetiker och andra sakförståndiga har avsett i sina 
beskrivningar av det skönas väsen och uppenbarelseformer, 
så kan det säkert inte mätas - inte nu , och inte heller 
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någon gång i framtiden. De tänkte i andra kategorier än 
sådana som låter sig reduceras till mätbara storheter. Detta 
skall ingalunda läggas dem till last: skälet till att vi fort
farande intresserar oss för så många av deras teorier är just 
att de tänkte så suggestivt och litterärt njutbart om vad 
som kan vara möjligt i det skönas värld. 

Om vi sänker anspråken något och med skönhet menar 
det som någon grupp av människor uppfattar såsom 
vackert, uttrycksfullt, värdefullt eller kanske skönt, så kan 
säkert inte heller just detta mätas - i varje fall inte nu. 
Fortfarande finns det exempelvis inte någon enighet om 
en så grundläggande fråga som om. mätningen i så fall 
skulle göras på objektsidan eller upplevelsesidan. Som man 
kan se hos George Birkhoff och andra leder en samman
blandning av dessa båda aspekter till märkliga för att inte 
säga omöjliga resultat. 

Numera framstår det som rimligare att tänka sig att 
skönhet uppstår i ett lyckligt samspel m ellan ett objekt, 
som är skapat för att ge skönhetsupplevelse, och ett subjekt 
som är mottagligt for en sådan upplevelse. Det är då 
effekterna av detta ytterst subtila samspel som skulle 
registreras och mätas. Och det är faktiskt redan nu möjligt 
för forskaren att varsamt närma sig och söka sig allt längre 
in i sådana situationer, där människor uppfattar någonting 
som vackert, värdefullt, skönt, för att i dem avgränsa så
dana element som kan studeras isolerade eller i samspel 
med andra element. Det pågår sådant arbete litet runt om i 
världen. Inom exempelvis IGEL, som är uttytt Inter
nationale Gesellschaft för Empirische Literaturwissenschaft, 
pågår sedan ett antal år ett åtminstone tills vidare lyckligt 
sa marbete mellan beteendevetenskapligt och estetiskt in
riktade forskare. Resultaten av deras insatser kan man 
regelbundet följa i tidskrifterna Poetics och SPIEL. 
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Säkert dröj er det ännu ett tag innan dessa forskare med 
sina mera begränsade målsättningar vill göra anspråk på att 
det är skönhet de har mätt. Under tiden kommer de 
emellertid att ge oss länge efterfrågade kunskaper om hur 
upplevelser av estetiska värden kommer till stånd. D et är 
sådana kunskaper som behövs, i skolans och universitetets 
lärosalar lika väl som i arbetet med exklusiv estetisk teori 
och kritik. 



''Vi tjejer förstår varandra 
väldigt bra gentemot 

uton1stående - egentligen'' 
Betraktelse av ett verksamhetsprojekt för 

unga kvinnor med ätstörningar 

MARITA j OHANSON 

ULLABETH SÄTTERLUND LARSSON 

Under det senaste decenniet har begreppen anorexia, 
bulimia och ätstörningar förekommit frekvent i det offent
liga samtalet representerat bland annat av svensk mass
media. Intresset kan närmast karakteriseras som person
fokuserat även om en viss kritisk debatt om vård- och 
behandlingsresurser också förekommit. Trots att det finns 
både kunskap och erfarenheter kring ätstörningsproblema
tiken föreligger det, enligt Socialstyrelsens Folkhälso
rapport (SOU 1994:9), stora brister i Sverige när det gäller 
vård- och behandlingsmöjligheter. Vilken kunskap är det 
då som finns om ätstörn ingarnas uppkomst, orsak och 
natur samt vilka förklaringsmodeller är rådande inom sjuk
vården? Detta är vitala frågor då samhällets insatser för att 
hantera dess problem kan antas att framförallt bygga på den 
institutionella kunskap som odlas inom hälso- och sjukvår
den Ufr. Cicourel , 1981 , 1983). 

Med vårt bidrag vill vi visa ett exempel på en verksamhet 
för personer med ätstörningar där bulimiproblematiken 
stod i fokus. Denna verksamhet hade sitt ursprung i insti-
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tutionsmiljö, men den ägde rum i en praktik som återfinns 
i gränslandet m ellan det som kan benänmas vardagsaktivi
tet respektive behandlingsaktivitet. Med andra ord, vi vill 
berätta en historia om "Projekt Lust"1 och försöka förstå 
och förklara vad det var som iscensattes inom ramen för 
detta projekt. 

Innan vi övergår till att berätta vår historia konm1er vi 
först att presentera några synsätt på ätstömingsproblema
tiken, synsätt som är mer eller mindre företrädda inom 
svensk sjukvård. 

Olika syn på ätstörningar 
Benänmingen bulimi etiketterade under den victorianska 
eran främst företeelsen abnormt matintag. Under denna tid 
finns bulimi beskrivet i litteraturen som hetshunger, ett 
tillstånd som ansågs tillhöra hysteri Qohannisson, 1995). 
Kulturella mönster vad beträffar dygd och attraktion för
knippades under denna epok med en speciell kroppstyp. 
Borgerlighetens kvinnoideal var den okroppsliga, eteriska 
och dygdiga kvinnan , medan fetma associerades med vul
garitet och låg social klass. Dessa stigmata står sig även i 
dag och manifesteras i konsumtionsamhällets budskap om 
framgång och lycka (Featherstone, 1992). 

Projekt Lust var ett vå rdu tvecklingsprojekt vilket genomfördes inom NU
sjukvården (Norra Älvsborg och Uddevalla) år 1996. Projektet har 
beskrivits i dokumentet flrocessbcskriv11i11g ,,cf1 i111cr"'.iuswdie riv Projekt Lusr. 
E11 1Jcrksm11/ict I/led bcl<lning på .fris~faktorcr .för un.~a kvi11nor 111cd lmlm1i. 
Processbeskri vningen är författad av Håkansson, M ., LeOJmon, B-M. och 
Wolstedt, G. NU-sjukvården. Projektet har utviirderats med hjälp av en 
inte rvjustudie (Bonde, M & Johanson, M, 1996) med titeln "Min kviill 
-"'"' i11.~m ./iir riir11". E11 111 /Jii rderin,Q.Wudic .~rundad i.fe/Il kvinnors utst1g<>r 0111 m 
vcrksa111/ict .fcir bulilllikrr. Dcnn~1 externa utviirdcring genomfördes vid 
Vårdhögskolan i Viinersborg. 
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Från nittonhundratalets bö1jan till dess mitt dominerades 
de terapeutiska insatserna för ätstörningar av m etoder vilka 
byggde på biologiska eller psykoanalytiska sjukdoms
modeller (Turner, 1992) . Genom att förklara ätstörningar 
utifrån en medicinskt vetenskaplig grund gavs åkomman 
status av en distinkt medicinsk sjukdom från att tidigare ha 
varit en angelägenhet för o lika medicinska och kvasimedi
cinska yrkesforeträdare. 

Inom dagens svenska psykiatri tycks de nämnda sjuk
domsmodellerna fortfarande dominera förståelsen av ät
störningsproblematik. Cullberg (1994) beskriver ti ll 
exempel bulimi som en störning under flickans adolescens
period. Störningen uttrycker svårigheter i frigörelsen från 
föräldrarhemmet. Flickan har, enligt Cullberg, ofta ambi
valenta föräldrarbindningar och en bristande sexuell 
mognad. 

Utifrån ett medicinskt-biologiskt perspektiv beskriver 
Ottosson (1995) bulimikerns ätande som lustfyllt, men följt 
av starka känslor av "äckel , skuld och självförakt" (s. 471), 
vilket också ofta leder till depressionstillstånd. Bulimiker 
känner sig totalt hjälplösa i sin kamp att komma tillrätta 
m ed matfixering och ångest. M ånga isolerar sig och blir 
passiva. Ottosson åberopar studier som visat att såväl 
bulimi som anorexi ger förändringar i serotoninaktiviteten 
m ed djupa depressioner som följd, något som förklaras som 
en primär funktionsstörning i hypothalamus. För att ställ a 
diagnosen bulim.ia nevrosa ska enligt DSM- IV (Diagnostic 
Statistical Manual of Mental Disorder IV, 1995) hetsätning 
ske i återkommande episoder med en känsla av kontroll
förlust samt att självkänslan på ett överdrivet sätt påverkas 
av kroppsformen och vikten . 

Ett annat sätt att närma sig ätstörningsproblematiken är 
att söka m eningen bakom sociala handlinga r och försöka 
förstå dem i ett soc iokulturellt perspektiv (Turner, 1992). 
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Med stöd i fenomenologin och med utgångspunkt i H ilda 
Bruchs (1904-1984) internationellt kända arbete avseende 
anorexibehandling, menar Turner att ätstörningar kan ses 
som ett kommunikationsproblem. Analogt, menar han, 
kan anorexi benämnas 'The talking disease' Ufr. "Den 
talande kroppen" en benämning av Hellmark & Sachs, 
1993 som. betraktar ätstörningar ur ett antropologiskt per
spektiv) . 

M ed referens till Merleau-Ponty och fenomenologin, 
skriver således Turner (1992) att individers kroppar befin
ner sig i ett komplext samspel med omvärlden, med deras 
respektive sociokulturella habitus. I Turners förståelseram 
är ätstörningar inte enbart relaterade till omvärlden och 
relationer utan de är också intimt förknippade med, vad 
Merleau-Ponty benämner, den enskildes sätt att vara i till
varon. En vägran att äta och den uppsåtliga kräkningen 
hotar att skada de sociala relationerna. Det kan, säger 
Turner, finnas en parallell mellan att förlora vikten, förlora 
rösten och förlora sin individualitet. Med andra ord, det 
finns likheter mellan ätstörning och talstörning, i det att 
båda yttringarna kan ses som kommunikativa handlingar. I 
stället för att, som brukligt är, uttrycka sig i ord använder 
individen ätbeteendet som uttrycksmedel för att kommu
nicera med sin omvärld. 

Turner (1992) menar att varje behandlingsinsats borde 
rymma förhållanden under vilka individen kan hitta sin 
verbala röst. Ty ätstörningar, säger Turner, är inte en fråga 
om något som individen har utan det handlar i grund och 
botten om att vara, t. ex. bulimisk (kursivering av för
fattarna). 
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Teoretiska utgångspunkter för att betrakta 
)) Projekt luse) 
"Projekt Lust" har de facto emanerat från en institutionell 
diskurs med dess speciella villkor i form av specifik kun
skap, regler, rutiner etc . (Cicourel, 1981, 1983; Agar, 
1985; Sätterlund Larsson, 1989; Säljö, 1992a; Johanson, 
1994) . Utmärkande för institutionell verksamhet är att den 
försiggår i en kontext där lekmän möter professionella 
representanter för samhällets institutioner. Lekmannens 
perspektiv representeras av vardagskunskapen det vill säga 
den egna erfa renheten och upplevelsen medan det institu
tio nella perspektivet representeras av expertis liksom av 
professionell erfa renhet och kunskap som har ackumulerats 
inom institutionen. Ett annat utmärkande drag är att 
institutioner omformulerar problem så att de passar in i 
deras egen förståelseram och på så sätt tjänar de institu
tionens syfte. 

Vår fö rsta utgångspunkt för att betrakta " Projekt Lust" 
är att verksamheter är socialt konstituerade pr<1ktiker vari 
deltagarna är aktivt involverade Ufr. R ogoff, 1990). Således 
pågår i va1je praktik ett ständigt mellanmänskligt samspel, 
som med R ommetveits (1974) o rd, i bästa fall, kan be
nämnas som en intersubjektivt etablerad social värld . För
utsättningarna for intersubjektiviteten är, sorn vi tolkar det, 
ett jag och ett du som utgör ett vi, till skillnad från alla 
andra, och som här och nu delar en social verklighet. 
D enna temporärt delade verklighet bärs upp av individer 
som har delvis samma kognitiva och emotiva perspektiv 
(Rommetveit, 197 4). 

Den andra utgångspunkten är att kunskap skapas i sam
spel mellan människor. Ett perspektiv som också Säljö 
(1992b) syns anta då han hävdar att "Kunskapens ursprung 
är helt enkelt i interaktion och inte i interna psykologiska 
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förlopp" (s. 22). Enligt tidigare förda resonemang förstår vi 
intcrsubjcktivitetcn som en förutsättning för kunskapsut
veckling. Denna kan ses som intimt förbunden med frågan 
om hur lärsituationer ordnas så att dessa på ett optimalt sätt 
bär fram de involverade personerna mot kunskapserövring. 
Dessutom är det väsentligt att ta hänsyn till de krav och 
möjligheter som finns i omvärlden då de alltid är relaterade 
till lärande (Säljö, 1992a, 1992b; jfr. W ertsch, 1993). 

Syfte 
Vårt övergripande syfte är att beskriva och förklara den 
verksamhet som iscensattes inom ramen för "Projekt 
Lust" . Det specifika syftet är att studera vad de involverade 
uttrycker om verksamheten och hur den har influerat del
tagarnas syn på sig själva och omvärlden. 

Metod 
Vår historia bygger, som tidigare angetts, på ett vårdut
vecklingsprojekt, vilket utvärderades med hjälp av en in
tervjustudie. Det är beskrivningen av projektets process 
(gjord av projektledningen) och intervjustudien som utgör 
empirin i vårt bidrag. 

Tre kvinnor med skilda professioner och arbetsplatser 
inom samma sj ukvårdsorga nisation utgjorde ledningen i 
"Projekt Lust" . Deras gemensamma nämnare var att de 
arbetade med personer som fått diagnosen ätstörningar. En 
av dem är skötare i psykiatri med utbildning i psykoterapi. 
Hon arbetar på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning och 
har i princip ansvar för hela den aktuella patientgrupp en 
inom ett befolkningsunderlag på ca 35 000 invånare. Hon 
har dock m öjlighet till samarbete med en sj ukgymnast, 
också hon anställd inom psykiatrisk vård. Sjukgymnasten 
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är den andra av de tre kvinnorna. Tillgången på kostråd
givare och dietister är mycket knapp och den tredje kvin
nan, som är dietist, anges vara ensam resurs för psykiatrin 
med dess befolkningsunderlag på 176 000 invånare . Dessa 
tre kvinnor utgjorde ledarna i "Projekt Lust". 

Fem unga kvinnor med ätstörningar kom att delta i 
projektet. De hade alla en bulimiproblematik. Kvinnorna 
var i åldrarna 20-35 år och hade en beskriven sj ukdoms
historia som varierade mellan 8 och 21 år. Samtliga arbe
tade eller studerade. Fyra av dessa kvinnor hade en tidigare 
patientrelation med ledarna. De fem kvinnorna benämner 
vi deltagarna i "Projekt Lust". 

Det hade na turli gtvis varit att föredra om vi hade kunnat 
studera de autentiska gruppträffarna, men det lät sig inte 
göras. Kvinnorna hänvisade till ämnets känslighet och 
deras egen osäkerhet. Istället betraktar vi "Projekt Lust" 
retrospektivt via skriftliga och muntliga utsagor. De skrift
liga utsagorna består dels av ledarnas processbeskrivning, 
dels av transskriberade intervjuer mellan kvinnorna med 
ätstörnin gar och en extern utvärderare. Dessutom har vi 
lyssnat till ljudbandinspelningarna. 

Vid genomläsning av allt skriftligt material framstod vissa 
frågeområden som intressanta att lyfta fram för vår inne
hållsanalys. Analysenheten utgörs sålunda av skriftliga utsa
gor vilka har producerats av individer som har deltagit i en 
aktivitet som är socialt bestämd Gfr. RogofT, 1990; 
Wertsch, 1991) och där också ett otal andra röster är när
varande Gfr. Holquist, 1990). 
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Resultat 
Ledarnas berättelse 

D et är utifrån de tre ledarnas erfarenheter av vårdens 
resurser och deras respektive arbetssituationer som iden 
om och initiativet till "Projekt Lust" ska förstås. Ledarna 
säger i processbeskrivningen att det fanns ett uttalat behov 
av gruppbehandling för personer med ätstörningar, inte 
bara från patienter utan också från behandlare. Några av 
kvinnorna hade t. ex. remitterats till gruppbehandling utan 
att någon sådan existerade. Såväl sjukgymnasten som 
skötaren hade tidigare goda erfarenheter av gruppbehand
ling av andra patientkategorier. Dessa aspekter samman
tagna, skriver de, pekade på att verksamheten för de aktu
ella kvinnorna med fördel kunde genomföras i grupp. 

Det fanns hos ledarna en inte obetydlig kunskap om de 
unga kvinnorna. Bland annat var det känt att de hade svårt 
att äta på kvällarna utan att det skapade svår ångest hos 
dem och därmed en överhängande risk för att de skulle 
börja att hetsäta. Ledarna beskriver vidare kvinnorna som 
att "de har svårt att njuta av någonting, kan inte träna på 
lågintensiv nivå och de har en dålig kunskap om närings
lära i praktiken. D ärutöver har de liten kunskap om kropp 
och själ, hälsovård och sexualitet och har bristfälliga be
grepp om vad som krävs för att leva som vuxen." (Ledar
nas Processbeskrivning, s. 4). Denna kunskap låg som 
grund för planering av den kommande gruppverksam
hetens struktur och innehåll. 

"Projekt Lust" kom att bestå av tio gruppträffar vilka var 
förlagda till kvällstid. Deltagarna skulle ges tillfälle att 
"träna fysiskt, få en ångestreduktion av detta [ . .. ]2 och ut
nyttja det till att, ångestreducerande, äta tillsammans och 

2 ( .. . ) = innebiir att text har utcUnmats 
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träna mål tidsfunktion." (aa . s. 4) Tillfalle skulle finnas för 
"tjejsnack" men också möjlighet att bjuda in intressanta 
personer efter gruppens önskan. Ledarnas bakomliggande 
ide var att fokusera verksamhetens innehåll på "det funge
rande och friska [ ... ] påverka självförtroendet och livskva
liteten , inte utöva någon form av bearbetande terapi." .(aa. 
s. 4). 

1 processbeskrivningen skriver ledarna vidare att de strä
vade efter att agera medlevare och att de försökte vara 
modeller istället för terapeuter vilket de hade kliniska er
fa renheter ifrån då de tidigare hade arbetat m ed såväl icke 
verbala behandlingsformer som med miljöterapi. Till 
denna erfarenhet, menar de, ska adderas deras tankar uti
från hälsoteorier och livskvalitet. De hänvisar bl.a. till 
Antonovsky (1987) och hans teori om 'känsla av sanm1an
hang', till Stocknes (1995) ' ekopsykologi' 0111 jaget som 
fungerar i ett fysiskt sammanhang vilket är vår omgivning, 
vår miljö. Sterns (1991) teorier om barns utveckling och 
kroppsliga erfarenheters betydelse för utvecklingen av en 
'känsla av själv' var också vägledande för dem. 

De åtta personerna, tre ledare och fem deltagare, kom 
att träffas tre timmar under tio kvällar, fördelade på tolv 
veckor, under en vårsäsong. Mötesplatsen förlades till 
lokaler som var belägna så att det var lätt att ta sig dit, 
centralt i staden och dessutom utanför hälso- och sjuk
vårdens lokaler. 

Varje gruppträff, med ett undantag, följde strukturen: 
fysisk aktivitet - måltid - information och diskussion om 
aktuellt tema. Följande fysiska aktiviteter utövades: 
'lättjyrnpa ', ledarskapsövning, kroppskännedom, Tai Chi, 
autogen träning, rita av kropparna, måla fritt, fri dans med 
gästande dansterapeut (vid två tillfällen), avspänning, Vår
ruset (en motionstävling för allmänheten), skogspromenad, 
och ridtur. 
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Måltiderna intogs gemensamt, vid sju tillfallen i mötes
lokalen och tre gånger som picnic i samband med Vår
ruset, skogspromenaden och ridturen. I bö1jan var det 
ledarna som förberedde och ställde i ordning måltiderna, 
men allteftersom tiden gick övergick bestyren till att bli 
allas gemensamma angelägenhet . 

De teman som avhandlades under träffarna var följande: 
planering inför kommande träffar, kostinformation, samtal 
om sex, mens, dagbok, näringslära, samtal om dans och 
om barn, samtal om ilska, drömmar, livets mål, tillit, hopp, 
samtal om relationer och djur. I några av temadiskussio
nerna deltog inbjudna gäster som en präst och en psyko
terapeut. Sista träffen ägnades åt avslutning. 

Ledningens mål med "Projekt Lust" var att "visa på/lära 
att njuta av kroppen, maten och livet; öva att utöva friska 
aktiviteter tillsammans med andra samt skapa ett nätverk 
för patienter." (Ledarnas Processbeskrivning, s. 5). 

* 
Sanmuntaget beskriver ledarna sina intentioner med pro
jektet på följande sätt: de vill vara positiva förebilder och 
"agera medlevare". De vill inte bedriva terapi. De vill av
hjälpa kunskapsbrister. De återger på ett detaljerat sätt hur 
de planerade och förberedde träffarna både vad gäller 
struktur och innehåll. De säger sig bygga verksamheten 
omkring den kunskap de har om de aktuella kvinnornas 
svårigheter att hantera sin situation. D e anger att de utgår 
från tidigare erfarenheter av gruppbehandling och från en 
filosofi som sätter det friska, liksom lusten i fokus. 

Deltagarnas berättelser 

Några veckor efter det att de tio gruppträffarna hade av
sl utats intervjuades de fem deltagarna. Intervjuaren va r 
kvinna, fri stående i fö rhållande till projektet och för övrigt 
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obekant med de fem deltagarna. Intervjuerna var individu
ella och kvinnorna ombads att berätta bland annat hur det 
kom sig att de hade valt att delta i "Projekt Lust". Vidare, 
vad de ansåg om gruppträffarnas betydelse för deras upp
levelse av sig själva, om hur deras relationer till nämående 
hade påverkats och om så var fallet på vilket sä tt. Andra 
frågeområden fokuserade gruppträffarna, deras struktur och 
innehåll, och ledarnas förhållningssätt . 

Om synen på sig själv och relationer till andra 

Kvinnorna uttrycker på olika sätt si na motiv till att delta i 
projektet. De säger att det inte finns tillräckligt med 
resurser och hjälp som står till deras förfogande, därför 
uppskattar de att det kommer fram ideer om nya verksam

heter, att någon äntligen bryr sig (4)3 och försöker att skapa 
något för just dem .. De när också ett hopp om att kanske 
kunna bli av med problemet. (2) 

En kvinnan berättar att hon gärna vill se andra i samma 
situation (4), vilket hon, nu i efterhand, menar var väldigt 
bra. Det senare budskapet framförs på varierande sätt av 
alla fem och vi lyssnar till vad ytterligare några säger .... att 
man fick träffa alla andra då ... Man kände sig inte så .. . precis 
som att det finns bara jag, längre, 11ta11 det var skönt . (3) En 
annan röst lyder Ja, jag tyckte det skulle vara intressant och 
tr~ffa andra som led av samma sjukdom eller vad man skall kalla 
det här. För jag har aldrig gjort det, jag liar aldn~~ pratat med nån 
så tidigare. (1) 

Det fanns hos alla en förväntan att, efter många år - änt
ligen, träffa andra m ed sanrnu problem eller sj ukdom. Helt 
enkelt och oproblematiskt var det dock inte, vare sig att 
fatta beslut om att delta eller att genomföra vad som be-

3 De numtliga utsagorna fr.in intervjuerna :ir kursiver.1dc. Siffran inom 
parentes (2) anger kodnummer för respektive kvinna som h:ir inrervjuats. 
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slutats. Kvinnorna berättar hur de oroat sig och till och 
med våndats, speciellt inför första träffen. Och den första 
trä_ffen var fl'uktansvärd ljaha.) det var knappt man vågade gå 
uppför trapporna där (Hmhm), det var som spagetti, [. . .). Ja, det 
var så hemskt så det .. . jaa . Men sen trä_ffar man dom, berättar 
om sig själv. Och vi y"ejer förstår varandra väldigt bra, gentemot 
utomstående egentligen. (Hrnhm). (5) 

Kvinnornas svar tyder på att de har påverkats på ett 
positivt sätt av gruppträffarna, inte minst av insikten om att 
inte vara ensam om sin ätstörning. Vi tolkar också delta
garnas uttalanden som att deras känsla av egenvärde har 
ökat då de, med hjälp av de andra kvinnorna, har lyckats 
förändra synen på sin egen kropp. Jo, för innan då så hade 
man det här att 'usch, jag är jättejul och Uock och fet och alla 
tycker det '. Usch jag kunde få sån noja på stan [. .. }Men det var 
så skönt för när vi kom till gruppträ_ffarna så prata vi mycket om 
det, för det var ju så alla tyckte då. Och så fick vi rita av var
andra på golvet och då såg vi ju att det var inte stor skillnad på 
oss . (3) 

Inte bara synen på den egna kroppen utan också synen 
på beteendet har ändrats vilket framgår av uttalandet att ... 
när dom säger: vad äckligt det är ... och hur kan man göra så? 
Det känns inte så svårt längre för att det är inte bara jag även om 
.. . , men det har fått mig att tänka att jag är som jag är, så på det 
sättet är det ju skönt. (3) En liknande mening uttrycks med 
orden Jag känner mig inte så värdelös längre som människa. Jag 
är allt ganska normal ändå. (4) 

En av kvinnorna säger i samband med att hon talar om 
sin förändrade syn på sig själv och att hon har börjat att 
våga vara mer öppen, att det har lett till att relationerna 
med närstående har förändrats, inte bara för henne utan 
också för ... dam andra Uejerna också just det att det inte blev 
så tabubelagt och berätta det för andra människor (Hm) när vi nu 
kunde vara så öppna där. ljaa) För jag tror att, det var inte alla 
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som hade berättat för sina närmaste när 11i börja, nzen det hade 
alla gjort när vi sluta . (Hmhm) [ .. .)Ja, de avdramatisera det hela 
på nåt vis (Hm) när vi nu kunde va så öppna där. aaa) . (1) 
Vad denna kvinna säger angående förändrade relationer , 
bland annat i form av ökad öppenhet i att våga tala om 
"problemet", bekräftas av de andra dock oftast mycket 
fö rsiktigt och förbehållsamt. Ett uttalande lyder ... sen jag 
tri:iffade de här tjejerna som har det likadant som jag, då är man 
inte lika rädd för ... ja, då skäms man inte lika mycket. Och 
man kan till o med tala om det till exempel för sin syster eller 
mamma eller så. (4) 

En kvinna är , i motsats till de andra, mycket talför och 
hon berättar om sina relationer till såväl maken som till sin 
mo r och syster . . . jag har p ratat med min gubbe, r . .) - han är 
så dålig på och hjälpa till va. (Hmhm) Och att eventuellt sånt 
kan utlösa - ja, man tröstäter på ett fel sätt då aaJ -[. . .]jag har 
börjat ställa krav på honom aa.J och det har han väldigt svårt att 
acceptera (Hm) [. .. } man börjar se litet klarare på va iför i hela 
friden ska jag ta hand om f. . .} allt inne och ute. [. . .} De {grupp-
trqffarna] gör mig mer klarsynt att man blivit det aaa.) förut har 
man bara accepterat (Hm) accepterat accepterat ja ja . [. .. } Vågat 
fakt iskt berätta om problemet för både min bror och min mor. (5) 
Kvinnan fortsätter att tala om att hon är mycket glad över 
att ha vågat berätta för sina närstående men att detta var 
mycket svårt. Fadern har hon ännu inte berättat fö r. Hon 
säger också att det är lätt att känna skuld i situationer som 
när mamman gav henne pengar för att hon skulle kunna 
snygga till sina tänder, e ftersom de fått frätskador. I detta 
sanm1anhang poängterar hon att det är en mycket dyrbar 
sj ukdom som hon har. H o n var livrädd för att maken, om 
han fi ck reda på hennes problem, skulle "klanka ner" på 
henne. Istället blev det tvärtom och han ser snarare upp till 
henne för att hon vågade berätta, säger hon. 

* 
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Vad vi hittills sett är att deltagarna uttrycker en stor upp
skattning över att ha träffat andra kvinnor med samma elle r 
likartade problem som de själva har. De har på så vis ut
gjort e tt stort stöd för varandra. D e sä~er att de har börjat 
att betrakta sig själva med andra ögon jämfört med vad de 
gjorde innan gruppträffarna tog vid . Det förefaller som om 
dessa möten utgjorde den jordmån som fordrades för att 
kunskapen om dem själva och känslan av egenvärde och 
självrespekt skulle kunna börja spira. 

Ett område som gränsar till egenvärde och självrespekt är 
relationer till andra. Deltagarnas ökade självrespekt har, 
bland annat, lett till att de vågat börja tala med närstående 
om sin situation och därmed är ätproblem en inte lika 
tabubelagda som tidigare. D et verkar som om "Projekt 
Lust" har skapat de förutsättningar Turner (1992) betonar 
betydelsen av och som han menar att varje terapeutisk 
intervention m åste innehåll, nämligen utrymme för kvin
norna att göra sina röster hörda, att få möjlighet att ut
trycka sig via sin 'verbala röst'. 

Om ätstörningen och verksamheten 

På frågan om kvinnorna bedömer att gruppträffarna har 
påverkat deras äts törning föreligger en stor variation i 
svarsmönstret. Alltifrån svar som j ag har då märkt att världen 
sår inte under om 111an. äter orden.tlist, en. riktig måltid och till
sam111ans med an.dra . Och det tycker jag all rent socialt så 
underlättar ju det för mig. På så vis har jag blivit bättre. (1) 
Hon säger således att hon blivit bättre då projektet lett till 
att hon hanterar sin sociala situation bättre. 

Ett annat svar lyder j oo, det ... jag tyckte kan.ske inte att det 
hjälpte mig just när det gäller ätstörningarna, men det blev inte 
sämre - absoh1t in.te. ( 4) Denna kvinna har tidigare angett att 
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hon fått bättre självrespekt och har vågat tala med närstå
ende om "problemet" men det verkar som om hon inte 
anser att det i sig har påverkat ätstörningen. 

Ytterligare en kvinna anser att ätstörningsproblematiken 
har påverkats. H on redogör noggrant för sin upplevelse av 
att ha två känslor eller röster inom sig som kämpar mot 
varandra . Hon säger: Jag tycker att det var positivt och jag vet 
mer nu. För jag har lärt mig rent faktamässigt mycket som ... jag 
vet inte hur jag skall förklara? D et är liksom två känslor, två 
röster inom mig som talar. Den ena är fö rnuftet och sen är det 
själva problemrösten om man säger så. I och med att jag lärt mig 
mer faktamäss igt, så blir ju föniiftsrösten litet starkare då, även 
om den här andra rösten hela tiden ligger bakom och spökar, men 
jag kan mer kämpa emot dw, nu när jag kan mer. (1) 

Majoriteten säger sig kämpa m ot ätstörningen: Det var 
positivt när de de (träffarna) var, men nu vet jag inte riktigt hur 
... jag kämier mig j u inte frisk. [. . .) Me11 det var j11 positivt att 
veta alt det är fler som har det som jag och som får kämpa . (3) 
H on känner sig inte frisk men kämpar för att bli det. 
Någo n av kvinnorna säger att det är väl ungefar som förut. 
Jag tycker väl inte att min bulimi har påverkats.[... J men det var 
väl ingen som hade tänkt att dom skulle bli bra efter tio veckor . .. 
det tar säkert mycket längre tid. (2) Ytterligare en deltagare 
svarar på liknande sä tt och tillägger ... när man pratar 111ed 
likasinnade. För det har jag aldrig tidigare gjort ... N~j på alla 
mina 17 år! Jag tror inte att jag lj'uger när jag säger att jag är inte 
frisk 1111, 111en väldigt frisk 0111 jag jä11iför 111ed förr. (5) 

I intervjuerna ombads kvinnorna att karakterisera 
gruppträffarna, vilket ingen av dem gjorde helt på egen 
hand. De fick därför stödord av frågeställaren som exem
plifierade vad hon åsyftade med att föreslå begrepp som 
vård, te rapi, social sa mvaro och undervisning. En av kvin
norna säger att alla dessa dela r självklart ingår, så som hon 
upplevt det. De övriga tycks dock inte se detta som lika 
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självklart. N ågon etiketterar träffarna som trevlig samvaro 
[. .. J det var väldigt socialt, naturligt och enkelt ... .faa, väldigt 
mysigt med lj'us på bordet och gemenskap. Ja, väldigt fin gemen
skap. (4) Något annorlunda uttrycker sig den kvinna som 
säger ... franiförallt samvaro då. Det är ändå den sociala delen 
och [. .. )Ja, att man blir bemött som om man är en viktig person. 
(3) Att det inte är helt enkelt att svara på frågan framför 
den kvinna som säger att Det var svårt! Jag skulle iallafall inte 
vilj'a säga att det är vård ... nej, det har nog varit mer samvaro. 

[. . .). Jag har lärt mig mycket ... .fa . . . Anna 4 har ju varit 
väldigt ... ett väldigt stöd då ... Och talat om hur man, vad man 
skall äta och så .. . (2) D en femte kvinnan säger att ... inte 
vård. det tycker jag inte. Ja det är väl terapi kanske [. .. ) men det 
är väl lite terapiför själen så. (1) 

Fyra av fem deltagare anser att verksamheten inte kan 
kara ktäriseras som vård. Vilka föreställningar de har om 
vård vet vi dock inte. Emellertid säger de att träffarna har 
utmärkts av social samvaro, gemenskap, stöd respektive 
lärande och terapi för själen. Valet av benämning på verk
samheten är förmodligen inte endast en innehållsfråga utan 
även en lednings- och organisationsfråga. Därför kan det 
vara på sin plats att lyssna till vad kvinnorna har att säga 
om detta. 

Ledarna ges beröm för sättet att såväl o rganisera som 
leda träffarna. De sägs ha skapat ett tryggt och öppet klimat 
i gruppen. Alla uttrycker också de har haft en förmåga att 
ta deltagarna att känna sig viktiga . Ja, man har känt sig ... ja, 
på samma nivå eller .. . man har i11te känt att dom har varit över 
oss på något sätt, utan det har varit mer som kompis . . . Sen 
tycker jag det varit bra att de har kompletterat varandra 11är det 
gäller yrkena. De har kunnat svara på frågor. (2) 

4 Fingerat namn. 
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Jag tycker dom har bjudit på sig själva väldigt bra .. Dom sitter 
inte som några översittare. [. . .) Bra också att de visste olika 
saker. Som jag har lärt mig väldigt mycket om ... (5) 

* 
I de svar som deltagarna gett på frågan om ätstörningen har 
påverkats av gruppträffarna, är det i första hand inte 
intressant om de svarar ja eller nej, utan hur deltagarna 
formulerar sin förståelse av "problemet" . D et finns varia
tioner i detta tema allt ifrån att deltagaren ser sitt problem 
som en sj ukdom till att de uppfattar sitt beteende som pro
blemet. Emellertid säger de flesta att de inte är friska och 
att sjukdomen tar tid att bli fri från. De kan inte tillskriva 
gruppträffarna betydelsen av att ha lett till ett tillfrisknande. 
Det finns en samsyn hos deltagarna om att verksamheten 
inte kan beskrivas som vård, däremot som samvaro, 
gem enskap, stöd, respektive lärande och terapi for själen. 

R elationen mellan deltagare och ledare är uppskattad 
och deltagarna uttalar att de uppfattar den som jämställd. 
Ledarna sägs ha bjudit på sig själva och de har tonat ner 
förhållandet patient - professionell, samtidigt värderar 
kvinno rna ledarnas profession och kunskap högt. 

Diskussion 
Under den relativt korta tid som "Projekt Lust" pågick, 
sett i relation till de år som deltagarna haft en ätstörnin gs
problernatik och till den tid som kvinnorna fåt t 
behandling inom psykiatrin, tycks det ha hänt en hel del. 
Kvinnorna säger sig ha förändrat sin syn på sig själva, fåt t 
ökad självrespekt och efter alla år har de bö1jat tala med 
sina närstående om ätstörningsproblemen. 

När vi betraktar ätstörningen som ett kornmunikations
problem Gfr. Turner, 1992), kan det synas anmä rknings-
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värt att deltagarna inte kopplar samman sin egen utveck
ling med själva ätstörningen. De uttrycker dock att de inte 
längre behöver få ångest när de äter. De känner sig inte 
längre ensamma i sin problematik och de betraktar sig inte 
längre som onormala. Emellertid anger de att bulimin 
kvarstår. De sätt varpå deltagarna talar om ätstörningen 
indikerar att de anser sig ha en sjukdom, de tycks inte för
stå ätstörningen i termer av sitt eget beteende eller relaterat 
till sin egen livssituation (Turner, 1992). En förklaring till 
detta kan vara den långa tid de befunnit sig inom psykiat
rins hägn. Där har de deltagit i en praktik där ätstömings
problem förklaras utifrån institutionens rådande kunskap 
vilken domineras av medicinska förklaringsmodeller Ufr. 
Cicourel, 1981; Agar, 1985; Sätterlund Larsson, 1989; 
J ohanson, 1994). 

Den bild deltagarna i Projekt Lust ger av sig själva, både 
vad gäller kroppsuppfattning och beteende, stänm1er väl 
med den symtombeskrivning som ges i DSM-IV (1995) 
liksom i psykiatriläroböcker (se t.ex. Cullberg, 1994; 
Ottosson, 1995). I nänmda skrifter manifesteras den insti
tutionella diskursen (Cicourel, 1981; Agar, 1985; 
Sätterlund Larsson, 1989; Johanson, 1994) . Begrepp och 
perspektiv som för oss ter sig självklara har formats under 
lång tid och då de väl är etablerade tenderar de att be
stämma vårt betraktelsesätt. För att använda Säljös (1992 b) 
ord: begrepp och perspektiv "återspeglar inte på ett neu
tralt och uttömmande sätt vad som existerar. Tvärtom så 
har språket en mycket aktiv funktion och det bryter - ell er 
refrakterar (Volosinov, 1973) - världen på ett sätt som 
passar en kulturs eller delkulturs tradition och syfte." 
(s. 34) . 

Kvinnorna tycks ha internaliserat den institutionella 
kunskapen då de definierar bulimi som en sj ukdom med 
signifikanta symtom. På ett mer generellt plan kan dock 
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detta ses som en indikation på att hälso- och sjukvården 
och samhället bygger på en grundläggande ömsesidighet av 
varandra i termer av hur hälsa, ohälsa och individuellt an
svar konstrueras (Wright & Treacher, 1982; Johanson, 
Sätterlund Larsson, Säljö & Svärdsudd, 1996). Denna 
reflexivitet, det vi ll säga det ömsesidiga beroendet mellan 
vardagsliv och institutionell praktik vilka kreerar varandra, 
är dessutom ett av det nuvarande samhällets kännemärken 
(Giddens, 1991). 

Om sjukdomsbegrepp och diagnoser formas dels av 
läkarvetenskapens professionella intressen men också av 
samhällets behov och krav liksom av individens världsbild 
Qohannisson, 1990), kan det vara rimligt att anta att 
sanm1a förhållande gäller för vårdbegreppet. Det råder 
bland deltagarna en stor överensstämmelse om att den 
verksamhet som pågått inom "Projekt Lust" inte är att 
betrakta som vård. Istället, säger deltagarna, har verksam
heten utmärkts av social samvaro, att de träffat likasinnade, 
att ledarna utifrån sina o lika professioner har bistått med 
värdefull kunskap från olika falt. Vidare anger de att 
ledarna få tt dem att känna sig som viktiga personer och 
inte agerat som översittare. Om detta är kännemärken för 
något som inte är vård , kan uttalandena tolkas som en 
svidande kritik mot dem som säger sig bedriva vård . En 
annan tolkning är att individer med erfarenh et av vård inte 
definierar ett socialt och pedagogiskt innehå ll som en 
vårdverksamhet. Trots omvårdnads- och hälsoteorier 
domineras fortfarande vården av en bio-medicinsk diskurs 
vilken bland annat rymmer antaganden om att sjukdomar 
behandlas och patienter vårdas. Uppfattar man sig som 
patient utan att ha få tt vård kan förutsättn ingarna, sett ur 
ett medicinskt perspektiv, verka små fö r att kunna bli frisk 
och vice versa. 
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I institutionella sammanhang utmärks dessutom, vanligt
vis, interaktionen mellan lekmän och professionella av en 
oj ämlikhet vilken per definition innebär en makt- respek
tive beroenderelation Q ohanson, Sätterlund Larsson, Sälj ö 
& Svärdsudd, 1998). D etta förefaller emellertid inte ha 
varit fallet att döma av deltagarnas utsagor. Istället verkar 
det ha rått ett öppet och förtroendefullt klimat i gruppen 
som helhet. Deltagarna poängterar också att de har hjälpt 
varandra genom att de har förstått varandra på ett speciellt 
sätt. Påståendet tyder på att kvinnorna har delat ett emotivt 
och kognitivt perspektiv liksom att de har delat en social 
värld vilken genom deras sa mtal både har etablerats och 
m odifierats ijfr. R omm etviet, 1974). 

D eltagarnas utsagor om vad som iscensattes inom 
"Projekt Lust" liknar på ett påfallande sätt ledarnas berät
telse om vilka deras intentioner med verksamheten var. 
Ledarna sa sig inte vilj a bedriva behandling, begreppet 
vård använder de inte vid något tillfälle. Istället ville de 
skapa förutsättningar för deltagarna att "öva att utöva friska 
aktiviteter tillsammans med andra", de vi lle också avhjälpa 
kunskapsbrister. Ledarna tycks, åtminstone delvis, med
vetet vi lja agera utifrån ett annat perspektiv än de gä ngse i 
vården, de refererar bl.a. till ett salutogenesperspektiv Gfr. 
Antonovsky, 1987). Att döma av ledarnas berättelse tycks 
det som om de målmedvetet har förbe rett verksamheten 
både vad gäller struktur och innehåll. Genom att nytrja 
olika verktyg har de tagit till vara omgivningens möjlig
heter och krav i kunskapsutvecklingens tjänst. De möjlig
heter som ledarna tagit till vara är dels det sociala sam
spelet, t.ex. att ordna en måltid och äta tillsammans, dels 
det verbala språket som möjlighet att skaffa sig fomeskun
skaper och att tala om tabubelagda ämnen. Ledarna har 
också medvetet och konkret arbetat m ed kroppsmed-
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vetenhet for att deltagarna skulle få möjlighet att modifie ra 
och utveckla sin kunskap om den egna kroppen. 

Utifrån såväl deltagarnas som ledarnas berättelser förstå r 
vi "Projekt Lust" som en pedagogisk verksamhet, en 
lärsituatio n där kunskap har skapats och utvecklats. Detta 
har skett i samspel m ellan människor vilka förefall er ha 
upplevt en känslomässig, kognitiv och social gemenskap 
som har resulterat i en förändrad omvärldsuppfattning. 
Detta antagande om kunskapsbildning följer också i spåren 
på Säljös uttalande om att "Kunskap utvecklas och be
mästras framförallt genom samspel mellan människor som 
försöker samordna sina perspektiv och gemensa mt hantera 
situationer" (1992, s. 22). 
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Å.r kommunikations
vetenskapen ett ämne? 

PERLINELL 

1. Liksom de övriga temana i Linköping definierades tema 
Kommunikation från allra första början som ett brett prob
lemorienterat! forskningsområde, som skulle kunna inhysa 
representanter för ett antal olika ämnen. Ämnesområdet 
skulle angripas mång- eller tvärvetenskapligt snarare än 
betraktas som ett nytt akademiskt ämne. Men fanns det 
inte något kommunikationsvetenskapligt änme att utgå 
från? Finns det nu? Om inte, varför inte? Borde det finnas 
ett sådant ämne? Eller är det bättre att kommunikations
studiet förblir tvärvetenskapligt? Mitt utrymme är begrän
sat, men jag ska ändå försöka bidra till att besvara några av 
dessa frågor. Jag tar då delvis min utgångspunkt i tema K:s 
speciella predikament. 

2. Begreppet tvärvetenskap förutsätter logiskt ett mer 
grundläggande begrepp: den enskilda vetenskapen, discip
linen, ämnet. Vi måste därför först bestämma ungefar vad 
ett akademiskt ämne eller en disciplin är. Jag ska använda 
en relativt konventionell modell som beaktar både inom
vetenskapliga och vetenskapssociologiska kriterier. 

Problemorientering st:ir för att forskarnas syfte inte primärt ;ir att meritera 
sig mom en d1sciphn utan att v;ilja forskning.problem som fr av samh;iUe
lig hcry<lelse. Förhoppningsvis behöver en sådan hållning inte utesluta 
möjligheter till en aka<lem.isk k:trrik 
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Om vi betraktar den vetenskapliga disciplinen med teo
retiska och metodologiska (" inomvetenskapliga") kriterier, 
finner vi att den utmärkes av att ha: 

* en datadomän (territorium); man arbetar med vissa 

utvalda fenomen i världen; 

* ett perspektiv på data; man ser data i specifika aspek

ter, "som något", och man har karaktäristiska sätt att ställa 
frågor och formulera problem i forskningen, och teorier 
kring detta; 

* en metodarsenal; särskilda metoder (och därmed 

teoretiska perspektiv) organiserar ett "disciplinerat"2, syste
matiskt, "metodiskt" och sammanhängande tänkande 
kring datadomänen. 

Vad dessa tre begrepp kan betyda för olika ämnen och 
särskilt beträffande kommunikationsstudiet ska jag strax 
återkomma till. 

Existensen av ett ämne, en disciplin , har konsekvenser 
för utövarnas status. D en ger autonomi både åt ämnet 
och dess utövare. Man tillskriver autonomi åt själva saken , 
dvs. de fenomen som utforskas i datadomänen. Enligt 
ämnesföreträdarna måste data studeras i ett visst perspektiv, 
som är sådant att det få n gar essensen i fenomenet. Men 
disciplinen ger också autonomi for utövarna; studiet insti
tutionaliseras. Att strävan efter autonomi har denna dubbla 
karaktär kan ses i många ämnens framväxt; exempelvis for 
F. deSaussure, vanligen betraktad som den inoderna ling-

2 Ordet "disciplin" har två huvudbetydelser, som centreras kring kun
skaper, bildning, undervisningsmoment och lära resp. tukt, ordning och 
kontroll. Ordet stanm1ar från latinets disciplina, undervisning av disciplar 
(lärj ungar). "Disciples, in turn, are instructed in a doctrine (and by 
'doctors') - they are 'indoctrinatcd' "(Shepherd, 1993: 83). 

En discipel ;ir så ledes en följare, och disciplinen handlar om kontroll av 
dem som fö ljer en viss fara eller tillhör en organisation. 
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vistikens grundare , var den parallella etableringen av ämnet 
lingvistik och av ett visst perspektiv på språk (som abstrakta 
strukturer) alldeles tydligt två sidor av samma process. 

D et sagda leder in på de vetenskapssociologiska 
("utomvetenskapliga") aspekterna. Ämnet är inte bara 
definierat av territorium, perspektiv och metoder, utan 
också av kampen för resurser, makt, respekt och in
flytande. Territoriet blir för ämncsföreträdarna ett revir för 
forskning, som koloniseras m ed de egna perspektiven och 
metoderna . Gränsdragningen mel1an ämnena blir ett 
naturligt led vetenskapens konsolidering. Ämnes
gemenskapen ger företrädarna en känsla av akademisk 
identitet, och ämnet fa r en respekterad ställning bland 
andra vetenskaper internationellt, en säker plats i allmän
hetens medvetande, egna institutioner, tjänster, namn 
(logotyper, brevpapper!), egen budget etc. 

De inomvetenskapliga och vetenskapssociologiska 
aspekterna på "ämnet" kan leda i riktning mot två skilda 
uppfattningar av vad ett ämne är, nämligen 

a) forskning som bygger på en homogen (rnonodiscipli
när) och solid kunskapsbas, all tså en allmänt accepterad 
kärna av teorier och metoder, ell er: 

b) forskning som bedrivs inom en institution med en viss 
ämnesbeteckning; lingvistik bedrivs exempelvis på institu
tioner för lingvistik. 

Kritiken mot vissa "ämnen" definierade enligt (b) bygger 
ofta på avsaknaden av specifik teori (a). HSFR:s utvärde
ring (från slutet av 1980-talet) av sociologin i Sverige an
grep således 'socialt arbete' som ämne; det fanns ingen 
intellektuell tradition, ingen internationell förankring, etc. 
Ufr . också Brante, 1987). Liknande synpunkter har ibland 
framförts vad gäller kommunikationsforskningen, vilket jag 
ska återkonuna till. 
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3. Vetenskaper tycks således i allmänhet organisera sig som 
änmen eller discipliner. Logiskt sett är detta också förut
sättningen för "tvärvetenskap".3 Men om forskningen 
normalt och naturligt äger rum inom discipliner, va1för ska 
man då alls utveckla tvärvetenskap? Det tycks finnas två 
huvudskäl för detta. Viktigast är att många forsknings
problem inte faller inom etablerade ämnen eller discipli
ner. Många viktiga (samhällsrelevanta och forskningsbara) i 
omvärlden faller inte inom enstaka discipliners perspektiv. 
Omvärlden är helt enkelt inte uppdelad efter akademiska 
gränsdragningar. Därför kräver forskning som tar sin ut
gångspunkt i omvärlden ofta tvärvetenskapligt samarbete. 
Detta argument har varit centralt vid etableringen av alla 
temana (T, V, H, K, B) i Linköping.4 Ett annat motiv för 
gränsöverskridande i forskningen är att man kan vilja 
undvika att fastna i pseudo-problem, dvs. problem som är 
enbart inomdisciplinärt genererade och som saknar rele
va ns för den son1 lyfter blicken bortom den egna akade
miska disciplinens snäva horisont. 

4. Forskningen om mänsklig konununikation är, eller har 
åtminstone varit, dels uppdelad på många discipliner, dels 
perifer i samtliga dessa discipliner. De olika disciplinernas 
perspektiv förlägger sina huvudintressen någon annanstans, 
där det som är essentiellt för dem återfinns. Konm1Unika-

3 En möjlig distinktion mellan mångvetenskap och tvärvetenskap är att man 
i det förra fallet samarbetar utifrån sina olika disciplinära utgångspunkter, 
medan man i det senare gör något mer och börjar utveckla teori som 
förenar element från olika discipliner och tillför nya. M en både tvär- och 
mångvetenskap utgår från och överskrider disciplinerna. 

4 Denna temaforskning har, och bör enligt min mening ha, karaktär av 
grundforskning och liknar såtillvida annan uni versitetsforskning i många 
ämnen. D ess primära syfte är inte "att finna orsaker till och föres!:\ prak
tiska lösningar p;i mer eller mindre akuta problem" i samhället, vilket, 
enligt t.ex. B rJnte (1987: 30) är fallet med t.cx. SYO-forskning och 
polisforskning, liksom forskning i socialt arbete. 
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tionsprocessen har då blivit något marginellt eller epife
nomenalt. Jag ska försöka förklara hur detta hänger ihop , 
men först vill jag antyda vad ett kommunikationsperspek
tiv skulle kunna innebära. 

Komrnunikationsvetenskapens datadomän är kommuni
kationen mellan (och inom) människor via tal och samtal, 
tänkande, kroppsspråk, externa symbolbärande artefakter: 
skrift, bild, musik, datorer, multimedia etc. Så långt kan de 
flesta vara överens. Betydligt svårare har det varit att be
stämma vad det specifikt kornmunikationsvetenskapliga 
perspektivet på data skulle kunna vara . Som Shepherd 
(1993: 90) konstaterar, det är "one thing to declare that 
there is an essence in communication; another thing to 
provide a compelling theory of what that essence is" . 

En dominerande kommunikationsmodell har va1it 
någon form av (informations)överföring. Som jag senare 
ska argumentera för, saknar denna modell just ett perspek
tiv som tar de kommunikativa praktikerna på allvar. Ut
vecklingen under de senaste tio-femton åren har emeller
tid inneburit att många olika forskningsansatser nu kon
vergerar mot en annan och gemensam uppfattning om vad 
kommunikation är. Den innefattar, i en extremt kortfattad 
formulering, följande punkter: 

a) kommunikationen består i dynamiska processer och 
praktiker, interaktioner mellan två eller flera individer 
eller system (interaktion med andra personer, eller (som i 
det egna tänkandet) mellan olika dimensioner eller identi
teter i det egna självet). Det finns två huvudtyper (med 
många mellanfall): direkta processer mellan aktörerna i tid 
och rum (i realtid och gemensam situation, burna av något 
förkroppsligat symbolsystem, t.ex. talspråket) och processer 
som medieras mellan aktörerna genom artefakter (texter, 
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bilder, teknologi) (ofta ej i realtid; skilda produktions- och 
receptionssitua tioner). 

b) dynamiken i dessa praktiker, handlingar och sarnhand
lingar, innebär att mening skapas, återskapas, överföres, 
förhandlas, modifieras, förändras , förvaltas, institu tionali
seras, konfin11eras, censureras etc. 

c) meningsskapandet sker inte bara i interaktion mellan 
olika människor (aktörer) utan också i en slags dialog mel
lan människor och omgivande kontexter, i aktörers 
aktiva användande av kontextuella resurser. Dessa 
kontextuella resurser innefattar bl.a. olika slags artefakter 
(t.ex. böcker, bilder, datorstödd information) och kultu
rella bakgrundskunskaper om den fysiska och sociala om
världen, om verksamheter, sociala roller och identiteter, 
institutioner, samhällssektorer, etniska kulturer, professio
ner etc. Sådana resurser kan vara relativt stabila, men de är 
inte statiska utan görs relevanta och förhandlas i konunu
nikationssituationen. De är i sig själva också kommunika
tivt skapade inom ramen för sociohistoriska traditioner. (Å 
andra sidan måste vi undvika att hamna i en position som 
vill förklara hela upplevelsen av omvärlden som en diskur
siv konstruktion, jfr. Linell, 1996). 

De ömsesidiga beroendena dels mellan aktörerna 1 inter
aktionen, dels mellan aktörer och deras kontexter (en slags 
dubbel dialogicitet), är grundantaganden i ett kommuni
kationsperspektiv, som kunde kallas dialogiskt (Linell, 
1998). 5 Det är gemensamt för många forskningsinrikt
ningar med olika disciplinära ursprung (se id.) 

5 Andra delar i en kommunikationsteoretisk vokabulär skulle kunna vara 
begrepp Ufr. Linell, 1998) som de "dialogiska principerna" samkonstruk
tion, sekventialitet, del-helhetsrelation mellan handling och verksamhet; 
interaktionens element: respons, initiativ, reciprocitet (tredelad minimal 
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Men ingenstans i de tidigare etablerade disciplinerna har 
dessa riktningar intagit en central position. Tvärtom, andra 
discipliner har andra (primära) domäner och andra per
spektiv . De dominerande perspektiven kan ha växlat 
mellan olika epoker eller skolor, men 1 grova drag kan 
man göra följande tillordningar mellan discipliner och 
deras definierande perspektiv: 

disciplin 

lingvistik 

psykologi 

sociologi 

antropologi 

litteratur
vetenskap 

medie
vetenskap 

domän/perspektiv 

abstrakta system av språkliga enheter 
och regler 

kognitiva o a individualpsykologiska 
förmågor eller processer 
(eller (under andra epoker, fr.a . beha
viorismen:) beteenden hos individer) 

sociala strukturer (i vilka människor 
ingår) 

hela kulturer el. delkulturer som t. ex. 
system av föreställningar, normer, 
värderingar etc . 

texter som intrikat uppbyggda sym
bolstrukturer med inneboende (ibland 
flertydiga) tolkningsmöjligheter · 

mediernas struktur (ekonomi, ägande, 
arbetssätt), konsumtionsmönster etc. 

interaktion);sekvenser av yttrandehandlingar (talakte r, kommunikativa 
handlingar), episoder etc.; kontexter: textuella, situationella och socio
kulturella dimensioner; kommunikativa verksamheter (och andra verk
samheter) ; samhällssektorer som symbo lmiljöer (ko mmunikationsgemen

skaper, meningsprovinser); kommunikativa projekt; kommunikativ bud
get, repertoar; samarbete, koordination vs. konkurrens, makt; arte fakte r 
(symbolbiirande "verktyg" elle r "proteser" i :mefaktbaserad kommuni
kation). 
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Kommunikationsdata studeras i alla dessa ämnen och flera 
till : pedagogik , etnologi, statsvetenskap, bild- och musik
vetenskap, systemvetenskap, biologi etc., men i samtliga är 
kommunikationen perifer empiriskt och teoretiskt. Denna 
uppdelning och marginalisering är inte en logisk följd av 
verklighetens struktur. Att kommunikationen försununats 
beror bl.a. på svårigheterna att studera dynamiska proces
ser, som både är flyktiga (utspridda i tiden) och semiotiska 
(pekar på innebörder som inte finns i de fysiska symbo
lerna). Det beror em ellertid också på historiska tillfällig
heter som förekomsten av discipliner, som motiverats av 
andra intressen än konununikationsstud.iet. D e ursprung
liga intressena har i mångt och mycket präglat traditio
nerna, som kvarstår sedan behoven förändrats. 

5. D en s.k. överföringsmodellen passar väl in i en värld 
där bara discipliner som de ovannämnda finns. Över
föringsmodellen gör interaktionen till en transport, sätter 
parentes om ömsesidigheten, och förlägger men.ings
skapandet någon annanstans än i själva konununikations
processen: i det överordnade samhället eller kulturen, i 
individens inre kognitiva processer etc. En sådan modell 
trivialiserar de kommunikativa praktikerna och tömmer 
dem på signifikans. Innebörderna (om)skapas inte i själva 
komm.unikationsprocessen, utan har uppstått hos sändaren 
eller i den samhällsstruktur som sändarna ger uttryck åt. 
Innebörderna bärs av, j a finns i, själva yttrandena eller 
texten, även om deras transmission ibland störs av s.k. 
brus. Samhället, kulturen, individens kognition, yttran
denas språkliga struktur, texternas innehåll är essenserna i 
denna modell Gfr. perspektiven i sociologi, antropologi, 
psykologi, lingvistik, resp. litteraturvetenskap), själva 
kommunikationen kan härledas som ett epifenomen från 
dessa essenser. 
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Ö verföringsmodellen har haft en sådan genomslagskraft 
och överlevnadsförmåga bl.a. därför att den så väl passar 
huvudfå rorna i de etablerade ämnena. Men därutöver ut
går den från en lång idehistorisk tradition som enligt 
Shepherd (1993: 83ff) talar om " the foundational insign i
fi cance of communication"; Shakespeare talar om "mere 
w ords", Galileo om att i grunden är det bara naturens (inte 
människans) språk som räknas, D escartes och Locke intro
ducerade den nämnda föreställningen om kommunikation 
som överföring av ideer som individen producerat. 
Krippendorff, en ledande kommunikationsforskare (men 
utanför den dialogiska inriktning jag ansluter mig till), 
säger att " none [of the major modern cornmunication 
theori es/PL] regard the human participants in the progress 
as capable of making up their own meanings, negotiating 
relationships among themselves, and refl ecting on their 
own realities" (1993: 35). 

Överföringsmodellen har naturligtvis också vissa 
poänger och användningsområden utöver vad som redan 
nämnts: 

- den belyser en speciell dimension i kommunikationen , 
nämligen att den i enskilda moment (i huvudsak) är. 
riktad från talare till adressat; det kommunikativa arbetet 
är därför asymmetriskt fördelat; 

- den beskriver teknisk signalöverföring: 
- den kan användas för att beskiiva dokumentspridning i 

organisationer. 

I båda de senare fallen bortser man från innehåll och tolk
ning i kommunikationen . Men kopplingen till Shannon & 
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W eaver' s (1949) modell för teknisk informationsöver
föring gav på 1950-talet transportmetaforen förnyad pres
tige. Och ändå handlar människors konununikativa prakti
ker främst om att skapa mening och förståelse ("sense
making"), inte om signalöverföring. 

6. Komrnunikationsvetenskap har länge gjort anspråk på 
att vara ett "ämne"; man har institutioner med beteck
ningar som "Communication Studies" i USA och " medie
och kommunikationsvetenskap" (MKV) i Sverige. Ameri
kanarnas Communication Studies kan ses som ett hop
plock av lite av varje (retorik, muntlig och skriftlig fram
ställning, tillämpad experimentell socialpsykologi, studiet 
av kommunikationsstörningar). Man har delar av kommu
nikationen som sin datadomän men saknar både en 
gemensam kunskapsbas och ett adekvat kommunikations
perspektiv. Att "ämnet" har identitetsproblem har disku
terats av flera av dess främsta företrädare.6 

Det svenska MKV-ämnet är också ett "ämne" med 
identitetsproblem, delvis präglat som det är av den gamla 
masskonununikationsforskningen och nu av medie
vetenskapen. Medierna (i praktiken främst nyhetsmedierna 
press, radio, TV) har här fått rollen av en kraftfull konsti
tutiv dimension i ämnet. Alldeles oavsett mediernas cent
rala roll i det omgivande samhället, kan detta enligt min 

6 Se särskilt specialnumret av J ournal of Communication, vol. 43:3 (1993). 
Denna uppsats innehåller hänvisningar till flera bidrag ur detta 
specialnummer. 

Problemen är förstås inte unika fö r Communication Studies; det finns 
liknande kritik av delvis närbesläktade mmåden som semiotiken och 
sociolingvistiken: Parret (1983: 1 ): "semiotics strikes skeptics as ha ving 
neither a precise object nor a method of its own, thus as not being a 
disdpline but rather a vaguely defined field of studies, a repertoirc of 
interests that is notat all unified" och deCamp (1970: 158): "at present, 
sociolinguistics is at w orst a poorly-defined interdisciplinary activity, at 
best an empirical discipline without theoretical basis". 
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mening inte utgöra ett genuint kommunikationsperspek
tiv. D en traditionella massmedieforskningen studerar några 
av kommunikationsprocessernas randvillkor, snarare än 
dess essens. 

7. När jag tidigare sa att de stora disciplinerna saknar ett 
kommunikationsperspektiv, kan det förefalla något över
drivet. Det finns t.ex. en minoritet av lingvister som verk
ligen tar språkbruket, pragmatiken, på allvar (men jfr. 
Linell, 1993). Det finns en minoritet av psykologer som 
intresserar sig för sociokulturella processer. Exempel från 
andra discipliner kunde ges. 

Framför allt kanske man frågar sig: hur är det med 
socialpsykologin? Är inte den det egentliga kommunika
tionsäm.net? Svaret är enligt rnin mening nej. Dels saknar 
den, i dess flesta varianter, en kulturell dimension. Dels är 
dess akademiska ställning svag. I Sverige har den aldrig 
etablerat sig; Johan Asplund har blivit en solitär. I USA har 
de tendenser till en förening av de psykologiska och soci
ologiska dimensionerna som en gång fanns upplösts 
(Sewell, 1989) . Kritiken av amerikansk socialpsykologi 
måste gå ut på att den saknar en sociologisk dimension . 
G .H. Mead har inte påverkat den; ledande amerikanska 
socialpsykologer uppfattade hans socialpsykologi som en 
egendomlig filosofisk variant. I sin bok om socialpsyko
logins rötter visar Rob Farr (1996) på att amerikansk 
socialpsykologi i grunden är helt individualpsykologisk. 
Farr (1996:106) citerar exempelvis Fred Allports inflytelse
rika lärobok (1924:4): "There is no psychology of groups 
which is not essentially and entirely a psychology of indi
viduals. Social psychology must not be placed in contra
distinction to the psychology of the individual: it is a part 
ef the psychology oj the individual . " 
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Norman Denzin (1992) har framfört likartad kritik. 
Socialpsykologin saknar ett kulturvetenskapligt perspektiv, 
och det gäller även den "symboliska interaktionismen", 
där "symbolisk" kunde ha inneburit ett starkt kulturellt 
element som tillsammans med "interaktionen" skulle 
kunna konstituera kommunikation, "interaction by means 
of symbols", "but the connection between culture and 
interaction has not been extensively made, Jet alone 
thoroughly explored. (So-called) 'symbolic interactionism' 
itself has dealt with interaction" (a:a.: 96). 
Ur kommunikationsvetenskaplig synvinkel finns mer 
lovande kandidater i teorin om sociala representationer 
(Moscovici) (men den har inte ratt grepp om de kommu
nikativa processerna) och i "cultural psychology" och 
"sociocultural theory" (Cole, Wertsch etc.). Andra tradi
tioner, som t.ex. CA (etnometodologisk samtalsanalys), är 
å andra sidan för begränsade i att också de saknar en kul
turell dimension. Tillsammans kan dock många av dessa 
bygga upp en dialogteoretisk kommunikationsvetenskap 
(Linell, 1998). 

8. Med den dialogiska kommunikationsteorin är vi, enligt 
min mening, kommunikationens essens på spåren. Många 
års erfarenheter har emellertid lärt oss att det ibland kan 
vara vanskligt att Ia. företrädare för andra discipliner att 
förstå vad ett konsekvent kommunikationsperspektiv 
innebär och hur det skilj er sig från andra sätt att betrakta 
kommunikationsdata. Jag ska exemplifiera med tre olika 
fall. 

8.1. Inom traditionell och modern lingvistik står begreppet 
'språk' entydigt för det abstrakta, överindividuella språk
systemet, inte för de språkliga praktikerna i tänkande och 
kommunikation. Detta synsätt är etablerat långt utanför 
språkvetenskapen; det är spritt i det allmänna medvetandet 
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genom skolutbildningen (och dess traditionella kon
centration på skriftspråksnom1erna, jfr. Linell, 1993, 1997). 
Kommunikationen framstår i detta perspektiv som an
vändning av språkliga strukturer; det situationella språk
bruket härleds i den vetenskapliga beskrivningen från 
modeller av det abstrakta språket kompletterade med anta
ganden om givna kontexter. Lingvistisk-pragmatiska teo
rier om "språkanvändningen" lider av en allmän brist på 
teori om vilka andra resurser än de språkliga som män
niskor använder sig av för att meddela sig och göra sig för
stådda i olika verksamheter och situationer. 

M ed ett perspektiv som tar sin utgångspunkt i de kom
munikativa handlingarna framstår i stället "språkandet" 
som en praxis som man "är i", något som betraktas som 
primärt, inte sekundärt. Yttrandens tolkningar är inte här
ledbara, utan sådant som subjekten aktivt gör till något 
relevant i relation till hur de uppfattar kommunikations
situationcn. De (författare, konstnärer och andra) som 
skapar litteratur, bilder och musik vet i allmänhet att de är 
inbegripna i en komplex praktik som inte kan härledas från 
enheter och regler, men lingvister, forskare och andra 
skriftlärda har alienerat sig från insikten att språkandet i 
många stycken är analogt till sådana praktiker. Det struk
turella perspektivet är f.ö. svårt att undvika rent språkligt; 
det finns inbyggt i benämningar som "språkbruk" och 
"språkanvändning". 7 

8.2. Mitt andra exempel gäller förhållandet mellan kogni
tion och kommunikation, något som kommer nära Roger 
Säljös särskilda intressen (t.cx. Säljö, 1994). Psykologin 
betraktar kognitionen, tänkandet, som individuella pro-

7 För au undvika några av dessa associationer har en del lingvister (t.ex. 
Li berg, 1990) försökt lansera verbet "spdka" ("språkande", eng. 
"languaging") på ett sätt som jag exemplifierat ovan. 
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cesscr, något som sker " inne i huvudet", medan konunu
nikationen samtidigt definitionsmässigt betraktas som 
interpersonell . En analys av ett samtal visar emellertid på 
ett intrikat samspel mellan parterna, där man lånar ord och 
innebörder av varandra och gemensamt skapar mening. 
När man läser en text, skriver med hjälp av ett ord
behandlingsprogram eller använder ett instrument för att 
mäta något, sker likaledes en komplex interaktion, i detta 
fall m ellan individens medvetande och användningen av 
yttre symboler. Man skulle kunna tala om ett tänkande i 
vär1den, snarare än inne i huvudet. Kognition omfattar 
med detta synsätt också och framför allt aktiviteter som att 
orientera sig i omvärlden, lösa problem i interaktion med 
den fysiska och sociala omgivningen och med hjälp av 
artefakter som verktyg, dvs. texter på papper eller 
dataskärmar, etc. 

Att demonstrera interaktionen i världen räcker dock 
vanligtvis inte för att övertyga psykologen (ell er för den 
delen, många andra moderna människor). D enne kan er
känna samspelet i samtalet, men påpekar att yttranden och 
handlingar måste ju ändå vara produkter av individuella 
medvetanden. Att det tolkas så torde sammanhänga med 
den kognitiva psykologins definition av kognition som 
informationsprocessande. Rimligen kan info1mation bara 
processas om det finns ett substrat, i form av ett nervsystem 
eller en dators hårdvara. M en med ett konununikations
perspektiv måste man skifta förgrund och bakgrund; de 
informa tionsprocessande substraten finns som en nödvän
dig förutsättning, men själva tänkandet (och kommunika
tionen), skapandet av innebörder, sker i världen , i samspel 
med den fysiska och sociala omgivningen. Kommunika
tionen är i det perspektivet inte något epifenomen, en 
transport fram och tillbaka av individproducerade budskap, 
utan lokus för själva meningsskapandet. 



ÄR KOMMUNIKATIONSVETENSKAPEN ETT ÄMN E' 369 

Ytterst bygger kognitionspsykologins monologiska per
spektiv (dvs. att meningsskapandet utgår uteslutande från 
individen, "monologiskt") från att de informationsbärande 
symbolerna är viktigast, medan de faktiska innebörder som 
människor tillskriver handlingar är sekundära. Kommuni
kationsperspektivct vänder på prioritetsrelationerna. Men 
med dess "dialogiska" synsätt måste också begreppen kog
nition och kommunikation ges en annan definition än 
processande resp. överförande av information. Kognition 
blir ungefär "intelligent (dvs. icke-slumpmässig) hantering 
av omvärlden och erfarenheterna av den", och kommuni
kation "interaktion mellan två eller flera individer eller 
system" (intra- eller interpersonellt). 

8.3. Det tredje exemplet gäller tolkningen av intervjuer 
(enkäter etc .) och historiska dokument. Det konventio
nella antagandet bakom enkät- och intervjumetodik i 
samhällsvetenskap är att man avtappar människors kun
skaper, attityder och åsikter. Dessa senare fenomen antas 
finnas hos de utfrågade individerna. Men själva enkäti
fyllandet och intervjusarnspelet är i sig själva kommunika
tiva praktiker, där mening skapas och omskapas för att 
passa de intressen som parterna har eller antar att den andre 
har. De dialogiska villkoren under vilka svaren på enkät
och intcrvjufrågor avges måste beaktas. Ingen metodmed
veten beteendevetare skulle heller förneka detta. Men det 
karaktäristiska är att intervjusituationens och intervjuarens 
inflytande konventionellt betraktas som felkällor, som om. 
det funnes sätt att undvika dessa olika sorters "störningar" i 
kommunikationsprocessen, som om det funnes en färdig
definierad social eller psykologisk verklighet att avtäcka 
och överföra (i idealfallet "störningsfritt") till forskaren . I 
ett konununikationsperspektiv framstår däremot verksam
heten i intervjun, eller i det socialpsykologiska experi-
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mentet, som central för förståelsen av de data som erhålles; 
det lokala meningsskapandet kan inte reduceras till en 
felkälla. 

Ett analogt argument kan skapas beträffande historikers 
sätt att betrakta sitt källmaterial. Historien kan skrivas på 
olika sätt, beroende på perspektiv, intressen och syften hos 
dem som producerar texterna. Att de sovjetiska resp. ryska 
histoii eskrivarna före resp. efter 1991 återger t.ex. det 
ryska inbördeskriget 1920-21 på olika sätt, med olika 
benämningar på aktörerna och med framhävande och 
undertryckande av olika inslag i händelseförloppen är föga 
förvånande. Samma gäller beträffande (officiella) sovjetiska 
och (intill nyligen mer inofficiella) baltiska versioner av 
händelserna i de baltiska länderna 1940 Gfr. en studie av 
Wertsch, 1997). Man kan förstå de olika historieskriv
ningarna som inslag i olika kommunikativa verksamheter, 
där m ening skapas, konsolideras och censureras på olika 
sätt, beroende på situationens karaktär och aktörernas syf
ten. I ett kommunikationsperspektiv framstår sådana bero
enden som en oundgänglig och oskiljaktig del av varje 
kommunikationshandling och dess produkt. Historiker 
brukår hantera problemen genom att utöva "källkritik"; de 
olika historieskrivarna och deras källor måste kritiskt 
granskas. 

Självfallet är det inget fel på källkritik. D en är motiverad 
av en strävan att ta reda på vad som egentligen hänt, de 
historiska "sanningarna". Historiska källor påverkas av 
kontextuella faktorer som verkar vinklande; de är i skrivna 
i olika sammanhang som uttryck för skilda intressen. Käll
kritiken går ut på att minska osäkerhet, motsägelser, oklar
heter och felaktigheter. I ett perspektiv är detta självklart; 
på ett plan har vissa händelser inträffat och vissa uttalanden 
faktiskt gjorts; dessa måste skiljas från vad som inte hänt. 
M en historieskrivningen handlar också i hög grad om vad 
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de inträffade händelserna betytt, vilken slags mening som 
ska tillskrivas dem. När det är meningsskapandet, och inte 
bara de inträffade händelserna i en fysisk verklighet, som 
sätts i centrum, blir kommunikationsperspektivet åter 
centralt (vilket är poängen i exempelvis Wertsch' s ovan
nämnda arbete). Det förefaller mig som om tänkandet 
kring källkritiken i historievetenskapen egentligen före
språkar en koncentration på "objektiv" historia och impli
cerar att man helst undviker att ge sig in på olika männi
skors försök att tillskriva historien mening. Att anlägga ett 
kommunikationsperspektiv är däremot inte bara samma 
sak som att vara källkritisk; snarare liknar det ett historio
grafiskt metaperspektiv. 

9. En kommunikationsanalys innefattar ett systematiskt 
och obligatoriskt studium av de dialogiska villkor som 
möjliggör och begränsar vad och hu r folk kan tänka och 
tala, och varför de kan tolka budskap på bestämda sätt. Det 
återkommande i kommunikationsperspektivet applicerat 
på de tre exemplen (9 .1-3) är således antagandet att själva 
komrnunikationsprocessen i sig alltid är medskapande, 
gestaltande, när innebörder kommer till stånd. Det innebär 
naturligtvis inte att alla kommunikationsprocesser är ny
skapande i djupare mening; åtskilligt är rutinmässigt och 
reproducerande. 

Jag menar på intet sätt att man alltid ska anlägga ett 
konununikationsperspektiv på (exempelvis) språk, tän
kande och historia . O fta är en språkstrukturell modell ell er 
ett individualpsykologiskt in formationsprocessningsper -
spektiv motiverade i studiet av språk och tänkande. Ofta är 
det rimligt (och nödvändigt) att för bestämda ändamål sätta 
parentes om (delar av) kommunikationssituationens in
flytande när man analyserar intervjuer eller när man tolkar 
historiska källor. Men ibland kan man behöva se fenome-
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nen från andra utgångspunkter. Ett systematiskt kommuni
kationsperspektiv har här mycket att bidra med. 

10. Låt mig till slut återvända till ingressens frågor. Kan 
kommunikationsforskarna arbeta enbart med de etablerade 
disciplinernas perspektiv? Ska man ha kvar många 
heterogena perspektiv (kanske utan att tillämpa något av 
dem fullt ut?) eller ska man arbeta på en specifikt kommu
nikationsvetenskaplig teori? 

R ent principiellt kan man, vad gäller kommunikations
studiet Ufr. Shepherd, 1993:88f.), tänka sig olika alternativ: 

- en multi- disciplinär lösning som inte ger kommunika
tionsforskningen status som en egen disciplin . D enna 
hållning, företrädd av t.ex. O ' Keefe (1993), innebär 
med andra ord att man fortsätter som vanligt inom 
ramen för de etablerade disciplinerna . Fullt renodlat 
implicerar detta förhållningssätt att man inte ser någon 
essens i kommunikationsprocessen som sådan; det som 
är essenser i omvärlden bildar material för andra veten
skaper, och vi får låna bitar från dem, i bästa fall med 
känsla för att teorier och metoder inte kan blandas 
okritiskt. 

- en anti-disciplinär lösning; man anser det pragmatiskt 
motiverat att välja kommunikationen som studieobjekt, 
men det finns ingen särskild essens där, och inte i andra 
discipliners studieobjekt heller. Vi förnekar helt enkelt 
ämnenas fasta grund. D e är alla, åtminstone i viss mån, 
sociala konstruktioner som kan ges vetenskapssociolo
giska förklaringar men som inte kan göra anspråk på 
någon privilegierad ställning. Detta är kanske vad man 
kunde kalla en postmodern syn? 

- en (auto-)disciplinär lösning: man argumenterar för en 
essens i de kommunikativa processerna och praktikerna 
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som sådana och arbetar för en teoretisk kärna. Man 
försöker etablera ett nytt perspektiv på datadomänen. 
Men därmed riskerar man också att hamna i ett utan
förskap, att bli oförstådd av många (nästan alla?) andra. 

Man kan naturligtvis också tänka sig en blandad lösning, 
där man oscillerar mellan hållningarna. Detta är otvivel
aktigt vad man i praktiken gjort på tema K (och på mot
svarande sätt på de övriga temana). 

Här är inte platsen att diskutera mång- och tvärveten
skapens generella möjligheter och fallgropar. Vi har att 
kämpa med den pragmatiska svårigheten att vara inter
disciplinär i en disciplinärt organiserad, akademisk värld. 
Det är också ovedersägligt att en odiscplinerad eklekticism 
kan leda till fragmentering och ytlighet.8 Behovet av teori, 
djup och kvalitet leder, enligt min mening, i vårt fall till 
att ett verkligt kommunikationsteoretiskt perspektiv måste 
fördjupas. Jag tror dessutom att vi är på väg mot att etab
lera ett sådant. Men samtidigt framstår det som angeläget 
att inte tappa möjligheten, T ema-forskningens traditionella 
mission, att vara en mötesplats för inslag från och före
trädare för olika discipliner. 

8 Det måste emellertid också understrykas att inomdisciplinär forskning 
självfalle t ince är någon garanci fö r kvalitet. Likaså måste vi erinra oss att 
fö reställningen om ämnenas homogena karaktär är en myt. Exempelvis 
den akademiska psykologin eller sociologin är knappast enhetliga ämnen; 
de är i sig delvis mångvetenskapliga. Insikten om att oli ka forsknings
områden kräver mångsidiga angreppssätt avspeglas i den nu ö kande ten
densen till att användning av plurala "ämnes"-beteckningar som "cultural 
studies" eller "language scienccs". 

Skillnaden mellan disciplinär och interdisciplinär forskning är således inte 
skarp. Snarare är det så att somliga debattö rer överbetonar skillnaden fö r 
att retoriskt d riva sina egna universitetspolitiska intressen. (Här åsyftar jag 
bl.a. vissa företrädare fö r filosofiska fakulceten just i Linköping som i sitt 
nit att bekän:pa T ema-organisationen ibland grovt förenklat frågeställ
ningarna om ämnesforskning och proble1i1baserad forskning.) 
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Karriär och föiflyttning 
Modersmålslektorernas rörelser på det 

professionella fältet 1900 -1965 

BENGT-GÖ RAN MAR TINSSON 

Bakgrund och problem 
I min doktorsavhandling Tradition och betydelse undersökte 
j ag gymnasiets litteraturundervisning under perioden 
1865-1 968. Mitt primära källmaterial var de uppsatser i 
modersmålet som skrevs inom ramen för studentexamen. 
M ed utgångspunkt i detta material kunde jag beskriva dels 
hur olika synsätt och förhållningssätt till litterära verk och 
deras författare kom till uttryck hos eleverna, dels att dessa 
synsätt och förhållningssätt var utslag av rådande paradigm 
inom vetenskap och pedagogisk debatt. Det var uppenbart 
att framför allt litteraturvetenskapliga synsätt formade 
gymnasiets undervisning.1 

I det av HSFR stödda projektet "Humanismens predi
kanter" har dessa resultat följts upp med en undersökning 
av gymnasielärarens roll i dessa förmedlingsprocesser. Pro
jektet har indelats i två huvudsakliga delar: För det första 
har fältets lektorstjänster med tjänsteinnehavare kartlagts. 
Genom detta kan enskilda individers rörelser mellan olika 
läroanstalter beskrivas . För det andra har den professionella 
diskussionen beskrivits och kartlagts genom en genomgång 

1 Bengt-Göran Martinsson , Tradition och betydelse. 0111 .<elektion legiti111ering 
oc/1 reproduktion 1111 litteriir betydelse i gy111n11siets litteraturundervisni11g 1865-
1968 (Linköping, 1989). 
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ämneskonferenserna i modersmålet 1900-1965 i sin helhet 
vid fem svenska läroverk och nedslagsvis vid ytterligare 
några. För tolkningen av dessa diskussioner har en modell 
utarbetats som bygger på tidigare forskning om litteratur
undervisningens och dess läromedels ideologiska, pedago
giska och vetenskapliga innehåll. 2 

Syftet med denna uppsats är att etablera en beskrivning 
av det professionella, kulturella och social fält som gym
nasiets modersmålsundervisning utgör under perioden 
1900-1965. Den är till sin form en inledande och prelimi
när resultatredovisning av projektets första del. Uppsatsen 
har följande disposition. Inledningsvis görs en kort teore
tisk förankring av det fältbegrepp som kommer att använ
das. Därefter ges en beskrivning av fältets ekonomiska, 
sociala och kulturella position gentemot några andra pro
fessionella falt. När detta är gjort, lämnas en allmän be
skrivning och historik av lektorernas utbildnings- och 
karriärgång under den här aktuella perioden. Mot denna 
bakgrund presenteras sedan resultatet av en genomgång av 
318 modersmålslektorers rörelser och förflyttningar på 
fältet tidsperioden 1900-1965 . Syftet är att genom detta 
försöka bestämma hur den professionella kompetensen 
fördelar sig på fältet. Uppsatsen avslutas med en kortare 
diskussion. 

Fältbegreppet 

Den dominerande teoretiska utgångspunkten i före
liggande uppsats är att betrakta gymnasiets litteraturunder
visning som ett "fält". Med fält avses här dels det spelrum 
vad gäller karriär i socialt, kulturellt och ekonomiskt hän-

2 För en första redovisning av denna del av undersökningen, se Bengt
Göran Martinsson "Ett skolämnes utveckling speglat i valet av litteratur
historiska läromedel", i Utbildning och demokrati 1996:3, s. 23-42. 
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seende som öppnade sig på litteraturundervisningens om
råde, dels de värden som de agerande på fältet bär upp och 
"handlar" med.3 D et faltbegrepp son1 används hämtar sin 

inspiration i första hand från Pierre Bourdiue.4 Ett fält 
uppfattas enklast som ett analy tiskt verktyg för att systema
tiskt undersöka kulturellt och socialt betydelsefulla verk
samhetsområden. Fälten existerar inte i sig, utan är i sträng 
m ening forskarens analytiska konstruktioner. Dessa kon
struktioner skall, för att fungera analytiskt, uppfatta och 
beskriva ett verksamhetsområde som ett system av relatio
ner mellan positioner vilka innehas eller fö reträds av 
specialiserade personer och institutioner. Personerna och 
institutionerna skall strida om och bevaka något för dem 
gem ensamt och värdefullt. 

Om man överför denna modell till litteraturundervis
ningen, skulle man kunna anta att det fö r fältet gem.en
samma och värdefulla , dvs. det som aktörerna bevakar, 
reproducerar och strider om, helt enkelt är litteraturen 
(vilka verk som skall läsas) och de olika fö rhållningssätt 
(hur litteraturen läses och tolkas) som man kan inta till 
denna. 

Största gruppen aktörer inom detta fält är givetvi s de 
studerande. Men för dem är fältet i första hand ~tt kon
sumtionsfalt och de har ringa makt att strida om något. I 
första hand är deras funktion att bekräfta och underkasta 

3 Fö r diskussion av yrkes- och utbildningsområden som falt, se de inledande 
avsnitten av Mibel Palme, " Högsko lefältet i Sverige. En empirisk läges
rapport", UH Ä, FoU-enheten, Arbetsrapport 1989:4 och Donald Broady, 
" D ispositio ner och positioner. En ledmotiv i Pierre Bourdieus sociologi". 
UHÄ, FoU-enhecen, Arbetsrapport 1983:2. 

4 De utförligaste utl;iggni ngarna rö rmde Bo urdieus nyckelbegrepp ;iterfinns 
möjligen i Donald Broady Sociolo,ei 11d1 cpiste111olo.ei. 0111 Pierre Bourdicus 

.fiirfattr1rsknp ,,cJ, de11 li istorislw episre111o(ein (2:a korrigerade upplagan Sthlm, 
199 1) bpitlet "Nyckelbegreppen". Här referer:1s främst s. 266. Se också 
Donald Broady (red.) Kulturens fal t (Gbg 1998). 
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sig rådande ordning. Mer aktiva och reproducerande 
aktörer är lärarna. Under den tidsperiod som här är aktuell 
är de framför allt av två slag, adjunkter och lektorer. Av 
dessa är det lektorerna som har det största inflytandet på 
litteraturundervisningen, framför allt genom att någon av 
lektorerna är läroverkets huvudlärare i ämnet. 

Trots den relativa autonomi som utmärker fält av detta 
slag, har de ofta del i eller utgör delfalt av andra mer över
gripande falt. I litteraturundervisningens fall kan flera pre
ciseringar i dessa avseenden göras. För det första är littera
turundervisning en del i skolämnet svenska, som i sig är en 
del i undervisningsverksamheten i stort. Det fält som 
undervisningen i stort utgör är givetvis det dominerande 
fäl tet, det som sätter ramar för svensk- och litteraturunder
visningen. En position som lektor på litteraturundervis
ningens falt är på samma gång en position på ungdoms
undervisningens fält. Litteraturundervisningen ingår å 
andra sidan i fält och positioner som inte inbegrips av ung
domsundervisningen. Ett viktigt och dominerande falt är 
det akademiska fältet och dess undervisning och forskning 
i litteratur och språk. För dem som blev docenter och 
professorer i dessa ämnen utgjorde lektorstjänsten oftast en 
viktig del i karriären. För dem som varit docenter men 
som inte !att möjlighet att erövra en professur utgjorde 
den oftast den enda naturliga reträttposten. Till detta 
kommer den starka innehållsliga koppling som fanns mel
lan det akademiska fältet och ungdomsskolan vad gäller 
undervisningens stoff och innehåll genom forskningen och 
den utbildning lärarna erhållit vid universitetet. 

Viktigt att komma ihåg är att litteraturundervisningen 
som fält inte är statiskt, vare sig vad gäller de positioner 
som det i sig själv innehåller eller dess relationer till andra 
fält. Utbildningshistoriska exempel på detta är bl. a. de för
ändringar vad gäller förhållandet mellan ungdomsskolan, 
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kyrkan och universiteten som ägt rum. Kopplingen mellan 
gymnasium och kyrka hade redan före 1900-talet blivit allt 
svagare. En annan förändring är att ungdomsskolans kopp
ling till universitetet blir annorlunda. Undersökningsperio
den avslutas exempelvis med att studentexamen avskaffas. I 
och m ed det förlorar gymnasiet dels delvis sin huvudupp
gift att förbereda för universitetet, dels den personliga år
liga kontakten med universitetens ämnesföreträdare i deras 
roll som censorer. 

Mot bakgrund av denna allmänna kulturhistoriska be
stämning av det falt som här skall bli föremål för beskriv
ning skall så en mer specifik beskrivning göras. I följande 
avsnitt skall inledningsvis fältets socioekonomiska ställning 
utredas. Denna följs av en kort redogörelse för lärarnas 
utbildningsgång. Därefter presenteras några preliminära 
resultat från den ovan nämnda fåltundersökningen . 

Modersmålslektorernas sociala} kulturella och 
professionella fält 
Fältets sociala och ekonomiska position 

Sedan 1930-talet har den sociala rekryteringen till univer-. 
sitet och högskola uppfattats som en viktig utbildnings
politisk fråga.s Detta intresse har bl. a. fört med sig att det 
sedan denna tid finns en hel del statistik rörande dessa för
hållanden insamlad. Några systematiska longitudinella 
studier föreligger dock inte, varför historiska jämförelser 
kan vara svåra att göra . 

5 Bengt Gesser, "Rekrytering till universitet och högskolor i Sverige'', i 
sou 1971:61, s. 126-168; s. 140 f. 
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Efter en genomgång av nämnda statistik6 kan två iakt
tagelser beträffande lärarstuderande göras: för det första att 
en stor del av dem har fader med läraryrken och , för det 
andra , att andelen studerande med en "lägre" social bak
grund i statistisk mening är större bland lärarstuderande än 
bland, exempelvis, studerande i medicin och juridik. Detta 
kan indikera att läraryrket har lägre status än vissa andra 
akademiska yrken. 

Lärarkårens och andra gruppers sociala status indikeras 
delvis av deras inkomstnivå i jämforelse med andras, varför 
det kan vara intressant att närmare undersöka denna 
aspekt. Följande uppställningar har gjorts utifrån det mate
rial som presenteras i 1945 års akademikerutredning. 
(Uppgifterna gäller inkomster 1944). 

Månadslön (median) efter 4 till 6 år i förvärvslivet 

Präst 550 
Lärare 560 
Jurist (offentlig anst) 600 
Civilingenjör (offentlig anst) 859 

Månadslön (median) efter 17 till 21 år i förvärvslivet 

Präst 
Lärare 
Jurist (offentlig anst) 
Civilingenjör (offentlig anst) 

850 
950 

1 300 
1 150 

6 Jag bygger mina synpunkter på relevam material i följande utredningar: 
Utredning rörande de svenska universitets- och högskolestudenternas 
sociala och ekonomiska förhållanden ( SOU 19 3 6: 3 4), 1945 års akade
mikerutredning (SOU 1947:25) , Sven Moberg, Ve111 blev stude11t och vad 
blev studenten. Statistiska studier rörnnde hiir.1tm1mirig, studentbetyg, vidare ut
bildning, yrkes-, inkomst, föm1ögenhets- od1 fa111ifi~fcirhållanden bland fem år
gångar svenska studenter under perioden 1910-1943 (Lund, 1959) och Gesser. 
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Vidare kan sägas att jurister i enskild tjänst efter fem år i 
förvärvsarbete erh öll 850 kr i månaden och efter 17 till 21 
år 1 550. Samma siffror gäller i stort fö r civilingenjörer i 
enskild tjänst. 

I arbetet Vem blev student och vad blev studenten (1955) 
jämför Sven Moberg olika examinas inkomstlägen år 194 7 
för tre studentgenerationer (de som tog studenten 1910, 
1920 och 1930).7 Mobergs kategorier överensstämm er inte 
helt m ed de som användes av 1945 års akademikerutred
ning, då han i stället för yrkesgrupper talar om olika exa
mina. Jämförelser kan ändå göras. Vad gäller prästerna är 
dessa som grupp i stort sett identiska med dem som avlagt 
teologisk examen. Moberg gör ingen särskild redovisning i 
tabellmaterialet av inkomstläget för dem med ämbets
examen, dvs. lärarexa men fil. mag. , utan anvä nder sig i 
stället av kategorin humanistisk examen. Man kan dock 
anta att en stor del av dem med denna examen var verk
sanmu som läroverkslärare. 

1910 års generation, dvs. den med längsta tid i fö rvärvs
arbete, uppvisar följande inkomstfördelning (årslön
median). 

Folkskollärarex 
Teologisk examen 
Humanistisk examen 
Juridisk examen 
Med examen 
Ex tekn högsk 

7 Moberg, s. 217 ff 

11 200 
13 700 
15 000 
19 000 
31 000 
24 000 
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Den yngsta generationens (1930 års studenter) inkomster 
fördelar sig enligt följande: 

Folkskollärarex 
Teologisk examen 
H umanistisk examen 
Juridisk examen 
Med examen 
Ex tekn högsk 

8 500 
9 300 
9 000 

13 400 
16 900 
14 800 

För de två äldsta argangarna (191O+1920) redovisar 
Moberg inkomstspridningen för olika filosofiska examina: 

Fil kand 15 400 
Fil mag (lärare) 14 400 
Fil lic+fil kand 14 100 
Fil lic+fil mag 14 500 
Fil dr+fil kand 18 000 
Fil dr+ fil mag 17 400 

Av uppställningen framgår att medianinkomsten för 
humanistisk examen i stort överensstänuner m ed ämbets
examens (fil mag) inkon1stläge, men också att inkomst
spridningen är betydande. En lärare kunde exempelvis 
väsentligt höja sin inkomst genom att disputera . 

1968 års utbildningsutredning genomförde undersök
ningar av de studerandes bakgrund och olika utbildningars 
sociala status (SOU 1971: 61). Följande tabell visar den 
genomsnittliga taxeringen 1961 för några akademiska 
yrkesgrupper (män födda mellan 1910 och 1929). 

Präst 25 400 
Humanistisk utb 25 610 
Jurist 34 810 
Läkare 50 110 
C ivilingenj ör 40 070 
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Denna ekonomiska samhörighet mellan lärar- och pr;ist
yrket samt den humanistiska livsinställningen kan också ges 
en kulturell och historisk sidobelysning. Bo Lindberg gör 
studien Humanism och vetenskap en poäng av de formella 
banden mellan präst- och läraryrket. Han talar om det 
"ecklesiastika komplexet", vilket omfattade universitet, 
skola och kyrka och som hölls samman ideologiskt av den 
s.k. nyhumanismen. Karriären som skolman var fram till 
1849 formellt sammankopplad med en teologisk dito, 
eftersom läroverkens lektorer kunde räkna med att efter 
några års tjänstgöring bli befordrade till kyrkoherde i något 
av stiftets församlingar. 8 Trots att denna koppling mellan 
läroverken och kyrkan som sagt upphör 1849 är den värd 
att notera, då den säger en del om det sociala sanunanhang 
som läraryrket hörde hemma i. 

I det material som tagits fram här urskiljer sig på olika 
sätt de ecklesiastika yrkena fortfarande som en socioeko
nomisk enhet - dels genom inkomstläge, dels genom 
rekrytering. Den grupp som Lindberg direkt undersöker är 
de svenska filologerna, de som i Sverige under 1800-talet 
förvaltade den nyhumanistiska traditionen. Ett särdrag för 
flera av de individer som tillhör denna grupp är enligt 
Lindberg att de kommer från lägre sociala miljöer (de är 
ofta prästsöner), och att deras filologstudier därför ofta 
innebär ett socialt avancemang.9 

Enligt den statistik som presenterats delar läraryrket även 
senare delvis dessa sociala igenkänningsmärken. För det 
första "ärvs" yrket inom en grupp. För det andra fungerar 
det som medel för socialt avancemang för studerande från 
" lägre" sociala miljöer. 

8 Bo Lindberg, Hur11anis111 ocli vetenskap : den klassiska filologien i Sverige från 
1800-talets börj.w till andra viirldskriget (Sthlm., 1987), s. 111 . 

9 lb, s. 260. 
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Den låga värderingen av yrket, i ekonomisk mening, 
delar läraryrket med prästyrket. Detta, som ekonom.iskt 
befinner sig steget under läraryrket, uppvisar en ännu 
större andel av utövare med arbetar- eller hantverkarfader 
än lärarkåren. Båda dessa yrken kan därmed antas ha ut
gjort inträdesbiljett till det som här kallats det ecklesiastika 
kom.plexet. Både humanisten och teologen kunde, bl.a. 
genom egen forskning, nå högre positioner inom fältet 
som rektor, professor, biskop etc. Dessa positioner hade 
inte enbart social betydelse utan innebar, kan man anta, 
också ökad makt vad gäller att påverka yrkets och verk
samh etens innehåll och inriktning. På så sätt går ämnes
mässig och social position hand i hand. 

Skiktningen inom ett falt som detta kan dock inte en
bart förklaras genom professionell meritering. Moberg 
skriver: "Ju 'högre' upp på lärarnas sociala skala man 
konm1er, desto 'högre' är i genomsnitt studenternas sociala 
härstanming. Av professorerna är t.ex. blott några få söner 
till lägre tjänstemän, arbetare eller hantverkare. "10 En lik
nande sk.iktning gäller för de som valde att avlägga licen
tiatexamen, den examen som krävdes för lektorstjänst vid 
läroverk. I relativa tal var det fårre studenter från icke
akademiska miljöer som valde licentiatstudier, och av dem 
som genomförde studierna erhöll en mindre andel av den 
förra gruppen anstä llning inom universitetet. De gick i 
stället till läroverken.11 

Hur blev man då läroverkslärare? I nästa avsnitt skall en 
kort historik över lärarutbildningen presenteras. 

10 Moberg, s. 205. 
11 Conny Blom och Birgitta Pikwer, "Vem blev forskare och vad blev 

forskaren". Delrapport I inom UK.Ä-projektet Forskarutbildningens 
resultat 1890-1970 (Lund, 1976). 
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Lärarens utbildning 

Under den tidsperiod som här är aktuell fanns det två 
lärarkategorier: adjunkt och lektor. Tjänsterna var som 
dagens ämnes- och gymnasielärare formulerade i olika 
ämneskombinationer och den kompetensrn.ässiga skillna
den mellan de olika befattningarna bestod i att lektorerna 
avkrävdes doktorscxarnen. Läroverkens relation till uni
versiteten kan därm.ed sägas vara tvåfaldig, dels reproduktiv 
genom lärarnas ämnesteoretiska utbildning vid universite
ten, dels produktiv genom lektorernas forskning före och 
oftast också efter erövrandet av doktorsgraden. 

Utbildningen till gyrnnasielärare kan indelas i två 
huvudblock, en ämnesteoretisk och en pedagogisk del. 
Den ärnnesteoretiska kompetensen erhölls genom en filo
sofie kandidatexamen eller motsvarande med en för lärar
rjänst giltig ämneskombination. Fram till 1907 fanns det 
bara en lägre grad inom filosofisk fakultet, nämligen filo
sofie kandidatexamen. Enligt 1891 års examensstadga 
skulle denna omfatta minst sju betygsenheter i fem fritt 
valda ämnen. I ett av ämnena skulle skriftlig uppsats för
fattas. För adjunkttjänst i gymnasiet fordrades fi losofie kan
didatexamen med vitsord om godkända insikter i minst 
fyra ämnen valda på särskilt sätt. Om teoretisk filosofi inte 
ingick i examen, skulle man genomgå en prövning i 
antropologi och logik. 1902 års universitetsexamenskom
mitte ansåg i sitt betänkande att det fanns behov av en 
examen som bättre motsvarade läraryrkets krav. Man före
slog inrättandet av en filosofisk ämbetsexamen, dvs. 
fil.mag.-cxamen, som skulle vara direkt inriktad på lärar
yrket. Förslaget ledde fram till att man fordrade sj u betygs
enheter i tre ämnen. Ämnena kunde väljas i 14 olika 
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korn.binationer. 12 1907 inrättades filosofiska ämbetsexamen 
som fram till fram till 1953 således omfattade minst sj u 
betygsenheter och en obligatorisk kurs i psykologi samt 
pedagogikens historia och teori. Därefter omfattade denna 
examen endast sex betygsenheter, som skulle väljas så att 
två betyg förvärvades i vartdera av två akademiska ämnen 
som motsvarade skolämnen. I de "dubbla" skolämnena 
modersmålet, samhällsvetenskap och biologi skulle två 
betyg avläggas i det ena av de båda akademiska ämnena 
som motsvarade skolämnet. I det andra skulle minst ett 
betyg avläggas.13 

Kraven beträffande den pedagogiska och praktiska delen 
av lärarutbildningen har skiftat. Under 1800-talets första 
hälft förekom ansatser till pedagogikutbildning för lärare 
vid i Uppsala och Lund. 1803 stadgades att alla studerande 
som ville "åtaga sig barns publika eller enskilda undervis
ning" vid sin examen skulle ådagalägga sin "i pedagogik 
och didaktik vunna förkovran". 1820 ströks emellertid 
kravet på pedagogik. Frågan diskuterades vid flera tillfällen 
men det var först 1865 något konkret inträffade genom att 
det så kallade provåret infördes med läroverksstadgan från 
samma år. Under provåret auskulterade lärarkandidaten vid 
något av de särskilda provårsläroverken. När detta var gjort 
kunde ordinarie tjänst sökas. En fullkomlig stadga om 
provåret utkom 1875, och enligt denna skulle föreläs
ningar i pedagogikens teori och historia hållas under prov
året. Det var dock först på andra sidan sekelskiftet som 
pedagogikämnet fi ck en starkare förankring genom pro
fessurer vid universitetet.14 

12 Specialundersökningar om lärarutbildning.1960 års lärarutbildningssak
kunniga (SOU 1965:31), s. 134. 

13 Lärarutbildningen. 1960 års lärarutbildningssakkunniga IV:l (SOU 
1965:29), s. 310. 

14 Redogörelse och citat efter ib., s. 124. 
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Undervisningen i pedagogik utgjordes av undervis
ningsmetodik och den svenska pedagogikens historia. 1910 
inrättades den första professuren i pedagogik i Uppsala. 
Därefter erhöll Lund 1912 och Göteborg 1914 professurer 
i pedagogik. Undervisningen saknade i stort sett, bl.a. 
beroende på provåret, lärarorienterat innehåll. I ett betän
kande görs följande summering: "Lärarnas pedagogikut
bildning kan med en viss schematisering säga ha genom
löpt två huvudskeden om vartdera ungefär ett halvsekel. 
Det första av dessa, som täcker 1800-talets senare del och 
något årtionde in på 1900-talet, var pedagogikutbild
ningen väsentligen filosofiskt orienterad. Den avlöstes av 
en mer psykologiskt orienterad pedagogikutbildning, som 
sträcker sig till vår tid" .15 

Bristerna med denna uppläggning har påtalats vid ett 
flertal tillfallen. Mycket i vår tids debatt känns igen, fram
för allt vad gäller klyftan mellan teori och praktik å ena 
sidan och mellan universitetsämne och skolämne å den 
andra. 1927 års skolsakkunniga riktade kritik mot den 
långa tid som ibland kunde förflyta mellan ämnesstudierna 
och den praktiska utbildningen (SOU 1929:10). Utred
ningens förslag ledde emellertid inte till några förändringar. 

1946 års skolkomrn.ission (SOU 1948:27) jämförde 
provårsutbildningen med seminarieutbildningen och kom 
fram till att provåret i och för sig givit en utmärkt praktisk 
utbildning, framför allt vad avser auskultation och 
övningsundervisning. Den metodiska handledningen an
sågs däremot vara sporadisk och metodikstudiet otillräck
ligt. Provårsanstalternas lärare har inte samma möjligheter 
som seminarielärarna att reflektera över sin egen lärarut
bildning jämsides med sin praktiska gärning som lärare. 

15 lb. s. 126 
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1948 års skolkommission (SOU 1948:25) kritiserar 
ämneslärarutbildningens uppläggning. Målinriktningen 
mot läraryrket är alltför svag i de flesta ämnena, säger man. 
"I de allra flesta ämnen - de klassiska språken dock 
undantagna - är de akademiska studierna så lagda, att de 
snarare är en förberedelse för blivande vetenskapsmän än 
för blivande lärare. Då filosofisk ämbetsexamen inrättades, 
hyste man den förhoppningen, att den skulle bli speciellt 
inriktad på skolans behov. Snart visade det sig emellertid, 
att skillnaderna i kurserna för filos'ofisk ämbetsexamen och 
filosofisk kandidatexamen i väsentlig utsträckning låg i 
namnet. " 16 

Man kan således tänka sig att de lärare som utexamine
rades som kände en stark identitet med sina respektive 
vetenskaper och universitetsmiljön. Några av de som gick 
ut som adjunkter höll kontakt med universiteten genom 
att skriva på en doktorsavhandling. De som disputerade 
kunde sedan söka tjänst som lektorer vid något läroverk. I 
det teoretiska perspektiv som tecknats ovan, innebar detta 
att man rent konkret gav sig ut på faltet för att söka sig en 
position. Att söka sig en position innebar flera saker. Som 
nämnts tidigare gällde att ha en uppfattning om profes
sionens viktigaste "trosfrågor" genom att positionera sig i 
de aktuella debatterna. Grunden för detta var således en 
lektorstjänst. Att söka ett lektorat innebar oftast att man 
fick vara beredd på att flytta på sig. Idealet var, kan man 
anta, att få ett lektorat vid ett läroverk som passade både 
geografiskt och som vetenskaplig och pedagogisk miljö. 
Som visats i en annan undersökning, kunde de olika läro
verkens diskussioner skilja sig åt avsevärt vad gällde inrikt
ning och kvalitet.17 Att söka till ett läroverk innebar troli-

16 Ib. s. 201 
17 Se Martinsson 1996. 
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gen inte bara att man sökte en anställning utan att man 
också sökte en professionell miljö. 

R örelser på fältet 

Urban Dahllöf har genomfört ett antal undersökningar 
rörande lektorsinstitutionens betydelse för doktorsexami
nationen och geografisk kompetensspridning inom vissa 
akademiska ämnen.18 Dahllöfs frågeställningar har i första 
hand rört fördelning av vetenskaplig kompetens över
huvudtaget i regionalt perspektiv. Med lite annorlunda 
uppläggning kan Dahllöfs undersökningar användas för att 
skapa en beskrivning av ett professionellt fälts geografiska 
utsträckning. D en källa som Dahllöf huvudsakligen använ
der sig av, ifråga om tillsättning och innehavare av lektors
tjänst vid de statliga gymnasierna, är Statskalendern, som 
under undersökningsperioden förtecknar samtliga högre 
tjänster inom det statliga utbildningsväsendet. Där Dahllöf 
har arbetat med lektorer i flera ämnen koncentrerar sig den 
här undersökningen enbart på lektorer i modersmålet. 
Undersökning har följande uppläggning. 

I fältu ndersökningen ingår 318 individer som någon 
gång under tiden 1900-1966 innehade en tjänst som lektor. 
med modersmål eller svenska i ämneskombinationen vid 
något de statliga gymnasier som bildade underlag för 
registreringen. Det är bara tillsättningar vid läroverk med 
gynmasium som funnits från och med 1900 som 111.edtagits. 
Orter med nya läroverk ställs således utanför. Skälet till 
detta är antalet gymnasier under efterkrigstiden ökar i en 

18 Urban Dahllöf, "Forskningen, lektorsinstitucionen och de akademiska 
influensfälten", och " Hoppspridning och utglesning. Disputerade läro

vcrkslekcorer som regional resurs 1940-1 966", i Urban D ahllöf, Hö~rc u1-

bildni11.~ i ko111pt1mtivt r~~i<>nnlt perspektiv. Pedagogiska institutionen i 
Uppsala , Ped.1go gisk forskning i Uppsala 95, s. 41-87 resp . 89-109. 
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sådan omfattning att de eventuella vinsterna med en total 
fullständighet inte står i proportion till arbetsinsatserna. 

T rots denna begränsning är den geografiska spridningen 
god. Samtliga stift med stiftsstäderna och ytterligare någon 
eller några av de viktigare städerna i stiften finns med. I 
och med detta är också ett tillfredsställande antal stadstyper 
representerade materialet. Storstäderna Stockholm, 
Göteborg och Malmö ingår, men också mindre, merkan
tilt och industriellt inriktade kuststäder som Norrköping 
och Gävle. Agrara och lärdomstyngda inlandsstäder som 
Skara och Linköping finns representerade samt universi
tetsstäderna Uppsala och Lund. Sammantaget ingår 40 
städer i undersökningen. 

Antalet ingående läroverk är 46. Alla städer, utom 
Stockholm och Göteborg, är representerade med ett läro
verk (det äldsta). Från Göteborg ingår tre läroverk och från 
Stockholm fem. 

Som redan nämnts har genom detta urval 318 individer 
fa n gats in. Beroende på att några av dem som ingår i 
undersökningen innehaft flera tjänster, är antalet regist
rerade lektorsinnehav flera: 386. För att inte missa någon 
ämneskompetent på läroverken har jag även medtagit 
rektorer med adekvat ämneskombination i botten. D etta 
gör att summan av alla registrerade positioner är 398. 

Informationen i Statskalendern är knapphändig men 
med lite fantasi går den faktiskt använda för den här 
undersökningens syfte. Vad som gjorts är att läroverk för 
läroverk notera de tillträdande lektorernas ålder, eventuella 
tidigare innehav av lektorstjänst samt eventuell docent
eller professorstitel. Den bakomliggande tankegången är att 
dessa faktorer indikerar eller är en följd av lektorernas 
professionella status, deras kulturella och symboliska kapi
tal. H ar man som här läroverken i fokus, kan man anta att 
läroverk där de tillträdande lektorerna är äldre och har 
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erfarenhet från tidigare qanst i motsvarande ställning är 
eftertraktade läroverk, med hög status och anseende. Bara 
lektorer med god me1itering kunde få anställning där, 
medan de med sämre meriter fick söka sig till andra läro
verk. N ågra av dessa med god meritering var också de som 
fortsatte meritera sig till docent eller i en del fall också 
professor. 

I de följande tabellerna redovisar jag ett urval19 av de 46 
läroverk som ingått i undersökningen. Tabell 1 presenterar 
dessa läroverk rangordnade utifrån ålder på de tillträdande 
lektorerna. 

Tabell 1. Ett urval läroverk i rangordning efter genomsnittlig ålder på 
tillträdande lektorer i modersmålet 

Läroverk 

Vasa (G) 

Norra latin (S) 

N ya elememar 

H elsingborg, Malmö, Östra real (S) 

Halmstad, Kristianstad, Norra real (S) , Strängnäs, 

Uppsala 

Lund 

Gävle, Latin (G) 

Luleå, Karlskrona 

Linköping, Norrköping, Karlstad , Ystad 

Ö rebro, Visby 

Sundsvall , Östersund, Hudiksvall 

Real (G) 

G=Göteborg S=Stockholm 

Genomsnittlig ålder 

48 

45 
44 
43 
42 

41 

40 
39 

38 
37 
36 

34 

Om man ser till materialet som helhet li gger medelvärdets 
spridning för läroverken mellan 29 och 50 år. Genom
snittet för läroverken som grupp ligger på 39 år. Av de 

19 Jag har valt ut de läroverk som bäst exemplifierar resulrarbilden. En fu ll
ständig redovisning konm1er att lämms i ett senare arbete. 
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läroverk som ingår i tabell 1 ligger läroverk från Göteborg 
och Stockholm högst. I gruppen därefter är det syd- och 
mellansvenska provinsstäder som dominerar och samtliga 
universitetsorters läroverk ligger över genomsnittet. 

I tabell 2 presenteras en rangordning utifrån andelen 
tillträdande lektorer vid läroverken som tidigare innehaft 
lektorsrjänst. 

Tabell 2. Ett urval läroverk rangordnade efter andelen lektorer som 
tidigare innehaft lektorstjänst 

Läroverk 

Vasa (G), Norra latin (S) 

Östra real (S) 

Uppsala 

Linköping, Gävle 

H elsingborg, N ya elementar (S) 

Strängnäs 

Halmstad 

N orrköping 

R eal (G), Lund 

Malmö, Latin (G) 

Sundsvall 

Karlstad, Nyköping 

N orra real (S) 

Kristianstad 

Östersund 
Luleå, Örebro, Hudiksvall , Visby, 
Ystad, Karlskrona 

G=Göteborg S=Stockholm 

% 

75 
63 
46 

45 
42 

40 
33 
29 
25 
23 
22 

20 
18 
10 
8 
0 

Av de lektorer som tillträdde tjänst vid NolTa latin i 
Stockholm och Vasa i Göteborg under den undersökta 
perioden hade 75 procent innehaft lektorsrjänst tidigare. 
Genomsnittet för materialet som helhet är att av de till
trädande lektorerna hade 24 procent tidigare innehaft 
tjänst. Vid läroverken i exempelvis Luleå, Örebro och 
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Hudiksvall tillträder uteslutande lektorer som tidigare inte 
innehaft lektorstjänst. I tabell 2 framträder tydligt en upp
delning mellan centrum och periferi, en uppdelning som 
kunde anas i den förra tabellen. Läroverk som ligger i 
Göteborg och Stockholm eller i dess närhet har en högre 
andel med tidigare tjänst. Universitetsorten Uppsala syns 
nu också tydligare i det övre skiktet. Denna iakttagelse 
följ s upp i tabell 3, för vilken läroverkets andel lektorer 
med minst docenttitel ligger till grund för rangordningen. 

Tabell 3 . Ett urval läroverk rangordnade efter andelen lektorer ut
nämnda till docent eller professor 

Läroverk 

Uppsala 

Vasa (G) 

Strängnäs 

Real (G), Lund 

Latin (G) 

Linköping Norra real (S) 

Östersund 

Örebro 

Norra latin (S), Östra real (S) 

Nya elementar (S) 

Luleå 

Helsingborg, Malmö 
Gävle, Halmstad, Hudiksvall, Karlskrona, Karlstad, 
Kristianstad, , Norrköping, Sundsvall, Visby, Ystad 

G=Göteborg S=Stockholm 

% 

46 

37 
30 
25 

23 

18 
17 

3 
12 

11 

10 

8 
0 

Genom denna tabell förändras faktiskt bilden något. 
Uppsala befinner sig i en klar topposition, medan stock
holmsläroverket Norra latin, som i de förra rangordning
arna befunnit sig bland de högsta, flyttats ner. Vasa läro
verk i Göteborg hamnar på andra plats och Strängnäs på 
tredje. Lund återfinns på fj ärde plats. De "landsortsstäder" 
som har docenter eller professorer i kollegiet, förutom 
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Strängnäs, är Linköping, Östersund, Örebro, Luleå och 
H elsingborg. Av de tre storstäderna får Malmö finna sig i 
att ha en relativt låg andel docenter/ professorer bland 
läroverkslektorerna. 

De tre faktorer som använts för att för att försöka finna 
olika attraktions- eller kompetenspoler inom modersmåls
fältet drar som synes åt olika håll. Med de olika faktorerna 
följ er delvis olika rangordningar, något som i sig inte är så 
konstigt och som skall diskuteras senare. I tabell 4 görs ett 
försök att sammanväga de olika faktorerna för att få fram 
en sammanfattande rangordning. 

TabeU 4. Ett urval läroverk ordnade efter rangkorrelation avseende pä 
ålder vid tillträde, andelen lektorer som tidigare innehaft lektorstjänst 
Q!;;h efter andelen l~ktorer utnämnda till docent eUer 12rofessor 

Läroverk Ålder Tidigare D ocent/ Viktning 
tjänst l![Qf 

Vasa (G) 1 1 2 1,33 
Uppsala 6 3 1 3,33 
N orra latin (S) 2 3 9 4,00 
Östra real (S) 5 2 9 5,33 
Strängnäs 6 7 3 5,33 

Nya elementar (S) 4 5 10 6,33 

Linköping 10 4 6 6,67 

Lund 7 10 4 7,00 

H elsingborg 5 6 12 7,67 
Latin (S) 8 11 5 8,00 
Gävle 8 4 14 8,67 
Norra real (S) 6 14 6 8,67 
Halmstad, 6 8 14 9,33 
Real (G) 14 10 4 9,33 
Malmö 5 11 13 9,67 

Norrköping 10 9 14 11,00 

Karlstad 10 13 14 12,33 
Sundsvall 12 12 14 12,67 
Kristianstad 6 19 14 13,00 
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Läroverk ÅJder Tidigare Docent/ Vikcning 
t°än. t rof 

Östersund 12 20 7 13,00 
Luleå 9 22 11 14,00 
Karlskrona 9 22 14 15,00 
Ystad 10 22 14 15,33 
Visby 11 22 14 15,67 
Hudiksvall 12 22 14 16,00 

G=Göteborg S=Stockholm 

Av de tio högst placerade läroverken är två från Göteborg 
(Vasa och Latin), tre från Stockholm. Läroverken i 
Uppsala och Lund finns också med bland dessa, och från 
landsorten återfinns Strängnäs, Linköping och H elsing
borg. Av de följande tio läroverken är ytterligare två från 
Göteborg och Stockholm, fem från mellan- och Syd
sverige och tre från Norrland. 

Utan att driva det hela för lång, går det att tala om några 
tydliga tendenser i materialet. Några av storstadsläro
verken , i första hand Vasa i Göteborg och Norra latin i 
Stockholm, har dragit till sig en större andel sökande med 
tidigare tjänst. De tillträdandes genomsnittliga ålder är 
också högre. Vad avser akademisk meritcring lyckas dessa 
två läroanstalter emellertid inte tävla med Uppsala. De som 
tillträder i Uppsala är dock något yngre och färre har haft 
tjänst tidigare. Dessa skillnader skulle kunna bero på att 
läroverket i Uppsala i högre grad fått tjäna som reträttpost 
för de som efter doktorsdisputation fortsatt att vetenskap
ligt meritera sig till docentnivån utan att inneha en fast 
lektorstjänst. 20 I Göteborg och Stockholm har meritering 
genom innehav av tidigare lektorat spelat en större roll. 
Eventuellt skulle detta kunna tyda på att skilda delar av 

20 Tyvärr går det inte att göra en jämförelse mellan Lund och Uppsala på 
denna punkt, då det privata icke statliga läroverket "Spyken" inre kunnat 
tas med i undersökningen. 
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fältet värderar vetenskaplig respektive pedagogisk men 
tering olika. D et har i en tidigare undersökning fram
kommit att den pedagogiska diskussionen vid Norra latin i 
litteraturämnet har varit livaktig och förnyande, vilket 
skul1e kunna vara ett stöd för denna tankegång.21 

I övrigt tycks den geografiska faktorn vara bestänu11ande 
i så måtto att kompetensen på fältet tenderar att söka sig 
till syd- och mellansvenska städer, gärna tämligen stora 
städer eller städer med anor. Det är faktiskt så att läro
verken i Strängnäs och Linköping sammantaget samlat till 
sig högre kompetens än några av läroverken i Göteborg, 
Stockholm och Lund. Mindre städer, regements- och 
industristäder, geografiskt avlägsna stiftsstäder har haft 
svårare att locka sökande med en god kompetens så som 
den definierats här. De tycks oftast ha fungerat som första 
tjänstgöringsort, vilket å andra sidan kan ha inneburit att 
lärarna haft sin utbildning i färskt minne och kanske därför 
varit mer öppna för nya pedagogiska grepp m.m. 

Avslutning 
D en här uppsatsen har med utgångspunkt bl.a. från ett 
bourdieuskt fältbegrepp diskuterat modersmålsundervis
ningen som ett kulturellt och socialt fält. I syfte att kart
lägga hur fältets positioner i form av lektorstjänster grup
perar sig med avseende på den geografiska spridningen och 
fördelningen av kompetens i form av pedagogisk erfaren
het och akademisk status har lektorstillsättningarna i 
modersmålet vid 40 svenska läroverk 1900-1965 granskats. 
Vad som tagits upp här är framför allt hur pedagogisk och 
akademisk kompetens fördelat sig på läroverken. En 
naturlig fortsättning är att undersöka individernas rörelser 

21 Martinsson 1996. 
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på fältet mer i detalj. Vilka flyttningsmönster förekommer? 
Vilka har flyttat och hur har man rört sig? Går det att finna 
olika typer av lärare med avseende på dessa ting? Möjligen 
går det att urskilja å ena sidan de som ständigt rör sig för 
att komma till de delar av fältet där man få r makt och in
flytande över fältets professionella diskussion och å den 
andra de som väljer att stanna vid sitt första läroverk, 
förande en mer stillasittande tillvaro. 





))Dieselbögar)) och )) Puderluder)) 

- gymnasieskolan som distinktions
skapande praktik 

GUNILLA PETERSSON 

MARIA SUNDKVIST 

Blodiga grishuvud från Scan och hemsnickrade likkistor tillhör forn
tiden när Atterbomskolan och Dalenskolan bjuder på overtyren (sic) 
rill det årliga rugbyslaget i S-stads sporthall. Nej, nu är det inhyrd laser 
och 15 000 watt minst som gäller fö r att vinna intåget. Och regerande 
dubbla mästarna Dalenskolan hade som vanligt inte sparat på varken 
krut eller slantar när nivån lades direkt med Queens "We are the 
champions" medan de två mest åtråvärda bucklorna i stan hissades ned 
från taket till två segervissa coacher. Nykomponerad Dalensång för
sämrade inget och det blev märkbarc tyst på "puderludersidan", var 
kampen redan över ... ? Teknik är ingen stor gren på Atterbomskolan 
som bekant, som vanligt tog det en evighet innan man fibblat färdigt i 
mörkret och se vi flyttades tillbaka tio år i tiden när Atterbomskolan 
bjöd på klädsamt lågbudgetintåg. Med Fantomenmasker, svarta släng
kappor och en kvartett bödlar med kåpor drogs det svarta skåpet in 
som fick hela läktaren att lyfta när en stackars Dalendocka dinglade i 

sin galge, "dieselbögarna" hade fatt sitt. 1 

En decembereftermiddag varje år möts två gymnasieskolor 
i en mindre svensk stad i en rugbymatch - skola mot skola, 
"puderluder" mot "dieselbögar". Matchen, eller rättare 
sagt matcherna för det är faktiskt två, spelas mellan väl
tränade damlag och herrlag från respektive skola. Rugbyn 
är något som tas på allvar av eleverna, samtidigt som den 
inte bara är ett sportevenemang utan också en styrke-

Citatet är hämtat från en lokaltidning hösten 1995 och är ordagrant 
återgivet förurom namnen p;i skolorna och staden. 
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demonstration och en rituell förnedring av motståndarna . 
Som framgår av cita tet ovan , vilket är en del av ett referat 
ur en lokaltidning, är det lika mycket show som rugby
spelande och de " intåg" , eller uppvisningar av lagen, som 
beskrivs fungerar som en match i matchen. Intågen har 
dessutom i sig en rituell avslutning. Gymnasisterna på den 
skola vars lag visar upp sig, reser sig, lyfter armarna framåt, 
uppåt och i takt med armrörelsen skriker de öknamnet för 
den andra skolans elever - "puderluder, puderluder, 
puderluder" . . 

Rugbymatchen och de till den hörande uppvisningarna 
kan givetvis tolkas på olika sätt. Till exempel far de en 
reporter från den konkurrerande ortstidningen att karak
tärisera evenemanget som " SM i hat" , med en "stämning 
som förde tankarna till krig snarare än sport". För gym
nasieeleverna på läktarna är rugbyn "årets höjdpunkt", 
men samtidigt ingenting annat än ett "jippo" och en "kul 
grej". Rugbyspelarna menar att det är en "ära" att vara 
med i rugbylagen, och matchdagen är en dag då man är 
"hjälte" , " man äger jorden" . Men det är som sagt vad bara 
en dag på året. Rivaliteten mellan skolorna finns dock kvar 
även utanför rygbyplanen och öknamnen har i ungdomar
nas vardag en funktion som går bortom matchen och 
kampen m ellan skolorna. Epiteten "dieselbögar" och 
"puderluder" blir, som vi kommer att visa, begrepp som 
strukturerar gymnasisternas sätt att uppfatta sig själva och 
att förhålla sig till andra. D et är om detta som det här bi
draget handlar. Dess syfte är att belysa hur till synes 
stereotypa och vaga kategorier blir utgångspunkter i ung
domarnas identitetsskapande. Men artikeln handlar också 
om hur gymnasieskolans rumsliga och organisatoriska 
gränser görs till symboliska och hur de därigenom bidrar 
till att fo rmera sociala identiteter och distinktioner. Be
greppet symboliska gränser, som vi har hämtat från 
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Lamont (1992), avser de konceptuella distinktioner utifrån 
vilka vi skapar kategorier av individer, praktiker och 
objekt, men också tid och rum. De symboliska gränserna 
kan sedan ses i relation till mer objektiva gränser, så som 
ekonomiska, sociala och rumsliga skillnader. 

I den studie som ligger till grund för bidraget intervjua
des arton gymnasieelever från de båda skolorna, nio från 
vardera skola, tio kvinnor och åtta män. Samtliga inter
vj uade var vid undersökningen aktiva i skolornas e1ev
kårssektioner. Det var det som låg till grund för urvalet av 
elever. Tio av dem, fem från varje skola, var till exempel 
med i rugbylagen.2 De intervjuade ungdomarna var rela
tivt väl fördelade mellan gymnasiets olika årskurser, men 
nästa alla, sexton stycken, gick på de studieförberedande 
progranu11en. En ytterligare faktor som kan vara intressant 
i sammanhanget är klasstillhörighet. Med utgångspunkt i 
en klassificering av föräldrarnas yrke och utbildning har 
ungdomarna en relativt heterogen klassbakgrund, dock 
med en övervikt mot arbetarklass och lägre medelklass. 
Hela tretton ungdomar har klassificerats inom dessa kate
gorier medan endast två kan betecknas som tillhörande 
den övre medelklassen.3 

2 Intervjuerna igår i ett större projekt om gymnasieelevers fritidsaktiviteter 
inom gymnasieskolan. Undersökningen, med närmare beskrivning av 
metodfrågor, finns redovisad i rapporten De slutnn sällskapens skola? 
Gymnasisters fri tidsaktivitetcr i skolan (Petersson, 1998). Övriga rapporter 
inom projektet är Petersson & Sundkvist (1996) och Sundkvist (1998). 

3 Kbssbcstämningen har gjorts med hänsyn tagen till båda föräldrarnas 
yrkesverksamhet och utbildningsbakgrund i kategorierna arbetarklass, 
Eigre medelklass, medelklass och övre medelklass. För en vidare be
skrivning se Pctersson ( 1998). 
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Skolorna och eleverna 
D e bägge gymnasieskolorna ligger i en sydsvensk stad med 
ca 60 000 invånare. Skolorna är ungefär lika stora vad det 
gäller elevantal, ca 800 elever var. Men där upphör lik
heterna. " Puderluderskolan", som vi här kallar Atterbom
skolan, är inrymd i den gamla läroverksbyggnaden som 
uppfördes på 1930-talet. Den nyklassicistiska byggnaden 
har en mycket central placering i staden. Med sin nyreno
verade, pärlvita, fyra våningar höga fasad hamnar den i 
blick!anget för alla som tar sig in till, eller ut från, innersta
dens affärscentrum. På skolan finns numera endast två 
gymnasieprogram, samhällsvetenskapliga programmet och 
handels- och administrationsprogra1mnet. Flertalet av sko
lans elever, ca 70 procent, går på samhällsprogrammet. 
Bland eleverna är det en liten övervikt av kvinnor, drygt 
60 procent är kvinnor4. Dessutom kan nämnas att det i 
egentlig mening endast är det samhällsvetenskapliga pro
grammets elever som har undervisning på Atterbomskolan. 
Handels- och administrationsprogrammet har nämligen all 
undervisning förlag till en annan skolbyggnad en halv 
kilometer från huvudbyggnaden. 

Dieselbögamas skola, som vi här kallar Dalenskolan, var 
tidigare tekniskt gymnasium. Den tekniska profilen är 
fortfarande stark på skolan. H är finns alla yrkesförbcre
dande tekniska utbildningar samt det naturvetenskapliga 
programmet och sedan några år tillbaka även mediapro
grammet. Av skolans elever går knappt 40 procent på sko
lans studieförberedande program, det vill säga det natur
vetenskapliga programmet. Även könsfördelningen är här 
annorlunda än på Atterbomskolan, endast två procent av 
eleverna är kvinnor. 5 En ytterligare skillnad mellan sko-

4 Siffrorna hänför sig till år 1995 och är hämtade från skolkatalogen. 
5 1995 :irs skolkatalog. 
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lorna är lokalerna och det geografiska läget. Dalenskolan 
består av sarnmanbyggda, två våningar höga, huskroppar i 
rött tegel vilka uppfördes i slutet på 1950-talet. Från 
stadens centrum tar det inte mer än 15 minuter att prome
nera till Dalenskolan. Men det är en liten stad, och man 
kan lika gärna säga att skolan ligger precis på gränsen till 
det som förr var stadens industriområde.6 På industriområ
det finns också undervisningslokalerna för vissa program 
som industriprogrammet. Även inom skolan är program
men avskilda på så sätt att naturvetenskapliga programmet 
har sin undervisning i en del av skolbyggnaden - den del 
där bland annat rektorsexpeditionen och elevkåren är pla
cerade. 

De skillnader mellan skolorna som redovisas ovan är 
bara ett urval av olikheter och säkert skulle många fler 
kunna urskiljas. Emellertid framstår just dessa skillnader 
som betydelsefulla i gymnasisternas föreställningsvärld. Den 
manliga dominansen på Dalenskolan ger ungdomarna en 
grund för uttrycket "diesel bögar" , medan epitetet 
"puderluder" anses sammanhänga med att det finns fler 
kvinnor än män på Atterbomskolan. Till och med loka
lerna, vilka för en utomstående betraktare kan synas ovik
tiga, blir för ungdomarna själva en signifikant markör. 
Något som förstärker och ger etiketterna innehåll. Nedan 
följer en redogörelse för ungdomarnas sätt att beskriva 
skolorna och de elever som går där. Vi börjar med gymna
sisterna på Atterbomskolan. 

6 I staden finns ytterligare en kommunal gymnasieskola. Denna byggdes i 
början av 1990-raler och är granne med Dalenskolan. I den nya gym
nasieskolan finns de övriga gynmasieprogrammen. Skolan har ingen egen 
rugbytradition och dess . elever har inte heller förärats något öknanm. 
Skolan ingår därför inte i den här presenterade undersökningen. 
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dom kallar oss för snobbar" 

Här är det ju så himla ljust allting och vi har ju stora fönster och det, 
dom har ju liksom mörka gångar, vi har ju varit där nån gång och 
hälsat på och sådär, men liksom det är riktigt fint här om man säger 
mo t [Dalenskolan) då, det luktar så illa, men dom har ju såna här 
jobb, dom jobbar ju så mycket om man säger bygg, så det luktar alltid 

svett och äckligt så det är verkligen stor skillnad, men det är ju inte så 
konstigt att do m kallar oss för snobbar då när vi har det så himla fint 
här liksom ... (kvinna, Atterbornskolan) 

Skolornas lokaler är som framgår av citatet ovan inte 
oväsentliga i sammanhanget. Interiörer såväl som exteriö
rer, fönster såväl som korridorer, blir för vissa gymnasister 
egenskaper som i en överförd bemärkelse bidrar till skol
identiteten. Dalenskolan beskrivs som "mörk", "skitig" 
och "äcklig" medan Atterbomskolan är "ljus" och "fin". 
Dock är det inte enbart Dalenskolans mörka lokaler som 
bidrar till äckligheten. Den typ av undervisning som be
drivs i skolan tycks också spela en roll, kroppsarbete och 
svettlukt blir attribut som ställs i motsats till renheten och 
ljuset på den egna skolan. För den gymnasieelev som cite
ras ovan far de " fina" lokalerna dessutom förklara den 
snobbstämpel som hon menar att Daleneleverna tillskriver 
Atterbomskolan. 

Atterbomelevernas svar på snobbstämpeln är att kalla 
Dalenskolan för "dräggs kola". Till denna etikett tycks 
även Dalenelevernas klädsel och fritidsaktiviteter, tillsam
mans med den manliga dominansen på skolan, ses som 
förklaringar. "Killar" sägs skapa en annan stämning. 
"Killarna" på Dalenskolan är dessutom klädda i "skitiga 
jeans" och de har "oljefläckar överallt". En av de inter
vjuade ger en beskrivning av eleverna på skolan som refe
rerar till både "drägg" och "dieselbögar". 
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Det är ju mycket killar som går där och dom utmärker sig ganska 
mycket, dom som går där, för dom kör runt med EPA-traktorer och 
dom mekar ganska mycket, slicna jeans och vit T-shirt. Men sen har 
dom ju naturare där också och dom är väl mer som samhällsvetare, 
men dom stämmer inte riktigt in med resten av [Dalenskolan]. 
(Kvinna, Atterbomskolan) 

D en typiske Dal enaren, eller "dieselbögen", är således en 
man som går en yrkesförberedande teknisk utbildning. 
Han går klädd i slitna, oljefläckade j eans och på fritiden, 
när han inte "mekar", kör han runt med EPA-traktorn . 

N är de intervj uade på Atterbornskolan skall beskriva den 
egna skolans elever framställs en helt annan bild . Förutom 
att skolan sägs vara "finast" karaktäriseras även eleverna 
som "fina". På Atterbomskolan går det till exempel 
" många fina flickor med mycket puder", samtidigt som 
"många killar" har "kavaj" i skolan. D e beskriver också sin 
egen skola som "den mest engagerade skolan", e tt för
hållande som anses ha att göra med de gymnasieprogram 
som finns på skolan. De som går samhällsvetenskapliga 
programmet sägs vara "folk som vill förändra någonting i 
samhället och som är intresserade av samhället". 

I gymnasisternas beskrivningar framstår det också som att 
detta med utbildningarnas inriktninga r är den m est grund
läggande skillnaden mellan skolorna, och att det är denna 
som i hög grad färga r de kategorier som används för att 
karaktärisera eleverna. För ungdomarna finns det en tydlig 
hierarki mellan olika gymnasieprogram och framförallt en 
klar skiljelinje mellan studieförberedande- och yrkesför
beredande utbildningar. Bland annat talar de om "högre" 
och "lägre" utbildningar. D eras eget program, det sam
hällsvetenskapliga, är i deras ögon ett "högre" program, 
medan de yrkesförberedande, i synnerhet de tekniska 
sådana, tillhör de lägre programmen. 

Hierarkin mellan utbildningarna blir för gymnasisterna 
också en form av social hierarki med referenser till sam-
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hället och sociala skillnader. De som går på Atterbom
skolan anses vara de som "satsar högst". Atterbomeleverna 
sägs också ha en annan social bakgrund än eleverna på den 
andra skolan. "Dom som kommer från välordnade famil
j er, eller bra familj er, majoriteten av dom hamnar på" 
Atterbomskolan, framhåller en av kvinnorna. Även poli
tiska distinktioner blir för vissa intervjuade relevanta i detta 
sammanhang. Atterbomskolan karaktäriseras som "lite mer 
till höger" och ställs i relation till Dalenskolan som en 
,, arbetarskola". Även om ingen av de intervjuade explicit 
hänvisar till social klass är det tydligt att skillnaderna mellan 
skolorna ses som en fråga om social stratifikation. Förutom 
hänvisningar till "lägre linjer" och "arbetarskola", karaktä
riseras D alenskolan som en skola där "knegarna" går och 
där man inte tar sin " utbildning på allvar". 

Men på D alenskolan finns också, med gymnasisternas 
mått mätt, en "högre linj e", det naturvetenskapliga pro
grammet. Ett program vars elever, enligt de intervjuade på 
Atterbomskolan, är annorlunda än resten av eleverna på 
Dalenskolan. D e är inga riktiga "diesel bögar" utan " mer 
som samhällsvetare". En av de intervjuade menar också att 
man skulle skapa en bättre skola om de "högre" linjerna 
inte var uppdelade m ellan olika skolor . 

... o m man skulle göra en idealskola så tror jag faktiskt att man skulle 
slå ihop samhäll, natur och teknis på en skola och sätta dom, jag vet 
inte om man ska säga så här men går man en sån här linje då tycker 
man, dom lägre linjerna då och sätta dom på en. På [Dalenskolan] har 
dom ju fo rdon och så där och dom känns inte riktigt inne. (man, 
Atterbomskolan) 

D en man som citeras ovan är en av dem som skilj er 
m ellan olika utbildningar genom distinktionen "högre" 
och "lägre" gynmasieprogram. En intressant aspekt i hans 
uttalande är att han samtidigt försöker att distansera sig från 
sin egen klassificering och i viss mån förklara den genom 
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att hänvisa till den utbildning han själv går. Liknande för
mildranden och reflektioner över egna uppfattningar görs 
av flera intervjuade, både vad gäller skillnaden mellan 
skolorna och mellan olika utbildningar. De hänvisar till att 
deras framställningar bygger på "rykten" och "fördomar", 
eller poängterar att de lyfter fram en "allmän attityd". Så 
framhåller ungdomarna också att deras egen uppskattning 
av Atterbomskolan beror på att de själva är elever där, 
Dalenskolans elever antas nästan självklart ha en annan 
uppfattning. 

" .. . så kallar dom oss för dieselbögar" 

"Snobbar" och "drägg'', "puderluder och dieselbögar" är 
etiketter som används även av eleverna på Dalenskolan. 
M en liksom de intervjuade på Atterbomskolan utvecklar 
inte heller de innerbörden i etiketterna för den egna sko
lan. Att de kallas "dieselbögar" avfärdas med hänvisningar 
till att "fordons- och industri-" programmen finns på sko
lan. Om "snobbarna" talar de däremot mycket och gärna, 
samtidigt som de är betydligt mer språksamma än eleverna 
på Atterbomskolan när det gäller att beskriva varför elever 
kallas "puderluder". För de intervjuade på Dalenskolan . 
tycks dessutom de bägge etiketterna flyta samman, eller i 
vart fall referera till vissa överlappande egenskaper. 
"Puderludren" är tjejer 

... så har dom långt ljust hår, eller långt i alla fall, och sminkar sig och 
så kallar dom oss fo r dieselbögar, raggare som kör Volvo och så, det är 
ju ryktet i alla fa ll, men vad jag har !att fram är att [Atterbomskolan] 
ska vara lite fisförnäma ... (man, Dalenskolan) 

"Puderludren" sminkar sig, men detta är inte det enda om 
ens huvudsakliga kriteriet för de intervjuade. Atter
bomarna är också "lite fisförnäma" och etiketten synes 
således implicera snobbigheten. På Atterbomskolan anses 
det vara utseendet och klädstilen som är det viktigaste . 
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Förutom att de är "uppsminkade" köper "puderludren", 
också "dom finaste och modernaste kläderna" och de 
handlar i "dyra boutiquer" . Till och med skolans rugbylag 
sägs vara klätt i märkeskläder, "Peak Perfomance, det säger 
ju en del" kommenterar en av de intervjuade. I skarp 
kontrast till den märkes- och modediktatur som framställs 
gäUa på Atterbomskolan, beskrivs stämningen och kläd
stilen på den egna skolan. 

Jag menar kommer man i sina mjukisbrallor här så är det ingen som 
bryr sig men skulle man komma i fel sorts jeans på (Atterbomskolan] 
så är det lika med död (man, Dalenskolan). 

På Dalenskolan "kvittar" det vad man har på sig, där far 
man enligt gymnasisterna vara lite annorlunda. H är är det 
mer "humanism", och man är "mer jordnära", "mer fri
modig" och "vågar skämta med sig själv". Ett exempel 
som ungdomarna lyfter fram är skillnaden mellan de båda 
skolornas fester. På de fester som anordnas av Atterbom
skolan skall man helst vara "uppsminkad" och "jättefint 
klädd" och skulle man råka stöta till någon är det " iskalla 
blicken ". På "våra fester", säger en av de intervjuade, där 
är vi utklädda eller har byggoverall eller nånting" . U ng
domarna talar också om Dalenandan , vilken sägs gå ut på 
att "man ska vara stolt över skolan' ', men det viktigaste är 
att "alla ska trivas". En annan aspekt som lyfts fram i sam
band med diskussioner kring skolandan är skillnaden mel
lan skolornas lokaler. Även gymnasisterna på D alenskolan 
anser att Atterbomskolan är den "finaste" skolan. M en de 
håller ändå fram sin egen skola. D et "är kanske inte [en] så 
fin skola, men den är mycket roligare att gå på", säger en 
av de intervjuade. 

D et finns vissa gränser för vad man bör och inte bör 
göra även på Dalenskolan. Man "bör" till exempel inte 
"springa in på toa och sminka sig varenda sekund". M en 
på skolan finns, i och m.ed inlemmandet av mediapro-



"DIESELBÖGAR" OCH "PUDERLUDER" 409 

grammet, en del elever som enligt de intervj uade tycks 
överskrida dessa gränser. "Tjejerna" på mediaprogram.met 
"sminkar sig", "färgar håret" och klär sig i "fantasifulla 
kläder". Kort sagt de visar upp en kvinnlighet som inte 
hör hemma på Dalenskolan. Vissa av de intervjuade ut
trycker sig uppskattande om detta nya inslag i skolmiljön, 
medan andra är mer negativa. Mediaprogrammets elever 
har nämligen medfört att "tjejerna" blivit fler på skolan 
och de har därmed, enligt vissa, bidragit till att skolandan 
försämrats. " Killar håller ihop mer än tjejer'', förklarar en 
av de intervjuade männen. 

Precis som på Atterbomskolan finns på Dalenskolan en 
rangordning av olika gymnasieutbildningar. "Egentligen 
tycker man att dom som går verkstad eller industri, dom är 
ju lägst ner på skalan om man säger", menar en av de 
intervj uade. Hierarkin märks också då de intervjuade hän
visar till eleverna på industri- och fordonsprogrammen 
som "drägg" och "dieselbögar". D et är "killarna på for
donsprogrammet" som går i "overall" och det är de som är 
"illa klädda" på skolan. En av de intervjuade menar också 
att det "kanske" är en "klasskillnad" man ser mellan pro
grammen.7 Liksom "samhällsvetarna" anser "natur vetarna" 
således att deras egen linje är högre än de andra, och fö r 
vissa kanske till och med "högre" än samhällsvetenskapliga 
programmet . 

. ... på det stora hela så är det i och med att här är det ju mest natur 
och teknis så är det j u skillnad, här är det ju mest dom som är lite am
bitiösa som orkar och (Atterbomskolan] dom har ju samhälle och där 
gå j u dom som inte vet vad dom ska göra så det är v~i l lite slappt kan
ske, fast i och för sig så är det väl på [Dalenskolan] med, men det är ju 
det att natur och teknis har tagit hand om så mycket på (Dalenskolan) 
... (man, Dalenskolan) 

7 Tilläggas kan att ingen av de två ungdomar i undersökningsgruppen som 
går yrkesförberedande p.rogram talade om utbildningarna i termer av 
högre och lägre. 
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Med en Dalenskoleelevs ögon är det således inte samhälls
engagemanget som kännetecknar Atterbomskolans "sam
hällsvetare", utan snarare det att de inte vet vad de skall 
göra och att programmet är "slappare" än det natur
vetenskapliga . Det är också intressant att notera hur 
Dalenskolan här inte blir en skola som karaktäriseras av de 
yrkesförberedande utbildningarna. Det är "m est natur och 
teknis" på skolan, säger mannen, och det är eleverna på 
dessa program som har "tagit hand om" saker och ting på 
skolan. Precis som Atterbomskolan framställdes vara 
"samhällsvetarnas" skola blir också Dalenskolan en skola 
som tillhör eleverna på det studieförberedande program
met. 

Utbildning och social identitet 
Kategorierna "dieselbögar" och "puderluder" är som 
framgår ovan inte endast en form av nedsättande etiketter 
som används för att förolämpa eleverna på den andra sko
lan vid rugbymatchen. D e fungerar också som ett slags 
stereotypa kategorier för eleverna på respektive skola, 
samtidigt som de m arkerar status i form av genus och 
social klass i skolmilj ön. 

Även om etiketterna, "dieselbögar" och "puderl uder" , 
"snobbar" och " drägg", i sig är unika för staden, är det 
troligt att det finns liknande distinktioner såväl inom andra 
delar i skolsystemet som i andra typer av organisationer. 
Formerandet av kollektiva identiteter kan således ses som 
essenti ell del i skolan som socialt system, vilken enligt vissa 
forskare blir allt viktigare ju högre upp i skolsystemet man 
kommer (Merten, 1996). Samtidigt finns det andledning 
att betrakta skolan som något annat än en neutral arena för 
produktionen av kollektiva identiteter och statuskategorier 
(Connell, 1989; H aywood & Mac an Ghaill, 1996). I detta 
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blir det inte rninst viktigt att uppmärksamma en faktor som 
oftast förbigås i den sociala analysen , nämligen de rumsliga 
och spatiala gränserna inom skolan och den symboliska 
betydelse som dessa tillskrivs (Shilling, 1991). D et intres
santa blir därmed att analysera vad som signaleras genom 
etiketterna, samt med hjälp av vilka symboliska gränsdrag
ningar som kategorierna formeras och hur detta sker i 
relation till skolans organisering. 

De två skällsorden avslöjar fl era saker. För det första an
vänder gymnasisterna etiketter som utgör relativt veder
tagna lågstatuskategorier. Bög och luder signalerar låga 
positioner i hierarkin. Den homosexuella mannen har, 
liksom den prostituerade kvinnan , en låg social status som 
gymnasisterna använder i sitt ordkrig med den andra sko
lan. Att det är just de sexuellt signifikanta epiteten bög och 
luder som används av ungdomarna torde inte vara en till
fallighet. Anspelningar på sexualitet, och i synnerhet en 
sexualitet som avviker från den heterosexuella normen, 
kan ses fylla en funktion som både humor och föröd
mjukelse Ufr. Haywood & Mac an Ghaill, 1996; Kehily & 

Nayak, 1997). Med begreppen "dieselbög" och "puder
luder" signaleras dessutom en sexuali tet vars objekt int'.'! är 
individer utan snarare ting. Men det är inte vilka ting som 
helst utan puder och diesel, vilka i sig kan ses som mycket 
könsspecifika attribut. "Puderludrets" sminkning och långa 
ljusa hår blir symboler för en form av kvinnlighet, medan 
EPA-traktorn, mekandet, oljefläckarna och svettlukten far 
symbolisera en typ av manlighet. 

Vi far heller inte glömm a bort de rumsliga gränserna och 
det symbolvärde som gymnasisterna tillskriver skolornas 
lokaler. För att beskriva " dieselbögen" väljer eleverna att 
ta fram den utbildning på den andra skolan som har lägst 
status. "Dieselbögen" går inte på det naturvetenskapliga 
programmet utan på fordonsprogrammet. D et är han som 
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"jobbar" i de illaluktande och mörka gångarna på Dalen
skolan, medan "puderludret" trippar fram i den ljusa och 
fina Atterbomskolan . Eller, och kanske troligare, håller 
hon till i lokalerna som ligger en halv kilometer bort från 
läroverksbyggnaden. Hon, liksom dieselbögen går en 
yrkesförberedande utbildning, en "lägre linje". Båda eti
ketterna blir på så sätt också en form av genus- och klass
identiteter. 

I samband m ed social klass är det emellertid på sin plats 
att uppmärksamma de kommunikativa strategier som ung
domarna använder för att mildra det pejorativa innehållet i 
sitt tal om "bra familj er" och "lägre linjer". D e inleder sina 
uttalanden m ed en form av avståndstaganden. Till exempel 
använder de uttryck som " man skall väl inte säga såhär" 
och de poängterar att det är fråga om " fördomar", för att 
på så sätt distanseras sig från de egna uttalandena. D eras 
verbala strategier kan tolkas som ett sätt att personligen ta 
avstånd från ett innehåll som de uppfattar som mindre 
politiskt korrekt, for att därigenom undvika att själva be
traktas negativt, till exempel som fördomsfulla (Potter & 

W etherell, 1987) . Trots de distanseringar som ungdomarna 
använder återkonuner grä nsdragningen mellan "högre" 
och "lägre" program i så många intervjuer att den måste 
betraktas som väl förankrad i gymnasiekulturen . 

På liknande sätt förhåller sig de intervjuade också med 
en viss distans till epiteten "puderluder" och "dieselbögar" 
och etiketterna framstår på så sätt som stereotyper i mer än 
ett avseende. Det finns dels en begränsad repertoar fö r att 
beskriva de karakteristika som utmärker "puderludren" , 
dels synes etiketten inte vara tillämpbar på enskilda indivi
der. Flickvännen på Atterbomskolan är varken "snobb" 
eller "puderluder" , på samma sätt som pojkvännen på 
Dalenskolan inte tillhör " dräggen" eller "dieselbögarna" -
även om han går på fordonsprogrammet. Begreppen tycks 
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därmed aldrig bli något annat än kollektiva och generali
serande kategorier. 

Det är heller aldrig vi "puderluder" , eller vi "diesel
bögar" som lyfts fram i intervjuerna , utan epiteten refe
rerar alltid till ett kollektivt "dom". Kategorierna synes på 
så sätt fungera mer som ett slags stereotyper för de andra. 
De blir genus- och klassidentiteter gentemot vilka ung
domarna själva förhåller sig och gentemot vilka de defini
erar sig själva negativt, det vill att etiketterna tar represen
tera något de själva inte är Ufr. Edley & Wetherell, 1996). 
Så definieras till exempel "dieselbögarna" av precis det 
som de intervjuade sj älva inte är, såväl av eleverna på 
Dalenskolan som av dem på Atterbomskolan. De inter
vjuade männen på Dalenskolan definierar sig själva i mot
sats till snobbigheten och modefixeringen på Atterbom
skolan, likväl som till "fordonskillarnas" dåliga klädsel. 
Medan "puderludret" blir den sociala identitet som kvinn
liga elever på Atterbomskolan refererar till då de beskriver 
sig själva med att de " inte står framför spegeln och sminkar 
[sig] i tre timmar varje dag" och kallar detta för ett 
"pojkdrag". 

När ungdomarna talar om vi är det istället en annan 
social identitet som presenteras, det är "vi" på det sam
hällsvetenskapliga och "vi" på det naturvetenskapliga pro
grammet. Också denna identitet definieras relationellt 
genom de skillnader som urskiljs mellan de studieförbe
redande utbildningarna och i förhållande till de yrkesför
beredandc programmen. På "natur" är det minsann inte 
"slappt" och där går de som är "ambitiösa" och som vet 
vad de vill göra. Samhällsvetarna å andra sidan är de "mest 
engagerade" och de som "satsar högst". Båda utbildning
arna är "högre" program, där eleverna tar sina studier "på 
allvar". Således återkommer här samma gränsdragningar 
som ligger till grund for de pejorativa kategoriseringarna , 
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nämligen åtskillnaden och hierarkin mellan studie- och 
yrkesförberedande utbildningar. "Naturare" och "sam
hällsvetare" framstår som högstatuskategorier i skolkul
turen. D e blir kollektiva identiteter som definieras i 
motsats till de nedsättande lågsta tuskategorierna. D et är 
kanske därför inte förvånande att studierna på de två pro
gram.men dessutom blir en klassmarkör fö r gymnasisterna. 
Varken "naturaren" eller "samhällsvetaren" är någon 
"knegare" och de kommer från "bra familj er" . Genom 
dessa symboliska gränsdragningar producerar ungdomarna 
en klassidentitet som har mycket lite att göra med den 
klassificering som en samhällsvetenskaplig forskare skulle 
göra av de deras sociala bakgrund. Oavsett om far är bygg
nadsarbetare, mor vårdbiträde och pojkvännen går på for
donsprogranun et, så är man själv, som elev på gymnasiets 
samhällsvetenskapliga program, ingen "knegare". 
Som en avslutande konklusion vill vi parafrasera Marx: 
gymnasisterna skapar själva sina statuskategorier, men de 
skapar dem inte efter eget gottfinnande.8 De kollektiva 
identiteter som konstrueras formeras i relation till de orga
nisatoriska gränser och den hierarkisering av olika typer av 
kunskaper som gäller i skolan. Eller annorlunda uttryckt, 
eleverna reproducerar en m er än hundraårig tradition där 
män , kvinnor och social klasser skilts åt. D e för vidare den 
alltjämt gällande åtskillnaden m ellan yrkesutbildning och 
förberedelser för akademiska studier. D en gamla yrkes
skolan förblir en yrkesskola, trots att den idag har blivit en 
del av gymnasieskolan. Atterbomskolan fortsätter att vara 
gymnasiet i staden . 

8 Se Marx , 1972, s. 33. 
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Hälsa, neo-liberalism och 
multidisciplinaritet 

- hälsofrämjandet som ett nutida exempel på 
en stilart i konsten att styra 

KENNETH PETERSSON 

Inledning 
Under senare decennier har vi kunnat bevittna hur en ny 
inställning till hälsa börjat göra sig gällande. Inom såväl den 
svenska som den internationella hälsosektorn har detta 
kommit att innebära ett visst rekonstruktionsarbete och i 
många avseenden också ett "avståndstagande" från gängse 
medicinskt förankrade föreställningar om hälsa och ohälsa. 
Detta försök till kursändring vad beträffar hälsodiskursen 
och hälsoarbetet har även fåt t sanktioner i form av poli
tiska anvisningar och dekret. Det mest kända härvidlag. 
torde vara det som går under beteckningen Ottawa- mani
festet, ett manifest som i stora drag bygger på ett antal 
principer som av Världshälsoorganisationens medlems
länder slogs fast 1984. Kännetecknande för manifestet är 
dess skarpa prioritering av det så kallade hälsofrämjande 
arbetet, vilket i princip innebär en kraftig utvidgning av 
hälsobegreppet och en expansion av själva domänen för 
det praktiska arbetet. I första rummet skall inte denna ny
satsning rikta sig till, "enskilda människor som löper risk 
att drabbas av vissa sj ukdomar"1, utan till befolkningen i 

l Eklund & Pettersson (1987) , s. 2. 
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dess helhet. Vidare skall befolkningen i större utsträckning 
aktiveras att medverka i hälsoarbetet och själva opera
tionsfåltet för hälsofrämjandet skall utvidgas genom att 
eftersträva en kombination av "många olika men komp
letterande metoder och sätt att nå resultat som t.ex. kom
munikation, utbildning, lagstiftning, skatteåtgärder, orga
nisatoriska reformer, samhällsutveckling och spontana 
lokala aktiviteter mot hälsorisker. "2 

Sedan konstitutionen av Ottawa-manifestet har en 
mängd olika vetenskapligt grundade projekt av både pro
fessionell och lekmannamässig art lanserats runt om i 
Europa. En gemensam nämnare för dessa projekt kan sägas 
vara att de, å ena sidan, på ett eller annat sätt närmar sig 
hållpunkterna för WHO:s hälsopolitiska strategi och, å 
andra sidan, eftersträvar att lansera sig själva såsom varande 
nydanande. Den senare aspekten hänger naturligtvis sam
man med de kraftansträngningar som görs i dagsläget för 
att försöka bryta sig loss från den tankefigur som präglar 
den gängse institutionaliserade formen av hälso- och sjuk
vård. Den "hälsofrämjande rörelsen" ser sig själv i det sam
manhanget som en utmanare till traditionen, ja i själva 
verket som något annat, medan målet och resultatet histo
riskt sett är detsamma, nämligen hälsa och förhoppningar 
om bättre och effektivare hushållning av befolkningens 
och samhällets resurser. 

En annan gemensam nämnare som löper tvärs igenom 
snart sagt varje hälsofrämjande projekt är strävan att akti
vera den enskilde individen till att förmå bära ett allt större 
ansvar för sin egen hälsa och välfärd. D et ansvar som tidi
gare kunde läggas på samhället blir allt m er ett individua
liserat ansvar. Detta krav är emellertid inget unikt för 
hälsofrämjandet, en motsvarande individualiseringspolitik 

2 lbid. 
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återfinns i olika utformning inom andra_ sa mhällssektorer, t. 

ex inom socialvård, arbetsmarknads/ arbetslöshetspolitik, 
inom utbildningssektorn, inom socialförsäkringssystemet, 
kriminalvård osv. O mdefinitionen av hälsan kan därför 
sägas hänga samman med förändringar av samhällslivet i 
stort, av hur vi ser på nuvarande problem och vilka lös
ningar vi anvisar på dessa. De nysatsningar och omvand
lingar som är förknippade med hälsofrämjandet återspeglar 
sålunda inte enbart interna professionella krav på föränd
ringar av hälsoarbetet, utan är också länkade till den poli
tiska ordning som i dag iscensätter sig som en specifik form 
av rationalitet för styrning av mänskliga beteenden och 
attityder. Både i den inhemska och internationella littera
turen på ·det hälsofrämjande området hopar sig utsagorna 
kring nödvändigheten att omdefinera och rekonstruera 
sinnebilden och föreställn ingen om hälsa. Ett av skälen 
som anges härför är den hälsokris som allt tydligare tecknar 
sig i horisonten inför ett nytt sekel. För att lösa denna kris 
och för att kunna slå in på en kursändring måste en för
ändring till i fråga om mänskliga attityder och beteenden. 
Så lyder i huvudsak argumenten. Det betyder att det nu är 
dags att efterlysa ett annorlunda vårdsubjekt, en annor
lunda människobild än den som lanserats inom det medi
cinska fältet. Syftet med denna artikel är att försöka illust
rera på vilket sätt, och på vilka villkor, ett sådant subjekt 
framställs och omtalas i den diskursproduktion som karak
teriserar det hälsofrämjande fältet. Låt oss först beskriva vad 
som kännetecknar hälsofrämjandets planer och strategi, för 
att därefter undersöka på vilket sätt en specifik rationalitet 
för styrning av den mänskliga subjektiviteten iscensätter sig 
inom det vidare område som hälsofrämjandet utgör. 
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Hälsofrämjandets strategi 
Ett tydligt led i hälsofrämjandet är att eftersträva en håll
ning som inte enbart förlitar sig på den högteknologiskt 
baserade hälso-och sjukvården: dess uppgift att bota sjuk
domar och dess definition av hälsa som knuten till sjuk
dom och fysisk skada, utgör bara en ringa del av det som 
krävs för en lösning av hälsoproblemen hos befolkningen 
inför nästa sekel. Av det skälet är det "negativa" medi
cinska sjukdomsbegreppet - den traditionella gränsdrag
ningen av hälsa/ ohälsa och definitionerna av orsaker och 
sammanhang - otillräcklig. Av en sådan distansering från 
den biomedicinska förklaringsmodellen och från den sjuk
vårdsbaserade auktoriteten följer en tolkning av hälsa inte 
som slutmålet för hälsoarbetet utan som självaste utgångs
punkten för en effektivare uppbyggnad av befolkningens 
välbefinnande och för viljan till livet. Fienden utgörs inte 
längre av sjukdomar som angriper oss utifrån och som med 
medicinens vapenarsenal kan bekämpas när de uppspårats 
och inringats. 3 Fienden utgörs istället av oss själva och 
närmare bestämt av den " risk vid och i vår egen livsform, 
[ ... ] som vi hela tiden själva skapar och utsätter oss för. " 4 

Hälsa och ohälsa är därmed enligt denna riskfilosofi inget 
som tillkommer oss utifrån, utan något vi tillägnar oss 
själva genom de sätt vi väljer att leva och de risker vi tar i 
självaste brännpunkten av våra moderna livsformer. Sett i 
denna utveckling är hälsofrämjandet inte i första runm1et 
en vädjan till den m edicinska expertisens sätt att åstad
komma underverk med hjälp av kliniska verktyg och 
arbetsmetoder i form av prognoser, diagnoser och medi
cinska behandlingsfonner, utan till de livsstilar och livs
former vi skapar åt oss själva och som är förknippade med 

3 Se Schmidt & Kristensen (1989), s. 57. 
4 Ibid. 



HALSA, NEO-LlllERllLISM OCH MUL TIDISCll'LINARITET 421 

hälsorisker av skilda slag.s Det är därför knappast någon 
slump att livssti l och miljö står som de främsta angrepps
punkterna på den hälsopolitiska dagordningen. Det är 
heller ingen slump att, då den moderna hälsoproblemati
ken uppfattas som något ytterst sammansatt och tolkas i 
ljuset av en komplex samverkan av olika faktorer och lev
nadssammanhang, lockar till sig så många olika uttolkare 
och nya fom1er av expertis. Det är över huvudtaget 
kännetecknande för hälsofrämjandet att gå på tvären för att 
åstadkomma mötesplatser och interaktiva nätverk mellan 
vetenskapliga, politiska, professionella och lekmannamäs
siga intressen. I den samlade bilden av det hälsopromotiva 
nätverket blottläggs en variationsrikedom av såväl profes
sionella som semi-professionella inslag av sällan skådat slag: 

Health and educarion professionals, behavioural and social scientistS, 
public administrators, town planners, futuristS, holistic health and self
care advocates, liberals, conservatives, voluntary associations , funding 
agcncies, governments, conununitaty groups, and many othcrs all 

w:mt something from health promotion, all wam to comribute some

thing, and all bring their own orientation to bear on it.6 

Trots variationer och olikheter vad gä ller aktörer och 
intressenter är man dock tämligen överens om en sak, 
nämligen att den "rena" medicinska sakkunskapen och 
praktiken är allt för snäv för att kunna imymma de nya 
krav som ställs på en tidsenlig folkhälsostrategi: 

Vi uppfinner inga nya sj ukdomar. Vi observerar istrnet att hälsan kan 
p åverkas av annat än av sjukdomar, och vi konstaterar att hälsoarbetet 
m:iste inrikta sig på annat än på att eliminera sjukdom. Det gör att vi 

lyfter fram andrn människors och andra kategoriers bidrag i hälso

.irbetet. Vi lyfter fram alla de insatser man kan göra för att tr:ina och 

stfrka människor både kroppslige och mentalt. 7 

5 J fr. ibid., och Schnudt & Kristenscn (1986) , ss. 199-210. 
6 N. Bmht (red) (1990), s .. 30. 

7 L. Nordenfelt (1994), s. 115. 
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Emellertid är distanseringen från den biomedicinska hege
monin bara ena sidan av saken. En annan, länkad till den 
förra, är ett kritiskt inlägg gentemot välfärdsstaten och dess 
ansvarsfördelning mellan individ och samhälle. En dylik 
kritik av välfärdens förmenta misslyckanden finns repre
senterad hos t. ex Peter O'Neill, en av de hälsovisionärer 
som vunnit starkt gehör runt om i världen. I förordet till 
sin Hälsa för alla sammanfattas denna kritik i samma stund 
som vi får veta vilken hållning som måste till för ett kom
mande ombyggnadsarbete av det hälsopolitiska området: 

Välfårdsstatens framgångar har också åstadkommit fångvakta r
atti tyder både hos enskilda och samhälle. " Hälsan" har institutiona
liserats, blivit ett problem som ska "botas" snarare än ett kroppens och 
själens välbefinnande att värna om. 

Världshälsoorganisationen [- ) varnar med rätta alla industrinationer 
för den hälsokris de korrm1er att stå inför om de inte radikalt förändrar 
sin strategi . D enna förändring måste ske tvärpolitiskt och tvärveten
skapligt. Vi kan inte längre anförtro uppgiften att bota den här sjukan 
uteslutande åt politiker, lika lite som vi kan anförtro uppgiften för 
professionella i vården. Var och en måste själv se till att det vidtas åt
gärder innan det blir för sent att stoppa epidemin av trafikolyckor som 
drabbar våra barn och arbetsskador som vi har på grund av otillräcklig 
forskning om orsakerna till dem. Lagstiftning kan hjälpa. Men endast 
genom opinionsbildning och attitydförändring är det möjligt fö r in
dustrisamhället att komma tillrätta med de nya livsstilssjukdomarna -
tobaks-, alkohol- och narkotikamissbruket eller de psykologiska ärr
bildningar i vår kultur som lett till att vi vänder våra gamla ryggen. [-
- ) Då en nations hälsa påverkar hela samhällskroppen, måste en reform 

växa fram ur allmänna diskussioner och allas delaktighet.8 

O'Neill ställer en ganska mörk framtidsprognos. En ljus
ning skulle vara att vi alla bjuds in för att delta i diskus
sionen om lösningen av vår framtid och, framför allt, att 
det skapas betingelser för utrymmen där vi själva kan sörja 
och ansvara för vår egen hälsa och välfärd. Det nya "hälso-

8 D . Owen (1984) "Förord I till den engelska upplagan" P. O'Neill 
(1984), s. 8. 



H ALSA, NEO-LIBERALISM OCH MULTIDISCIPLINARITET 423 

paradigmet" nöjer sig härvidlag inte med att bara vara en 
vision , utan också något som kan omsättas i praktiken, 
något som gör att vi kan gripa tag i oss själva och om
vandla synen på oss själva som ansvariga och delaktiga 
subjekt. Det är alltså ett nytt uppdrag som väntar oss. En 
"hälsoregim" av det här slaget förväntar sig ett annat hälso
subjekt än det som tidigare efterfrågats av " traditionen", 
ett subjekt som rannsakar sin livsstil och som kan ställa om 
sig för att ta ansvaret för kontrollen och förvaltningen av 
sin egen hälsa och välfärd. 

Hälsofrämjandet och den politiska rationaliteten 
Inom hälsofrämjandet vill man således lägga om kursänd
ringen på så sätt att i utbyte mot dyra sjukhus, medicinsk 
enväldesexpertis, övertro på teknologi och sist men inte 
minst centralstyrd hälsopolitik, vill man framhäva betydel
sen av individens självförvaltning och självreglerade makt 
samt en horisontell och decentraliserad princip för styrning 
av hälsans "ansvarsordning". 

Vad som här tecknar sig är i grund och botten en ny 
strategi för politisk vitalisering av det mänskliga livet och 
ett befrämjande av en specifik livsform. D et som framhålls· 
i denna strategi är "kraven om ökad demokrati, men 
framför allt kraven på en mobilisering och bättre hushåll
ning av gemensamma resurser, såväl de mänskliga som de 
materiella. "9 Med viss skärpa sällar sig här den "hälsofräm
jande rörelsen" till "liberalismens ideer om den själv
styrande människan"lO, dvs. ifrågavarande krav på bättre 
befolkningshushållning är samtidigt ett krav på att levan
degöra de egenskaper som är förknippade med den liberala 

9 Hultqvist & Petemon (1998), s. 482. 
10 lbid. 
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formen av "personlig autonomi" _ D et är med andra ord en 
bestämd form av politisk rationalitet som här gör sig gäl
lande, som i något förenklade ordalag kan beskrivas som 
det specifika sätt styrande organ, politiker och andra aktö
rer tänker och formulerar som problem, vad som kan ses 
som problem och lösningar på dessa .11 D en rationalitet för 
styrning av mänskliga beteenden som förlänats de väster
ländska samhällena under de senaste seklerna kan, som 
redan antytts, betecknas som liberal. I vid bemärkelse 
innefattas i begreppet "liberal" de rationalitetsformer som, 
tvärs över politiska värderingar och ideologier, varit av
görande för konstruktionen av de moderna demokratiska 
reformsamhällen , dvs. varit avgörande för de sätt varpå "de 
ekonomiska, sociala och moraliska sfärerna" organiserats 
inom ramen för de demokratiska samhällena under loppet 
av de senaste århundradena .12 Liberalism, dess olika sätt att 
variera sig på ett tema, kan därför sägas vara en mentalitet 
för maktutövning eller, för att tala med Nikolas Rose: 

_ .. problematizations of rnle: ways of asking what should be ruled, by 
whom and through what procedures. It is these problematizations that 
accord the activity of po litics its intelligibility and possibility at diffe

rent times.13 

Och som Rose också påpekar karakteriseras den liberala 
formen av maktutövning av ett alldeles specifikt drag, 
nämligen ett beroende 

upon a novel specification of the subjects of rule as active in their 
own government. Whilst all mentalities of rule embody a conception 
of the subjects over whom rule is to be exercised, liberalism invests 
great hopes in these subjects. It both depcnds upon the existence of 
free individuals and seeks to shape and regulate that freedom in a 
social form, simultaneously specifying the subjects of rule in terms of 

11 Ibid, samtt R ose (1993), s. 285 och Hultqvist & Petersson (1995a). 
12 Hultqvist & Petemon (1995b) , s. 28. 
13 Rose (1993). s. 285. 
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ccrtain norms of civilization, and effecting a division betwcen the 
civilized member of society and thosc lacking the capacities to exer

cisc their citizenship.14 

O m efterkrigstidens välfärdspolitik baserades på att styra 
individens välfärd främst genom en sinnebild av samhället, 
kan vi i dag bevittna en förändring och en framskriden 
form av liberal styrningsrationalitet som tar sig uttryck i ett 
försök att styra "without governing society, that is to say, to 
govern through the regulated and accountable choices of 
autonomous agents". 15 D e decentraliseringssträvanden som 
påbörjades under tidigt svenskt 70-tal är talande exempel 
på försök att praktisera dylika principer för politisk styr
ning. Styrningsförfarandena inom kommuner, landsting 
och offentliga institutioner blir nu alltmer baserade på så 
kallade målorienterade praktiker, vilket i princip betyder 
att lokala aktörer ges allt större utrynune i fråga om att 
uttolka och verkställa centralt formulerade politiska mål. 
D en politiska rationali teten blir därmed mer lyhörd och 
välvilligt inställd till att hitta motvikter till det som upp
fa ttas som tunga och ogenomskinliga beslut som fattas på 
den centrala politiska arenan . En förskjutning från sj ukvård 
till hälsopromotion kan ses som ett led i dessa föränd
ringstendenser. 

... hälso- och sjukvården ska utvecklas inifrån smnliii//et. Då kan inte de 
som har ansvaret fö r att bota sjukdomar ensamma fa tta beslut. Detta 
få r dock in te innebära att makten u tan vidare flyttas från en grupp till 
en annan, utan snarare att beslutsfattandet fördelas. l en gemensam 
aktion miste alla känna sig delaktiga och ha möjligheter att påverka 
resultat. Den nya hälsostrategin måste innebära en mera utvecklad del

aktighet i besluten på lokal, regional och statlig nivå.16 

14 lbid., s. 291. 
15 lbid., s. 298. 
16 O'Neill (1984), s. 68. 
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Det är således en ny " norm" för samspelet m ellan individ 
och samhälle som denna neo-liberala fom1 av rationalitet 
banar väg för, eller för att uttrycka saken annorlunda; en 
omstrukturering av 'ansvarsordningen' .17 

Ett led i samma utveckling är försöket att sjösätta den 
självstyrande individen, vilket kan illustreras genom det 
sätt man idag eftersträvar att flytta ut hälsovården från 
institutionerna för att placera densamma hos så kallade 
"egenvårdande" m edborgare. J u mindre professionell 
auktoritet, desto friare och sundare samhälle. Hos en så 
inflytelserik visionär som O'Neill formuleras en dylik 
tankegång: 

En god hälsa beror i hög grad på en själv. Egenvård kan t.ex . innebära 
att om man har en kronisk sjukdom, den inte skall behandlas av pro
fessionella via "clet får du" eller "det far du inte", sådant som man 
blev itutad av vuxna , från skolsköterskan och vidare i livet. I stället 
bygger en egenvård på en medvetenhet om att ett sunt liv beror på 
ens egen insats, hur man bor, äter och lever och inte bara på att man 

försöker undvika att råka illa ut.18 

Trots att tonvikten nu snarare läggs på individen än på 
samhället är målsättningen dock densamma som under 
tidigare skeden av social- och hälsopolitiska reformarbeten, 
nämligen att försöka åstadkonuna en frisk och vital befolk
ningsstam, 19 en målsättning som idag är motiverad under 
parollen "hälsa åt alla" . 

Men varför denna starka betoning på just individen när 
måltavlan är befolkningen? Uppenbarligen vilar hälso
frän~andet och dess subjektpolitik på något annat än det 
som den sj älv analyserar som sina egna utgångspunkter och 

17 Jfr. Hultqvist & Petersson (1998). 
18 O'Neill (1984), s. 64. 
19 Se t.ex. Gunnar & Alva Myrdal (1934). 
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existensvillkor.20 Här liksom inom andra samhällssektorer 
där en motsvarande individualiseringspolitik gör sig 
gällande, dölj er sig en orimlighet, nämligen att själva för
utsättningen för hälsofrämjandet, som stödjer sig på en ide 
om medborgarstyrda initiativ och egenvårdande subjekt, 
har sitt upphov "ur helt andra sammanhang och [är] be
slutade av helt andra aktörer"21 än de som befolkar den 
hälsofrämjande arenan. Hälsofrämjandet, dess terminologi 
och visionära utformning är inte enbart ett resultat från 
"hälsoprojekt" avgränsade till de professionella aktörer som 
gör sina röster hörda, utan är även en länk till de praktisk
politiska decentraliseringssträvanden som idag mer än 
någonsin förespråkar och betonar betydelsen av individens 
ansvar, delaktighet och inflytande. Denna decentrerade 
sammanflätning mellan hälsa, samhälle och individ, mellan 
kropp och politik och mellan styrning och autonomi in
troduceras gång på gång i den hälsopromotiva litteraturen: 

The cardmal p rinciple of healt promotion thus defined is empower
ment. Health cducation seeks to empower by providing necessary in
formation and helping peolple to develop skilts and a healthy leve! of 
self-esteem, so that they come to fee l that significant control resides 
within thcmsclves, rather than fceling buffeted about by externa! 

forces outside their sphere of influence.22 

Det vilar naturligtvis något ytterst suggestivt och tilltalande 
i de honnörsbegrepp som förknippas med den autonoma 
hälsovårdande medborgaren , begrepp som "egenansvar", 
"egenmakt", och "självförverkligande" och som idag lan
seras flitigt inom den hälsopolitiska diskursen . Samtidigt är 
det här knappast fråga om egenskaper som vi förvärvar på 
helt suveräna grundvalar som om vi själva valt att leva upp 

20 Jfr. Hultqvist & Petersson (1998) som visar på en motsvarande indivi
dualiseringspclitik inom det utbildningspolitiska området. 

21 lbid. 
22 R. S. Downie (1996), s. 61. 
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till dem. Subjektivitet, hävdar Barbara C ruikshank, "does 
not exist prior to government intervention, but is rather 
the object and the outcome thereof. " 23 På motsvarande 
sätt är inte "egenmakt" det samma som något vi besitter 
för egen personlig del, utan snarare ett uppdrag som ges 
oss som politiska subjekt att på en och samma gång både 
uppfylla plikten att leva ett hälsosammare liv och samtidigt 
ta det personliga initiativet att förverkliga oss själva som 
självständiga och fria individer.24 Denna politiska upp
muntran till subjektive1ing och självförverkligande innebär 
att vi inte på ett alldeles självklart sätt kan dra någon skarp 
skilj elinje mellan dessa uppmaningar "och våra egna pro
j ekt för personlig suveränitet och intensifiering av livet" ,25 

eller mellan det som är offentligt och det som är privat. 
Den pågående förändringen av den politiska rationalitet 

som gör styrningen särskilt beroende av självreglerande 
subjekt, j a så beroende att bilden av samhälle i det när
maste vittrar bort, kan som Paul Heelas och Paul Morris 
föreslår, ses som ett slags ny neo-liberal reform: 

The progranm1e of enterprise reform, it appears, is vital if 'society' it
self is to be abolished. 'lndividuals', themselvcs, must acquire the values 
associated with the culture - generosity, responsibility, discipline, 
hard work - if selfish, indeed anarchical, fo rces are not to be 
unleashed when peoplc are given the opportunity to take greater 

control over their lives.26 

Som Heelas & Morris också mycket riktigt anmärker, så 
har det under senare decennier, tvärs över alla politiska 
färger och valörer, tagits såväl institutionella som ekono
miska och utbildningsmässiga initiativ till att försöka för-

23 B. Cruikshank (1991) , s. 32. 
24 Jfr. Hultqvist & Petersson (red) (1995b) samt Rose (1996) . 
25 Rose (1993), s. 298. Här citerad i Hultqvist & Petersson (red) (1995b), 

s. 57. 
26 P. Heclas & P. Morris (red) (1992), s. 2f. 
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ändra "the ways in which people make sense of and 
evaluate themselves and their activities".27 

Hälsopromotionsrörelsen och dess aktiviteter kan ses 
som ett sådant initiativ till en dylik reformering av det 
politiska subjektet. 

D en förskjutning som konunit att prägla utvecklingsten
denserna inom det hälsofrämjande området har alltså sin 
bakgrund i en omvandli ng av maktrelationerna, vilket 
inbeg1;per nya uppdrag för såväl företrädare inom det 
politiska området som för professionella och enskilda indi
vider. Ti11 detta länkas ytterligare en aspekt som på ett 
motsvarande sätt är stadd i omvandling, nämligen det 
kunskapsbildande området inom hälsofrämjandet och folk
hälsorörelsen. 

Annan kunskap, annan hälsa, andra 
subjektivitetiformer? 
Vid sidan av att det sker en omvandling av maktförhållan
dena sker också en förskjutning inom den hälsovetenskap
liga kunskapsproduktionen. På samma sätt som maktför
hållandena är kunskapsbildningen på hälsans område 
decentrerad. Om inte annat så kan denna förskj utning 
skönjas genom övergången från en sjukvårdsrelaterad och 
biomedicinsk fokusering på hälsa/ ohälsa till en multi
disciplinär problematisering. Ett längre citat, lånat från 
några av de mer ledande skribenterna på området, ger en 
bild av vad som banar väg mot ett specifikt "kunskaps
paradigm" : 

27 Ibid .. s. 1. 
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The academic roots of health promotion lie in what might be called 
the primary feeder disciplines, that is, psychology, education, cpide
miology, and sociology. More recently, secondary feeder disciplincs 
such as social policy, communication theory, marketing, economics, 
and philosophy have also made substantial contributions. [- ) 

Central co healch promotion is a commitment co multi-sectoral 
action. To be succesful , coUaboration in practise much be matched by 
collaboration in theory. This can be done only by taking multi
disciplinarity seriously, acknowledging the potential and che picfalls of 

such an enterprisc.28 

I den internationella litteraturen29. talas det om hälsofräm
jandet som en vital och aktiv del av den nya folkhälso
rörelsen. I grova drag skulle man kunna hävda att hälso
främjandet och den nya folkhälsorörelsen fogar sig till de 
vidare förändringar av 1900-talets medicin och hälsopolitik 
alternativt att det hälsofrämjande faltet kan ses som en del 
av en mer generell tendens mot multi-disciplinaritet inom 
andra discipliner och akademiska områden. 

Låt oss med ett exempel försöka illustrera några av de 
strävanden som generellt betonas och framhålls som "vital 
signs of helath promotion".30 En inriktning som särskilt 
omhuldats som framgångsrik i fråga om att få individer, 
grupper och hela samhällen att bli aktivt delaktiga i be
främjandet och ombesörjandet av hälsa och livskvalitet, är 
det som går under beteckningen "social marknadsföring". 
Social m arknadsföring skulle lite tillspetsat kunna sägas vara 
en kombination av den psykologiska vetenskapen, socialt 
arbete och marknadsföring. Man tänker sig här ett hälso-

28 Bunton & MacDonald (red) (1 992) , s. lf 
29 Se härvidlag bl.a. Lalonde (1975) Sutherland (red) (1979), Atkinson 

81981), Anderson (1984). Tannahill (1985), Campbell (red) (1985), 
Nutbcam & Catford (1986). R . Anderson, J. Davis et.al (1988), 
M cQueen (1988) , Ashton & Seymour (1988) Blaxter (1990), Gabc, 
Colney & Dury (red) (1991), Bunton & MacDonald (red) (1992), 
Bunton, Nettleton & Burrows (1995). 

30 Bunton & MacDonald (red) (1992). 
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arbete i termer av köpare och säljare med blicken riktad 
främst mot "konsumentens behov". I grunden handlar det 
om en praktik som försöker tillämpa en uppsättning sociala 
tekniker på hälsans område, baserade på affårsvärldens och 
marknadsföringens teoretiska perspektiv. Samtidigt brukas 
här på ett flitigt sätt begrepp och perspektiv från andra 
discipliner i strävan att förändra människors attityder och 
beteenden.31 De sociala hälsoprogrammen saluför och 
lanserar sig här själva som konsumentorienterade i ett slags 
"uppriktig" mening bl.a. genom att utforma programmen 
som om de vore ett verkligt möte med konsumenten och 
att denne också tänks som aktivt involverad i själva plane
ringen, utformningen och utvärderingen av ifrågavarande 
program.· På samma gång som dessa hälsoprogram opererar 
i tem1er av att bidra till hälsosamma beteenden och livs
stilar injicerar de en förhoppning om ökad demokrati 
genom att laborera med ett slags "underifrånperspektiv":32 

At its most simple, social marketing is a consumer-oricntated 
approach that creates 'win-win' situations for all parties. Yet, [ ... ) it is 
very systematic approach to health and social issucs that is limi ted only 

by the imagination of the social marketing programme.33 

Det finns alltså inga gränser för vad som kan åstadkommas. 
i de sociala hälsomarknadsföringsprogrammen. Allt är 
möjligt eftersom de tar sin utgångspunkt i konsumentens 
"egna" önskemål och behov, dvs. möjligheterna står och 
faller med den fantasi som kan investeras, konstrueras och 
systematiseras i progranunet. På så sätt föder de ifråga
varande programmen en föreställning om ett aktivt kon
surnerande subjekt vars "vilja" och "behov" utgör själva 
grundvalarna för styrningens rationalitet. Som Cruikshank 

31 C. Lefebvre i Bunton & MacDonald (red) (1992), s. 153. 
32 Se ibid ., s. 153f 
33 lbid., s. 154. 
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hävdar, med exempel från motsvarande program för mobi
lisering av fattigas så kallade egenmakt i USA, tar styr
ningen sin utgångspunkt i att först 

stir up the desire, the interest, and the will to participate or act politi
cally. To establish a relationship of govemance, it is necessary to first 
re-constitute the poor and powerless as acting subjects . In short, 
according to the logic of empowerment, the poor have to be made to 
act.34 

Det blir på motsvarande villkor som "hälsokonsumenten" 
få r i uppdrag att omskapa och omvandla sig själv till ett 
sundare subjekt, dvs. man har funnit en metod 

of empowering people to be totally involved and resposible for their 
well-being; a problem-solving process that may suggest new and 
innovative ways to attack health and social problems; it is a compre
hensive strategy for effecting social change on a broad scale, and it 
requires careful planning, research, and management to implement 

effectively.35 

Att mobilisera individen, gruppen , familjen, företaget och 
på sikt hela befolkningsstammen på ett sådant sätt att det 
sker en självaktiverande förändring av attityder till hälsa 
och välfärd är, åtminstone i första rummet, det retoriska 
syftet med de olika program som iscensätts och produceras 
inom det hälsofrämjande området. För att saker och ting 
inte enbart skall stanna vid retorik och för att förverkligan
det och analyserna av denna ansats inte skall riskera att 
snärjas in eller förlamas efterlyses kombinationer av en rad 
olika aktiviteter och handlingsprogram. Socialvetenskap, 
medicin, ekonomi, marknadsföring, rnassmediainforma
tion, organisationsutveckling, utbildning, sociala hand
lingsprogram, interventionsprogram, konsultationer osv.,36 

är alla ytterst produktiva och intervenerande för iscensätt-

34 Cruikshank (1991), s. 47f 
35 C. Lcfobvre i Bunton & MacDonald (red) (1 992), s. 154. 
36 Bunton & Mac Donald (red) (1992), s. xi. 
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ningen av den "självmakt" som skall leda individen att ta 
ansvaret och kontrollen över sin egen hälsa, sitt väbefin
nande och sin välfärd. 

Tvärvetenskap och mulit-disciplinaritet har utan tvekan 
en framskjuten plats i detta sammansatta och svårhanterliga 
falt för problemlösning. Det framstår som "politiskt rik
tigt" att skapa en multi-orienterad och, i förhållande till 
medicinen, komplementär och växelvis alternativ förståel
segrund för hälsans komplexitet och problem. Vilka syften 
som än ansluter sig till denna multi-orienterade kunskaps
strategi, och hur olika de enskilda hälsoprojekten än fram
står, blir en hälsa på tvären och en hälsa i expansion tydligt 
sammanvävd med det hälsopolitiska reformarbetet. Även 
om motsvarande omstrukturcringsprinciper av makt- och 
kunskapsbildning är ett kännbart faktum inom andra sam
hällsområden, står det samtidigt klart att just hälsa kommit 
att framstå som en i särklass utmärkande måltavla för 
multi- och interdisciplinära forskningsansatser. Samman
taget får naturligtvis dessa omvandlingsskeenden konsek
venser för såväl det politiska subjektet som för 
"professioners självständighet". 37 Låt oss avrunda detta 
avsnitt med att låta Bryan Turner sammanfatta dessa ut
vecklingslinjer (se nedan): 

37 B. Turner (1992), s. 125. 
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lndeed, one major componcnt of comtemporary curriculum develop
ment is the plea for grcater interdisiplinarity, which is typically com
bined with the demand on the part of government fo r greater social 
relevance and problem orientation. Interdisciplinarity has emergde in 
a context w herc it is claimed that contemporary health (or more 
generally social) problems cannot be tackled on a monodisciplinary 
basis; the interdisciplinarity debate is tied therefore to the quest for 
effective 'problem-solving'. Although the notion of interdisciplinarity 
as a general objective of education reform is contentious [ ... ), there is 
some agrcement (however minimal) that thc scientific study of health 
and illness is an area which is perculiarly suited to an interdisciplinary 

approach.38 

Slutord 
För den liberala formen av styrning spelar kunskap en fun
damental roll, kunskap både i fråga om det som skall styras 
och kunskap om själva styrningens villkor. 39 Samtidigt 
som kunskapen utgör själva grundvalen för konstituerandet 
av kunskapsobjektet, är kunskapen invävd som en del av 
sj älva styrningens förutsättningar. Den politiska rationali
teten grundar sig därför på intimt sammanfogade bestånds
delar av kunskap och makt och kan därför också som Rose 
påtalar ses som "a way of problematizing life and seeking 
to act upon it"40 Inom hälsofrämjandet rör det sig om 
kunskap om människan, om hennes livskvalitet, om hen
nes mentala tillstånd, hennes välbefinnande och fortbe
stånd, men också kunskap om möjligheterna att styra 
henne till vissa bestämda politiska mål. I dagsläget kan vi 
bevittna hur en dylik makt- och kunskapskonstcllation i 
form av ett multi-disciplinärt och tvärvetenskapligt maski
neri av diskursproduktioner kring hälsa utgör länkar till en 
politisk strävan att utforma interventioner och program i 

38 Ibid. 
39 Jfr. Rose (1993) samt Hultqvist & Petersson (1995a). 
40 Rose (1993), s. 288. 



H ÄL.<;A, NEO-LIBERALISM OCH MULTIDISCIPLINARITET 435 

syfte att ge individer, grupper, familjer, anställda etc. 
"egenmakt" att aktivt styra sig själva. Det är kring denna 
princip om individen och hennes aktiva del i sin egen styr
ning som samtidens maktutövning opererar. D et är också 
på grundval av dessa förändringar av den politiska ratio
naliteten som förverkligandet av autonoma subjekt tänks 
sammanfalla med mobiliseringen av befolkningshälsan, dvs. 
en befolkningspolitik som baserar sig på en tanke om 
"emancipation" och en ide om autonomi. 

Emellertid är föreställningen om det autonoma subjektet 
långt ifrån okomplicerad. Som Barry Hindess visat inryms i 
den liberala politiska rationaliteten en i det närmaste dub
bel eller ambivalent inställning till den autonoma indivi
den,41 en kluvenhet som opererar i själva hjärtat av den 
liberala föreställningen om en gemenskap baserad på auto
noma individer: 

In the discourse of liberal politics in particular, thc figure of a com

munity of autonomous individuals appears on the one hand as given 

reality, serving to idenrify rhe character and thc limits of legitimate 
govemment. On the other hand, it apperas as yet to be realized posi

tivity, serving to define the objective for a variety of govemmental 

projects. 42 

visionen om en ny hälsa och en ny folkhälsosjäl fram
träder denna kluvna inställning på ett tydligt sätt, ja för att 
inte säga övertydligt. Subjektet befinner sig på ömse sidor 
om den liberala rationaliteten: å ena sidan som en "ide om 
en naturlig mänsklig autonomi' ',43 given i alla samman
hang, å andra sidan som något som måste uppfinnas och 
skapas.44 Å ena sidan ett givande av möjligheter till frihet 
och autonomi, å andra sidan ett avskaffande av denna fri-

41 Hi ndess ( 1993), s. 301. 
42 lbid. 
43 lbid., s. 308. 
44 lbid. 
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het genom det sätt denna förmodas gagna givna och be
stämda mål. Den moderna människan, såsom hon tänks i 
och genom den politiska rationaliteten , befinner sig tvivels 
utan i skärningspunkten av denna ambivlens: å ena sidan 
finns förväntningar på ett nytt hälsosubjekt, e tt aktivt, 
självskapande och självinitierande subjekt samtidigt som 
detta subjekt uppenbarligen ännu inte finns, utan måste 
skapas. Å andra sidan är det just detta subjekt som är den 
tänkta förutsättningen för skapandet av det hälsofrämjande 
samhälle som lanseras i de hälsopolitiska målen. Följakt
ligen måste vi fråga oss: finns detta subjekt eller finns det 
inte? Det finns inga färdiga svar på denna fråga, vilket hel
ler inte är målsättningen med den liberala strategin efter
som det är upp till indivden själv att avgöra denna fråga , 
dvs. det överlåts åt individen att ombesörja både förverk
ligandet av sig själv som suveränt subjekt och att förverk
liga målsättningen "bättre hälsa". Vad "bättre hälsa" är 
eller förväntas att bli finns inte heller preciserat i de hälso
politiska reformkraven. I det berömda Ottawa-manifestet 
handlar det t. ex. om "livslång inlärning .. . att förbereda sig 
för livets olika faser", eller att öka "människors möjlig
heter ... att göra sådana val som leder till bättre hälsa"45 
H älsa har m.a.o ., om vi följer manifestets innebörd, inga 
naturgivna referenspunkter, utan definitionen på hälsa och 
därmed ohälsa vilar på den elasticitet som ligger i männi
skors eget görande och låtande, dvs. det sätt varpå hon 
tänks att kulturellt och socialt förmå skapa sig själv. 

Vilka konsekvenser får då denna föreställning om hälsa 
tänkt att kunna väljas suveränt och baserad på människans 
111.öjlighet att uppnå kännedom om sig själv. Monica 

45 Ottawa Charter. lst lnternational Conference 0 11 health promotion 
(1986), http://www.uui-ulm.de/public hcalth/vi/top/ottawa.htm, s. 3. 
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Greco pekar på följande problem sm studie av psyko
somatiken: 

I f the regulation of life-style, rhe modification of risky be ha viour and 
the transformation of unhealrhy attitudes provc impossible through 
sheer strenght of will, this constitutes, at least in part, a failure oj lire se!f 
lo lake wrc oj ilse!f - a form of irrarionality, or simply a lack of ski!ful
ness [ ... ]. The mastery of the self is thus a prerequisite for health; the 
lack of self-mastery, accordingly, is a 'disease' prior to the actual 
physical complaint, whose symptoms are detectable as behavioural, 
psychological and cognitive patterns. lf, on one leve!, the preventive 
capacity of the individual rests with his or her ability to make infor
med life-choices towards health, on another leve! it rests with the 
willingness to acknowledge and reporr as a medically relevant pro

blem his or her failure to behave, thing and feel 'healrhy' .46 

Ett misslyckande i att själv ta ansvaret för sin hälsa, att inte 
vara tillräckligt skickad eller duglig i omsorgen om sig 
själv, innebär ett "återfall" till det biomedjcinska behär
skandet av kroppen. Så kan den hälsofrämjande sensmora
len tolkas. Den hälsofrämjande "friheten" innebär att aldrig 
bli sjuk, dvs besitta en sådan förebyggande styrka och kapa
citet, att ohälsa aldrig uppkommer. "Plikten att bli frisk" 
slår, som Greco hävdar, över till "plikten att förbli frisk", 47 

ett förpliktigande som överlämnas till det politiska 
"frigjorda" subjektet. Klarar man inte att uppfylla denna 
förpliktelse och besitter man inte den "rätta" förmågan 
återkallas den frihet som gör dig förmögen "att förbli 
frisk". På så sätt är det neo-liberala hälsofrämjandet långt 
ifrån självständigt i förhållande till den medicinska regi
men, utan precis tvärt om, ansluter det sig till denna 
genom att på ett nytt sätt sortera bland friska och sjuka, 
klassificera och dela upp dugliga från mindre dugliga, och 
skapa nya villkor för uppdelrung mellan hälsofrämjande 
subjekt och medicinska objekt. 

46 M. Grcco (1993), s. 36lf. 
47 Jbid., s. 370. 



438 PETERSSON 

D en hälsobefrämjande praktiken är även knuten till det 
m edicinska fältet på ett annat sätt, nämligen som en nutida 
variant av det historiska projektets sammanflätning av 
kropp och politik. Historiskt sett har den mänskliga krop
pen kringskurits och omgärdats av varierande former av 
det som Michel Foucault benämner som bio-politisk reg
lering48, av definitioner och maktstrategier i syfte att 
mobilisera, vitalisera och kontrollera det mänskliga livets 
krafter och duglighet. Liv, såväl i bemärkelsen fysisk kapa
citet som i fråga om mental hälsa· och moraliska egenska
per, har under skilda epoker varit centrala inslag i det 
maktpolitiska mittfältet. 49 Den medicinska vetenskapen 
och praktiken har naturligtvis inte spelat någon undan
skymd roll i detta mittfält. Ända sedan tidigt 1700-tal har 
den medicinska uppgiften varit intimt förknippad med 
samlandet och ackumulerandet av vetande och kunskaper 

om befolkningens almene sundheds- og sygdomstilstand og at udvikle 
politiske og administrative forholdsregler til at fremme befolkningens 
sundhed. Til dette föremål upspaltes en s;erlig hygiejnisk og medicinsk 
underafdelning af den almene ordensmagt ag en speciel underdisciplin 
indenfor den dav;erande statsvidenskab. Det nye felt får konsekvent 

nok betegnelsen det Medicinske Politi.50 

När det nu är dags att kritiskt revidera den medicinska 
traditionens praxis, förminska dess hegemoni och bereda 
mark för nya vitaliseringsdiskurser och hälsopraktiker, görs 
detta förvisso med hjälp av nya entreprenörer och m ed 
stöd av utökade kunskapsbanker, men inte desto mindre är 
det fråga om en fortsättning och en förlängning av ett för
flutet projekt, ett projekt där den medicinska erfarenheten 
har och har haft ett avgörande inflytande. Hälsofrämjandet 
är med andra ord en nutida infallsvinkel på denna bio-

48 Se Foucault (1980, 1991) . 
49 Jfr. M. Beronius (1994). 
50 Schmidt & Kristensen (1986), s. 26 . 
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politiska tingens ordning. Detta "att träna och stärka män
niskor både kroppsligt och mentalt"51 , som det står skrivet 
på den nya hälsofrämjande dagordningen, är både ett nytt 
och gammalt projekt på en och samma gång, dvs det nya 
är i flera avseenden sammanlänkat med tidigare bio-poli
tiska grundvalar. Vi kan således uppspåra likheter vad avser 
grundvalarna under skilda tider, på samma sätt som vi kan 
finna skillnader och det är dessa skillnader i förhållande till 
grundvalarna som gör att det historiska projektet kan 
motiveras att fortleva under nya samhällsmässiga omstän
digheter. Medicinen är en sida av den bio-politiska sociala 
ordningen, hälsofrämjandet en annan. 

51 N ordenfelt (1994), s. 115 . 
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Berättelsen om Estonia 
En analys av svenska passagerares 

och estniska besättningsmäns 
berättelser i media 

C HRISTIAN SVENSSON 

VIVEKA ADELSWÄRD 

När passagerarfärjan "Estonia" sjönk i Östersjön den 28 
september 1994 var detta en katastrof i ordets verkliga 
betydelse. Av drygt 1 .000 personer ombord överlevde 
endast 13 7. Att olyckan inträffade på internationellt vatten 
och involverade ett estniskt fartyg med huvudsakligen 
svenska passagerare gjorde den ti ll en internationell ange
lägenhet med Sverige och Estland som de hårdast drabbade 
länderna. Katastrofens omfattning gjorde också att svenska 
journalister ansåg den vara den största nyheten i Sverige 
1994. Kanske var det också den svåraste händelsen att rap
portera om. I sina försök att begripliggöra och levandegöra 
olika aspekter av katastrofen riktade medierna en stor del 
av sin uppmärksamhet mot dem som kunde bära person
ligt vittnesbörd om olyckan - överlevarna. 

Så fort en olycka skett föds berättelserna om den. De 
kan vara många och skiftande, men kan också ses som en 
enda. Berättelserna om Estonia formades dels av alla dem 
som var med eller på annat sätt berördes direkt och per
sonligt av händelsen - t.ex. överlevande, räddningsper
sonal, anhöriga - dels av dem som har till uppgift att för
medla nyheter och viktiga händelser, dvs. journalisterna. 
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D e lät oss lyssna till enskilda, individuella röster och se 
framför oss de unika öden som återgavs, men de red ige
rade därmed också de överlevandes berättelser så att de 
tillsammans korn att utgöra Berättelsen om Estonia. D enna 
tanke utgör utgångspunkt för vår analys i artikeln . 

Nyheter som berättelser 
Att det finns goda skäl att studera nyheter som berättelser 
är något 

1
som framhävs av en rad medieforskare . M cQuail 

(1987) och Damton (1975) menar att nyheternas form 
härrör från äldre berättartraditioner med huvud- och bi
personer, hjältar och skurkar. Van Dijk (1988) pekar på att 
term en "news story" indikerar att nyheter utgör en särskild 
berättelseform och att denna fom1 relateras till och bär 
fram ideologi och värderingar. Morin (1976) påminner om 
att en händelse m åste göras till en berättelse om en hän
delse och att <lenna process involverar förhandling mellan 
två motsatta förhållningssätt: det performativa/ tol
kande/ fab ulerande och det konstaterande/ demonstrativa/ 
faktiska. Olika typer av ber-ättelser motiverar olika kombi
nationer av båda förhållningssätten. 

Ett av huvudkriterierna för en berätte lse är att den ska 
ha en poäng. Det finns dock poänger av olika slag. 
'Berättelsepoäng' (Adelswärd , 1991; Norrby, 1998) liknar 
den poäng som en anekdot eller en spännande historia har; 
den utgör en fo kusering vid t.ex. en speciell upplösning, 
en oväntad vändning eller en tragisk slutscen. Poängen hör 
så att säga till berättelsen och kan konuna fram vem som 
in berättar den. D en poäng som en berättare vill hämta 
·1em genom att berätta sin berättelse kan kallas 'berättar
poäng' (Adelswärd, 1991) och är förknippad m ed synen på 
berättelsen som en självpresentation. Mishler (1986: 243), 
. . ex., menar att vad än en berättelse handlar om så är den 
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samtidigt en självpresentation där berättaren hävdar en viss 
personlig och social identitet och där det han säger har 
syftet att uttrycka, bekräfta och göra denna identitet trolig. 
I någon m ening vill väl alla j ournalister i sina j ournalistiska 
berättelser bevisa att de är intresseväckande och kunniga 
yrkesmän . 

Det finns en tredj e sorts poäng som kan kallas 'den 
underliggande poängen' . D enzin (1989) påpekar att den 
individuella berättelsen alltid är inbäddad i en kultur, dvs. i 
ett system av värderingar, som emanerar från större grup
per, kulturer, ideologier och historiska kontexter. Analyser 
av berättelser kan därför frilägga de implicita värdesystem 
som förknippas m ed dessa kulturella innebörder. En ut
gångspunkt i denna artikel är alltså att journalisternas texter 
om överlevarna kan betraktas som berättelser som lyfter 
fram gemensamma underliggande poänger. Vi frågar oss 
vilka dessa är. 

Material och tidigare studier 
Analyserna i den här artikeln bygger på ett material in
samlat av Sjöfa rtsverket som innehåller artiklar om 
Estonia-katastrofen från svenska tidningar från en ettårs
period samt transkriptioner av radio och T V-material från 
de första femton dagarna efter katastrofen. 1 Ur detta mate
rial har vi tagit de 213 artiklar/inslag som innehåller ut
sagor från överlevande från olycksnatten . Tidigare har 
sanuna material utgjort underlag för en mer omfattande 
och inventerande analys av mediernas användning av 
överlevare och av hur överlevarnas röster representeras i 
olika medier (Svensson 1996a, 1996b, 1997). H ittills sak-

För en utförligare beskrivning av korpusen se Svensson 1996b och fö r en 
utfö rligare beskrivning av Sjöfartsverkets arkiv med tillhörande datorise
rade sökprogram se Svensson 1996a. 
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nas dock en analys som syftar till att undersöka om det 
finns en gemensam underliggande poäng i journalisternas 
framställning av de olika överlevarnas berättelser. 

I Svensson (1996b) presenterades en innehållsanalys av 
medietexternas huvudtema, som visade att de kunde in
delas i fyra huvudsakliga ämneskategorier: Personlig upp
levelse (fokuserar på vad som hände olika individer), Orsak 
(fokuserar på orsaken till olyckan), Kritik (fokuserar på 
kritik mot personal eller rederiet i säkerhetsfrågor) och 
Synteser (artiklar där medierna försöker rekonstruera hän
delseförloppet kronologiskt). Av totalt 213 artiklar/inslag 
behandlade 107 berättarnas personliga upplevelser, 33 
fokuserade på olyckans orsak. Den här artikeln koncent
rerar sig på de artiklar som behandlar personlig upplevelse 
(PU) och orsak (0) eftersom överlevarberättelserna fram
för allt återfinns inom dessa ämnesmässiga ramar. Journa
listerna har alltså ansett överlevarnas utsagor främst lämp
liga i texter som handlar just om orsaken eller om en per
sonlig upplevelse (och i mindre utsträckning i texter om 
kritik mot rederiet och inte alls i texter om t.ex. bärg
ningsfrågan). 

Personlig upplevelse. Denna kategori - den största - inne
fattar artiklar/ inslag där överlevandeberättelsen används 
som exempel på individuella känslor och reaktioner. D e 
rör sådant som var personer befann sig vid olika tidpunk
ter, hur de agerade, hur de uppfattade att andra agerade, 
vad de kände och tänkte i olika situationer och vilket för
hållande de hade till andra människor. Exempel 1 få r 
illustrera denna kategori.2 

2 I exemplen används fecstil för att markera rubriker. I exemplen har också 
överlevarnas riktiga namn anonymiseratS. 
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Exempel 1 

John lever - men han förlorade 60 arbetskamarater 

John Torstensson, 33, har förlorat nära 60 av sina arbetskam
rater. Nästan alla kvinnor. 
- J ag själv har klarat mig. Men jag tänker hela tiden på alla de 
barn som förlorat sina mammor. 

John Torstensson är trött, mycket trött. Han har kämpat för sitt liv i 
iskallt vatten, känt skräck för att duka under i vågorna, men han har 
överlevt. John Torstensson; civil utredare vid utlänningsroteln vid 

Stockholmspolisen, är vice ordförande i de civilanställdas sektion. Han 

var en av ledarna för en facklig konferens på Estonia. De flesta av de 
65 deltagarna var kvinnor. 
Sängen lutade mer och mer 
Vid midnatt insåg han att något var fel, vattnet slog mot ventilen och 

sängen lutade mer och mer. Plötsligt fick Estonia kraftig slagsida. John 

Torstensson kunde ta sig upp på däck, där han hjälpte sina medpassa
gerare att ta sig ut ur färjan. 

- Men sen sköljdes jag bara av båten. 

l de kraftiga vågorna kunde John se en upp och nedvänd gummiflotte. 
Han fick hjälp upp på flotten av en estnisk sjöman och två flickor i 20-

årsåldern. Flera gånger kastades de av flotten, men de fyra hjälpte var

andra upp igen. Fjärde gången de sköljdes av försvann flickorna. 
- Vi försökte hjälpa dem, men vi kunde inte. 

Efter femte gången kunde John inte ta sig upp på flotten igen. 
- Jag fastnade i ett rep, men jag hade större delen av kroppen kvar 
ovanfcir ytan och kunde hålla mig fast i flotten. Kroppen började 

domna bort när en räddningshelikopter upptäckte dem. När Afton

bladet talade med John Torstensson i går hade han ännu inte nått 

hustrun Margareta och de två barnen, Karin, 5, och Maria, 3. 

- Men de vet att jag lever, jag har talat med min svärfar. (Aftonbladet 
29/9 1994) 

Orsak. Denna kategori innefattar artil<lar/inslag där över
levandeberättelsen används som stöd för en tes om olyck
ans orsak. De handlar om tekniska och organisatoriska 
aspekter på varför båten sjönk. Överlevarna används här 
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för att berätta om var de såg vatten komma in eller att det 
s.k. bogvisiret lossnade, osv. Exempel 2 är hämtat från 
denna kategori. 

Exempel 2 

"Maskinerna stannade inte" 

- Maskinerna på "Estonia" arbetade in i det sista och reserv

belysningen var tänd. 

Så vittnade "'Estonias" maskirunekaniker Tugar Mens på en av rederiet 

Estline ordnad presskonferens i Tallinn på måndagen. Tugar M ens var 

den som hade mest att säga av de annars tystlåtna besättningsmännen 
som rederiet lät framträda. 
- Motorerna i maskinrummet arbetade in i sista minuten, försäkrade 

Mens. De var igång fortfarande när fartyget lagt sig nästan helt över på 

sidan och nödbelysningen var också tänd. 

Han lämnade maskinrunm1et först när vatten började strömma m 

genom ventilationstrummorna och lyckades då ta sig upp på däck. 

- Jag lyckades från däck ta mig över i en räddningsflotte, sade han. 

(DN 4/10 1994) 

Journalisternas presentation av överlevarnas berättelser i 
olika typer av artiklar - som gäller Personlig upplevelse, 
dvs. PU, och orsak, dvs. 0 - väckte vår nyfikenhet och vi 
ville studera dem närmare. Vi ville dels beskriva hur PU
och 0-artiklar skilj er sig åt i fråga om innehåll och struk
tur, dels undersöka om överlevarna behandlas på olika sätt 
beroende på i vilken typ av artiklar de förekommer, dels 
också föra en mer övergripande diskussion kring de tanke
figurer som journalisterna verkar bygga på och konstruera i 
de texter där överlevarberättelser används. 
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Våra konkreta frågor var således: 

a) Vad skilj er PU- och 0-artiklar åt i fråga om struktur 
och innehåll? 

b) Låter journalisterna de olika överlevarna spela olika 
roller i PU- respektive 0-artiklar? 

c) Finns det en genomgående bild av olika sorts över
levare? 

Berättelsernas innehåll och struktur 
Om man jämför de berättelser som förekommer i PU- och 
0- artiklarna så framkommer vissa skillnader. Dessa sam
manfattas i tabell 1 nedan och kommenteras i det följande. 

Tabell 1 

T av PU 0 

händelsebeskrivn.ing fabulerande konstaterande 

innehåll känslor fakta 

vokabulär dramatiskt tekniskt 

anföring citat indirekt 

bild ansikte/ person grafik 

artikel intervju utdrag av förhör 

längd långa korta 

överlevarpresentation ålder, ort yrke 

pofog relationell/ moralisk teknisk/juridisk 

PU-artiklar/inslag innehåller färre fakta och är mer emo
tionellt färgade än 0-artiklar. De illustreras också ofta av 
bilder av människor i dramatiska omständigheter. Över
levarnas berättelser är här längre och deras egna repliker 
ges stön-e utrynune. Man kan säga att PU-artiklar/inslag 
ställer överlevaren och dennes berättelse i centrum medan 
mediarösten mest fungerar som en ram. Överlevande
berättelsen används inte bara för att rapportera vad som 
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hände, utan för att berätta hur överlevarna upplevde kata
strofen. hur de kände och handlade i förhållande till andra. 
Detta innebär också att överlevarnas berättelser i texter om 
personlig upplevelse lyfter fram manga olika poänger. De 
kan t.ex. handla om någon som tog sig ut genom skor
stenen, någon som hjältemodigt räddade andra eller be
tedde sig djupt oetiskt. Det kan också handla om glädje 
över att ha överlevt eller sorg/skuld över att ha förlorat 
någon. Det händer också att man gör en poäng av över
levarnas bostadsort (Karlstadsbo i TV-Värmland) eller ålder 
(yngste överlevande). Journalisterna understryker också 
ofta överlevarnas relationella omständigheter och det finns en 
tydlig fokusering på familj, kamrater och andra människor 
ombord som antyder att solidaritet, gemenskap, hjälpsam
het och omtanke om andra anses betydelsefullt. Här anas 
en underliggande poäng, eller sensmoral, om vikten att 
hjälpa sina medmänniskor. 

0-artiklar/inslag är i första hand mer konstate
rande/faktiska och handlar om att beskriva eller förklara ett 
tekniskt förlopp. D e är oftast faktaspäckade, innehåller viss 
teknisk jargong, fackspråk och förklarande grafik. D et 
förekommer dock sällan bilder i anslutning till artiklarna. 
Många gånger är också överlevarnas berättelser indirekt 
återgivna, dvs. man använder konstruktionen "han/hon 
sade" och inte direkt anföring med talstreck. Berättelser är 
dessutom ofta ganska korta och kan t.ex. bestå av ett ut
drag ur ett förhör eller ett ratal meningar från en press
konferens. Dessa artiklar/inslag har ett slags konstaterande, 
förklarande drag där mediarösten (sådant j ournalisten skri
ver/säger som inte har referens till vad överlevaren sagt) 
präglar texten och där överlevarens berättelse är relativt 
underordnad . Man skulle alltså kunna säga att texter om 
orsaken används för att rapportera om sådant som upplevs 
som faktiskt; det är inte överlevarnas berättelse som är 
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intressant, utan deras redogörelse. Det är inte deras berättelse 
i sig som är intressant, utan på vilket vis den kan illustrera 
eller bidra till ett resonen1ang om orsaken. Överlevarna i 
dessa texter framställs så gott som alltid som någon som har 
sett något för orsaken avgörande. Journalisterna gör här 
sällan en poäng av den överlevandes ålder eller bostadsort 
medan deras yrke däremot framhävs oftare (t.ex. matros). 
Här finns heller inte särskilt mycket om de överlevandes 
förhållande till andra människor till skillnad från texter om 
personlig upplevelse (se ovan). Den övergripande poängen 
i dessa artiklar är ofta av teknisk eller juridisk art, t.ex. att 
båten sjönk p.g.a. att en lucka var öppen och/eller att be
sättningen kan hållas ansvarig för detta. 

Berättarnas roller och funktioner 
I berättelserna kommer olika personer till tals. De tillhör 
antingen besättningsmännen eller passagerarna. I tabell 2 
nedan sammanfattas skillnaderna mellan var och hur dessa 
personer framställs i de olika berättelsekategorierna. 

Tabell 2 

T av PU 0 

överlevare passagerare besättning 

relation till människor till artefakter 

handlingar hur när 

roll individuell yrkesmässig 

berättelseinnehåll känslor teknik 

nationalitet svensk est 

Tabellen visar att det i journalisternas texter finns en 
mycket tydlig uppdelning mellan besättning och passa
gerare. Besättningen används i första hand för att berätta 
om aspekter som rör en tänkbar orsak eller för att beskriva 
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ett tekniskt förlopp, som i exempel 3, medan passagerarna 
nästan enbart används för att beskriva personliga upplevel
ser som skräck, rädsla, lycka vid räddning dvs., som i 
exempel 4. (Jfr. också exempel 1 och 2.) 

Exempel 3 

"Vattnet nådde över biltaken" 

Vittnesmål från besättningsman på Estonia 

Vattnet stod över biltaken ombord på Estonia strax före förl isningen. 

Det säger en av besättningsmännen, motormannen Kari Hadak i ett 

förhör som tidigare inte publicerats. Hadak var nere på maskindäck när 

det blev dags att lämna fartyget och såg via en monitor vattnet gå över 

biltaken. Han uppskattar att det dröjde omkring en halvtimma från 

läget "allt nomJalt" till dess skeppet skulle överges. (SvD 6/10 1994) 

Exempel 4 

Färjetragedin 

( ... ) 

Ragnar Berg och hans hustru vaknade i sin hytt när Estonia kantrade. 
- Stegen till överslafen slog i väggen berättar han och fortsätter: 

- Det var redan svår slagsida på båten. Vi satte på oss lite kläder och 
tog oss ut i korridoren. Efter lite klättrande kom vi ut på däck. 

I samma ögonblick sjönk fa1jan: 

- Flera stora vågor slog ner oss i vattnet. Då skildes jag från min fru. 

Jag hade ingen chans att se henne. Det var JU mörkt. N;ir jag kom upp 

till ytan igen slog jag huvudet i en gunmiibåt. Jag fick tag i ett rep och 
kom in i en flotte med tak över. 

- Vi var sen i flotten och där låg vi tills helikoptrarna plockade upp oss 
på morgonen. 

Ragnar Bergs hustru tillhörde ännu igår kväll de saknade. (GP 29/ 9 
1994) 

Eftersom besättningsmän och passagerare placeras i olika 
texter så kommer olika saker i deras berättelser att lyftas 
fram som viktiga. I texter om besättningsmän (oftast i 0-
artiklar) förekommer t.ex. ofta tidsangivelser av olika slag. 
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Att tidangivelser är vanligare när det är en besättningsman 
som återges än när det är en passagerare hänger förmod
ligen samman med att journalisterna vill beskriva när 
besättningsmännen passerade olika platser, när de började 
och slutade olika skift, när de anropade larmcentraler osv. 
Dessutom vill man veta vad ' som hände på olika platser 
och varför man handlade på det ena eller andra sättet. 
Detta innebär också att besättningsmän oftast får tala om 
sitt förhållande (utåt) till inventarier, maskiner och arte
fakter medan passagerare får tala om hur de (inåt) upplevde 
olika skeenden och hur de kände inför andra människor. 

Man kan också konstatera att i 0-texter så poängteras 
ofta att överlevaren är just besättningsman (t.ex. i rubriker 
jfr. exempel 5) . I hela korpusen är också det vanligaste 
förekommande angivna yrket just besättningsman. Att tala 
om vem som är besättningsman fyller en viss funktion 
eftersom dessa oftast uppträder i orsakssanunanhang där 
deras yrke antas ha en speciell relevans. Att vara 
besättningsman antyder såväl särskild kunskap som ansvar. 
Däremot är det sällan det görs en poäng av besättnings
männens bostadsort eller ålder, vilket förmodligen anses 
mindre relevant i orsakssammanhang. När det gäller 
passagerare lyfter man sällan fram deras yrken, däremot 
ofta var personen bor eller hur gammal han eller hon är. 
Kanske menar journalisterna att läsarna lättare identifierar 
sig, eller sympatiserar, ni.ed någon från samma stad eller i 
samma ålder än någon som har samma yrke? 

Att besättningen används för att beskriva det tekniska 
förloppet är naturligtvis inte konstigt. Det var besättnings
män som hade ansvaret för att allt fungerade, det var de 
som skulle kontrollera portar och gick på vaktrundor, det 
var de som fanns i maskinrummet osv. Med andra ord, 
dels hade de kompetensen att beskriva olycksförloppet i 
tekniska termer, dels befann de sig på strategiskt viktiga 
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platser. Vad som dock är slående är hur sällan deras berät
telser används för att illustrera en personlig upplevelse av 
olyckan. D eras yrke och speciella kompetens borde inte 
göra dem mindre intressanta som privatpersoner. De har 
också våndats, frusit och kanske t.o.m. känt starkare van
makt och skuld än någon annan. Procentuellt sett är det 
dock väldigt ta sådana berättelser. 

Det finns även ett litet fatal passagerare som används i 
orsakssammanhang. Det gäller bland annat en person som 
ser det s.k. bogvisiret falla av. Han är dock den ende som 
ser detta, dvs. det finns ingen besättningsman att tillgå. Det 
saknas överlag inte passagerare som berättar om saker som 
kan ha varit avgörande för orsaken, t.ex. att de såg vatten 
komma in på bildäck, men dessa utsagor används mer för 
att illustrera skräck än orsak. Journalisterna verkar anse att 
passagerarnas bristande yrkeskompetens inte gör dem läm
pade att använda i orsakssammanhang. D et är skillnad på 
användningen av en passagerares berättelse om att de sett 
vatten komma in och en liknande berättelse av en besätt
ningsman. 

I exempel 5 är passagerarens berättelse hämtad från ett 
längre inslag som rör den personliga upplevelsen (som han 
anses vara expert på) medan besättningsmannens berättelse 
i exempel 6 förekonm1er i ett inslag om teorier till för
lisningen och där han omnämns som just besättningsman. 

Exempel 5 

Reporter - Hur såg det ut när du kom ut ur hytten? 

Överlevare - Jag var bland de första ut så det var ingenting där, men 

när jag sprang uppför den första trappan så började det forsa vatten 

nerför trappan. Det var där det forsade vatten och precis när jag kom 
upp på däck sedan tippade båten över och var i 90 grader. Så vi hann 
precis upp innan den välte. 
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R eporter - Hur upplevde du det, när båten tippade och hur upplevde 

de andra det? Hur många var ni ungefär? (Texten fornätter sedan) 
(Svar Direkt, TV 2, 29 19 1994 20.00) 

Exempel 6 

Reporter 1 - Vad är det då som kan ha orsakat farjeolyckan i natt? 
Maria Eksedler) 

Reporter 2 - Ja, det kommer säkert att dröja innan vi far det definitiva 
svaret, men under de senaste tirrunarna har flera teorier konunit, bland 

andra har en överlevande besättningsman , 25-årige Saro Halliste från 
Tallinn, berättat att han i natt vid halv ett upptäckte att en av luckorna 

i fören på nedre däck var öppen och att vatten strömmade in. Det var 

så mycket vatten att det nådde till knäna på mig berättade han. (Eko
nyheter 28/9, 1994, 13.00) 

I exempel 5 nämner passageraren att vattnet forsade in , 
vilket reportern inte tar fasta på. Istället fokuserar han på 
något typiskt för den personliga berättelsen och passage
rarna, dvs. hur personen "upplevde" händelsen och, också 
typiskt, hur "andra" upplevde den. I exempel 6 används 
däremot uppgiften om att vatten strömmade in i ett 
orsakssammanhang, utan att överlevandeberättelsen till 
synes är mer precis eller tekniskt relevant. 

Vi ska återkomma till ovanstående resonemang, men vill 
först kommentera det faktum att uppdelningen mellan 
besättningsmän och passagerare även medförde att svenskar 
och ester gavs olika roller. Genom att passagerare och be
sättning förekommer i delvis olika typer av texter så kom
m er de också att förknippas m ed olika världar och värden. 
Vi möter svenskar som har drabbats och som lider, som 
berättar om saknade fantiljemedlenu11ar, sörjande fruar, 
efterlängtade barn. Vi möter också svenskar som kämpat 
och överlevt mot omöjliga odds och som försökt hjälpa 
andra - berättelser om styrka och hjältedåd. Samtidigt 
möter vi ester som sa mmankopplas med orsaken, som 
försöker redogöra för var de befann sig och vad de gjorde 
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vid olika tidpunkter. Dessa berättelser väcker ibland miss
tänksamhet om att eventuella fel och misstag begåtts. Be
sättningsmän får inte berätta hjälteberättelser, de framställs 
som redovisningsskyldiga och därmed potentiellt skyldiga 
och ansvariga. 

Svens kar och ester 
Genom användningen av passagerare och besättning i olika 
typer av texter så sker också ett slågs implicit konstruktion 
av nationell identitet eftersom besättningen nästan ute
slutande består av ester och passagerarna nästan uteslutande 
är svenskar. Vilken bild av ester respektive svenskar lyfts 
fram? 

Man skulle kunna säga att vi möter svenskar som är pri
vata upplevare och ester som är offentliga representanter 
och uppgiftslämnare. Journalisterna använder sig av svens
kar för att skapa förståelse och inlevelse i katastrofen och 
av ester för att försöka förklara den. D e svenskar som 
möter oss i medierna framställs så att vi känner odelad 
sympati medan de estniska på ett underförstått sätt ställs till 
svars. Det framstår relativt tydligt att estniska besättnings
män presenteras i sammanhang som indirekt presenterar 
dem som potentiellt ansvariga för orsaken, snarare än som 
offer. 

D etta kan naturligtvis inte tolkas som att enskilda jour
nalister medvetet placerat svenska passagerare och estniska 
besättningsmän i skilda kategorier med uppenbara värde
ringar vidhäftade. Det intressanta är att studera vilka 
mönster som träder fram och hur vi kan tolka dem. Vi har 
funnit att mediernas berättelse om överlevarna från 
Estoniakatastrofen verkar innehålla tre motsättningar som 
skapar spänning i berättelsen , men som också ger den en 
viss ordning. 
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Teknik och känsla; besättning och passagerare 
Den första motsättningen är den mellan teknik och känsla. 
Den avspeglas redan i det faktum att journalisterna gör en 
tydlig uppdelning mellan PU- och 0-texter, som något 
som ska behandlas separat. Detta kan möjligtvis vara av
hängigt två olika ambitioner; dels vill journalisterna för
söka att beskriva och levandegöra ett förlopp, dels vill de 
förklara en katastrof. Detta sker i texter som behandlar 
orsaken och verkar hänga samman med ambitionen att 
leverera fakta, att berätta vad som hänt, att få fram rele
vanta uppgifter, men det innebär också en jakt på synda
bockar för att finna en ansvarig och för att förhindra att 
katastrofen upprepas. Dels vill journalisterna försöka att 
göra katastrofen förståelig, vilket sker i PU-texter. Att be
finna sig ombord på ett sjunkande fartyg är en mycket 
specifik upplevelse som få människor varit med om och 
j ournalisterna verkar se som sin uppgift att förmedla hur 
detta kändes och vad man tänker i sådana situationer. 

Uppdelningen mellan teknik och känsla förstärks av 
nästa spänningsförhållande, nämligen det mellan passage
rare som upplevare och besättningsmän som uppgiftsläm
nare. Man kan se denna rollindelning som att passagerarna 
får ge röst at det vardagliga, åt lekmannens skräck och 
känslor medan besättningen får ge röst åt det tekniska och 
professionella. Det verkar som om journalisterna anser att 
orsak hänger ihop med teknik, som är något som endast 
låter sig beskrivas i faktiska/logiska termer av en förmodat 
kompetent och insatt besättning. D et är trots allt möjligt 
att orsaken hade varit att någon slog hål i golvet, att bilar 
inte var surrade eller att kaptenen var onykter, dvs. saker 
som vem som helst skulle kunna se och uttala sig om. 
Samtidigt verkar journalisterna anse att den personliga 
upplevelsen ska levereras av en föm1odat skräckslagen pas
sagerare. Är det möjligen så att besättningen antas vara 
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mindre rädd och chockad? Är det också typiskt att de 
besättningsmän som rar uttala sig mest om sin personliga 
upplevelse och sin rädsla är kvinnor och främst en gravid 
kvinna?3 

Skillnaden (och uppdelningen) mellan teknik och känsla 
är naturligtvis en klassisk åtskillnad. Det intressanta är dock 
hur genomgående passagerarna förknippas med känsla, och 
med det mänskliga, med familj en och med solidaritet. 
Samtidigt förknippas besättningen med teknik, och med 
opersonliga, professionella relationer och handlingar. 
Passagerare och besättningsmän framställs som represen
tanter för två delvis olika världar där olika rationaliteter 
och värden är framträdande. Parallellen till olika typer av 
världar blir också intressant när vi går in på nästa mönster, 
berättelsen om Sverige och svenskarna. 

Berättelsen om Sverige 
Det tredje, och mest implicita, mönstret som vi tycker oss 
se i materialet berör "vi och dom". Detta rör självklart det 
faktum att svenska passagerare framställs som lidande offer 
och estniska besättningsmän ra r stå till svars. M en det finns 
också en mer övergripande parallell till uppdelningen 
mellan ester och svenskar i Estoniadiskursen. Frid (1997), 
som har undersökt hur TV under den första veckan för
klarade orsaken ti ll katastrofen, har fu nnit att det första och 
dominerande perspektivet som anlades speglade de 
råda nde svenska kulturella, ideologiska och politiska före
ställningarna om förhållandena i de forna östläderna. I 
detta perspektiv ryms misstänksamhet mot öst, uppfatt-

3 Det är ocks5 s:l. att haverikommissionen, som utreder orsaken till olyckan, 
gjort en liknande bedömning som media, dvs. att främst bry sig om be
sättningens vittnesuppgifter. Detta är något som passagerarna själva 
reagerat på (Aftonbladet 24 /9 1995). 
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ningen att Sverige är ett bättre och mer utvecklat samhälle, 
att Sverige är bättre på säkerhet än andra länder i allmänhet 
och än öststatsländer i synnerhet samt att katastrofen be
rodde på slarv och underlåtenhet från Estlands sida. Frid 
menar att det finns ett stort inslag av kritik av Estland som 
sjöfartsnation och dess myndigheter och att man i svenska 
medier poängterade esternas brist på säkerhetstänkande, 
deras dåliga utbildning, rostiga båtar och ovana att ta an
svar. Enligt Frid passar detta in med bilden av Sverige som 
en säker och perfekt storebror. 

I rapporteringen från Estonia sanunanfaller alltså återgiv
ningen av det osäkra och slarviga Estland med beskriv
ningen av estniska överlevande besättningsmän som 
potentiellt ansvariga. Samtidigt sammanfaller bilden av 
Sverige som ett säkert och ansvarsfullt land i orsaksför
klaringar med beskrivningen av svenska passagerare som 
lidande offer. Kanske kan man därför se journalisternas 
användning av överlevandeberättelserna som ett inslag i 
den ständigt pågående berättelsen om Sverige och svens
karna, i det här fallet i kontrast mot esterna och öststaterna. 
Inte överraskande framskymtar en bild av att "vi" i alla 
avseenden är bättre och mänskligare än "dom". 
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Lärarens triangel och 
elevens trekant 

Kommentarer till några matematiska 
samtal i klassrummet 

JAN WYNDHAMN 

Konm1entarerna är efterskörd till ett flertal analyser som gjorts vid tema K 
inom projektet "Matematiska samtal i klassrummet - tvärkulturella studier". 
Grundmaterialet ut.görs av videoinspelade lektioner på mellanstadiet när olika 
lärare i sina klasser presenterar formeln för triangelns area. I kommen tarerna 
anläggs några olika perspektiv som kompletterar varandra i beskrivningen och 
tolkningen av vad som sker i kommunikationen mellan lärare och elever. 
Huvudperspektivet ;ir sociokulturellt då kommentarerna till större delen be
lyser skolans problem med att hantera två skilda sätt att förstå omvärlden - ett 
präglat av vardagsförståelse och ett annat mer vetenskapligt betonat. 

Inledning 
Som ledare av det matematiska samtalet i klassrummet kan 
läraren anses ha två huvuduppgifter: att vara moderator i 
ett socialt växelspel och att vara mediator av matematisk 
kunskap . Som sakkunnig samtalsledare förväntas läraren 
bland annat stimulera eleverna så att de skiftar mellan att 
uttala sig och att lyssna på läraren och kamraterna, ifråga
sätta och modifiera vad eleverna säger och fördela ordet så 
att de flesta eleverna deltar i diskussionen. Som förrn.edlare 
förväntas läraren introducera och ge sammanhang åt ett 
matematiskt innehåll, ge förklarande exempel och starta 
resonemang i syftet att ge eleverna tillgång till matematiska 
instrument. Samtalet utgör en konmmnikativ kontext där 
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m atematiska ideer och strukturer studeras. Bakom beteck
ningen 'samtal i klassrununet' döljer sig inte någon ens
artad form av överläggningar utan en ansenlig mängd olika 
'språk' eller 'röster' - begrepp lanserade av Bakhtin (se 
exempelvis Wertsch, 1991). 

Ett av forskningsprojekten vid Tema K syftar till att be
lysa hur lärare och elever interagerar i klassrununet. För att 
få j ämförbara data ställdes alla i projektet deltagande lärare 
inför samma uppgift: introducera i klassen formeln för 
triangelns area. Samtalen i klasserna har ur olika perspektiv 
tidigare granskats och beskrivits i rapporter (bland flera 
Riesbeck, 1995, 1996; Wyndhamn, 1995a, 1995b , 1996). 
I följande kommentarer anläggs ytterligare några aspekter 
som komplement till skildringen och tolkningen av vad 
som sker i kommunikationen mellan lärare och elever. 

Olika teoribakgrunder 
Samtalen kan beskrivas och tolkas på olika sätt - dvs. de 
kommer att avteckna sig som olika figurer - beroende på 
vilken bakgrund som målas upp. I denna artikel beaktas två 
utgångspunkter: en specifikt ämnesteoretisk och en socio
kulturellt inspirerad. 

Ämnesteoretisk bakgrund 

Det finns olika vägar fram till formeln för triangelns area . I 
skolsammanhang är det vanligt att utgå från kvadratens och 
rektangelns area. En rektangel delas i två lika stora delar av 
en diagonal. Delarna utgörs av rätvinkliga trianglar. Arean 
av en sådan triangel är hälften av rektangelns area. Denna 
kunskap kan sedan användas för att bestämma arean för en 
godtycklig triangel. 

1 resonemanget skall två olika matematiska områden 
kombineras. Tdeer från geometrin måste förenas med be-
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grepp från aritmetiken och algebran. De geometriska 
figurernas egenskaper och inbördes relationer kan studeras 
enbart verbalt för sig - exempelvis "triangeln är hälften så 
stor som rektangeln". Aritmetiken och algebran tillhanda
håller emellertid precisa och 'stenografiska' notationer för 
dessa relationer - t.ex. "A = ~ * b * h". 

Två olika matematiska domäner skall alltså integreras i 
en ny begreppsstruktur. Man skulle här - i Piagets anda -
kunna tala om en 'horisontell' sammanlänkning av olika 
begreppsliga system. Sambanden mellan de båda systemen 
upprätthålls på strikt logiska grunder. Qämför även 
Walkerdine, 1982; Kaput, 1994). 

Inom varje domän eller system kan också en 'vertikal ' 
begreppslig progression spåras. De geometriska begreppen 
ingår i kedjan: kvadrat ---+ rektangel ---+ triangel. Utvidg

ningen medför eller framtvingar också några namnbyten: 
sida ---+ längd ---+ bas och sida ---+ bredd ---+ höjd, för att 

förhållandena skall kunna uttryckas så exakt, tydligt och 
uttömn1ande som möjligt. [Sida förknippas med kvadrat, 
längd och bredd med rektangel, bas och höjd med tri
angel.] Begreppen på den a1itmetiska och algebraiska sidan 
'trappas' också upp när det gäller bestämning av en area: 
från enkel räkning av antalet kvadratformade rutor med 
sidlängden 1 cm till strikt formelhantering. 

Lärarens viktiga uppgift blir att matcha rörelser inom 
och mellan dessa två olika matematiska områden, när en 
kontext för samtalet i klassen bestäms och byggs upp. Från 
själva matematiken finns härvidlag inte någon direkt led
tråd. Historiskt sett har dock den retoriska matematiken 
föregått den symboliska. 
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Sociokulturell ansats 

'Kontext' skall ses som ett relationellt begrepp; en kontext 
är alltid ett sammanhang för något. Man kan tala om sam
tidiga kontexter i pluralis för ett och samma fenomen. 
Kontext kan referera till såväl konkret fysiska och sociala 
sammanhang som abstrakta , upplevda eller skapade 'in
ramningar' . D et är möjligt att för en och samma lektion 
definiera olika kontexter - exempelvis en laborativ, en 
kognitiv, en antropologisk - för olika analyser. Prefixen 
re- och de- kan därutöver användas för att peka på för
flyttningar eller övergångar mellan olika kontexter i en viss 
riktning (se Linell, 1992). 

Lärarens roll är att rekontextualisera ett matematiskt 
innehåll - innebä rande att placera det i sådant samman
hang att eleverna har en möjlighet att tillägna sig ('lära sig' 
och ' förstå') budskapet. Eftersom matematiska begrepp i 
sig är abstrakta, måste de matematiska ideerna konkreti
seras, 'bäras' av något. I klassrummet laboreras och samtalas 
det därför ofta. Genom abstrahering och generalisering, 
alltså en form av distansering, förväntas eleven i en 
dekontextualiseringsprocess på ett subjektivt och indivi
duellt sätt rekonstruera meningen hos de matematiska be
grepp och sambanden som finns i den kommunikativa 
kontexten. H är föreligger exempel på vad Linell (1992) 
kallar "situated or local decontextualization practices" . 
W ertsch (1985) använder i sin terminologi uttrycket 
"decontextualization of mediational means" . 

Begreppet mediering intar en central position 
Vygotskys teori (Vygotsky, 1978, 1986; W ertsch, 1985) . 
Allt det som sker mellan människans medvetande och hen
nes omvärld medieras genom verktyg av fysisk-tekniskt 
slag (som redskap, instrument) eller psykisk-mentalt slag 
(som språk, tänkande). D et är genom användning av dessa 
verktyg som människan blir medveten om - få r kunskap 
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om - sin omvärld. Vygorsky skiljer därvid ut tre olika vik
tiga handlingar: i) bearbetning av den fysiska tingvärldcn, 
ii) kommunikation med den sociala världen, iii) tänkande 
och problemlösning i den inre , mentala världen. Tillägnad 
kunskap lagras sedan i begreppen, i ordens mening Gämför 
även Stensmo, 1994). 

Vygotsky gör skillnad mellan "vardagsbegrepp", "veten
skapliga begrepp" och "medvetna begrepp. Vardagsbe
grcpp är spontana begrepp som bildats från den enstaka 
upplevelsen eller den personliga och unika erfarenheten. 
De har ofta emotionell laddning. Vardagsförståelsen är vårt 
vanliga sätt att uppfatta omvärlden och hänför sig till 
enstaka händelser eller objekt. Begreppen hjälper att 
sortera erfarenheter gjorda utifrån perception eller från 
någots funktion - alltså vad något är eller inte är och vad 
något gör eller inte gör. 

De vetenskapliga begreppen är av annat slag. De är teo
retiska eller abstrakta. Den vetenskapliga förståelsen är en 
förståelse som gäller det allmänna, det generella. Begrep
pen riktar uppmärksamheten på relationer mellan olika 
företeelser och gör det därför möjligt att bilda kategorier 
och se mönster. Vygotsky menar att alla behöver få till
gång till denna sorts tänkande och att detta tänkande för
v~irvas genom undervisning. 

Medvetna begrepp är resultatet av kognitiv bearbetning 
(syntes) av egna erfarenheter (tes) och förmedlad under
visning (antites). Medvetna begrepp gör det möjligt att 
tänka på ett begrepp utifrån ett annat begrepp. 

Vygotsky använde begreppet "zon" för att beskriva ett 
öppet område mellan människans medvetande och hennes 
omvärld (se även exempelvis Gallimore & Tharp, 1990). 
Med den proximala (närmaste) utvecklingszonen menar 
Vygotsky avståndet mellan en verksamhet som en växande 
person kan utföra utan hjälp och den verksamhet personen 
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kan utföra m ed hjälp av andra, mer säkra och erfarna. Det 
är inom zonen som medvetna begrepp byggs upp; det är 
där ett möte m ellan en elevs spontana begrepp och skolans 
teoretiska begrepp sker. I den proximala zonen in teragerar 
elevens medvetande med omvärlden. Den mentala verk
samheten inom zonen är en tvåstegsprocess. Först sker en 
kommunikation (ordanvändning) med omvärlden i en 
social, intermental aktivitet. Därefter omsätts detta i en 
inre, intramental tankeaktivitet. Utvecklingen innebär att 
det yttre talet internaliseras och bhr till inre tal. 

Tänkandet sätter in det varseblivna i ett sammanhang 
och ger det m ening. Tänkandet förlöper från mening till 
ord samtidigt som tankens översättning till tal förlöper i 
den motsatta riktningen, från ord till mening. I en mate
matisk aktivitet söker detta sin motsvarighet i förhållandet 
mellan det betecknade (meningen, iden) och beteckningen 
(ordet, symbolen) - se exempelvis Wyndhamn (1993). 

Empiriskt material 
Grundmaterialet för projektet består av videoinspelade 
'vardagsbetonade' matematiklektioner med fokus på själva 
upptakten på ämnet triangels area. Sju olika klasser - i 
fortsättningen kallade för A, B, ... G - med elever i åldern 
10-l 2 år deltog i undersökningen. Klasserna kom från 
skolor på olika orter i södra Sverige. Såväl tätorts- som 
landsbygdsskolor var representerade. D e sju lärarna -
benämnda efter klasserna - hade alla den utbildning som 
krävs för undervisning i aktuella årskurser och dessutom 
mångårig lärarerfarenhet. Lektionstiden var ungefar 40 
minuter utom i klasserna C och F där tiden gick upp mot 
60 minuter. 

Det 'publika' samtalet - där läraren vänder sig till hela 
klassen - har skrivits ut på en nivå där turtagning och ord-



LÄRARENS TRIANGEL OC:H ELEVENS TREKANT 46 7 

flöde tydligt framgår. Varje deltagande lärare har fåt t se 
och kommentera videoupptagningen med avseende på 
giltighet och pålitlighet. Vid detta tillfälle ställdes också 
några kompletterande frågor rörande deras matematikun
dervisning. Lärarens uttalanden togs upp på ljudband. 

Resultat och analys 
Vid ett hastigt betraktande av de sju lektionerna syns alla 
vara varandra mycket lika . 'Stillbilden' visar att läraren 
agerar vid tavlan och för ett samtal m ed eleverna som sitter 
grupperade runt bord i klassrummet. Lektionerna är upp
delade i tydliga delmoment. Det sker ideliga växlingar 
mellan överläggningar i helklass och laborativt arbete i 
smågrupperna. I grova drag ägnas halva lektionstiden åt 
gemensanuna diskussioner och andra halvan till de 'un
dersökande' momenten. 

I samtliga klasser används någon form av 'konkret mate
rial'. I klasserna A och C får eleverna klippa ut geome
triska figurer enligt egna påhittade mått ur pappersark. 
Eleverna i klass G klipper också ut figurer som dock lära
ren bestämmer måtten på. I klasserna B och F tillhanda
håller läraren kuvert med redan utklippta figurer enligt 
v issa mått. Eleverna i klass D får tändsticksaskar med en 
sidoyta indelad i två rätvinkliga trianglar målade i olika 
farger och pappersark med fårdigritade trianglar. Läraren i 
klass E ritar hela tiden före på tavlan och ele:verna ri tar 
efter på egna papper. I klass G får dessutom eleverna 
arbeta med en s k areamall, i princip en genomskinlig 
skiva med ett nät av kvadratcentimeterstora rutor. Tavlan, 
blädderblock alternativt arbetsproj ektorn är i flitigt bruk i 
alla klasserna. Samtliga elever gör dessutom antecknar i 
egna skrivhäfi:en. 
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Beträffande det publika samtalet delas talutrymmet mel
lan lärare och elever enligt tabell 1. 

Tblll A 1· I I a e V ärare oc 1 e ever vttra d d e o r oer nunut. 

klass A B c D E F G 
lärare 47 32 69 4) 64 58 55 

elev 9 19 23 11 7 4 7 

Lärare C talar mest av alla lärare (ungefär ett ord i sekun
den) , vilket är dubbelt så mycket som den minst talande 
lärare B talar. Eleverna i klasserna B och C talar m est av 
alla elever och talar ungefär lika mycket. Eleverna i klass F 
yttrar sig raordi gt. 

Under klass-samtalet ställer läraren frågor på det som 
nyss behandlats i grupperna och frågor som för diskussio
nen i klassen framåt. Ibland bär eleverna med sig en fråga 
m I nya gruppsamtal. Tabell 2 visar på olika typer av 
frågor. 

Ta e b Il al fr 2. Ant l'k I d kl ågor av o 1 a s ag un er ass-samta et. 

klass A B c D E F G 
benämningsfrågor 8 7 5 24 20 41 6 
beräkningsfrågor 0 7 3 18 13 14 1 
förklaringsfrågor 15 15 13 12 6 9 16 
uppföljningsfrågor 2 7 0 4 3 3 3 

antal ställda frågor 25 36 21 58 42 67 26 

Exempel på benämnings- eller bestämningsfrågor är Vad är 
detta för figur? och Hur lång är sidan? En typisk beräknings
fråga kan vara Hur stor är arean av en rektangel med sidorna 9 
cm och 5 cm? Förklaringsfrågor är exempelvis Hur gjorde ni i 
er grupp? och Vaiför är arean 12 enheter? Frågorna Vilka in
stämmer i detta-Jösningiförslag? och Är någon fundersam ännu? 
exemplifierar kontroll- eller uppföljningsfrågor. 



LÄRARENS TRIANGEL OCH ELEVENS TREKANT 469 

Tabellen visar att i klasserna D och F ställs det ungefär 
dubbelt så många frågor som i klasserna A, B, C och G. 
Lärare F använder gärna benämningsfrågor. Sådana frågor 
kräver ofta ett enda ord som svar vilket återspeglas i tabell 
1 - eleverna yttrar sig sparsamt. Lärare C ställer få frågor. 
Tillsarnmans med tabell 1 betyder detta att läraren talar 
mest själv. Eleverna i klass C rar ändå tala mycket, efter
som de ofta !ar förklaringsfrågor. Lärare G ställer flest för
klaringsfrågor av alla lärare, men samtidigt talar inte ele
verna mycket. Detta beror på att man i klassen använder 
areamallen för bestämnings av ytors storlek. Som förklaring 
räcker oftast att med arbetsprojektorns hjälp visa hur mal
len skall läggas över olika figurerna på lämpligt sä.tt. 

Fördelningen mellan benämnings- och beräkningsfrågor 
tyder på att lärarna uppehåller sig olika länge inom den 
geometriska och aritmetisk-algebraiska kontexten. Det i 
sin tur betyder att lärarna flätar samman de två tidigare 
angivna maten1atiska dimensionerna på olika sätt. För att 
ta en överblick på hur trådarna tvinnats vid sammanflät
ningen kan först vissa hållpunkter i klass-samtalet iden
tifieras och lokaliseras. Vid varje sådan hållplats stannar 
diskussionen upp en längre eller kortare tid. Läraren ställer 
kompletterande frågor, gör förtydliganden eller tillrätta
lägganden eller helt enkelt betonar angelägenhetsgraden. I 
analysarbetet upptäcks hållpunkterna genom sökande i det 
insamlade datamaterialet efter svar på frågor som: 

- Hur startar samtalet? 
- Hur fortskrider samtalet med avseende på innehållsliga 

(tematiska) och betydelsebärande (semantiska) aspekter? 
- Vad blir föremål för explicit behandling? 
- Vilken blir slutstationen för samtalet? 

Antalet dylika hållplatser varierar i klasserna från 9 till 12. 
Ordnas hållpunkterna tidsmässigt beskriver övergångarna 
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mellan dem hur samtalet rör sig "vertikalt" (inom ett 
matematiskt område) respektive "horisontellt" (mellan två 
områden) enligt tidigare införda analysbegrepp. Vertikala 
steg betyder att man diskuterar inom den geometriska eller 
den aritmetisk-algebraiska kontexten. H orisontella steg 
innebär att man söker sammanlänka de två områdena. Hur 
sådana från lärarsynpunkt viktiga strategiska steg eller över
gångar fördelar sig på de olika klasserna framgår av tabell 3. 

Tabell 3. Rörelser (antal steg) inom och mellan olika matematiska 
kontexter. 

klass A B c D E F G 
vertikala steg 

geometrikontext 4 2 2 1 1 3 1 
algebra kontext 2 4 2 4 1 3 3 

horisontella steg 3 4 7 5 9 5 4 

Tabellen visar på tre skilda bilder av hur lektionssamtalen 
förflyter innehållsmässigt. En bild visar att samtalet i 
huvudsak förs i den geometriska kontexten som i klass A. 
En andra bild visar att samtalet i väsentliga delar förs på det 
aritmetiska området som i klass D. Den tredje bilden visar 
på 'slalomåkning' (många horisontella steg) mellan kon
texterna som i klass E. 

Bilden över läraragerandet under lektionerna kan göras 
skarpare genom studiet av vilka instruktioner (direktiv) 
läraren ger eleverna inför grupparbetena. Lärarens upp
maningar kan indelas i två kategorier: exklusiva och inklu
siva Uämför Rotman, 1988). D e exklusiva imperativen 
uttrycker en direkt order - eventuellt utformad som en 
vädjan - som skall verkställas enligt förutsättningar som på 
förhand är kända och överenskomna. I matematikunder
visningen förekommer o taliga instruktioner som sbll leda 
till handling: 'beräkna', 'mät', 'multiplicera', 'drag höjden ' 
osv. Inklusiva imperativ markeras av verb som 'försök', 
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'studera' och 'låt oss bevisa' och signalerar att deltagarna i 
samtalet skall upprätta någon slags gemensam 'ram ' eller 
'värld ' där diskussionen kan foras vidare. Dessa uppma
ningar inbjuder till eftertanke (se Riesbeck, 1996; 
Wyndhamn, 1995a). 

Exempel som klassificerats som exklusiva imperativ 
studien är: 
Lärare A: Klipp ut en rektangel ur papperet! 
Lärare C : Ni ritar tändsticksasken som en rektangel. 
Lärare G: Lägg på areamallen så här! 
Exempel på inklusiva imperativ är: 
Lärare B: Prata i grupperna med varandra om ur vilken 

rektangel den rätvinkliga triangeln kommer! 
Lärare C : [Triangelns tycks vara hälften av rektangeln.) 

Bevisa att det är så! 
Lärare D: Tänk efter! Tror ni att man kan beräkna arean 

av alla ytor som finns? 

Med denna indelningsgrund fås tabell 4: 

Tabell 4. Antal olika imperativ fördelade på olika matematiska 

kontexter. 

klass A B c D E F G 

imperativ 
exklusiva 

geometri 6 1 5 3 5 2 3 
algebra 1 3 0 2 0 3 0 

inklusiva 
geometri 3 1 3 0 1 2 1 
algebra 3 2 3 2 1 0 0 

Tabellen visar tillsammans med de övriga tabellerna att 
lärarna A, C, E och F i huvudsak håller sig inom den 
geometriska kontexten, medan lärarna B och D och även 
G diskuterar inom en aritmetisk-algebraisk kontext. 
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Vid slutet av lektionen har lärarna kommit olika långt i 
sin strävan att nå målet: formeln för triangelns area. Tre 
lärare (A, C och E) kommer tillsammans med klassen fram 
till det allmänna fallet med formuleringen: "Triangelns 
area är basen gånger höjden delat med två." Lärare F når 
fram till samma formulering men enbart gällande den rät
vinkliga triangelns area. Övriga lärare hinner också att en
bart behandla den rätvinkliga triangelns area. Lärare B låser 
inte fast någon strikt slutsats utan nöjer sig med ordalydel
sen: " lDen rätvinkliga] triangelns area är häften av rektan
gelns." Lärarna D och G stannar upp vid: " [Den rätvink
liga ] triangelns area är längden gånger bredden delat med 
två." 

Sammanfattningsvis kan följande figur gjord i grov
huggna konturer anas. I de klasser där man under en 
lektionstimme kommer fram till den generella formeln 
arbetar man inom den geometriska kontexten och med 
material som framställs efter hand. Resultatet blir allmän
giltigt. Används färdigställt material hamnar samtalet inom 
den aritmetisk-algebraiska kontexten och stannar upp och 
slutar vid specialfallet med den rätvinkliga triangelns area. 

Diskussion 
I ett Vygotskianskt perspektiv skulle följande modell 
kunna sättas upp för interagerandet mellan lärare och elev 
under en lektion Uämfår Gallimore & T harp, 1990; 
Stensmo, 1994): 

1. Läraren kartlägger vilka vardagsbegrepp inom ett visst 
område eleven bär med sig in i undervisningssituatio
nen. (Zonens nedre gräns bestäms.) 
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2. Läraren fastlägger vilka vetenskapliga begrepp som 
eleven skulle kunna behärska efter ett arbetspass. 
(Zonens övre gräns faststä lls.) 

3. Eleven utför de målinriktade handlingarna med hjälp 
av instruktioner från läraren eller av kamrater som 
redan behärskar momentet. (Lektionens intermentala 
fas.) 

4. Eleven mrättar aktiviteten på egen hand och reflekterar 
över sina framsteg. (Lektionens intramentala fas.) 

5 . Elevens kunskapsrepertoar utvidgas genom tillämpning 
under varierande betingelser. (Verksamheten interna
liseras och automatiseras.) 

6. Läraren avgör i vilken grad eleven behärskar den mål
bestämda aktiviteten . D enna utvärdering bestämmer 
samtidigt vilken den nedre gränsen är för nästa proxi
mala utvecklingszon . 

Samtliga lärare i studien tillämpar mer eller mindre med
vetet denna strategi helt eller delvis. Lärarna anpassar sin 
undervisning efter den variation som finns i klassen mellan 
elevernas kompetens genom att "börja så grundläggande 
som möjligt så att alla kan vara med" (lärare G) och 
"ordna gruppdiskussioner" (lärare A). D et laborativa insla
get ti!lsanu11ans med den sociala verksamheten i grupperna 
får stå som garanti för den individuella anpassningen till 
varje elevs mentala utvecklingsnivå (punkt 1). Punkterna 
3, 4 och 5 återfinns i ideliga växlingarna mellan sam tal i 
helklass och gruppvis arbete. 

Lektionerna slutar dock på olika abstrakta nivåer även 
om alla hade målsättningen att nå fram till den allmänna 
formeln för triangelns area. Anledningar till detta står att 
söka i hur det laborativa materialet väljs och används och 
hur diskussionerna i hela klassen och grupperna utnyttjas. 
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Samtalen i de olika klasserna pendlar - förmedlat av 
olika 'verktyg' - mellan ett perceptuellt fålt och ett ab
strakt fält på högst olika sätt. Eleverna i de olika klasserna 
tycks - från observatörshåll - dock se eller tolka det kon
kreta materialet på skilda vis. Skillnaden kan hänföras till 
vad som uppmärksammas eller fokuseras i relationen mel
lan det betecknade (meningen, iden) och beteckningen 
(ordet, illustrationen). 

Lärare A och C låter eleverna rita och klippa figurer en
ligt eget val. Inga måttangivelser 'verkar styrande och be
gränsande. Figurerna tjänstgör som illustrationer och hjäl
per eleverna att generera ideer. Lärare E låter också sina 
elever rita figurer fungerande som illustrationer. Visserli
gen sätts mått ut men figurerna behöver inte vara måttrik
tiga. Fokus ligger därför hela tiden på vad figurerna repre
senterar. I klasserna A , C och E förs sedan ett hypotetisk
deduktivt resonemang så att det allmänna fallet till slut 
kommer att kunna uttryckas i algebratermer. Tidigt anar 
elever ett framväxande samband: 

Elev i klass A: Om man vill ta reda på . . . . Om man har en 
rektangel ... då blir det ju hälften .... Och gör man en 
rektangel av det här .. . så tar man arean på den och se'n så 
delar man på två. 
Elev i klass C: Man har en [rätvinklig] triangel. Se'n tar 
man en till och se'n hänger man ihop dom så att det blir 
en rektangel. ... Då räknar man ut arean av kvadraten eller 
rektangeln och så delar man med två. 
Elev i klass E: T io blir det. Fem gånger fyra och se'n hälf
ten av rektangeln. 

I de övriga klasserna arbetar man med noggrant måttbe
stämda figurer. Detta tycks verka vara hindrande för reso
nemangets utveckling. Elevernas tankar pendlar inte mel-
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lan mening och ord utan fastnar ofta i beteckningen, alltså 
den ritade eller utklippta figuren. När läraren ibland talar i 
generella termer om ideala figurer eller olika aritmetiska 
förhållanden så resonerar eleverna om det de perceptuellt 
upplever. Här följer några passager från lektionerna: 

Lärare F delar ut till elevgrupperna kvadrater utklippta ur 
fargat papper. 
Lärare F: Nu ska vi vika det här papperet mitt itu så att 

Elev Fl : 
Elev F2: 

det bildas två trianglar. 
Kolla, vad snett! 
(Vänd till lärare F.) Du har inte klippt dom 
ordentligt. 

Lärare F: Jag hade tänkt det som en kvadrat - och det 
var det inte riktigt. 

Lärare D har just låtit eleverna få tändsticksaskar med en 
stor sidoyta indelad av diagonalen i två rätvinkliga trianglar 
målade i olika färger. 
Lärare D : Vi tittar på översidan. Vad ser du? 
Elev D l : Jag ser två trianglar. 
Elev D2: En målad yta. 
Elev D3: Två fårger. 
Lärare D: I ... I Ni ska rita tändsticksasken som en rek

tangel . . . mäta och se'n räkna ut triangelns 
area . 

En elev i klass A befinner sig i en liknande situation även 
om några mått inte är med i diskussionen och tar upp 
intresset. Läraren vill att eleven skall uttrycka sambandet 
"det går två rätvinkliga trianglar på en rektangel" på ett 
annat generellt sätt . 
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Lärare A: Vad kan vi säga nu då? Vi var ju överens om 
Triangelns area är . . . Jämför med 

rektangeln. 
Elev Al: Den är rnindre ... 
Lärare A: Jaha, lite mer kan du väl säga ... 
Elev Al: Den är mycket mindre ... 
Eleven är helt upptagen i tankarna av vad eleven ser 
framför sig och inte på någon abstrakt relation mellan 
figurerna. Eleven 'relativiserar' inom den geometriska 
kontexten. 

Lärarna i klasserna B, D, F och G låter eleverna hela tiden 
utföra beräkningar för att eleverna skall vinna insikter om 
triangelns area. Denna induktiva väg tycks verka återhål
lande på möjligheterna till såväl generalisering som forma
lisering. Det allmänna fallet kommer inte alls att diskuteras. 
Eleverna tycks inte kunna se bort (abstrahera, dekontextu
alisera) ifrån det medierande, praktiska verktyget (beräk
ningar på specifika figurer). 

Samtliga lärare i studien förefaller - fortfarande från 
observatörsperspektiv - lita på att det laborativa materialet 
är " transparent" för eleven (Resnick, 1983). Materialet 
antas 'tala' till eleven på ett sådant sätt att samband direkt 
förstås (och internaliseras) av eleverna. En sådan empiristisk 
position är emellertid inte direkt förenlig med Vygotskys 
teori. Eleverna tillägnar sig istället - enligt det sociokultu
rella ansatsen - ny kunskap genom omarbetning och om
sorgsfull genomarbetning av de tolkningar som kan göras 
under någon form av 'förhandlingsprocess' med läraren 
eller någon annan kamrat. Det laborativa materialet har till 
uppgift att underlätta samtal om olika matematiska förete
elser och förhållanden. I den proxirnala zonen arbetar 
eleven i frontlinjen av sin kompetens och befinner sig i en 
process av objektivering, dvs. medvetandet gör något till 
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objekt för medvetandet. Det som behövs i det läget är ett 
språk med vars hjälp man kan tala om det som det fysiska 
materialet vill visa. Elevkommentarerna ovan från klasserna 
A, C och E demonstrerar detta tydligt. Eleven i klass E har 
det här lättare än de andra två eftersom eleven låter mäte
talen stå för iden om bas och höjd - ord som eleverna i 
klasserna A och C just då saknar. Eleverna i klasserna B, 
D , F och G hamnar inte i motsvarande situation eftersom 
deras svar på förelagda beräkningsuppgifter vägs mot skalan 
rätt eller fel. 

Lärarnas förhållningssätt eller kunskapsuppfa ttning - att 
"Sanningen ligger 'nedsänkt' i N aturen" och det gäller 
bara att systematiskt iaktta henne för att man skall nå kun
skapen/sanningen - går att belysa ur ett sociokulturellt 
perspektiv. Har man en gång i tanken skapat något mate
matiskt samband och tillämpat det på ett framgångsrikt sätt 
är det svårt att föreställa sig att det skulle kunna vara på 
något annat sätt (Goodman, 1986) . Man accepterar iden 
som sann och ser sig själv gärna som upptäckare. Det 
glöms dock lätt bort att bakom tolkningen ligger vissa 
konventioner dolda. D en sj älvklara tolkningen är i verk
ligheten en produkt av inskolning i en kultur som har 
institutionaliserat vissa betraktelsesätt och inte andra. 
Lärarna ser på det laborativa materialet just som medlem
mar i en speciell skolkultur och tar det intränade sättet att 
tolka för givet och menar att matematiken finns där - fär
dig att återupptäckas av eleverna (se också Bergqvist, 1990; 
Bergqvist & Säljö, 1994). 

Internalisering i ett sociokulturellt perspektiv innebär 
inte underordnande till någon institutionaliserad matema
tisk kunskap medierad enbart genom laborativt material 
utan också och i huvudsak genom interaktion med andra 
m edlemmar i en gemenskap . D et är då som språket få r sin 
viktiga roll. I den medierande processen skall elevernas 
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subj ektiva och sinnligt påtagliga etfarenheter möta struk
turell kunskap. Detta möte kan beskrivas som mötet mel
lan två språk: ett vardagligt språk och ett 'lärt' eller veten
skapligt språk - ytterst mellan en muntlig och skriftlig 
kultur (Vygotsky, 1986; O ng, 1990). Mötet är inte 
oproblematiskt. 

Inspelningarna visar att betydande svårigheter föreligger 
när eleverna skall tillägna sig för dem nya ord. Många ord 
passerar i revy under lektionen: "rektangel ... diagonal ... 
vinkel . . . bas ... ". D essa ord sägs nästan uteslutande av 
läraren. När eleverna talar blir det gärna: "fyrkant 
streck ... på snedden ... ". Här följer ett par exempel: 

Lärare C vill i en fas av sin lektion få eleverna att använda 
termerna längd och bredd istället för det oprecisa 'kant'. 
En elev tänker dock i det konkreta materialet, en figur 
ritad på tavlan. 
Elev C 1: Längden ... den till vänster ... och på den där 

[rektangeln] går det uppåt lodrätt. 

Ibland är ett ord redan upptaget med en alldeles speciell 
innebörd. Lärare E uppmanar eleverna att med penna 
skugga en av de två delområden som fas då en rektangel 
delas längs en diagonal. 
Lärare E: Vad ser du för någonting? 
Elev E 1: D et är en triangel. 
Elev E2: Det är ingen triangel ... En triangel ser inte ut 

så där. 
D en fortsatta diskussionen visar att för elev E2 är en tri
angel alltid liksidig. 

Tiden verkar för knapp för att eleverna skall bli förtrogna 
med den nya termerna. D e hinner inte känna betydelsen 
och bruket av orden och än mindre använda dem i sitt 
eget samtal och sin egen tankeverksamhet. Lärarna tycks 
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dock vara m edvetna om dessa svårigheter då terminologin 
utvidgas: "D et blir för mycket." (lärare F) . Några lärare 
använder själva ord som "fyrkant" och inför inget namn
byte från 'längd' till 'bas'. M an förstår lärarnas tvekan 
eftersom dessa namnbyten lätt blir isolerade moment under 
lektionen Gämför benämningen "linguistic enclosure i 
Gustavsson m.fl., 1993) . Problematiken kring rekontex
tualisering och dekontextualisering föreligger här i mini
fom1at. 

I ett vetenskapligt språk (här i artikeln metaforiskt ut
tryckt som " lärarens triangel") kan meningsbärande enhe
ter över- och underordnas på ett annat sätt än i vardagligt 
tal (motsvarad av metaforen "elevens trekant") . Istället för 
att betrakta ett enskilt fa ll söker den vetenskapliga förstå
elsen finna det gemensamma för olika fall. Det vetenskap
liga språket är grunden för analys och gen eralisering. Om 
man nöjer sig med det vardagliga språket, riskerar m an att 
stanna. Mötet mellan de olika kommunikativa mönstren 
blir bara fruktbart om ett gränsöverskridande eller per
spektivbyte sker. Elevernas vardagliga förståelse måste dock 
först bekräftas och godkännas för att sedan utvecklas vidare 
i samspel med den vetenskapliga. Ytterligare en förutsätt
ning är att eleverna är villiga att använda de 'nya' distink
tionerna i fortsättningen Gämför Sälj ö, 1995). En viktig 
faktor tycks också tiden vara. Skall samspelet fungera så 
måste eleverna få tillräckligt med tid för sin egen vardag
liga förståelse och för övergången m ellan de två språken 
Gämfor få observerade uppföljningsfrågor och inklusiva 
imperativ). Eleverna behöver tid för att analysera och 
ifrågasätta den egna erfarenheten , att jämföra den med 
andras lärospån och att utmana den mot experiment och 
argument. 

Lektionerna visar tydligt att elever och lärare lätt pratar 
förbi varandra. Eleven redovisar sina erfarenheter och 
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läraren förmedlar struktur och kanske aldrig mötas de två. 
D e retrospektiva lärarkommentarerna i samband med 
videouppspelrungen - alltså en slags utvärdering enligt 
p unkt 6 i modellen som inleder diskussionsavsnittet i 
denna artikel - tyder på detta även om det sägs med andra 
ord: 

Lärare B: Dom [eleverna] förstod nog när vi höll på . .. 
Dom fick nog en upplevelse ... men kommer 
ihåg? Nä, inte alla. Alla var ju i alla fall med på 
det vi gjorde. 

Lärare D: För vissa elever var detta svårt. Några har inte 
begreppen att förstå . .. N ågra behöver mer, 
det tror jag. 

Lärare E : Förmåga och koncentration räcker inte till hos 
eleverna. 

Lärare F: Jag höll i allt själv. Eleverna fick bara följa ... 
D et var ju mycket praktiskt [arbete] . . . mycket 
att göra för eleverna . 

H är berörs själva kärnan i den medierande processen och 
en kritisk p unkt för all institutionaliserad undervisning. 
Eleverna språkliga tiliväxt förutsätter en växelverkan eller 
en oavbruten rörelse m ellan det konkreta och det all
männa, mellan det subjektivt upplevda och det objektivt 
refl ekterade - alltså mellan olika kontextuella nivåer. Det 
matematiska språket kan inte utvecklas genom att det 
personliga språket förträngs, och en isolerad förmedling av 
struktur leder till tom verbalism. Eleven memorerar då 
ytligt och m ekaniskt "basen gånger höjden delat med två". 
Å andra sidan, en perspektivlös omtuggning av elevernas 
erfarenheter och ordval leder till teorilöshet (termerna 
längd och bredd bibehålls om triangeln). 
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Lärarna i studien undviker att komma med fardigfor
packade utsagor om triangelns area, men den valda 
arbetsformen med växling m ellan klass-samtal och grupp
samtal ger ingen garanti för att ett kommunikativt mönster 
utvecklas och skapar en önskad kontakt med matematik 
som verksamhet och praktik. 
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Ingen regel utan undantag -
Debatter kring princip och praktik 

Y VONNE W A:.RN 

I varje tidsålder förefall er det som om en ide och en debatt 
kring denna ide uppstår så gott som samtidigt på flera olika 
områden. Det är inte så att iden sprider sig, som ett frö 
med vinden, det är snarare som om tanke-atmosfåren varit 
full av liknande frön , som fallit ner på olika ställen. De har 
grott olika, de har vuxit upp till något olika plantor. Men 
den som tittar noga ser ändå likheten mellan dem. Här vill 
jag återskapa en ide som jag tycker mig känna igen från 
olika områden när det gäller forskning kring människors 
tänkande, kognition, aktivitet, språk, informationstekno
logi och kultur. Den handlar om att söka efter regelbun
denheter å ena sidan eller beskriva specialfa ll i detalj å 
andra sidan. Regler och undantag, för att spetsa till det. 

Intresset för specialfall kanske hör till det postmodernis
tiska familje n i sitt förnekande av möjligheten bygga 
strukturer och skapa system. Iden utgår från att människans 
verksamhet är anpassad till och konstrueras efter den kon
kret fysiska och sociala situationen. Det finns inga regel
system som kan beskriva människans verksamhet. D etta 
gäller den vetenskapliga likaväl som den vardagliga verk
samheten. Varje observation är ett fragment. Somliga 
fragment är intressantare än andra och kan tas fram för 
närmare analys. Själva analyserna är också fragment och 
måste förstås i sina speciella sammanhang. 
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T vå karakteristika betecknar iden, den ena handlar om 
sammanhangets betydelse: ingen handling kan förstås 
utanför sitt eget specifika sammanhang. D en vetenskapliga 
metoden att söka efter generella principer har spelat ut sin 
roll på den postmodernistiska scenen. Sammanhangslösa 1 

påståenden är meningslösa om de inte återplaceras i ett 
sammanhang. Alla debatter som jag kommer att återskapa 
nedan handlar om förhållandet mellan ett sammanhang 
och ett annat, eller kontrasten mellan sammanhangslöshet 
och sammanhangsberoende. 

D et andra kännetecknet handlar om människors kreati
vitet. För att kunna hantera praktiken, med utgångspunkt 
från reglerna , krävs att reglerna inte följ s slaviskt. I mask
ningsaktioner som innebär att regler följs punkt till pricka 
stannar eller åtminstone hänunas aktiviteten påtagligt. För 
att få det hela att fungera krävs kreativitet, och människan 
är den som kan vara och är kreativ. I de ideer som jag ska 
redovisa nedan finns olika stora och tydliga inslag av just 
denna aspekt, ideer som handlar om hur människan hand
lar kreativt, konstruerar (i samband med andra) sitt arbete , 
sin förståelse, sina artefakter och sin användning av dessa. 

N ya ideer börjar med att kritisera de ideer som funnits 
tidigare. D et räcker dock inte med en kritik för att de tidi
gare ideerna ska ge med sig (se t.ex . Kuhn, 1970) . Det 
måste också till e tt alternativ. D en första uppenbarelsen av 
iden om situationens betydelse, och som jag ska berätta 
om, hade ett klart alternativ, den handlade nämligen om 
hur man kunde ersätta den väletablerade men redan tidi
gare på olika grunder kritiserade kognitionsforskningen. 

1 Mitt sätt att på svenska beteckna "context free" . 
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Till storms mot symbolisk kognition 
Det är sällan man kan peka på ett specifikt ursprung till en 
kommande debatt, men när det gäller det som sedan kom 
att kallas för "situerad handling", måste nog Lucy 
Suchmans "Plans and Situated Action" (1987) betraktas 
som den som fick tankefröet att gro. Här gick hon till 
storms mot "kognitivismen", i form av Miller, Galanter & 

Pribrams bok (1960): Plans and the Structure of Behavior. 
Först en liten beskrivning av Millers, Galanters & 

Pribrams bok. Den betraktas som en av de första inom det 
kognitionsvetenskapliga området och utvecklade tanken 
att människans beteende (m.inns att detta var behavioris
mens tidevarv!) kunde beskrivas i form av mål som hon 
ville uppnå, aktiviteter som avsåg att uppnå målen och 
utvärderingar av aktiviteternas utfall. Ofta räckte det 
naturligtvis inte med en handling, man blev ofta tvungen 
att dela upp målen i submål, och inrikta aktiviteterna mot 
dessa. På så vis kunde man :Ca en hel sekvens av mål och 
submål, med allt mer specifika aktiviteter. Detta kallade 
Miller, Galanter & Pribram för en "plan". Att dela upp 
människors aktiviteter i hierarkier med mål, delmål och 
direkta handlingar var inte något unikt för just dessa för-. 
fattare. Liknande uppdelning hade gjorts redan av 
Vygotsky och hans efterföljare i form av den s.k. 
"aktivitetsteorin" (Leontev, 1981). 

Det som Lucy Suchman nu riktade sitt krut mot var be
greppet "plan". Människor följ er inte planer, menade hon , 
de anpassar sina handlingar efter den tillfalliga situationen 
(situated action) . Hon förnekade inte att människor 
mycket väl kunde ha planerat en viss handling, men 
hennes huvudargument var att det intressanta i deras hand
lingar låg i hur de anpassade sina planer och sina aktiviteter 
e fter situationens krav. Jag kursiverade för att visa att det 
ligger en värdering i hennes val av studieobiekt. H ~nn ~~ 
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empiriska data gjorde hennes angrepp än starkare: hon 
hade studerat människor som försökte kopiera ett doku
ment med hjälp av en "intelligent" kopieringsmaskin. De 
"försökspersoner" hon använde var intelligenta, kreativa 
forskare på Xerox Parc, som till sin förtvivlan inte kunde 
följa maskinens instruktioner. Maskinen som avsåg att 
hjälpa människor visade sig stjälpa dem! Den plan som var 
inbyggd i den " intelligenta" maskinen kunde inte anpassa 
sig efter den specifika situation som människorna kom i 
när de försökte kopiera en bok, dubbelsidigt. 

Vid en första genomläsning av Suchman's bok kan en 
kognitionsvetare mycket väl reta sig på de förenklade kon
struktionerna av kognitionsvetenskapliga begrepp, förenk
lade till den grad att de blir vantolkade. En annan reaktion 
som en kognitionsvetare kan få är att Lucy Suchman's 
alternativ måste vara behaviorism. Det som slutligen kan få 
en kognitionsvetare att definitivt lägga boken åt sidan är 
att problemet med att gå från plan till handling inte löses. 
Lucy talar bara om ATT det är ett problem, ATT man 
måste beakta detta problem , men ger inga förslag på HUR 
det kan gå till . Så reagerade jag. 

Nu har jag lärt mig mer och förstår bättre. Lucy själv var 
situerad i en helt annan tradition än jag. Hon hade studerat 
antropologi och blivit påverkad av såväl etnografi som 
etnometodologi. Det hon gjorde i boken var en detaljerad 
etnografisk studie. Hon gjorde inga anspråk på att 
"förklara" vad människorna gjorde i situationen, inga för
sök att "återskapa" deras handlingar. D et var en rättfram, 
fyllig och intressant berättelse hon skrev ner. 

Det är möjligt att ideerna redan fanns " i luften", att 
Lucy's bok "bara" var en katalysator för dem. Det är också 
troligt att kognitionsvetenskapen inte hållit vad den lovat, 
och att det i detta misslyckande låg en öppning för andra 
vetenskaper. De "ntjuka" vetenskaperna fick sin chans. 
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Klart är att tankarna kring "situerad handling" dök upp på 
flera olika håll, främst i trakten av Xerox Parc, på den 
amerikanska västkusten. 

En sådan kraftfull attack från flera håll måste naturligtvis 
besvaras med en matattack. Striden genomfördes på hem
maplan, nämligen i tidskriften "Cognitive Science", och 
med en inledning av en av kognitionsvetarnas fader, 
Herbert Simon, och en av hans efterföljare 01 era & 
Simon, 1993). Debatten kom här inte att handla om 
"situerat" kontra "generellt" utan snarare om "sy1nboler
nas" roll i kognitionen. Simon hävdade att ett subsymbo
liskt synsätt (dit räknades då den situerade aktionen) skulle 
kunna ses som en underavdelning till det symboliska, 
nämligen det specialfallet när människor inte behövde 
uppmärksamma dvs. vara medvetna om det problem eller 
den handling de utförde. Företrädarna för det subsymbo
liska synsättet (dit hörde då också forskare inom området 
"neurala nätverk") hävdade i stället att det symboliska 
synsättet kunde härledas ur det subsymboliska. Medvetan
det, likasom symbolerna , "emergerade" ur den subsyrnho
liska aktiviteten. Detta är alldeles tydligt två olika synsätt, 
oförenliga och ändå kompletterande varandra. 

Ett av problemen ligger i att begreppet "symbol" i båda 
lägren getts en betydelse som avviker från den andra fors
kare eller vi i vardagslivet gärna ger ordet, dvs. som 
"representerande något meningsfullt". När Simon och 
andra kognitionsvetare talar om "symbol" menar de 
"ointerpreterade symboler", något som ligger ganska långt 
från en meningsfull tolkning. Det är då ganska lä tt att finna 
en övergång mellan de s.k. "subsymbolerna" (som inte 
heller är meningsbärande) och de symboler som används i 
ett s.k. symboliskt informationsbearbetande system. De 
symboler som är meningsfulla är lika mystiska och obeak-
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tade inom den symboliska som inom den subsymboliska 
traditionen. 

D e attackerade vred sig alltså ur debatten genom att 
rikta uppmärksamheten mot ett annat håll. M en iden fort
satte att växa , och kom att sticka upp i en annan jordmån. 

Situerat lärande 
Det pedagogiska området och människors inlärning2 har 
alltid varit ett rikt område for forskning och praktisk verk
samhet. Även om människor alltid på ett eller annat sätt 
lärt barn olika saker, och även om vuxenlärandet och dess 
didaktik beskrivits åtminstone sedan Sokrates' tid, finns det 
oändliga källor till problem, kontroverser och praktiker att 
ösa ur. 

Jag vill här ta upp ett annat exempel på inflytandet från 
"situerad aktion", nämligen det som tagits upp av peda
goger som John Seely Brown (som mycket riktigt arbetade 
på Xerox en lång tid) och antropologer som Jean Lave. 
R edan 1989 förklarade Brown med medarbetare att skol
lärandet inte var adekvat som det bedrevs just nu (främst 
med exempel från matematik) (Brown, Collins & Duguid, 
1989). Brown och de andra hävdade här med emfas att 
det man lärt sig i skolan inte kunde överföras till 
"verkligheten ". I ställe t borde lärandet ske i "autentiska" 
111.iljöer , och vara grundat i en "verklig" praktik . Ett exem
pel som de tar är lärlingskapet. Lärlingen vistas i den miljö 
där arbetet utförs, lärlingen sitter inte enbart vid mästarens 
fötter, utan utför också enklare arbete, alltmedan han (eller 
hon) tar del av allt annat som pågår, vid sidan av. Lärlingen 
är en "legitimerad deltagare" i verksamheten. Det är så 

2 Till ett nytänkande hör också nya ord. Benämningen "inlärning" har på 
senare tid på svenska !att beteckningen "lärande". 
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lärande bör gå till, menade Brown och hans medförfattare. 
Jean Lave och hennes medförfattare, en ung fd kognitions
vetare, nämligen Etienne Wenger, följde upp tänkandet i 
en bok om situerat lärande - med undertiteln: legitimerat 
perifert deltagande (min översättning) (Lave & Wenger, 
1991). Författarna visade övertygande att människors lär 
sig genom sin aktivitet. I själva verket är det så gott som 
omöjligt att hävda att aktivitet inte är lärande och vice 
versa . Lärandet är inte något som är skilt från kognitionen, 
inte ett "tillägg" till denna, utan en naturlig ingrediens i 
såväl vetenskaplig som vardaglig kognition. 

En sammanfattning av den situerade synen på lärande är 
följande fyra principer: 

1) handlingen grundas i den konkreta situationen där 
den uppstår, 

2) kunskap kan inte överföras mellan uppgifter, 
3) det är föga mening med att lära genom abstraktioner, 
4) utbildning måste genom.foras i komplexa, sociala 

omg1vmngar. 

Helt naturligt fick denna analys av lärande inte stå oemot
sagd. Kognitionspsykologerna tog till storsläggan i en arti
kel av de främsta företrädarna för området från kognitions-· 
psykologins högborg, nämligen Carnegie-Mellon Univer
sitetet i Pittsburg, USA. Det är John Anderson3, Lynn 
Reder4 samt H erbert Simons som tillsammans gått till 
attack mot antagandena som framförts av företrädarna för 
situerat lärande och deras efterföljare (Anderson, Reder & 

3 Skapare av en " psykologisk arkitektur" för att bearbeta produktionssystem 
samt författare av flera grundböcker i kognitionspsykologi. 

4 Gift med John Anderson och professor med speciell inriktning på peda
gogik och lärande . 

5 En av kognitionsvetcnskapens fäder, likas1 nobelpristagare i ekonomi. 
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Simon, 1996). De behandlade och kritiserade grundanta
gandena i den situerade lärande-forskningen. 

D et första och det andra antagandet har i själva verket 
mycket gemensamt och innebär att handlingar som är 
bundna till ett visst sammanhang inte kan överföras till 
andra. Kritikerna menar att det är överdrivet att anta att all 
kunskap är specifikt bunden till den situation där en viss 
uppgift utförs och att det är denna överdrift som ger upp
hov till antagandet att ingen kunskap från skolan kan 
överföras till verkliga livet. I själva verket är det möjligt, 
m enar dessa kritiker, att med en noggrann analys av både 
inlärningssituationen och den nya situationen förstå och till 
och m ed förutsäga graden av och riktningen på en even
tuell överföring. Somliga inverkningar från skolinlärning 
kan vara högst påtagliga och underlättande; det mest på
tagliga att lära sig läsa, en förmåga som ju i allmänhet an
vänds på många fler situationer än där den inlärts. Å andra 
sidan kan den kunskap som härletts ur vardagssituationer 
vara både starka och hämmande för nytt lärande, vilket de 
fl esta som studerar fysik, t.ex. Newtons mekanik, kan in
tyga (se t.ex. Dahlquist, 1997). 

D et tredje antagandet, att abstrakta principer inte kan 
överföras på praktiska situationer bemöts med exempel 
från em.piriska undersökningar. Kritikerna berättar om en 
praktisk och mycket svår uppgift, som kan ta flera år av 
praktik att lära sig, nämligen att skilja på kön mellan ny
kläckta kycklingar. M ed en 20 minuters abstrakt instruk
tion kunde nybörjade lära sig detta. Det fjärde antaganden, 
slutligen, som innebär att lärande/ undervisning måste äga 
rum i komplexa, sociala omgivningar är relativt oklart. Det 
är svårt att säga vad lärlingen upplever i den komplexa 
lärlingssituationen, men det är tämligen klart att mästaren 
försöker förenkla situationen så att lärlingen kan ta till sig 
det som är lämpligt för den kunskap han eller hon för till-
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fallet besitter. Exemplet med lärlingen som hos en skräd
dare lär sig pressa kragar medan mästaren syr kragarna 
(Brown & Duguid, 1989) tyder visserligen på att lärandet 
äger rum i en komplex och social omgivning, men visar 
också hur lärandet begränsas till vissa aktiviteter, som ligger 
inom lärlingens handlingsutrymme. 

1-0 till kognititionspsykologerna tyckte jag, i synnerhet 
som författarna ger en eloge till de si tuerade aktivitets
pedagogerna i följande uttalande: 

situated leaming has served a role in ra1smg our consc1ousness to 

certain aspects oflearning that were not fully appreciated in cducation 
(Anderson, Redere, Simon, I 996, op cit sid 10). 

Så lätt är det dock inte att avvisa kraven från situationen 
och den situerade handlingen. Så länge man håller sig till 
exakt samma beskrivning av ett forskningsområde, här 
inlärning AV vissa saker snarare än förflyttar sig till ett 
annat forskningsområde, nämligen handlande och lärande I 
situationer, kan mycket väl den etablerade kognitions
vetenskapen "vinna". Det nya och viktiga är att det nya 
perspektivet också ger upphov nya forskningsproblem, 
t.ex. forskningen kring institutionens (dvs. skolans och 
klassrummets) betydelse för lärandet (se t.ex. Säljö & . 

Wyndham, 1988, Wyndham, 1994). Wyndham genom
förde en intressant undersökning i sin doktorsavhandling: 
Det handlade om. att be eleverna bestämma vilket porto 
som skulle sättas på ett visst brev. Brevets vikt låg mellan 
två vikter, som motsvarade olika porton i portotabellen. 
D et visade sig att de flesta elever interpolerade portot så att 
det låg mellan de olika vikterna som angavs i portotabellen 
om uppgiften gavs under en matematiklektion, under sam
h~illskunskapslektionen tog de det frimärke som låg när
mast över den vikt som var tillåten. Kognitionspsykologer 
hade inte utan vidare kunnat fö rutsäga denna effekt! Ele
vernas handlade kunde tolkas som samrnanhangsberoende, 
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där situationen var bestämd av det klassrum eller det ämne 
som skulle behandlas. 

Kommunikation 
Nästa område där liknande ideer spirar, handlar, inte 
oväntat, om kornmunikationsforskningen. Jag kan här 
stödja mig på Per Linells senaste bok, "Approaching 
Dialogue", som nyligen kommit ut. (Linell, 1999). 

I denna bok behandlar Per Linell på ett nyanserat sätt 
kontrasten mellan "monologistisk" och "dialogistisk" 
forskning. Tidigare språkforskning har huvudsakligen varit 
monologistisk, medan nyare är dialogistisk. Vad innebär då 
denna motsättning? Jag ska här huvudsakligen ta upp de 
aspekter som har att göra med generella regler kontra spe
cifika sammanhang. 

Per Linells intresse riktar sig mot människors menings
skapande aktivitet. Här tar han upp fyra olika aspekter, 
nämligen: 

1) Innebörd i fixa koder och sammanhang eller ut
förande i sarnrnanhangsbundna aktiviteter. 

2) Finns det sammanhangslös betydelse eller inte? 
3) Lexikal betydelse: stabila särdrag eller dynamiska 

möjligheter? 
4) Fixerade ordbetydelser eller tillfälliga fixeringar. 

(s. 111-126). 

I alla dessa aspekter står det monologistiska perspektivet för 
det första ledet i kontrasten. I ett monologistiskt synsätt har 
innebörden har en fast kärna, som sedan tillämpas i sam
manhanget. Enligt detta synsätt finns det betydelser som 
kan förstås utan något särskilt sammanhang (t.ex. d~t reg
nar) . Ord kan slås upp i lexikon, där dess betydelse kan 
fastställas. Sammanfattningsvis kan sägas att ett rnonologis-
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tiskt perspektiv huvudsakligen inriktar sig på strukturella 
frågor, eller i Pers egna ord: 

O n chis view , the whole theory of discourse is clearly secondary in 
relation to theories of language structure and individual linguistic 
competence. (op cit, s. 6) 

Mot detta sätt att behandla dialog och kommunikation 
mellan människor ställer Linell ett dialogistiskt perspektiv, 
ett p erspektiv som har följande fem särskiljande drag: 

1) Kognition och konununikation är alltid perspek
tiverade, dvs. sedda ur en specifik utgångspunkt. 

2) Innebörden i en kognitiv eller kommunikativ hand
ling existerar inte i förväg, utan den (re)konstrueras 
och fullbordas genom själva kommunikationen. 

3) Va1je kommunikativ handling är beroende av andra 
handlingar (yttranden) 

4) Även om kognitiva och kommunikativa handlingar 
är situationsspecifika, uppenbarar de aspekter på 
kulturellt konstituerade rutiner och sätt att betrakta 
världen 

5) Kognition och kommunikation är medierade av 
språket som en sociokulturell semiotisk "artefakt" 

(min förkortning och översättning av Linells text frå n 
kap .3, s. 14 i manuskrip tet). 

I de första tre punkterna finner vi en tydlig markering av 
det situationsbundna, det sammanhangsberoende. Den 
fj ärde och femte punkten pekar på behovet av något mer 
generellt, dvs. kulturellt konstituterade rutiner och språket 
som generell artefakt. 

Motsättningen mellan monologism och dialogism ut
vecklas genom diskussioner av Chomsky (1965) (språket 
som beräkningsbar struktur), Pylyshyn (1984), (kogn itio
nen som beräkningsbar), Locke och de Saussure (1916) 
(den kommunikaciv:i kedjan). Synen på språket som ut-
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tryck för fixa semantiska representationer står för en tradi
tion som enligt vissa forskare, inklusive Linell, kan föras 
tillbaka ända till Aristoteles. D e citerade monologistiska 
författarna hänvisar till det generella, det som kan betraktas 
fritt från sitt sammanhang, en ide om principer och struk
tur. Hos de här referade författarna har iden också en stark 
formell prägel. Såväl Aristoteles som C homsky och 
Pylyshyn arbetade ju bl. a. m ed att utveckla modeller som 
kan uttryckas i formella system. I deras system är begrep
pen avsiktligt sammanhangslösa · på liknande sätt som 
matematikens. På så vis kan beräkningarna i systemet ut
föras på flera olika typer av begrepp, så länge som begrep
pen kan beskrivas i samma strukturer som i det föreslagna 
systemet. Likaväl som multiplikation kan utföras på olika 
enheter, så kan logiska slutledningar genomföras på olika 
termer, som inte ändrar betydelse under själva slutled
mngsprocessen . 

Medan de monologistiska företrädarna söker efter stabila 
och m er eller mindre formella regler för att beskriva 
språkliga fenomen, menar Per Linell att kommunikation 
innebär en levande och ständigt föränderlig aktivitet, ett 
gemensamt skapande av mening och ett beroende av sam
manhanget. Han vidhåller dock att det inte är möjligt att 
betrakta kommunikationen som. helt situationsberocndc. I 
bokens avslutande del försöker han förena det monologis
tiska och det dialogistiska perspektivet genom att innesluta 
det förra i det senare: 

monologism is an analytic framework which can be deconstructcd and 
reconstructed as embedded with a more general cpistcmology of 
dialogism. It is dependent on specific contextual conditions for its 
application . (s. 286). 

D e "specifika villkoren" för att tillämpa monologism är att 
företrädarna varit överens om att behandla uttryck som 
sammanhangslösa, dvs. på liknande sätt som matematiker 
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och logiker gjort. Vi kan också låta uttrycken begränsas av 
ett visst sammanhang, t. ex. på liknande sätt som när en 
tesaurus skapas för ett visst område, Detta innebär att varje 
resonemang som utnyttjar regler också inåste specificera de 
gränser inom vilka reglerna gäller. Gränserna gäller vilka 
egenskaper som reglerna ska beakta. Varje modell utesluter 
vissa egenskaper i sin abstraktion . Det går inte att 
"återskapa" dessa förlorade egenskaper. Det är som att 
försöka härl eda färgen på planeterna utifrån en astronorn.isk 
planetmodell. En " tillämpning" kan alltså bara göras inom 
modellens gränser. Vilka de gränserna är kan naturligtvis 
diskuteras, och är också föremål för många vetenskapliga 
debatter. 

Vi kan nu fråga oss, från ett dialogistiskt perspektiv , om 
ett resonemang överhuvudtaget kan göras begripligt i ett 
annat sammanhang än där det fördes . I själva verket rar vi 
en ny d.ialog, där vissa förutsättningar är stabila, andra 
kommer att förändras. Debatten kommer då att gälla dels 
vilka förutsättningar man kan anta vara stabila och vilka 
som kan förändras, dels vilka förändringar som kan accep
teras. Låt mig återkonrnu till denna fråga i slutdiskus
s10nen. 

Naturalistiskt beslutifattande 
Låt m.ig nu förflytta mig till ett annat område, där fors
karna sysslar med helt andra saker, nämligen besluts
fattande. Området hör klart till det "kognitiva", även om 
det också bearbetats av företagsekonomer och teoretiker 
som utarbetat normativa modeller. De formella besluts
fattarmodellerna har ofta syftat till att beräkna det optimala 
"valet" mellan en uppsättning fasta alternativ (se t.ex. 
Einhorn & Hogarth, 1981) . Det kan ha handlat om att 
maximera en vinst eller att välja den lämpligaste hand-
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lingen för att svara mot ett visst problem. D en tidigare 
empiriska forskningen har vilat på experimentella studier 
av beslutsfattande i artificiella situationer, som t.ex. handlat 
om att välja mellan hus att köpa eller lotter i lotterier med 
olika vinstchanser. Alternativen har varit givna av forska
ren, försökspersonens uppgift har bestått i att välja det bästa 
av dessa. 

Efter en lång tids forskning inom denna paradigm kom 
insikten att detta arbetssätt inte motsvarade experters sätt 
att fatta beslut (se t.ex. Beach & Lipshitz, 1993). Först och 
främst är "naturliga" situationer inte så konstituerade att 
det finns en uppsättning givna handlingsalternativ. Natur
liga situationer karakteriseras snarare av att problemen är 
illa strukturerade, att omgivningen är osäker och dyna
misk, att det finns flera, ofta motstridiga mål, att besluten 
kan förändras med feedback från handlingen, och att be
sluten sker i e tt organisatoriskt sammanhang (Zsambok, 
1997). 

I en sådan komplex naturlig situation, kan inte experter, 
vare sig det gäller företagsledare eller stridsplansförare, göra 
så att de först formulerar en mängd handlingsalternativ och 
sedan använder något slags relativt fom1ella metoder för att 
beräkna värdet av de olika möjliga utfallen för att till slut 
välja det alternativ som ger b~ist värde . Detta skulle möjli
gen en nybörjare inom området vara tvungen att göra, för 
att så småningom lära sig att hantera situationen mer ny
anserat, mer intuitivt och därmed mer effektivt (Dreyfus & 
Dreyfus, 1986). Det är alltså viktigt att förstå själva situatio
nen och människan i situationen, innan man kan förutsäga 
hur människan reagerar, och också innan en metod kan 
föreslås enligt vilken människan bör agera. 

Jens Rasmussen har i en mycket inflytelserik referensram 
framfört liknande resonemang om hur människor arbetar 
med olika förhållningssätt på olika nivåer, beroende på sin 
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expertis i förhållande till situationen (Rasmussen, 1 985). 
När allt går på rutin, och personen är kunnig inom om
rådet, kan personen arbeta på en "fardighetsnivå" (skill 
level), dvs. han eller hon bara agerar utan att behöva tänka. 
Vid något svårare problem eller något mindre expertis, kan 
personen behöva använda regler för att hantera situationen 
(regelnivån, "rule level") . När verkliga problem uppstår 
måste personen ta itu med problem en genom ett m edvetet 
och aktivt resonerande (problemlösningsnivån, "problem 
solving level"). 

Dessa nyanserade uppfattningar av beslutsfattande visar 
att aktiviteten kan beskrivas som situerad, regelstyrd eller 
problemlösande, beroende på dels situationen i sig, dels på 
den person som skall fatta beslutet. D et är experten som 
kan reagera direkt på en komplex situation, medan männi
skor med mindre expertis m åste använda regler eller med
veten problemlösning. Det är enkla situationer som kan ge 
upphov till direkta oreflekterade handlingar. 

T många situationer där man studerar experters besluts
fattande (t.ex. experter i form av läkare, företagsledare eller 
stridsplanspiloter) har man observerat att dessa först identi
fierar situationen och sedan fattar beslut på grund av sin 
kunskap om vad man bör göra i olika situationer (Klein, 
1993). Klein kallar detta för "recognition primed decision 
making". 

Även om vi ser att detta sätt att resonera placerar en hei 
del ansvar för handlandet hos individen (expertis, igen
känning, t.ex.) kan vi också se att själva observationerna är 
mycket lika dem som beskrivs av företrädarna för situerad 
aktion: i rutinbetonade6 situationer agerar människor 
direkt, utan någon medveten infonn ationsbearbetning. En 

6 Notera att "rutin" måste anses vara ett relativt begrepp, som karakte riserar 
förhållandet mellan situationen och den/ dem som agerar i den. 
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"expert" kan anpassa sitt agerande efter den specifika situ
ationen, en iakttagelse som också överenstämmer med 
betraktelsesättet inom den situerade aktivitetsskolan. 

Så snart vi försöker beskriva en process i detalj , finner vi 
alltså att vi kan betrakta människors agerande som situerat 
eller regelföljande, beroende på situation och expertis. 
D en hittills gjorda analysen är dock individuell och beaktar 
inte den sociala delen av situationen. Analyser av männi
skor i arbetssammanhang där de är tvungna att samarbeta 
visar både hur regler följs och hur människors aktiviteter 
anpassar sig till de tillfålliga situationer som uppstår (se t. ex. 
Artman, 1998). Om de sedan lyckas med sina tillfålliga 
anpassningar är en annan sak (Artman & Wxrn, 1998). 

Automatisering och datorisering 
Ett område där regler och undantag får en speciellt bety
delse handlar om att skapa verktyg för att stödja människor 
i deras arbetssituation. Informationstekniken har kommit 
in som en möjlighet att automatisera rutinbetonade infor
mationsbearbetningar. Den har gjort det möjligt att lämna 
kvar de intellektuellt utmanande problemen åt männi
skorna, medan datorerna utför de upprepade beräk
ningarna, det som människor är "dåliga" på. D essa möjlig
heter gör att vi måste skilja på "rutin" och "icke rutin" , på 
regler och undantag. Hur kan man gå tillväga för att göra 
detta? Hur kan man få ett forn1ellt system (datorsystemet) 
att möta den " informella" världen och de " informella" 
människorna? Vilka är fallgroparna? 

D en första fallgropen ligger i att betrakta arbetsuppgifter 
som meningslösa, när de i sj älva verket kräver medvetet 
övervägande. D et är lätt gjort att tro att en person som 
utför en repetivitiv arbetsuppgift snabbt och med sanm1a 
procedur inte behöver tänka flexibelt och kreativt, och att 
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just denna arbetsuppgift skulle kunna utföras av ett dator
system i stället. Många försök till automatiseringar av till 
synes rutinbetonade procedurer har visat sig misslyckade, 
just därför att man inte observerat de krav på mänskligt 
omdöme som uppgiften kräver (se t.ex. Button, 1993, 
Blomberg, Suchman & Trigg, 1997). 

Graham Button berättar bl.a. om en studie på en 
tryckerifirma . Hur hanterades beställningar av trycknings
uppdrag, före och efter en datorisering? Datoriseringen 
föreföll ganska uppenbar: håll reda på beställning av upp
drag, och när uppdraget måste vara färdigt, beställ material, 
registrera när materialet tryckts och levererats samt skriv ut 
en faktura . I själva verket visade sig detta förmodade enkla 
flöde av arbetsuppgifter vara helt felaktigt. Tryckeriperso
nalen tog t.ex. hänsyn till hur stora uppdragen var, och 
kunde i vissa fall sätta in små uppdrag med senare beställ
ningsdatum före de stora med tidigare datum. De visste när 
vissa uppdrag skulle komma, också innan beställningen 
kommit, och kunde därmed förbereda och genomföra 
stora uppdrag med kort tidsmarginal. 

Den andra fallgropen ligger i förhållandet mellan männi
skans insatser och automatens. Här har talats om 
"automatikens ironier" (Bainbridge1987) eller "automa
tikens överraskningar" (Wiener, 1989). Ironin ligger i att 
ett automatiskt system utvecklas för att underlätta arbets
uppgifterna, men i själva verket görs de ofta svårare . Detta 
beror på att ju mer en arbetsuppgift automatiseras, desto 
svårare blir det för utvecklaren att förstå vad arbetsuppgif
ten går ut på, och desto svårare blir det för den som ska 
arbeta med det automatiserade verktyget att förstå vad 
verktyget egentligen utför. Överraskningarna ligger i att 
automatiken inte klart visar för användaren vilket sam-
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manhang7 (engelska: mode) som systemet för tillfallet an
vänder för sitt handlande. Komplicerade system använder 
olika sammanhang (modes) i olika situationer. Om det inte 
klart framgår vilket "sammanhang" som systemet använ
der, kan det bli mycket svårt för användaren att hantera 
systemet (Sarter & Woods, 1995). 

I samband med automatisering behöver alltid arbetsupp
gifterna analyseras. Vi kan här finna två traditioner, där 
den ena betraktar arbetsanalysen som ett sökande efter 
generella entiteter, och den andra betraktar den som ett 
sökande efter människors anpassning till och utformning 
av situationer. H är återfinner vi alltså konflikten mellan 
regel och specialfall. I den första traditionen, representerad 
i traditionell ergonomisk uppgiftsanalys, utför man analy
sen i syfte att finna element som är återkommande och 
som kan betraktas som oföränderliga i olika situationer (se 
t. ex. Kirwan & Ainsworth, 1992) . Syftet kan vara att för
dela arbetet (mellan människor och maskiner eller mellan 
människor), att träna personal, att försäkra sig om arbets
rutiners säkerhet och att kontrollera personalens presta
tioner. Uppgifterna i sig betraktas som fixa , oberoende av 
vem som utför dem eller i vilken situation de utförs. 

Som kontrast mot denna tradition står den etnografiska , 
där ni.änniskors meningsskapande aktivitet i arbetssituatio
nen frarnhålls. I en sådan analys kan företeelser som kan 
tyckas vara "objektiva", som t.ex. tid, ges helt olika tolk
ningar av olika människor med olika befattninga r 
(Wagner, 1997). Fokus i en etnografisk analys är på sa m
manhanget, aktivitetens beroende av situationen och oför-

7 Jag har inte hittat någon bra svensk översättning av begreppet. Ett 
exempel från ett helt annat område kan vara de olika "sammanhang" 

(mode) som ett ordbehandlingssystem kan använda: t.ex. förhands
granskning av utskrift, disposition eller vmlig text. I de o lika samman
hangen tillåts olik:t operationer och visas olika företeelser. 
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utsedda händelser. De mål som ställs upp är att förstå 
arbetet i sitt sammanhang, vilket innebär att förstå både 
reglerna i sig och att förstå hur människor kringgår be
stämmelserna för att både bli m er effektiva och ge sig själva 
litet andningsrum. Resultatet blir ingenting som kan göras 
till föremål för en systematisk träning eller som kan bilda 
underlag för en fördelning av arbete mellan människor och 
maskiner. 

Vi ser här tydligt hur de olika metoderna påverkar såväl 
observationer som slutsatser. När en traditionell uppgifts
analys söker efter regelbundenheter, försöker den etno
grafiska metoden studera allt och finner oregelbunden
heter. När en traditionell uppgiftsanalys söker generaliser
bara uppgifter, söker den etnografiska analysen aktiviteter 
som är intressanta i specifika sammanhang. 

De olika tillvägagångssätten för arbetsanalyser är alltså till 
synes oförenliga. Det tycks som om en utveckling av 
informationssystem hittills haft mer användning av den 
mer traditionella analysen än av den etnografiska. Vad 
händer, om man försöker genomföra olika slags analys på 
samma data? En forskare har försökt sig på detta, nämligen 
Dan Shapiro (1995). Han jämförde två studier , en etno
gra fisk och en ergonomisk, av sanm1a arbetsuppgifter, 
nämligen flygledning och fann att ana lyserna gav delvis 
samma resultat, men delvis olika. I synnerhet fann han att 
den ergonomiska analysen gav vissa data som den etno
grafiska inte kunde göra, till priset dock, av statistiska 
generaliseringar som gjordes för att minska datamängden. 
Hans slutsats är att de båda m etoderna kompletterar var
andra. 

Vi når alltså liknande slutsats här som tidigare: vi behö
ver både - och, dvs. både regler och undantag. Undan
tagen bekräftar regeln, men faster också vår uppmärksam
het på fenomen som 111;'\ste iakttas, utanför reglerna. 
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Slutsatser 
Efter denna vandring från regler till undantag, från stabili
tet till förändring kan vi fråga oss vad som blir kvar. I varje 
enskilt fall fann vi att vi måste acceptera ett "både .. . och": 
kunskapen måste betraktas som både generell och situa
tionsanpassad, lärande kan grundas på abstrakta principer 
likaväl som på konkreta aktiviteter, kommunikationen bör 
betraktas dialogistiskt, där monologismen ingår, beslutsfat
tandet kan bygga på normativa regler eller på intuition, en 
datorisering innebär ett formellt system som möter (och 
ibland kommer i konflikt med) konkreta sammanhang, 
och arbetsanalyserna måste beakta både fonnella regler och 
informella sociala konstruktioner av arbetet. 

Vad blir då kvar av debatterna? Vad har de rjänat till , 
om vi står kvar med ett både ... och? Debatterna har då 
bara bekräftat det sunda förnuftet: vi använder både regler 
och exempel, och vi vandrar relativt fritt mellan dem. 

För att förstå debatterna måste vi göra klart för oss att 
det finns en skillnad mellan den vetenskapliga praktiken 
och den allmänmänskliga, eller den vi brukar kalla för 
"sunt förnuft" . Harold Garfinkel menar att det finns en hel 
del gemensamt i vardagliga och vetenskapliga praktikers 
rationalitet. M en det finns tre punkter som skilj er dessa 
praktiker från varandra, nämligen forn1ella slutledningar, 
semantisk klarhet och överensstämmelse med vetenskaplig 
kunskap. Dessa punkter tillhör enbart den vetenskapliga 
praktiken (Garfinkel, 1967). 

Ur dessa skillnader mellan sunt förnuft och vetenskaplig 
praktik kan vi dra några slutsatser om debatterna kring 
sammanhangsberoende och generaliteter. D en vetenskap
liga praktiken försöker så gott som alltid skapa och an
vända sammanhangslösa regler. En vetenskap med högt 
vetenskapligt "värde" försöker dessutom formulera dessa 
regler strikt och klart. Ju stringentare, desto "hårdare" 
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disciplin, och desto högre vetenskapligt värde (åtminstone 
om man ser på tillgången till fakultets- och forsknings
medel). Skillnaderna "hårdhet" kan hänföras till 
studieobjekten: meningsskapande på den "mjuka", huma
nistiska sidan och materiell förståelse eller tekniskt ska
pande på den "hårda", naturvetenskapliga/ tekniska sidan . 
D e humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner som 
arbetar m ed människors "meningsskapande" aktiviteter 
kommer alltid att ha problem med tolkningen av sina 
studieobjekt. "Det blir alltid kvar en rest av vaghet, 
m ångtydighet och outtryckta kontextberoenden" (Linell, 
personlig kommunikation). D ärmed kommer dessa dis
cipliner att i större utsträckning vara benägna att acceptera 
ett situationsberoende än de naturvetenskapliga. De kan 
tillåta både metoder och slutsatser som är bundna till fall
studier och som inte har några anspråk på generaliseringar. 

Alla debatter som redovisats ovan har gjorts möjliga 
genom ett större inslag av humanistisk tradition än av 
naturvetenskaplig. När det gäller förhållandet mellan regler 
och exempel tycks den nuvarande sociala vetenskapen 
acceptera situationsberoendet, inte enbart som en karakte
ristik av vad människor gör i vardagslag, utan också som 
beskrivning av vad som är tillåtet för den vetenskapliga 
praktiken. D etta förhållningssätt kan ge ett större forsk
ningsrum för studier. Varje enskild mänsklig praktik kan 
ge upphov till en studie, och till slutsatser som inte behö
ver länkas till andra studier. R isken med ett sådant betrak
telsesätt är att de vetenskapliga studierna blir fragment som 
inte bidrar till någon kunskapsutveckling. Så är vi tillbaka 
till början - är detta ett postmodernistiskt mode, eller är 
det en fruktbar väg för framtiden? Enbart denna framtid 
kommer att kunna svara. 
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Social coffee-talks or 
serious negotiations? 

An attempt to define informal academic and 
business interactions according to the 

Bhatian mode! oj genre analysis 

BRITT-MARIE ÖBERG 

In his book about language use in professional settings 
"Analysing Genre" (1993), Vijay Bhatia asks: "Why are 
specific discourse-genres written and used by the specialist 
comrnunities the way they are?'' Applying a model of 
genre analysis, that is a thick linguistic description of lan
guage in use in combination with interpretations of social
cultural and psycholinguistic factors, on different non
literary texts, Bhatia shows how to arrive at possible 
answers. Using genre analysis Bhatia not only seeks the 
information about the rationale behind different discourse
types, that is "explanations of the socio-cultural, institu
tional, and organizational constraints and expectations that 
influence a particular discourse-genre" (Bhatia 1993: 10), 
he also tries to identify unfamiliar genres and subgenres. 
For instance, he analyzes two, apparently different com
municative events from the business world and defines 
them as instances of the same genre, while two other, 
apparently similar conmrnnicative events from the aca
demic world are analyzed and defined as belonging to 
different genres. 
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A couple of years ago when writing on my dissertation 
about infonnal negotiations (Öberg, 1995) I struggled w ith 
a similar problem. How should I define the audiotaped 
and transcribed conversations from four sets of quite dif
ferent meetings from the academic world and the business 
world? What made the participants and the analyst char
acterize these dissimilar interactions as negotiations rather 
than friend.ly social talks among colleagues? 

It became of interest to see if Bhatia's analytic mode! 
could be used on instances of talk as well as on texts and if 
this mode! of genre analysis could be a tool to define these 
informal conversations. 

Data 
The dissertation, consisting of four different studies, was 
based on audio-taped and transcribed interactions from 
four sets of authentic negotiations: 

1) An international seminar (here coded ECS) for clinical 
and biomedical engineers from chree countrics in the 
W est, and five countries in Eastern Europe. The aim 
of the meeting was to probe and disc uss the possibility 
of starting an extensive cooperation between bioengi
neering institutions in Eastern and W estern Europe. 

2) Two sets of business negotiations (here coded SwE 1 
and SwE 2) between Swedish buyers and British 
sellers. T he British tried to sell instruments and spare 
parts to a Swedish, manufacturing industry. 

3) A set of Swedish-Swedish business negotiations (here 
coded Swe-Swe) which dealt with the placing of an 
electronic instrument, invented by two university 
technicians, with a manufacturer of opto-electronic 
instruments. 
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4) 13 telephone calls betwcen a small, Swedish förn and 
its Irish subsidiary and between a !arge, Swedish, 
manufacturing finn and its agents in Europe and USA. 
The telephone calls, however, were only marginally 
used in the study. 

The problem under discussion 
The informal meetings that I analysed were all different, 
but they had an easy-going character and the interaction 
was very casual. Still they were oriented to as serious 
negotiations by the participants. Why? My hypothesis then 
was that all the meetings, inspite of their differences, be
longed to the same genre. My questions now are: Will a 
genre analysis according to Bhatia 's mode! be applicable 
on talks as well as on texts, and if so will this analysis con
firm my earlier conclusions? 

Levels oj linguistic analysis 
Bhatia defines three levels of analysis: 1) analysis of lexico
grammatical features, 2) analysis of text-patterning or text
ualization, 3) structural interpretation of the text-genre. 

Level 1: Analysis ef lexico-grammatical features 

Specific language features of a particular variety of texts 
can be analyzed and quantatively assessed. For instance 
one can focus on the expert vocabulary in a professional 
text (e.g. in engineering texts) or on the use of tenses (e.g. 
in scientific texts) or on a particular sentence construction 
(e.g. in legislative texts) . One can also focus on the stylistic 
variations in a particular texttype. 

This kind of studies is often quantitative and mostly de
scriptive. Bhatia points out that analyses of the frequen-
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cies of different lexico-grammatical features may be 
intcresting and useful as they can confirm or disprove the 
intuitive feeling we all have about particular text varieties, 
but they often fail to explain why the language takes the 
form it does. (Bhatia 1993:25-26). 

It is possible to assess and analyze lexico-grammatical 
features in talks as well as in texts. In my studi es I did so to 
a certain degree. What I looked for and to some extent 
counted, was different kinds of interactional moves, like 
instances of interactional cooperåtion, instances of mis
communication, instances of humour and 1aughter and 
instances of agenda talk. I also recorded and assessed the 
amount of different types of questions in the intem ational 
negotiations. 

In my first study (Öberg, 1993) on the Swe-Swe nego
tiation between a team of university technicians that had 
invented a new electronic instrument, and a team repre
senting a n1anufacturer of opto-electronic instruments, I 
traced and analyzed cooperativc interactional moves 
within the negotiating teams, which I called teamtalk and 
cooperative interactional moves across the teams which I 
called grouptalk. In order to be categorized and defined as 
teamtalk, or grouptalk, the selected utterances had to 
qualify according to one or more of the following criteria; 
namely that they were linked to one another: 1) in con
tent, i. e. tums confirming, explaining, correcting or com
plementing the content of the previous utterance, 2) in 
time, i.e tums following after one another, and in 
3) structure; i. e. rephrasing statements or parts of 
statements, filling in missing words, repeating, and empha
sizing previous statements. Then the instances of teamtalk 
wcre defined as teamtalk, C-team i.e. talk between thc 
represenatives from the company, or as teamtalk, U-team 
i.e. talk between the university inventors. 
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Tn my second study (Öberg, 1995) the amount of in
stances of m.iscommunication in the international nego
tiations was assessed. As a first step l identified and studied 
interruptions of the discourse flow in which indicators of 
rnisalignments, m.isunderstanding or misrepresentation 
could be observed. Indicators that rnisconununication was 
sensed by interlocutors would include; repairs or repair 
initiations, metacomments, explicit negotiations of mcan
ing, incoherence and hitches in dialogue and other fea
tures that can be taken as signs, vocal or non vocal, of un
certainty, irritation or discomfort. These were then cate
gorized according to the most likely cause of the nus
communication: lexical miscommunication, discourse 
structural miscommunication and socio-cultural rniscom
munication. 

In the third study (Adelswärd & Öberg 1995) we traced 
and analyzed laughter within the recorded negotiations. In 
our analysis we separated unilateral laughter (when a per
son laughs alone) from joint laughter (when people laugh 
together) . 

In the fourth study I exanuned the instances of agenda 
talk that is metatalk about the actual or aimed-at agenda. 
A good illustration of what I mean by agenda talk can be 
found at the beginning of the ECS -negotiation. When 
opening the meeting the American B suggcsts what to talk 
about, that is, what topics are relevant, such as "training", 
"an international centre for clinical engineering" and 
"summer courses". He also suggests how to talk about it , 
that is, in what order the topics should be discussed: 
"perhaps we should start with the clinical engineering area 
and then we can move to other areas" . B also defines the 
scope oj the topic: " talk about not only clinical engineering 
training but perhaps other types of training" (Öberg 1995). 
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L evel 2: Analysis oj text-patterning or textualization. 

The second analytic level takes the linguistic description a 
step further. The text-patterning or textualization 
(Widdowson 1979) accounts for the tactical aspects of 
conventional language use. With the insight inta the dif
ferent types of tcxtpatterning in various texttypes it may be 
possible to answer the question "Why <lo m embers of 
what sociologists call 'secondary cultures' write the way 
they <lo?" Bhatia (1993: 26-27) or in this specific case 
"why <lo the participants of the negotiations talk the way 
they <lo?" 

Bhatia points out that a particular syntactic feature can 
pe1form several functions specific to a particular genre as 
we11 as a particular feature of language can perform differ
ent functions in different genres. As an example he takes 
up the nominalization in advertising, legislation and scien
tific research articles. Legislative and scientific texts are 
intended to be precise, clear, unambiguous and all-inclu
sive and using nouns especially in the form of specific 
tenns achieve that effect. Advertisements on the other 
hand are intended to give a positive description of a pro
duct. To give an effective, positive description, the adver
tiser has to be able to use as many positive adjectives as 
possible, and therefore he has to start with using many 
nouns (Bhatia 1993: 27). 

Bhatias second level deals with the function of the 
lexico-grammatical features. In the negotiation studies 
this level is concerned with what kind of discourse work 
the negotiators accomplish when they talk the negotiation 
inta being. According to Diez, (1986), there are three 
types of discourse work that make up the negotiation 
activity namely coherence, distance and structuring work. 

Coherence work is connected to information exchangc 
and argumen tation. Coherence work ties references to 
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referents already established in the discourse. Coherence is 
disambiguating work and sense-making work. Another 
aspect of coherence work is the linking of new informa
tion to old, that is referring to information assumed to be 
already known and highlighting information assumed not 
to be known (Diez 1986). 

Distance work is connected to the ongoing definition of 
the relationships between the negotiators and other 
involved parties. Distance work involves linguistic choices 
that signals psychological distance (immediacy), social 
distance (relative formality) and role distance 
(power/solidarity) (Diez, 1986) 1 _ 

Structuring work relates to the organization of the inter
action, both in the management of the floor and in the 
management of the flow of infom1ation (Diez 1986). 

The instances of coopcrative interactions, teamtalk and 
grouptalk in the Swe-Swe negotiation, that I analyzed in 
the first study is an example of both distance work and coher
ence work. 

The amount of instances of teamtalk and grouptalk 
varied in the three different negotiation sessions. In the 
first session there were several instances of teamtalk 
between the representatives from the company. In this 
session, when the participants did not know one another, 
the company representatives had to work hard to prornote 
themselves and their company. They had to provide in
formation about the possibilities of the project, but they 

Wiener & Mehrabian (1968) define psychological distance or i11m1ediacy 
as "the degree of directness and intensity of interaction between the 
communicator and his referents. " Concerning social distance Diez (1986) 
refers to Gregory & Caroll, (1978) and Brown & Fraser (1979), and 
concerning role distance she refers to Brown & Gilman (1960) and Ervin
Tripp (1976). 
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also had to argue that the company had enough resources 
to realize the project. Questions from the inventors were 
answered with teamtalk. The two speakers alternated and 
they assisted one another and they filled in, emphasized 
and reinforced the tums for one another. Mostly the con
tent issue was at the forefront, but very often teamtalk also 
dealt with the personal relationship issue. lf a participant 
helps a tearn member to provide information, he demon
strates their good relationship and he also proves himself to 
be a generous person. T his way the members of the team 
mark that they will be reliable and agreeable business
partners. 

During the first session the teamtalk between the in
ventors is not as frequent as that of the company people. 
The need to sell the invention is not as pressing as thc 
need to buy it. The inventors can afford to sit back and 
listen and let their opponents persuade them. H owever, 
the rate of teamtalk between the inventors increases <luring 
the second session when the inventors want to make sure 
that they have correctly understood the presentation of the 
project plans by the company team. 

In the third session the participants have got to know 
one another and they have taken the first steps toward a 
far-reaching cooperation. The interaction is now charac
terized by grouptalk and not by teamtalk. Instead of teams 
arguing against each other, there are now a group of peo
ple arguing together and providing information together. 
In other words, through teamtalk and grouptalk the nego
tiators achieved coherence work, mostly in the first and 
second session, and an increasing amount of distance work, 
which reached its maximum in the third session. 

In the second study I focused on miscommunication, 
which meant that I among other things traced and ana
lyzed different types of questions. Negotiation is a task 
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oriented activ1ty, and to achieve the content goal (the 
issue at stake), the negotiator must perform coherence work. 
In other w ords the negotiators continuously have to check 
the preconditions for the talk; what is meant with a certain 
expression, what has been discussed or agreed upon so far . 
During this process of alignment the normal progression of 
the conversation is put on hold while the participants 
attempt to straighten out problems making requests for 
confirmation, clarification and completion. 

A particular feature of coherence work was the use of the 
chained queries that are described in study 2 (Öberg, 
1995). A specific chain pattcrn of questions, that seems to 
be typical within a negotiating activity was found. The 
pattern is made up of a combination of requests for clarifi
cation and requests for confinnation and/ or requests of 
completion. This question pattem has different functions. 
It can define a crucial problem and delimit the bargaining 
room or lead up to a standpoint on the issue. 

An episode in the SwE 1 negotiation involving three 
parties, two Englishmen and one Swede, illustrates the 
phenomenon. The Englishman D is looking at the draw
ings of components of a new machine that the Swede L 
wants the English firm to produce. D sums up the pro
posal in a request for confirmation: "So this is the package 
you're, you're asking us to consider?" L confirms that so is 
the case and adds some more dcrailed figures w hich D 
repeats in order to grasp the sizc of the business propo
sition. Through a complementary qu estion he learns that 
these components are unique, which leads to another re
flection by the Englishman R. T hey might need new 
tooling and R makes another request of confirmation. In 
this way, by an extended step-by-step procedure the 
Englishmen elicit all the necessary information for a deci
sion; the scope of delivery, the quality requirements and 
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the time schedule. Jointly the Swede and the Englishmen 
establish the basis for a decision and when L, using a 
request for confirmation, asks if the Englishmen want to 
consider the business proposal, they are ready to say yes. 

In other words, the tactical use of different types of 
guestions and the speech pattern - the chained query -, 
specific for this speech genre has several functions, not 
only does it coherence and structuring work that is elicit and 
organize needed information, but it also does distance work, 
that is it incorporates the other speaker in the process and 
makes him co-responsible for the final stance taken at the 
end of the interactive process. Thus the final decision or 
the topic change can emerge as the joint construction of 
the participants. 

The third study was based on sequences containing 
laughter. Laughter has several functions. Laughter is gene
rally associated with mirth and humour, but laughter can 
just as well accompany feelings of embarrassment or 
expressions of maliciousness and spite. It has a modifying 
function and it cues the interlocutors as to how to inter
pret an uttcrance. It may be used as a strategy to create and 
sustain status or to handle face threats. Mutual laughter is a 
sign of rapport and consensus and unilateral laughter is 
often used to rnodify verbal expressions or attitudes . 
(Adelswärd & Öberg, 1995) There are also in the negotia
tions many examples of laughter and humor L1Sed for these 
purposes. The reason is simple. The participants of the 
negotiations were anxious to establish and preserve good 
personal relations and to accomplish this, the negotiators 
had to perform all these different kinds of distance work. 

But laughter can also have another function. The par
ticipants can use laughter for structuring work. Negotiations 
consists of distinguishable phases and the third study 
showed that laughter and joking was frequently used in 
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connection with the pre- and post-phases and with enter
ing or leaving a phase of the negotiation. The participants 
often used humour to round off a topic and to induce the 
others to talk about a new topic. It was also found that 
when something unexpected happened, laughter put a 
parentheses, as it were, around this moment in the "real" 
negotiation. The serious business was temporarily sus
pended. 

In the fourth study it was shown that structuring work was 
accomplished through the use of agenda talk that is meta
talk that indicates how, when and about what the partici
pants should talk. Agenda talk can also indicate who has 
the right to talk. Agenda talk characteristically occurs at 
certain stages of the negotiation. 

The instances of agenda talk clearly showed that, inspite 
of the infom1ality and the relaxed atmosphere of the 
meetings, the discourse exhibited obvious features of an 
agenda organization. Work- related items were organized 
into a topic structure in the same way as if a written 
agenda had been used. The agenda organization can be 
analysed in terms of primarily three aspects: 

A. Setting the agenda, i .e., the process of selecting agenda 
ite1ns, i.e., points to be discussed <luring the negotiation, 
and organizing these items in a suitable order. The agenda 
is naturally set mainly at the beginning of the negotiations, 
but there are variations. 

When the negotiator sets the agenda, h e monitors the 
information exchange. When he selects the agenda items, 
he establishes what is relevant from the available informa
tion. He decides what information should be attended to, 
what infom1ation should be down- graded, and what in
fonnation should be n~glected . Who sets the agenda and 
how this is done also demonstrates and determines the 
relationships between the participants, as it is a criterion of 
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the power balance as well as of the amount of familiarity 
and rapport between the participants. 

B. Concretising the agenda i. e., the process of specifying 
agenda items and sometimes re-organising them into a 
more accurate agenda. This process can take place at any 
time <luring the negotiation process. 

It is not enough to select agenda items and organise 
them sequentially. The items have to be sufficiently speci
fied to lead to a fruitful and efficient discussion. People 
from different sides have differerit problems and as they 
may be unfamiliar with one another's difficulties, it is 
necessary to motivate the selected agenda items more in 
detail. T he concretising of the agenda can also be due to 
the fact that agenda items evolve <luring the negotiation 
process and to the fact that not all participants may agree 
on what to talk about. 

C. Enacting the agenda i.e., the process of keeping the 
agenda, that is, to achieve topic co-ordination. This goes 
on <luring the whole negotiation process. 

Enacting the agenda regards the effecting of the agenda 
and the co-ordination of the topics. It cancerns how and 
by whom topic change is accomplished, that is, how the 
previous topic is closed and how the new topic is intro
duced. Is the topic change straightforward or is it ncgo
tiated? In other words, the relevance of a particular agenda 
item may be disputed and agenda items may be renego
tiatied <luring the negotiation process, thereby revealing 
the negotiators' opposing positions. The agenda enactment 
also effects the information exchange, as it monitors the 
degree of topic elaboration. The emphasis on different 
topics may vary in different negotiations and in the dif
ferent parts of a negotiation . 

This analysis showed that using agenda talk functioned 
mainly as structuring work but could also simplify the coher-
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ence work through emphasizing the relevant information 
and it also did distance work as it indicated underlying 
power relations. 

Level 3: Structural interpretation oj the genre. 

In bis book Bhatia claims that the cognitive aspects of 
language organisation is highlighted in the structural inter
pretations of the text genre. The specialist writers have 
preferred ways of communicating their intentions in the 
different types of acadernic and professional writing. How
ever, this structuring of the specialist text varieties, he 
points out, is more the property of the genre which the 
w1iter has to adopt than it is the idiosyncracy of an indi
vidual writer. The structuring is due to the commu
nicative purposes that are served in the genre and as the 
purposes vary, the structuring varies from one genre to 
another ( Bhatia 1993: 32). 

Negotiations are taskoriented activiti es and negotiators 
have goals that they hope to achieve in the negotiations. 
Three different types of negotiation goals can be distin
guished. The first type of goal deals with the issue at stake 
(in other studies also referred to as the content goal or the 
instrumental goal). The second type of goal, the relational 
goal, is concerned with the formation and maintenance of 
personal relationships. A third , and partly related, type of 
goal, is the face-related goal which has to do with the self
concept or face . Very often the goal structure 1s even 
more complex. The global explicit goal can be divided 
into several local subgoals. There may also be implicit 
goals behind the main goal. 

These goals structure the interaction. The negotiation 
process proceeds from problem presentation, over discus
sion, to problem solution, and it can be traced in a series 
of stages and phases . Although the number of phases might 



522 ÖDERG 

differ in different phase medels (e.g. Douglas, 1962, 
Gu lliver, 1979), all of them contain three main parts; ini
tiation or presentation phase, problem solving or disc us
sion phase and resolution or closing phase. 

The interactional character of the negotiation is related 
to the different phases, something that became obvious in 
my studies. The presentation phases were often monologi
cal. The tums were fairly long and there were few inter
ruptions. The discussion phases were dyadic and the tums 
were shorter and there was an increasing rate of coopera
tive talk. T he interaction of the closing phases varied in 
character between being dyadic and sim.ilar to inulti-party 
conversation. The tums were very short and there was a 
high rate of different kinds of interactional cooperation. 
This was particularly noticeable in the last session of the 
Swe-Swe negotiation where the presentation phase and 
the discussion phase were short while the closing phase 
which included signing the contract was fairly long. 

Different types of interactional moves are also related to 
the different goals of the negotiations and vary in amount 
according to the phase structure. So for instance did the 
amount of cooperative movcs in the Swe-Swe negotiation 
increase in session two and even more so in session three 
as the participants' efforts to build up a positive personal 
relationship progressed. 

The specific chain pattern of questions, made up of a 
combination of requests for clarification and requests for 
confirmation and/ or requests of completion that is de
scribed above, was mostly found in the discussion phases 
when the participants were struggling with the issues at 
stake. 

T he instances of laughter were found not only in the 
humorous and relaxed moments of the negotiation, which 
wcre related to the goal of achieving positive personal 
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relations but also at phase and topic shifts and in discus
sions of serious or sensitive matters which were related to 
the negotiators' struggle with the content issues. 

Above all did the structuring become obvious in the 
agenda organization of the discourse. Negotiators plan and 
prepare their activities before and <luring the negotiation. 
They set and enact an agenda. 

The agenda organization of the discourse implies a par
ticular type of topic structure. The discourse is organized 
in tem1s of (more or less identifiable) agenda items or 
points, normally identifiable as work-related (rather than 
being casual small talk), which are at least mentioned but 
often more extensively treated over a sequence. 

Moreover, the agenda organized discourse is often sup
ported by a particular participation framework (Goffman, 
1981), e.g., one individual often acts as chairperson, even 
if he has not been explicitly elected as such. 

Further, the agenda organization is managed by meta
talk about the actual or aimed-at agenda. This agenda talk 
occurs characteristically at certain stages of the negotiation 
for instance at the opening and closing of a negotiation, at 
phase and topic shifts. 



524 ÖDERG 

Discussion 
When Bhatia develops his analytic rnodel for genre analy
sis he starts from the genre definition by Swales (1990). He 
particularly underlines what Swales says about the "set of 
communicative purpose(s) identified and mutually under
stood by members of the professional or academic com
munity in which it regularly occurs." Though there are a 
numbcr of other factors like content, form, intended audi
ence, medium or channel that influence the nature and 
construction of a genre, it is primarily the shared set of 
communicative purposes that shapes the genre and gives it 
an interna} structure. 

In a negotiation the purposes of the negotiation are 
identified and mutually understood by the persons m
volved. Negotiations are taskoriented activities and the 
tasks are mostly stated when the decision to meet is made. 

According to Bhatia it is "the shared set of cornmunica
tive purposes that shapes the genre and gives it an interna! 
structure" (Bhatia 1993:13). In negotiations people's inter
action goals affect their communicative behaviour. The 
goal-driven interaction of a negotiation includes specific 
patterns of topic introduction and expansion and of re
guests for clarification, confirmation and cornpletion . To 
accomplish their goals negotiators have to be flexible and 
develop and employ several alternative strategies including 
humour and laughter as well as threats and pressure. 

Secondly Bhatia underlines that, "it is most often a 
highly structured and conventionalized communicative 
event". The long experience and/ or training within the 
specialist conmrnnity shapes the genre and gives it a con
ventionalized interna! structure. (Bhatia 1993: 14) 

A negotiation certainly is a conventional, culturally rec
ognized form of social interaction. From this follows that 
negotiators rely on preexisting tacit knowledge about the 
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prototypical event. T his tacit knowledge also encompasses 
considcrations about what type of talk and the forms for 
the talk that are associated w ith thc event. 

Finally Bhatia (ibid.) points out that various genres dis
play "constraints on allowable contributions in terms of 
their intent, positioning, form and functional value." This 
is quite evident in the negotiation genre. In förmal nego
tiations, there are several ways in which the interaction is 
adaptcd to the event and constrained in order to qualify as 
negotiation talk. A written agenda will tell the participants 
what topics can be discussed, a chairperson determines 
w ho will talk w hen, and preplanning may restrict how the 
parti cipants will discuss the issues. 

In an informal negotiation too, the interaction to some 
extent is constrained and accommodated to negotiation 
talk. To work efficiently the negotiators plan the event 
ahead, both within the interna! group and together with 
the opponents. In infom1al ncgotiations the evidence of 
such preplanning can be traccd in the interaction. Some 
kind of guidelines about what to talk about have to be 
established also in informal negotiations. One negotiator, 
or the negotiators in collaboration, must take the responsi
bility to drive the negotiation forward, opening and clos
ing a string of topics. The instanccs of agenda talk found 
in the informal negotiaions under study attested to this 
agenda organization of the discourse. 

Thus, the realised agendas in these negotiations clearly 
indicated that the participants were fully awarc that they 
took part in a negotiation and that they organised their 
interaction accordingly. 
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Conclusion 
T he analysis of these informal meetings in accordance with 
Bhatia 's analytic mode! led to the conclusion that the 
mode} can be used for analysis of talks as well as texts. The 
analysis also confirmed my earlier conclusion that these 
very different inforrnal interactions belonged to the same 
communicative genre: negotiations. 

Negctiation as a conununicative genre induces conven
tional constraints and modifications on the interaction, a 
negotiation script (Schank & Abelson, 1977) is generated. 
This script can be traced in the negotiators' talk also in an 
infonnal negotiation. The informal negotiation is often 
conversation-like "on the surface", but specific goals, 
agendas and scripts are lurking undem eath . It could be 
considered to be a subgenre or a hybrid genre; a hybrid 
between casual conversation and negotiation talk which is 
a form of institutional talk (cf Fairclough, 1992). Thus, the 
infom1al meetings that I analysed were, in spite of their 
easy-going character and despite the fact that coffee was 
served, not just social coffee-talks. They were serious 
negotiations. 
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