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KAPITEL 1. DELAKTIGHET I OCH
GENOM SAMTAL INOM VÅRD, OMSORG
OCH SOCIALT ARBETE
Pia Bülow, Daniel Persson Thunqvist & Inger Sandén
För ett tiotal år sedan råkade en av oss vid en bussresa bli åhörare till ett samtal mellan två
äldre kvinnor. Det var mitt på dagen och endast ett fåtal passagerare på bussen gjorde det
svårt att låta bli att lyssna. Kvinnorna, som verkade känna varandra sedan tidigare, hade
stigit på bussen vid sjukhusets entré och kom uppenbarligen från var sitt läkarbesök. Nu
jämförde de sina erfarenheter – och respektive läkares sätt att bemöta dem. Den ena
kvinnan berättade hur nöjd hon var med samtalet där hennes läkare inte bara hade lyssnat,
utan också frågat efter hennes erfarenheter, önskemål och synpunkter. Den andra beskrev
sitt möte som mindre lyckosamt då läkaren tagit ringa notis om hennes syn på sin situation.
Båda konstaterade samstämt att de föredrog större möjlighet att vara delaktiga i den här
sortens möten.
Som forskarstuderande med fokus på kommunikation mellan människor i institutionella
sammanhang kändes det positivt att höra hur dessa kvinnor i åttioårsåldern så tydligt
framhöll sin rätt till delaktighet i samtal om sin egen hälsa. Episoden visade att människor
verkligen vill vara delaktiga i beslut som rör den egna personen. Dialogen på bussen hade
dessutom utmanat den dåvarande doktorandens föreställning om att äldre personer
generellt skulle vara mer nöjda med sina kontakter med sjukvården oavsett möjlighet till
delaktighet i till exempel val av behandling. Kanske var kvinnornas samtal ett tecken på att
delaktighet verkligen är ett begrepp som fått fäste i samhället.
Berättelsen visar främst att delaktighet är något som skapas i mötet mellan människor men
också hur delaktighet kan motverkas och förhindras. Det är i detta görande av delaktighet
som vår bok tar sin utgångspunkt.
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DELAKTIGHET – ETT BEGREPP I TIDEN
Delaktighet är en grundläggande aspekt i möten inom vård, omsorg och socialt arbete och
något som finns inskrivet i såväl hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som socialtjänstlagen (SoL).
Båda dessa lagar är ramlagar och skrivningar om hur delaktighet ska garanteras finns därför
ofta

att

finna

i

andra

lagar,

författningar

och

förordningar.

I

till

exempel

patientsäkerhetslagen står det att ”vården ska så långt som möjligt utformas och
genomföras i samråd med patienten” (SFS 2010:659, 6 kap. 1 §) och i författningen om
ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12, 3
kap. 1 §) anges att ”patienten och närstående informeras och görs delaktiga, om det inte
finns hinder för detta” enligt exempelvis sekretesslagen. Vidare används i en nyligen utgiven
handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal (Socialstyrelsen 2011) uttrycket
”välinformerad patient”, vilket kan tolkas höra ihop med delaktighet genom att
välinformerad knyts till beskrivningar som beslutskompetent och att vara införstådd med
konsekvenserna av sitt val att genomgå eller avstå ifrån en viss behandling. I en
sjukvårdskontext handlar delaktighet således främst om att patienten är delaktig i
beslutfattande av olika slag genom att till exempel få information.
För andra grupper som exempelvis funktionshindrade anger lagtexten att delaktighet
handlar om livsvillkor i mer generell mening. Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS), den lag som 1994 ersatte omsorgslagen, har som mål att den
enskilde ska kunna ”leva som andra”. I lagens femte paragraf står det att verksamheter ”skall
främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället” för de grupper som lagen
specificerar. I socialtjänstlagen förekommer varken ordet delaktig eller delaktighet. Däremot
slår den så kallade portalparagrafen (SoL 1 kap. 1 §) fast att samhällets socialtjänst utifrån
demokratiska och solidariska grundvalar ska främja människors ekonomiska och sociala
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet samt att
socialtjänstens arbete ”inriktas på att frigöra och utveckla” individers och gruppers egna
resurser samt visa respekt för ”människors självbestämmanderätt och integritet.”
Sammantaget tycks paragrafen peka på såväl en mer vid betydelse av delaktighet i samhället
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genom jämlika livsvillkor som en mer specifik delaktighet genom visad respekt för individers
egna val.
Utifrån lagar och författningar handlar det för den enskilde medborgaren om rätten till
delaktighet – en rättighet som de professionella har en skyldighet att göra möjlig. I likhet
med kvinnornas samtal på bussen blir det dock uppenbart att förverkligandet av
delaktigheten är resultatet av mötet dem emellan i vad vi vill kalla delaktighetens praktik. En
praktik där det samtidigt, från de professionellas sida, finns en förväntan på att individen ska
hävda sin rätt att delta.

DELAKTIGHETENS PRAKTIK
För att delaktighet ska bli mer än ett ideal, en vacker tanke och ett ständigt upprepat mantra
fordras ett konkret delaktighetsgörande. Ett sådant kan aldrig äga rum på policynivå, utan
måste ske i det vardagliga arbetet inom vård, omsorg och socialt arbete. I grund och botten
handlar delaktighet om att människor engagerar sig i varandra när de möts och i det som ska
avhandlas och utföras. Utan möte, utan engagemang och utan ett gemensamt fokus blir det
svårt att ens prata om delaktighet då detta är något som hela tiden måste göras – och göras
tillsammans med andra. Delaktighet kan inte skapas av en enstaka part och det räcker inte
att begreppet finns inskrivet i officiella dokument. Delaktighet genereras tillsammans med
andra i en praktik som omges av sina specifika förutsättningar och under vissa villkor.
Själva mötet har därmed en central roll för att människor ska kunna bli och vara delaktiga.
Men ett möte kan också utgöra hinder för att någon ska bli eller göras delaktig. När mötet
sätts i fokus för att förstå, diskutera och undersöka delaktighetens praktik faller det sig
naturligt att anta ett interaktivt perspektiv för att studera vad som sker i kommunikationen
mellan samtalsdeltagarna. Med ett sådant perspektiv riktar forskare sökarljuset på
”mellanrummen” i mötet snarare än på varje enskild samtalsdeltagare och hans eller hennes
intentioner, attityder och känslor. Med ett interaktivt perspektiv studerar man hur ett möte
successivt utvecklas genom mötesdeltagarnas enskilda och sammantagna bidrag till samtalet
och hur de svarar an på, följer upp eller negligerar det som andra för fram. Detta synsätt
innebär att var och en som medverkar i ett samtal samtidigt kommer att utgöra villkoren och
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möjligheterna för övriga deltagare plats och roll i mötet. Ett annat sätt att beskriva detta är
att tala om diskurser, det vill säga studiet av de mönster som uppkommer när man studerar
flera samtal som representerar en viss typ av möten och hur dessa mönster tydliggör de
villkor och förutsättningar som råder för just dessa möten.

INSTITUTIONELLA MÖTEN OCH PROFESSIONELLA SAMTAL
Möten inom vård, omsorg och socialt arbete – och därmed arenan för det konkreta
delaktighetsgörandet – skiljer sig från människors vardagliga möten. Delaktighetens praktik
blir därför en komplicerad historia som i grunden bygger på olikheter och ojämlikheter
(asymmetrier) mellan parterna. I forskningen har den här typen av möten studerats och
benämnts som institutionella möten (eller diskurser) och ibland som professionella samtal
(se t.ex. Hydén 2001, Linell 1990a, 1991, Mishler 1984).
Ett institutionellt möte handlar om enskilda medborgares möten med representant(er) för
en institution, som till exempel sjukvården eller socialtjänsten, men det begränsas inte till
möten enbart inom institutionens lokaler. Ett hembesök tenderar att anta samma form som
ett möte innanför institutionens väggar (se t.ex. Baggens 2004, Hellström Muhli, kapitel 8
denna antologi, Heritage & Sefi 1992).
I dessa möten har de professionella nästan alltid ett kunskapsövertag både vad gäller de
specialistkunskaper som behövs för att hantera den aktuella frågan, i exempelvis medicin,
och kunskaper om rutiner, lagar och förordningar som omgärdar mötet. För den
professionella parten är mötet en del av yrket och det vardagliga arbetet, något de är vana
att utföra och som de därmed har skapat något slags rutin för att genomföra på ett så
effektivt och bra sätt som möjligt. För medborgaren däremot är det ett möte som berör den
egna livssituationen utanför det ”normala”, och behovet av mötet utgör snarast ett tecken
på att något inte fungerar som man skulle vilja. Den professionellas expertkunskap och den
enskildes begränsade kunskap om institutionens rutiner, leder många gånger till att den
enskilde svarar utan att själv förstå frågans eller svarets betydelse. Den relativa bristen på
expertkunskap innebär således i sig ett hinder för delaktighet. Andra hinder eller svårigheter
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kan höra ihop med om det är ett barn eller någon annan som av andra skäl kan uppfattas ha
en begränsad autonomi som samtalet gäller.
Skillnaden mellan parterna har av forskare beskrivits som ett möte mellan olika världar där
medborgarens livsvärld konfronteras med institutionens systemvärld (Mishler 1984,
Habermas 1970). Mötet mellan dessa världar innebär också en maktskillnad där den som
representerar systemvärlden vanligen har större makt genom att dels vara den som styr
samtalet och dels genom att ha vissa befogenheter som till exempel att godkänna en
ansökan om ekonomiskt bistånd eller att skriva ut receptbelagd medicin. Också vad gäller
kunskap och erfarenhet råder en tydlig skillnad mellan parterna där den som företräder
institutionen förväntas inneha den expertkunskap som erfordras i mötet. Samtidigt som det
är den professionellas expertkunskap som den enskilde specifikt söker så har hon eller han
en personlig erfarenhet som vanligen krävs för att den professionella ska kunna göra en
adekvat bedömning. På det sättet skulle mötet kunna uppfattas som komplementärt snarare
än asymmetriskt. En intressant tanke utifrån ett delaktighetsperspektiv.
Olikheterna mellan parterna är en förutsättning för mötet och därmed för att den enskilde
ska kunna bli delaktig i beslut om sin egen hälsa och livssituation. Men olikheterna kan också
utgöra ett hinder för delaktighet. Delaktighetsgörandet handlar därför om att både använda
och att överbrygga ojämlikheterna mellan den enskilda medborgaren och den professionella
samtalsparten som därmed har ett särskilt ansvar.

DELAKTIGHET I OCH GENOM SAMTAL – ETT KOMMUNIKATIVT PERSPEKTIV
PÅ MÖTEN INOM VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT ARBETE
Ideal om delaktighet finns uttryckta som professionella riktlinjer och är förankrade i lagar
och avtal. Men vad betyder delaktighet i praktiken? Kan kommunikation och det som
konkret händer i ett samtal bidra till att öka medborgares möjligheter till delaktighet och
medinflytande i vård och behandling? Vad innebär det att vara delaktig i institutionella
möten där ojämlikhet mellan parterna (t.ex. maktbefogenheter och kunskaper) finns
inbyggd? Upplevs delaktighet alltid som något frivilligt och önskvärt i vårdens samtal? Kan
man som professionell lära sig att samtala på ett sätt som gör människor mer delaktiga? Går
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det att skilja på delaktighet i ett samtal och delaktighet genom samtal eller är det två sidor
av samma mynt? Detta är exempel på frågor som diskuteras och problematiseras i denna
bok med utgångspunkt i den kunskapsutveckling som skett under senare tid inom svensk och
internationell forskning om kommunikation inom vård, omsorg och socialt arbete.
Vår idé och ambition med boken är att lyfta fram delaktighet som något som blir till i en
praktik. Det innebär att mötet, det vill säga arenan där delaktighet realiseras och praktiseras,
och själva delaktighetsgörandet – samtalandet – utgör bokens centrala teman. Den handlar
om hur delaktighet eftersträvas och skapas men också hur delaktighet kan motverkas och
förhindras. Kapitlen i boken diskuterar hur människor i konkreta samtalssituationer i
professionella samtal inom hälso- och sjukvård, omsorg och socialt arbete blir eller görs
delaktiga eller hur delaktighet ibland avfärdas och motverkas. Det betyder att
kapitelförfattarna inte fördjupar sig i generella diskussioner om delaktighet som begrepp och
inte heller försöker definiera detta. För en sådan diskussion hänvisar vi till andra texter som
på ett utomordentligt sätt har gjort detta. Ett bra exempel är antologin Delaktighetens språk
(Gustavsson 2004).
Med egen forskning som grund lyfter de olika kapitelförfattarna fram empiriska exempel
från en rad olika kontexter inom vård, omsorg och socialt arbete såsom nödsamtal, akut- och
specialistsjukvård, äldreomsorg, biståndsbedömning, arbetsrelaterad rehabilitering och
vårdutbildning. De olika kapitlens exempel spänner över ett brett fält av institutionella
samtalskontexter som inkluderar telefonsamtal, hembesök, läkarbesök, lagstadgade
tvärinstitutionella samtal, omsorgsarbete och utbildningssituationer. Bland exemplen finns
rådgivande samtal, myndighetsutövande samtal och samtal i akuta situationer liksom samtal
i vardagligt omsorgsarbete. Detta gör att boken också kan läsas utifrån typ av samtalskontext
som kapitlet behandlar, och utifrån hur delaktighet kan gestalta sig i olika sorters
institutionella samtal.
Boken vänder sig till studenter i professionsutbildningar på grundnivå och på avancerad nivå
som till exempel specialistsjuksköterskor och socionomstudenter. Boken riktar sig även till
alla yrkesgrupper som är verksamma inom vård, omsorg och socialt arbete. Genom delvis
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olika metoder för datainsamling och analys kan boken med fördel knytas till metodundervisning och uppsatsarbete på avancerad nivå.
Bokens tillkomst är sammanflätad med framväxten av ett nätverk 1 för forskare och lärare
inom omvårdnad och socialt arbete med ett speciellt intresse för kommunikation inom dessa
verksamhetsområden och disciplinära fält. Parallellt med annat nätverksarbete föddes idén
om en bok som fokuserar det institutionella mötet. Som lärare på främst sjuksköterske- och
socionomutbildningar upplevde nätverkets medlemmar en brist på läroböcker som betraktar
det professionella samtalet som sådant och som på ett konkret sätt diskuterar och
problematiserar det institutionella mötets villkor och förutsättningar. När förslag till
kapitelbidrag började komma in till redaktörsgruppen framstod delaktighet eller brist på
delaktighet som en gemensam nämnare. Detta kan i sig ses som ett bevis för att delaktighet
är ett begrepp i tiden – inte bara på policynivå, utan också i vårdandets och det sociala
arbetets praktik. Att kapitlen har fokus på delaktighetsgörandet och delaktighetens praktik
hör ihop med en gemensam grundsyn inom nätverket på kommunikation som något som
uppstår och utvecklas i mötet mellan människor och genom människors samtal.
Genom betoningen på kommunikativa praktiker i vård, omsorg och socialt arbete är boken
ett bidrag till kommunikationslitteratur inom området, men är dock inte en lärobok i
samtalsmetodik. Boken presenterar ett alternativt och kvalificerat sätt att utveckla sina
kunskaper om kommunikation baserad på empirisk kommunikationsforskning. Denna
kunskap tillämpas också i vår undervisning inom grundutbildning och på avancerad nivå
inom universitet och högskolor. Antologin ger både insikter i form av ingående beskrivningar
och exempel på hur samtal och professionella ideal tillämpas i arbetets vardag samt en
teoretisk

grund

för

att

reflektera

över

kommunikationens

och

delaktighetens

förutsättningar. Bokens tvärvetenskapliga ansats gör den överförbar till många andra
yrkessammanhang där människor använder samtal som verktyg för att lösa olika slags
uppgifter och problem.

1

Nätverket Kommunikation i vård, omsorg och socialt arbete (KIVOS).
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DISPOSITION
Efter detta inledande kapitel följer ett kapitel där den kommunikativa ansatsen till studiet av
möten, och så kallade professionella samtal, beskrivs utifrån teoretiska utgångspunkter och i
ett forskningsperspektiv. I slutet av kapitel 2 presenteras kort den för samtalsforskare så
viktiga delen som handlar om att överföra tal till skrift – det som vanligen kallas
transkription. Där finns även en så kallad transkriptionsnyckel för att underlätta läsningen
och förståelsen av de många exempel från professionella samtal som finns i bokens
empiriska kapitel (kapitel 2). Därefter följer ett övergripande kapitel (kapitel 3) där Sofia
Kjellström problematiserar ansvaret för delaktighet och därmed också de etiska frågor som
är kopplade till delaktighet, delaktighetsanspråk och delaktighetskrav. I kapitel 4 till 11
diskuteras delaktighet i mötet utifrån en rad empiriska studier av olika institutionella
sammanhang. Nedan ges en kort presentation av de åtta empiriska kapitlen.
I kapitel 4 beskriver Karl Hedman hur delaktighet för den enskilde patienten kan göras
möjligt i en akut situation med två olika professionella yrkespersoner inblandade. Som så
ofta är fallet i akuta lägen handlar det om en komplex kommunikationssituation där
vårdbehov, riskbedömning och ansvarsöverlämnande är viktiga aspekter för de båda
professionella, samtidigt som detta delvis måste ske via telefonsamtal. I Hedmans exempel
handlar det om en akut insats från ambulanspersonal och jourhavande läkare. Kapitlet ger
också en grundläggande introduktion till en samtalsanalytisk tradition för studiet av
institutionella möten och vad en sådan kan bidra med för förståelsen av villkor och
förutsättningar för institutionella samtal. Hedman visar hur samtalet interaktivt byggs upp av
samtalsdeltagarna tillsammans, och hur sådant som turtagningsregler och samtalets
sekventiella konstruktion fungerar. Vidare får läsaren en första genomgång av hur
transkriptionskonventioner, som handlar om system för hur samtal kan överföras till skrift,
används i forskningssammanhang, och hur transkriptionerna gör att flera dimensioner av det
talade språket blir synligt – som till exempel att vi ibland talar i munnen på varandra, ibland
tillåter att det blir en paus och hur vissa ord betonas mer än andra.
I kapitel 5 beskriver Daniel Thunqvist Persson, Karin Osvaldsson och Jakob Cromdal en annan
akut situation med allt vad den innebär av tidspress, snabba beslut under dramatiska
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förhållanden. Deras empiriska exempel är speciella då de utgörs av nödsamtal via telefon till
112 och av att uppringarna är barn. Den akuta situationen innebär att den information
barnen lämnar blir avgörande för vilka beslut om åtgärder som de professionella fattar. Det
ger barnen en delaktighet i samtalet som är unik. Barn är de huvudsakliga uppgiftslämnarna
och de som den vuxna professionella samarbetar med, även i de fall barnen själva har vissa
svårigheter att genomföra uppdraget. Samtalen visar på ett slags omvänd asymmetri, vilket
understryker betydelsen av att empiriskt studera olika typer av institutionella samtal för att
förstå deras premisser.
Många vårdmöten innebär samtal om mycket svåra och ofta känsliga frågor. I kapitel 6
presenterar Regina Nobis och Inger Sandén en analys av samtal mellan professionella och
patienter som fått en cancerdiagnos. Kapitlet inleds med en historik över delaktighet inom
vården och hur möjligheten till delaktighet successivt stärkts genom lagstiftningen. Kärnan i
Nobis och Sandéns kapitel är dock från några empiriska exempel från två olika studier från
en onkologisk verksamhet. En studie rör samtal mellan läkare och patient inför behandling
och en studie handlar om samtal mellan sjuksköterskor och patienter omkring beslut som rör
omvårdnande. Nobis och Sandéns analys handlar om delaktighetens olika ansikten. Om att
uppfatta delaktighet som en möjlighet, ett sätt att kunna styra och påverka eller att se
delaktighet som en börda, något icke-önskvärt som man helst vill slippa. Kapitelförfattarna
pekar på vårdmötets centrala betydelse för patienters potentiella delaktighet, men att det
finns såväl möjligheter som hinder för detta. Information och valmöjligheter kan skapa såväl
hinder som möjligheter till maximal delaktighet och lägger grunden till egna val – också när
experten tvekar.
Kapitel 7 bygger på en analys av ett lagstiftat flerpartsmöte tvärs över organisations- och
myndighetsgränser. Det rör sig närmare bestämt om så kallade avstämningsmöten för
personer som varit sjukskrivna en längre tid. Denna typ av möten ställer andra krav på de
medverkande och innebär delvis skilda villkor och möjligheter för delaktighet. Att mötet
handlar om den enskildes arbetsförmåga, och att delta i mötet är en förutsättning för
fortsatt sjukpenning innebär försvårande faktorer för delaktighet. I kapitlet frågar sig Pia
Bülow om delaktighet i ett institutionellt flerpartsmöte kan mätas i antal ord som en viss
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deltagare yttrar under mötet eller om en närmare granskning kan säga oss mer om vad
delaktighet är. Ett sätt att öka förståelsen för möten av det här slaget ligger i kunskap om
flerpartssamtal och om hur människor i grupp interagerar.
I kapitel 8 ger Ulla Hellström Muhli ett annat exempel på ett strategiskt viktigt
beslutsstödjande samtal inom socialtjänsten. Här bygger analysen på samtal med äldre
personer om deras behov av hjälp och stöd genom en så kallad individuell behovsprövning.
Det empiriska materialet är bedömningssamtal som sker vid hembesök, vilket ger ännu en ny
vinkling på det institutionella samtalet. Hellström Muhli visar hur samtalet genomgår olika
faser med olika kommunikativa målsättningar som att skapa en arbetsrelation i samtalets
inledning genom att småprata. Att mötet får en speciell karaktär – kanske på grund av att
den professionella kommer på hembesök – märks genom att mötena kallas samtalsmöten
även om de har som mål att leda fram till ett myndighetsbeslut. Utmärkande för denna typ
av byråkratiskt inramade samtal är dubbelheten gentemot medborgare. Hellström Muhli
diskuterar det spänningsförhållande som ofta uppstår i dessa möten som styrs av byråkratins
logik och av begränsade resurser samtidigt som det ofta finns en strävan till personlig
kontakt och en vilja till att stödja och motivera medborgare i behovsbedömningen.
Utgångspunkten i kapitel 9 är en etnografisk studie av ett äldreboende och på vilket sätt
personalens vardagliga prat får betydelse för de äldres möjlighet att vara delaktiga i
vardagliga beslut om till exempel dagens klädval, när det är dags att gå till sängs och
liknande frågor. Tove Harnett beskriver vad hon kallar en rutinkultur och hur den blir en
styrande faktor samt hur personalen rättfärdigar beslut som kringskär de äldres möjlighet att
vara delaktiga. I kapitlet framgår att det till synes är viktigare att vara en god arbetskamrat
än en god omvårdare. Harnett visar hur personalens agerande kan motverka de äldres
delaktighet genom att bagatellisera sådant som har betydelse för de boende till ”småsaker”.
Genom att utgå från ett etnografiskt material får exemplen ett lite annorlunda utseende
jämfört med samtalsdata och ger på det sättet en större inblick i den större kontext som – i
det här fallet – ett äldreboende utgör.
I kapitel 10 får vi möta en ny typ av empiriska data och som skiljer sig från övriga i boken.
Samtidigt handlar det om data från ett mycket vanligt möte mellan institution och
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medborgare, nämligen genom en text. I det här fallet handlar det om en broschyr om
äldreomsorgen i Malmö kommun som riktas till äldre och deras anhöriga och som kan laddas
ner eller hämtas på medborgarkontoren i stadsdelarna i Malmö. I kapitlet utgår Henrik Rahm
från en textanalys av broschyrmaterialet och från intervjuer med både broschyrskapare och
en biståndshandläggare som genom sitt arbete använder broschyren som information till
äldre och anhörig. En central problematik vid all form av informationsförmedling är hur
avsändaren – i det här fallet kommunen och broschyrskaparen – anpassar information på ett
begripligt sätt till mottagargruppen som inte är direkt närvarande. Denna problematik
behandlar Rahm utifrån språkvetenskapliga perspektiv och analyser av ett så kallat
klarspråksarbete inom offentlig verksamhet. Kapitlet aktualiserar för kommunikationsteorin
centrala frågor om begreppet mottagaranpassning, föreställningar om föreställda och
faktiska mottagargrupper och inte minst vad ”klarspråk” kan innebära i den
kommunikativa/diskursiva praktiken – och förstås för delaktighetens praktik.
Christina Baggens diskuterar i kapitel 11 blivande distriktssköterskors lärande när de med
hjälp av rollspel tränar samtalsfärdigheter utifrån en specifik modell, nämligen motiverande
samtal. I kapitlet visar hon hur komplex en lärandesituation med rollspelsmetodik är, och
vilka krav den ställer på studenternas förmåga att växla mellan roller och ramar. Analysen
ger på det sättet en ny infallsvinkel på frågan hur professionella lär sig att bli professionella i
sitt samtalande. I diskussionen problematiserar Baggens delaktighet i relation till den
specifika samtalsmodellen där ett vårdideologiskt tilltalande arbetssätt kan riskera att ”skapa
skuld och självförebråelser” hos den som misslyckas. Vidare diskuteras huruvida
samtalsträning i samband med en professionsutbildning kan leda till att framtida patienter i
högre grad kan bli delaktiga samt vad det betyder för lärandet att studenterna utformar de
exempel som ingår i rollspelssituationen. Kapitlet är ytterst relevant för såväl lärare som
studenter inom all professionsutbildning där rollspel av olika slag förekommer.
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KAPITEL 2. KOMMUNIKATION SOM
PRAKTIK – EN TEORETISK BAKGRUND
Daniel Persson Thunqvist, Inger Sandén & Pia Bülow
Det finns en stark tilltro till samtal och kommunikation som arbetsredskap och
problemlösare i arbetslivet. För att anknyta till samhällsteoretiker som Bourdieu (1991) och
Giddens (1991) kan sägas att det i stor utsträckning är genom samtalen som de
professionella utövar sin profession, och det moderna samhällets professioner har alltmer
blivit till samtalsprofessioner. I takt med att olika yrken och yrkesverksamheter
professionaliseras, utvecklas också särskilda metoder för professionella samtal. Det växer
också fram fler typer av möten där yrkespersoner samtalar med en eller flera medborgare
om något speciellt. Inom arbetslivet har vi t.ex. medarbetarsamtal och lönesamtal, inom
skolområdet utvecklingssamtal och inom den förebyggande hälsovården hälsosamtal, för att
nämna några relativt nya typer av specifika samtal utanför den traditionellt terapeutiska
samtalsformen. Många förknippar säkert kunskap om att föra samtal med terapeutiska
yrken och med vissa typer av samtal. Det handlar då ofta om samtal enligt specifika
samtalsmetoder och där en viss arbetsmodell för samtalande föreskrivs som den rätta. Men
samtalsmetoder utgör bara en del av alla de skiftande funktioner och samtalsformer som
används varje dag i arbetet för att lösa uppgifter och rutiner inom vård, omsorg och socialt
arbete.
Samtal är nämligen inte bara ett professionellt verktyg, utan snarare ett grundläggande
villkor för att vårdpersonal ska kunna ge nödvändig vård, för att läkaren ska kunna ställa
adekvata diagnoser och för att socialarbetaren ska kunna göra relevanta utredningar. Det är
också genom att samtala som människor i yrkesvardagen utbyter erfarenheter och
perspektiv, informerar om och planerar verksamheter, fattar beslut och förhandlar om
professionella bedömningar. Lite tillspetsat uttryckt kan man säga att vården, omsorgen och
det sociala arbetet fungerar genom dagliga kommunikativa praktiker. Denna antologi utgår
från ett perspektiv på kommunikation som praktik och utgör därmed ett alternativ till
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normativa modeller för hur samtal bör se ut. Genom att utgå från samtal i praktiken vill vi
vidga synfältet och uppmärksamma kommunikation som en vital och integrerad del av
yrkesvardagen inom organisationer och professioner. Liksom sociologen Erving Goffman
(1983a) argumenterar vi för att kommunikation i sig är ett viktigt studieobjekt och att
professionella samtal därmed är betydelsefulla att studera för att förstå och kunna utveckla
till exempel aspekter som inflytande, delaktighet och makt. Detta kapitel presenterar först
översiktligt denna grundsyn på kommunikation och beskriver sedan hur den har tillämpats i
forskning om institutionella och professionella samtal.

KOMMUNIKATION SOM PRAKTIK OCH IDEAL
Antologins bidrag har en gemensam strävan att synliggöra kommunikation som praktik.
Kapitlen bygger på empirisk forskning om hur människor faktiskt gör när de samspråkar och
hur de upplever och tolkar det som pågår i samtal. Detta perspektiv går tillbaka på en
mångfald av humanistiska och språkfilosofiska perspektiv som har sammanfattats under
samlingsnamnet dialogiska perspektiv (för en systematisk översikt och vidareutveckling av
detta teoretiska ramverk, se Linell 1998; 2009). I kontrast till dialogiska synsätt står
konkurrerande perspektiv som i första hand baseras på normativa modeller av
kommunikation eller föreställningar om ”det goda samtalet”.
Idéer om den ideala dialogen har en lång idéhistoria som går tillbaka till filosofer som Platon
och Socrates. Det handlar då om idéer om villkoren för en förnuftig dialog och
argumentation för att nå bildning, sanning och visdom. För den som deltar i samtalet
utmärks det ”goda samtalet” exempelvis av jämlikhet och avsaknaden av makt,
maktskillnader och strategiska motiv. Sådana ideal uttrycks också idag och är inspirerade av
bland andra ledande kommunikationsteoretiker som Habermas (1990). Enligt Habermas
bygger den ideala dialogen på en delad förståelse som uppnås genom en rationell, kritisk
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diskussion, vilken strävar efter konsensus (se vidare Calhoun 1992). 2 Normativa ideal om
kommunikation kan också hänföras till en växande internationell marknad för handböcker i
kommunikation vilka förmedlar handfasta teorier om effektiv kommunikation i termer av att
använda språket på ”rätt” sätt inom såväl yrkesliv, sällskapsliv och äktenskap (för en översikt
se Cameron 2000).
Visioner för samtal är förvisso viktiga. De flesta skolor är nog också överens om att samtal är
ett av de främsta medlen för människors umgänge, och att ett lyckat samtal förutsätter att
de som deltar i samtalet samarbetar och strävar efter något gemensamt. Problemet är när
idealmodeller ses som självtillräckliga för att förstå kommunikation. Vi vill i stället utforska
hur samtal faktiskt ser ut i praktiken för att få en vidare kunskap om kommunikationens
komplexa natur, dess skiftande former, funktioner, villkor samt också ideal. Vi har vi valt att
koncentrera oss på ett sådant framträdande ideal för professionella samtal, nämligen
delaktighet. Inom många offentliga institutioner används ofta kommunikation för att göra
medborgaren mera delaktig i viktiga frågor och beslut av medicinsk, psykisk, ekonomisk,
rättslig eller mellanmänsklig och social natur. Idealet om delaktighet kan också ses mot
bakgrund av samhälleliga och politiska ambitioner att demokratisera och vitalisera
medborgarnas ställning och inflytande inom olika delar av offentligt organiserad verksamhet.
En central fråga för antologin, vilket redan nämnts, är hur förhållandet mellan ideal och
praktik ser ut.

2

För en grundlig genomgång (och kritik) av Habermas och den ideala dialogen, se till

exempel Calhoun (1992) som också redogör för motsatta så kallade postmoderna ideal för
kommunikation. Dessa ideal framhåller tvärtemot vikten av att se samtal som en mötesplats
för konflikter, strider och förhandlingar som ställer skillnader i öppen dager som en
förutsättning för demokratisk pluralism och mångfald, i stället för enighet. Gemensamt för
dessa motstridiga ideal är att de i första hand bygger på teoretiskt sofistikerade arbeten och
diskussioner och inte på empirisk forskning om faktisk kommunikation mellan människor.
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KOMMUNIKATION SOM MENINGSSKAPANDE OCH SOM INTERAKTION
Teorierna vi utgår från betonar kommunikationens meningsskapande, sociala, interaktiva
och därmed dynamiska natur. Genom att betona kommunikation som meningsskapande
markeras en alternativ syn till dominerande teorier om kommunikation som överföring av
budskap och meddelanden från ”sändare” till ”mottagare” (se t.ex. Fiske 2000).
Kommunikation är inte en passiv överföring av information, utan en dynamisk process där vi
genom social interaktion upprätthåller eller förändrar idéer och kunskaper samt sociala
relationer (Linell 1990a, Fairclough 1992, Potter & Wetherell 1996, Sarangi & Roberts 1999,
Säljö 2010).
Kommunikation handlar således inte enbart om ett utbyte av tankar, idéer, åsikter och
värderingar, utan i väsentlig mening om människorna själva och deras inbördes sociala
relationer. Detta inbegriper också en syn på människor som kreativa individer och i grunden
sociala varelser. En sedan länge omdiskuterad filosofisk fråga är om människor med skilda
erfarenheter, intressen och förmågor verkligen kan förstå varandra i grunden (se Heritage
1984). För perspektiv på språk och kommunikation som främst fokuserar den enskilde
individen, och intresserar sig för de mentala, kognitiva och språkliga, processer som försiggår
inuti individens huvud, är detta onekligen en kritisk fråga. Men detta filosofiska problem är
sällan ett praktiskt problem när vi kommunicerar i vardagen. När vi ställs inför situationer
där vi inte förstår varandra söker vi normalt lösa det praktiskt, inte teoretiskt. I ett socialt
perspektiv på kommunikation kan detta förklaras med att människor genom att samspela
med varandra i vardagen utvecklar en intersubjektiv, delad förståelse av omvärlden. 3 Vi
upplever därför att vår förståelse av situationer och händelser inte är något helt individuellt
eller privat, utan att vi tillskriver dem ungefär samma mening och betydelse som andra i vår
omgivning. Det innebär också att mycket i samtal är och förblir underförstått. Den
avgörande roll som sådana kulturella konventioner har för att samtal ska fungera, kan också

3

Denna syn kan spåras till filosofen och fenomenologen Alfred Schutz som på 1930-talet argumenterade för att
människans tilltro till att andra uppfattar världen på liknande sätt (åtminstone tills motsatsen är bevisad) har
senare utvecklats av bland andra Garfinkel (1967) och Berger och Luckmann (1967) som genom sina
inflytelserika verk lade en viktig grund för perspektivet på kommunikation som meningsskapande.
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bidra till att förklara varför det hittills visat sig omöjligt att programmera även den mest
sofistikerade dator att ”prata” med en människa på samma sätt som vi gör till vardags (även
om forskningen om digital kommunikation gjort betydande framsteg under senare tid, se
Edlund m.fl. 2008). Ta exempelvis samtalet nedan mellan två studenter (Garfinkel 1967, s.
222, i fri översättning):
A (vinkar glatt): Hur står det till?
B: Hur står det till i förhållande till vad? Hur jag mår, min ekonomi, mitt skolarbete, mitt
inre tillstånd, mitt …
A (upprörd och röd i ansiktet): Jag försökte faktiskt bara vara lite vänlig. Uppriktigt sagt
struntar jag fullkomligt i hur det är med dig.
Garfinkel (1967) ger många likartade exempel från avvikande situationer som uppstår därför
att studenter på förhand instruerats att agera främlingar i sin egen kultur och att sabotera
eller helt enkelt missförstå till synes banala regler för vänskapliga samtal.

Exemplen

illustrerar ofta ganska drastiskt hur stabiliteten i den sociala samvaron, liksom meningsfull
kommunikation, vore närmast ogörligt om inte människor agerar som om de för alla
praktiska syften delar samma grundantaganden om den sociala verkligheten, och ur den
synpunkten förstår varandra.
Utifrån ett socialt perspektiv kan meningsfull kommunikation också förstås i en annan
bemärkelse, nämligen på grund av att människor också möts i samtal med olika erfarenheter
och referensramar. Samtal och kommunikation gör det möjligt för oss att göra olika
livshistorier, tolkningar och åsikter tillgängliga för varandra och därigenom också överskrida
våra vardagserfarenheter. Tar vi resonemanget ytterligare ett steg kan man säga att
utveckling och förändring av samhällets kulturmönster i vid mening, såsom normer,
värderingar, kunskaper och idéer, i hög grad sker i och genom samspelet mellan människor.
Enskilda individer kan knappast uppnå sådana förändringar på egen hand. Teorier om
kommunikation som interaktion är således också alternativ till dominerande teorier i
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psykologi, lingvistik och informationsteori som tar en exklusiv utgångspunkt i individen
(Linell 2009).
Utmärkande för det arbetsrelaterade kommunikationsperspektiv som studeras i denna
antologi är emellertid att det grundas i insikter om de förutsättningar som präglar samtal i
vardagslivet generellt. Mikrosociologiska traditioner (för en översikt se t.ex. Heritage 1984)
har gett viktiga bidrag till förståelsen av den betydelse som oskrivna avtal har för samtal.
Det gäller exempelvis underförstådda avtal för vad som är möjligt att säga till vem, när och
var, vilka samtalsämnen som tillåts, regler för var gränserna går för vad som anses vara
passande samtalston och förhållningssätt (se vidare Adelswärd 1999). Goffman (1967)
myntade begreppet ”interaktionell ordning” för att framhäva hur vi, när vi samtalar, normalt
följer oskrivna moraliska regler exempelvis genom att sträva efter att bevara varandras
sociala anseenden eller ”ansikten”, presentera moraliskt acceptabla bilder av oss själva
liksom upprätthålla värdighet och respekt för varandra. Det gäller vidare insikter om hur
människor utvecklar lekmannamässiga metoder och konventioner för att samarbeta och
organisera vardagligt samspel på sätt som möjliggör sammanhang och dynamik i
interaktionen (Garfinkel 1967). Samtal och diskurser, det vill säga människors sätt att
använda språket, uppvisar i regel generella mönster och strukturer som kan friläggas genom
analyser (t.ex. Sacks. m.fl. 1974; Gumpertz 1982). Exempelvis sker turtagning mellan
människor i vardagliga samtal normalt mycket smidigt, ofta utan vare sig pauser eller
överlappning mellan yttranden, trots att varken talarordningen eller turernas längd är på
förhand bestämda (Sacks m.fl. 1974).
Ovan nämnda forskares numera klassiska studier utgör en teoretisk grund för en idag rik,
omfattande och mångsidig forskning om samtal. I denna antologi används också termer som
diskursanalys och diskurs för att beteckna metodiska sätt att studera hur olika mönster
framträder i samtal eller texter. Diskursbegreppet betecknar inte enbart samtal utan utgör
en samlingsbeteckning för ett brokigt och tvärvetenskapligt forskningsfält med olika ansatser
som i olika sammanhang fokuserar kommunikativa och meningsskapande processer. Inom
samhällsvetenskaplig diskursforskning används ofta begreppet diskurs för att hänvisa till ett
sätt att tänka på eller tala om ett visst tema som förenas av gemensamma utgångspunkter
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eller antaganden, exempelvis historiskt framvuxna samhällsdiskurser om arbete,
arbetslöshet, sjukdom eller omvårdnad (se t.ex. Fairclough 1992, Foucault 1998). Diskurs kan
således både hänvisa till samtal mellan människor och till mer abstrakta fenomen som
världsåskådningar och kulturella och historiska processer. Skillnader mellan olika perspektiv
på diskurser kan åskådliggöras genom att peka på en uppdelning mellan den forskning som i
första hand intresserar sig för diskurser på ”makro-nivå” (t.ex. historiska processer) och den
forskning som främst ägnar sig åt samtal och social interaktion på ”mikro-nivå” (se t.ex.
Gwyn, 2002). Men det är också viktigt att framhålla att de flesta diskursforskare också söker
berika sin forskning genom att kombinera och förena olika perspektiv. Diskursforskningen är
ett i grunden tvärvetenskapligt fält där teorier ständigt korsbefruktar varandra på sätt som
överskrider de traditionella akademiska disciplinerna, t.ex. lingvistik, sociologi, psykologi,
antropologi (se vidare Cromdal m.fl. 2009). Många diskursforskare hämtar också inspiration
och modeller för att överföra tal till text (transkription) från samtalsanalysen som beskrivs
längre fram i detta kapitel. I denna antologi används företrädesvis ordet diskurs och
diskursanalys för att beteckna sätt att studera relativt handgripliga fenomen och situationer,
såsom institutionella och professionella samtal.

INSTITUTIONELLA OCH PROFESSIONELLA SAMTAL
Kommunikation måste förstås i de sociala, kulturella och institutionella sammanhang som
den ingår i. Flera av bidragen i antologin är influerade av den internationellt etablerade
forskningen om professionella samtal (för översikter se Linell 1990a, 1998; Drew & Heritage
1992; Sarangi & Roberts 1999). Under senare tid har ett vitt spektrum av olika typer av
möten och kommunikativa praktiker studerats inom hälso- och sjukvårdsområdet (för
översikter se t.ex. Heritage och Maynard 2006; Hydén & Brockmeier 2008; Iedema 2007),
inom socialt arbete och offentliga byråkratier (Sarangi & Slembrouck 1996; Iedema 2003)
samt lokal arbetsmarknadspolitik (Mäkitalo 2006). Med institutionella samtal (Linell, 1990a)
avses vanligtvis möten mellan en professionell person som har samtalet som del eller rutin i
sitt yrke, exempelvis läkare, sjuksköterska, socialsekreterare, och en medborgare som i
mötessituationen tilldelats en tillfällig roll som exempelvis patient, klient eller brukare.
Utmärkande för sådana samtal är att de bygger på vardagliga samtalsformer, men att olika
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aspekter modifieras eller förändras och anpassas efter samtalets målsättningar och syften
(Linell 1990a). Eftersom sådana samtal är en professionell uppgift har de i regel en inbyggd
asymmetri så till vida att parterna deltar utifrån komplementära roller, med olika
kunskaper/expertis och maktbefogenheter. De är vidare ofta tidsbestämda och
agendastyrda, det vill säga de följer en dagordning och bestämda uppgifter ska lösas.
En annan typ av institutionella samtal är intraprofessionella samtal inom yrkesgrupper.
Dessa samtal innebär vanligtvis, men inte nödvändigtvis, mindre hierarkiska roller och
relationer jämfört med samtal mellan institutionella representanter och medborgare.
Mycket av det som sägs i intraprofessionella samtal är underförstått eftersom deltagarna
över tid har utvecklat kollektiva sätt att förstå den gemensamma yrkespraktiken. Att till
exempel som nykomling bli del av ett yrke eller en profession innebär i väsentlig mening att
gradvis lära sig de kommunikativa praktiker som utvecklats inom yrkesgemenskapen (Lave &
Wenger 1991, Säljö 2010). Man måste lära sig att bemästra samtalskulturen (Linell 1998) i
vid bemärkelse; yrkesjargongen, normer och tolerans för vad man kan tala och skämta om,
hur, var och när. Sådan vardaglig kommunikation blir också över tid institutionaliserad, det
vill säga den får fastare former, blir till vana och rutin, vilket innebär att yrkesvärderingar,
yrkesroller och sätt att tala och förhålla sig till arbetet, till kollegor, patienter eller klienter,
mer eller mindre tas för självklart och givet (Berger & Luckmann 1967, Sarangi & Roberts
1999). Tove Harnett visar i denna antologi (kapitel 9) hur personalens vardagliga prat vid ett
äldreboende, som vid ett ytligt betraktande kan passera som ”bara prat”, i själva verket är
allt annat än trivialt. Personalen har utvecklat kollegiala former för att retoriskt och praktiskt
omdefiniera behov som de äldre och deras anhöriga uttrycker i termer som passar in i
institutionens inövade arbetsformer. Pratet får med andra ord konsekvenser för de äldres
vardag, exempelvis när deras klagomål hanteras som något oväsentligt, och talet fungerar
därmed som en maktresurs.
Slutligen kan institutionella samtal ta formen av interprofessionella samtal mellan
företrädare för olika professioner. Exempel på sådana samtal är samtal mellan läkare,
ambulanspersonal och operatörer vid SOS-centraler (kapitel 4) samt flerpartssamtal inom
försäkringskassan (kapitel 7). I dagens komplexa välfärdssamhälle har sådana samtal viktiga
19

funktioner som bryggor och förmedlande länkar mellan olika samhällssektorer. Exempelvis
är samverkan mellan sjukvård, socialt arbete och andra sociala myndigheter idag ofta en
förutsättning för att gemensamt hantera problem och beslut som gäller människors arbete,
hälsa och försörjning, och där samhällets normer ska vägas mot den enskildes behov och
intressen. Samtidigt bygger olika samhällssektorer på olika premisser, intressen och arbetar
med delvis olika logik vilket innebär att missförstånd och konflikter potentiellt kan uppstå i
gränsöverskridande samtal och samverkansprocesser.

DELAKTIGHET I INSTITUTIONELLA SAMTAL
För att undersöka de kommunikativa premisserna för medborgares deltagande och
delaktighet i mötet med samhälleliga institutioner utgör studier av institutionella samtal en
viktig grund. Som nämndes inledningsvis är delaktighet ett centralt ideal inom offentligt
organiserade verksamheter som ofta förstås ur ett ”top down-perspektiv”, det vill säga att
idealen formuleras på central nivå för att sedan implementeras på lokal nivå, ute i
verksamheterna. Forskning om institutionella samtal utgår vanligtvis i stället från ett
”bottom up-perspektiv”; man studerar den konkreta innebörd som delaktighet har på den
nivå där idealet omsätts i praktiken. Det är sjuksköterskan, läkaren, socialsekreteraren, eller
andra yrkeskategorier som arbetar i direktkontakt med medborgaren som slutligen måste
göra individuellt förnuft av officiella målsättningar och riktlinjer, och göra dem hanterbara
och möjliga att översätta till vardagens realiteter. Dessa yrkeskategorier har beskrivits som
det offentligas yttersta kapillärer (Esping 1984) eftersom de oftast är de enda inom
organisationen som både har kännedom om de villkor som organisationen ställer och
samtidigt har att möta medborgarnas behov.
Men också medborgarens röst och perspektiv måste tydliggöras i detta sammanhang.
Genom att närma oss samtal mellan institutionella företrädare och medborgare på det sätt
som beskrivits ovan kan vi problematisera vem som är delaktig och i vilken grad. Att delta i
institutionella samtal är inte nödvändigtvis samma sak som att uppleva delaktighet.
Delaktighet måste i stället förstås utifrån hur människor upplever och uppfattar möten
utifrån olika perspektiv och utgångspunkter. Ett särskilt dilemma uppstår när människor ska
uppmuntras och motiveras till ökad delaktighet samtidigt som de har en institutionellt
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underordnad roll i samtalssituationen. Kunskap om hur kommunikation fungerar inom olika
samhälleliga institutioner kan ge medborgaren en ökad möjlighet att göra sin röst hörd i de
offentliga rum, där oftast de professionella företrädarna har makten över ordet. Denna
antologi har därmed också en samhällskritisk potential just i den meningen att ”livsvärldens
röst” (Mishler 1984), individens situation och perspektiv, beaktas i dennes möte med till
exempel samhälleliga system och professioner.
Ideal om delaktighet i institutionella samtal kan också kopplas till ökad individualisering i
samhället (Giddens 1991; Bauman 2002). Det innebär ett antagande att människor idag i
större utsträckning själva måste fatta beslut i livsavgörande frågor som gäller allt ifrån
utbildningsval och yrkesval till valsituationer i samband med hälsa, ohälsa och livsstil. Det
hänger delvis samman med övergripande moderniseringsprocesser där demokratisering,
vetenskaplig utveckling, högre utbildningsnivå, massmedier och Internet förmodas göra
människor mera upplysta och därmed mer i stånd att kunna göra informerade och reflexiva
val. Samtidigt har professioner och institutioner som präster/kyrka, läkare/sjukvård,
föräldrar/familj, politiker/partier, inte samma betydelse som förr när människor var mer
auktoritetsbundna i sina val. Men sådana val innebär inte bara en ökad individuell frihet och
rättighet utan är idag upphöjd till samhällsnorm: man förväntas att ta ansvar för sitt liv
(aktivt söka jobb, ta ansvar för sin hälsa etc.) vilket också utgör en ökad press på individen. I
detta sammanhang får olika samtal inom institutioner som vård, omsorg och socialt arbete
en allt viktigare roll i att informera, vägleda och understödja klienten, patienten eller den
anhörige, i dennes beslut och valsituationer. Men vad innebär det att medverka i sådana
samtal när man som patient är drabbad av sjukdom och ställs inför beslut om olika
behandlingsalternativ? En samlat grepp om denna problematik, som går på tvären genom
olika bidrag i antologin, tas i Regina Nobis och Inger Sandens studie (kapitel 6) av
professionella samtal i en onkologisk kontext (cancervård). Ytterligare principiellt viktiga
frågor som aktualiseras i detta sammanhang är huruvida delaktigheten upplevs som en
resurs eller en börda, som något frivilligt eller påtvingat? Och är man alltid tillräckligt
kompetent som patient för att fatta denna typ av beslut, och vill man alltid vara informerad?
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DILEMMAN I SAMSPEL: DOMINANS, MAKT OCH VANMAKT
En framträdande problematik i forskning om institutionella och professionella samtal gäller
missförstånd och andra kommunikativa problem. Denna problematik kan ofta hänföras till
ojämlika relationer, asymmetrier, mellan parterna. Vi kommer därför att något närmare
utreda sammanhanget mellan delaktighet, samtalsdominans och social makt.
Att den professionella parten har en dominant roll i ett samtal betyder inte självklart att
denna utövar makt över medborgaren. Det kan i stället spegla en funktionell arbetsdelning i
samtalet, en ”relationell asymmetri” (Hydén & Hydén, 2002), där den professionella ger
hjälp och stöd, t.ex. i samband med nödsituationer i nödsamtal (kapitel 5). Att ha makt över
hur ett samtal utvecklas är alltså inte automatiskt detsamma som social makt i
samhällsvetenskaplig mening. Maktproblematiken kan heller inte begränsas till en syn på
enskilda individer som medvetet söker påverka andra människor att agera eller tänka i en
viss riktning, även om detta naturligtvis ibland är fallet. Forskningen om institutionella
samtal har i stället visat en mera sammansatt bild av hur makt gestaltas i skärningspunkten
mellan individ och samhälle, genom att fokusera på den inverkan institutioner har på
parternas agerande.
Å ena sidan ger forskning om professionella samtal inte bara kunskap om hur samtalen
utspelar sig utan den bidrar också till förståelsen av hur samhälleliga styrmekanismer och
professionell makt fungerar i möten mellan medborgare och institutioner (Adelswärd 1995).
Bourdieu (1992) menar att den professionella i egenskap av institutionell representant har
organisationens stöd och legitimitet att agera med auktoritet och i kraft av kunskaper som
medborgaren bara har begränsad kännedom om. Studier av professionella samtal,
exempelvis bidragssamtal inom socialtjänsten (Cedersund & Säljö 1994), inom utbildning och
vägledning (Ericsson & Schultz 1982) eller samtal med tulltjänstemän (Sarangi & Slembrouck
1998) visar därtill att den institutionelle partens agenda, överväganden och frågor inte fullt
ut är genomskinliga eller ens alltid begripliga för medborgaren. Den professionella kan
därigenom genomdriva institutionens perspektiv genom att identifiera för ”lekmannen” vad
som är sant, relevant att tala om, tillåtet eller förbjudet (t.ex. vid tullen), samt att peka ut
gränserna för vad som är möjliga handlingsalternativ eller tvärtom, vad som anses
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orealistiskt att genomföra, exempelvis vid rådgivning eller studievägledning. Legitim
maktutövning är dock bara möjlig så länge medborgaren tillerkänner den professionellas
legitimitet och tolkningsföreträde samt visar tillit till hennes eller hans expertis och
kompetens. När både professionella och medborgare anpassar sig till institutionens legitima
former för expertis och maktutövning talar i en mening institutionerna genom individerna
(Foucault 1998; Bourdieu 1991).
Å andra sidan utmanar forskning om institutionella samtal också samhällsvetenskapliga
perspektiv på professioner som ser makt och auktoritet som mer eller mindre givna
premisser för professionella samtal. Samhälleliga strukturer måste även med Bourdieus ord
(1992; se även Adelswärd 1995) iscensättas för att existera och studiet av institutionella
samtal är just ett studium av detta iscensättande. Både makt och delaktighet måste i den
meningen också förstås utifrån kommunikationens dynamik. Även om institutionella samtal
utmärks av en inbyggd asymmetri gällande rollfördelning samt följer bestämda rutiner är de
inte statiska. Det finns alltid en möjlighet att människor i underordnade positioner utmanar
auktoriteter, bryter mot etablerade mönster och agerar tvärtemot föreskrivna normer. Men
det finns också en mer generell och grundläggande inneboende dynamik i socialt samspel
som har betydande konsekvenser för hur delaktighet formas i specifika samspelssituationer.
Asymmetrier i samtal, t.ex. där den professionella ansvarar för dagordningen och för att
ställa frågor, förutsätter medborgarens samverkan. Ingen enskild kan ensamt göras ansvarig
för utvecklingen av ett helt samtal. Den professionella kan sträva efter att ge medborgaren
stort utrymme att yttra sig. Men om medborgaren inte kan eller vill delta tvingas oftast den
professionella att leda samtalet genom att kanske ställa mera styrande och slutna frågor. På
detta sätt medverkar båda parterna till att skapa olikhet. Ibland förenas professionella och
lekmän i en mer eller mindre ömsesidig känsla av vanmakt när de yttre villkoren begränsar
möjligheten att genom samarbete påverka situationen.
För den enskilda visar sig effekterna av social makt inte bara i bemötandet, utan även i de
vidare konsekvenserna som samtal kan ha i termer av tillgångar till olika resurser. Som
medborgare kan man vara aktiv i samtal som gäller planering av den egna äldreomsorgen,
samtidigt som institutionens utbud av insatser är begränsat (se Ulla Hellström Mühli, kapitel
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8). Maktproblematiker i institutionella samtal yttrar sig ofta som kommunikativa dilemman
för de inblandade aktörerna i den meningen att parterna måste hantera motstridiga krav och
målsättningar. I professionella samtal inom sociala myndigheter måste exempelvis
byråkratins krav på konsekvent regeltillämpning, social kontroll och tvånget att hushålla med
begränsade samhällsresurser ofta balanseras mot myndighetsideal som innebär en samtidig
vilja till att demokratisera mötessituationen och göra den mera informell eller personlig.
Det finns även moraliska dilemman inbyggda i många institutioner. Ett dilemma för många
professioner är detta att både bemöta människor som unika individer samtidigt som de
måste bedömas utifrån samhälleliga moraliska måttstockar, exempelvis vid bedömningar om
försörjningsstöd, sjukskrivning och arbetsförmåga. En extra komplexitet i detta avseende
visar analyser av avstämningssamtal inom försäkringskassan där den försäkrade möter
företrädare från flera olika myndigheter (se Pia Bülows kapitel 7). Analyserna av dessa
samtal ger insikter om hur allianser mellan parter utvecklas och hur makt utövas i konkreta
samtalssituationer. Bland de intrikata frågor som detta aktualiserar är huruvida delaktighet
för den försäkrade i denna sociala konstellation är samma sak som att ha stort talutrymme?
De flesta institutionella samtal är inriktade mot att fatta något slags beslut i frågor som
sällan har en självklar eller enkel lösning. Ofta måste parterna hitta en kompromiss i de
dilemman de ställs inför och som inte kan kringgås – annars vore det ju inte dilemman (se
Linell 2005a). Sådana dilemman, och dess mer eller mindre lyckade lösningar, säger en hel
del om det nutida samhällets villkor med konkurrerande samhällstendenser och
samhällsintressen som måste balanseras mot varandra i och genom samtal och
beslutsfattande.

AVSLUTNING
Flera av antologins kapitel bygger på systematiska studier av kommunikation och förmedlar
också kunskaper om vetenskapliga metoder för att analysera kommunikation, såsom
samtalsanalys, retorikanalys och diskursanalys. Som en sammanfattande metodkommentar
föreslår antologin en dynamisk analys av form och innehåll i samtal, och i förekommande fall
texter och intervjuer, som har två utmärkande inslag:
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1) Interaktionen mellan olika aktörer i kommunikativa situationer uppmärksammas och
dokumenteras systematiskt. Genom modern inspelningsapparatur kan samtalets här
och nu bevaras. Det innebär att den process genom vilken ett samtal utvecklas, från
att deltagarna inledningsvis etablerar kontakt och successivt skapar sammanhang och
förståelse, eller missförstår varandra, kan studeras upprepade gånger. Den
dokumentära tekniken är också en förutsättning för att systematiskt analysera
dynamiska aspekter av människors samspel som vi kanske märker men inte reflekterar
närmare över när vi som samtalsdeltagare är mitt uppe i ett pågående samtal.
2)

Vi uppmärksammar de sammanhang som är relevanta för de som deltar i samtalen
och därmed också för analysen av deras interaktion.
Den sistnämnda punkten innebär att analysen bland annat tar fasta på insikter om
interaktionens dialogiska natur (jfr Linell 1998), nämligen att deltagare i samtal inte bara
deltar i en dialog med de andra samtalsdeltagarna utan också, bildligt talat, befinner sig i
dialog med olika kontextuella förutsättningar. Exempelvis visar studier av professionella
samtal i regel att parterna på olika sätt orienterar sig mot den institutionella kontexten
och gör olika aspekter av det omgivande sammanhanget relevanta i sitt samspel med
andra. Det visar sig exempelvis i de professionellas sätt att ställa frågor, i deras av
vokabulär, tilltal och bruk av organisatoriska hjälpmedel, såsom medicinska instrument i
läkar-patient-samtal, blanketter i samtal med byråkratisk inramning, eller pedagogiska
hjälpmedel i lärande samtal. Hur aktörerna själva definierar de situationer som de deltar i
får också konsekvenser för hur de agerar och kommunicerar med varandra. I
metodlitteratur (t.ex. Ten Have 1999) beskrivs detta också i termer av ett
deltagarperspektiv som innebär en metodisk hållning där vi tar vår utgångspunkt i
människors sociala realiteter och människors sätt att handskas med dessa realiteter.
Sammanfattningsvis kan alltså sägas att studier av kommunikation i denna bok både utgör

en källa till kunskaper om kommunikation i sig och kunskaper i vidare bemärkelse om
människors delaktighet i yrkeslivet och om medborgares möten med samhälleliga
professioner. Framför allt kan perspektivet på kommunikation som praktik synliggöra
dynamiska aspekter av professionella verksamheter och samtal som sällan uppmärksammas
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i mer traditionella samhällsvetenskapliga perspektiv. Antologins huvudargument är att
samtal och kommunikation inte kan förstås och utvecklas enbart genom aldrig så rationellt
utformade modeller av ideala kommunikativa situationer. I stället måste en informerad och
reflexiv syn på kommunikation grundas i systematiska studier av autentiska samtal.

ATT GÖRA TAL TILL TEXT
Bruket av transkriptioner är ett återkommande inslag i antologin. Det finns ett behov för
samtalsforskare att hitta system för att i vetenskapliga och praktiska sammanhang kunna
visa vad som i detalj händer i ett samtal. Det finns olika traditioner och modeller inom
forskningen för att göra tal till text, d.v.s. transkriptioner (för en översikt se t.ex. Ten Have,
2009). Vanligtvis görs dessa översättningar från tal till skrift så läsvänliga som möjligt, vilket
innebär att en transkription kan vara allt ifrån relativt enkel till att innehålla en mängd
detaljer om talhastighet, röststyrka, röstkvalitet och andra variationer, såsom skrattande
eller gråtande tonfall. Likaså pauser och överlappande tal markeras tydligt beroende på typ
av analys och syftet med redogörelsen. Arbetet med att transkribera ett insamlat empiriskt
material ses inom diskurs- och samtalsanalys som ett betydelsefullt moment i själva
analysen och det sätt ett samtal återspeglas i text påverkar i hög grad vilka tolkningar som
läsaren gör. Transkriptionsnyckeln nedan är en sammanställning av de symboler som
används i de samtalsanalyser som presenteras i antologin.
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TRANSKRIPTIONSNYCKEL
(2.65)

mikropaus (kortare än .5s)

(.)
((

siffror inom enkelparentes anger pauslängd i sekunder

))

transkriptörens/analytikerns kommentar

[

visar att samtidigt tal startar

]

visar att samtidigt tal slutar

*

skrattande tal

=

yttrandena hakar direkt i varandra utan glapp mellan dem

(x)

något ohörbart yttras

(xxx)

längre ohörbart stycke

(ord)

osäker tolkning

→

indikerar en viss företeelse som behandlas i texten

hej du

understrykning visar betoning

HALLÅ

visar tydligt ökad ljudstyrka

°
↑

°
↓

tydligt lägre ljudstyrka än omgivande tal
stigande/fallande intonation i efterföljande tal

?

tydligt stigande intonation fr.o.m. den sista betonade stavelsen, s.k. frågeintonation

.

tydligt fallande intonation fr.o.m. den sista betonade stavelsen, s.k. påståendeintonation

-

avbrutet tal

>

<

tal som är snabbare än omgivande tal

<

>

tal som är långsammare än omgivande tal
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KAPITEL 3. DELAKTIGHETENS ETIK OCH
ANSVAR FÖR DELAKTIGHET
Sofia Kjellström
Vad är delaktighet och vad kännetecknar delaktighet inom vård, omsorg och socialt arbete?
Vilken etik ligger inbäddad i synen på delaktighet? På vilket sätt är professionella ansvariga
för att människor görs delaktiga och vilket ansvar har alla inblandade? Detta är
huvudfrågorna för detta kapitel.
Syftet med detta kapitel är att lägga tonvikt vid delaktighetens förutsättningar och vad
delaktighet har för etiska konsekvenser. Det inleds med en utredning av ordet delaktighet
och hur patientdelaktighet kan definieras för att visa att det finns olika syn på vad
delaktighet ärr. Därefter presenteras delaktighet som en ideologi eller ett värde som växer i
betydelse och tydliggör några av de värden som delaktighet bygger på och vad det har för
etiska konsekvenser. Avslutningsvis diskuteras delaktighet som en fråga om att kunna ta och
fördela ansvar. I kapitlet presenteras forskning om delaktighet som utifrån olika perspektiv
och med olika metoder.

DELAKTIGHET
Det som utmärker begreppet delaktighet är att det är mångtydigt, och kan ses som ett
multidimensionellt begrepp eftersom det kan tillämpas på många olika mänskliga aktiviteter
(Paldenius 1999; Sahlsten, Larsson, Sjöström & Kaety 2008). Detta innebär att det kan
användas med skilda betydelser i olika sammanhang, men även att människor förstår
begreppet på olika sätt.
Delaktighet betyder enligt Nationalencyklopedin aktiv medverkan. Att vara delaktig innebär
att en person tar del i och medverkar i något. Det förknippas även med en känsla av att vara
till nytta och ha medinflytande över något. Att vara delaktig beskrivs som att medverka och
att ha tillgång till något. Medinflytande i sin tur innebär att man har möjlighet att
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tillsammans med andra påverka utvecklingen av något. Det är vanligt att associera
delaktighet med medbestämmande och då begränsas delaktigheten ofta till att ha inflytande
över beslut som rör det egna arbetet eller livet. Delaktighet handlar utifrån detta synsätt om
makten att styra. En tolkning är att en person på eget initiativ kan påbörja en aktiv
medverkan, men för att delaktighet ska skapas krävs två parter som möts och kommunicerar
med varandra på något sätt.
En språklig genomgång av svenska ordböcker utgivna mellan 1919 och 2001 upplyser om att
de vanligaste betydelserna är inblandad, invecklad och medansvarig (Frank 2010).
Synonymer som förekommer är medansvar, medbrottslighet, medverkan, andel,
participation, engagerad och invigd. Frågor om delaktighet diskuteras inte enbart i termer av
delaktighet, andra begrepp som används är brukarinflytande, brukarmedverkan, patientmedverkan, att beslut tas i samråd, men även begrepp som empowerment.
Det är möjligt att skilja på interna och externa förutsättningar för delaktighet (Molin 2004).
Interna förutsättningar är knutna till individer och handlar om de inblandades vilja, förmågor
och förväntningar. De externa faktorerna handlar om de omständigheter som finns i
situationen, exempelvis om tillgänglighet och tillfälle. Externa faktorer är omständigheter
som patienten sällan kan påverka, men som professionella har desto större ansvar för.
Andra faktorer som kan påverka möjligheten till att göra sin röst hörd och vara delaktighet
kan vara kön, etnicitet, ålder, sjukdomstillstånd, missbruk, social klass, utbildning,
sysselsättning och boendeform.
Medborgare kan delta i olika välfärdssystem på två olika sätt passivt och indirekt respektive
aktivt och direkt (Hultqvist & Salonen 2011). Ett passivt sätt är när serviceutförare samlar in
kunskap om hur verksamheten uppfattas av de som utnyttjar tjänsterna. Det kan exempel
ske genom brukarenkäter, utvärdering av vård eller remissvar. Ett aktivt sätt att vara delaktig
är ”i vilken grad medborgaren i sin roll som patient, klient, boende, elev, förälder, intagen,
besökare eller anhörig kan påverka den aktuella verksamheten på något mer direkt eller
aktivt sätt (Hultqvist & Salonen 2011, s 45). Exempel på denna direkta form av delaktighet är
när socialarbetare involverar berörda människor i handläggning och beslutsfattande. Det är
den sistnämnda formen som är mest relevant för denna bok, och även om detta kapitel
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innehåller huvsakliga exempel från patientdelaktighet är det troligt att de är överför bara till
del alla av dessa roller.

PATIENTDELAKTIGHET SOM PROCESS OCH RELATION
Genom att utgå ifrån ett par definitioner av patientdelaktighet kommer jag visa att
delaktighet är en process som kräver att en relation upprättas mellan två parter. Det finns
flera försök att definiera vad patientens delaktighet innebär (Frank 2010). En analys visar att
patientdelaktighet innebär medverkan, involvering och samarbete (Cahill 1998), och den har
stora likheter med den som jag ska presentera mer utförligt.
Patientdelaktighet utmärks av följande fyra kännetecken (Sahlsten m.f. 2008): för det första
en etablerad relation som karakteriseras av ömsesidighet, respekt, tillit och positiva känslor.
För det andra att den professionella parten överlåter viss makt eller kontroll till patienten.
Nivån av kontroll som de professionella utövar påverkar patientens möjlighet att vara
delaktig. Delaktighet i denna bemärkelse är därför förenad med jämlikhet, förhandling och
ansvar, exempelvis handlar det om att tilldela patienter egenvårdsuppgifter eller andra
aktiviteter som de ser sig som ansvariga för. Detta kan åstadkommas om vårdpersonal
stödjer och underlättar för patienterna. Det tredje kännetecknet är att information och
kunskap delas. Informationen måste upplevas meningsfull för att en patient ska bli delaktig,
och informationen måste utbytas och kommuniceras mellan de två parterna. Detta innebär
att vårdpersonal måste skaffa sig kunskap om patientens åsikter, förväntningar och anpassa
informationen till patientens behov. Det fjärde kännetecknet är att parternas engagemang
ska vara ömsesidigt och aktivt tillsammans i samtal eller aktiviteter som görs tillsammans.
Det kräver att vårdpersonal initierar kontakt, uppmuntrar och stödjer patienten. Patientens
delaktighet påverkas till exempel av dess förmågor, hälsostatus och tillit (Sahlsten m.fl.
2008).
Det finns flera saker vi kan lära oss av en definition som denna. Definitionen är ursprungligen
formulerad för relationen mellan sjuksköterska och patient, men den är möjlig att
generalisera till andra liknande fall, exempelvis samtal med föräldrar eller samtal med äldre
vid biståndsbedömning.
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Definitionen visar att skapandet av delaktighet kan ses som en process som pågår under en
tid Ibland ska delaktigheten åstadkommas under en kort stund och under situationer av
stress som vid ett SOS samtal, ibland pågår processen under lång tid som exempelvis vid ett
äldreboende eller för en socionom som har kontinuerlig kontakt med en klient under många
år. Det är viktigt att förstå att processen att skapa delaktighet innebär att professionella
samtidigt måste hantera både processen i sig och resultatet (som både handlar om att
delaktighet skapas och om att personen får den vård, råd eller hjälp som efterfrågas i mötet)
(Tritter 2006). Både vilken typ av delaktighet som är möjlig och utsikterna till att anpassa
delaktigheten till personens förväntningar varierar stort och beror på situationen och de som
medverkar. Det är en dynamisk process som involverar en rad aktiviteter i form av
handlingar och kommunikation, och den kräver en systematisk integration av olikartade
former av respons och återkoppling (Tritter 2006). Det finns inte ett sätt att skapa
delaktighet. Olika metoder måste användas i olika sammanhang och med olika personer.
Definitionen visar också att delaktighetens praktik kräver en relation mellan två personer,
men hur kan en relation upprättas i praktiken? Hur en relation kan skapas kan belysas med
resultat från en studie av hur omsorgspersonal etablerar relationer med personer med
måttligt till svår demens (Ericsson, Kjellström & Hellström 2011). Om personal har kunskap
om vad som krävs för att upprätta en relation till personer som är extra svåra att få kontakt
med så säger det något väsentligt om alla andra fall. De viktigaste faktorerna var att
personalen tog sig tid och visade att det fanns tid för ett möte. Genom att närma sig på ett
icke hotande sätt visade de att personen var av betydelse. Det försiktiga närmandet gav en
känsla av trygghet och tillit. För att underlätta detta var det även viktigt att mötesplatsen var
inbjudande. Det var också viktigt att vara uppmärksam på tecken eller verbala utryck för i
vilken grad de vill delta, det vill säga respektera personens självbestämmande. I fallet med
personer med demens handlade självbestämmandet om att signalera när de vill vara med,
när de inte vill vara med och när de överlät till personalen att bestämma vad som skulle
göras. Genom verbal och icke-verbal kommunikation kan man försöka få personen att känna
att de kan bidra, och att de är jämlika i situationen. I fallet med personer med demens kan
detta betyda att befinna sig på samma nivå, och inte i en position där man tittar ner på
personen som man talar med, men även att göra saker tillsammans. De här strategierna
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leder till en ömsesidighet och till att personen med demens får förtroende och vågar öppna
sig (Ericsson m.fl. 2011).
Det finns även en inbäddad etik som handlar om att se den andra som en jämlik, och att visa
respekt för personens självbestämmande och integritet. Till att börja med läggs störst
tonvikt vid språklig kommunikation och på att förmedla kunskap, men det är uppenbart att
för att en relation ska skapas måste den professionella även ha en förmåga att lyssna på vad
som sägs mellan raderna och att läsa av kroppsspråk. Hänsyn måste tas till i vilken mån
människor som vänder sig till professionella vill vara delaktiga, men delaktigheten kan också
med tiden förhandlas fram (Tritter 2006).
Tidigare forskning har visat att ett antal villkor måste vara uppfyllda för att delaktighet ska
uppnås (Sahlsten m.fl. 2008). Patienten behöver få tillräcklig och passande information så att
de känner sig kompetenta. En ytterligare förutsättning är god ömsesidig kommunikation där
personalen ställer inbjudande och trevande frågor. Men det handlar också om att skapa
kontinuitet i relationen och att verkligen se personen som man kommunicerar med. Andra
villkor som omnämns är att det bör ges möjligheter för patienten att ta på sig ansvar.

PERSONER OCH PROFESSIONELLAS OLIKA SYN
Hittills har vi förutsatt att delaktighet är något positivt och att det är något som
professionella skapar tillsammans med klienter. Men är delaktighet alltid något bra som alla
vill vara med om? Allt tal om delaktighet ställer också krav på de människor som vänder sig
till samhället för att få hjälp och stöd. Patienten tillskrivs en mer aktiv roll och beskrivs som
att de inte längre ska acceptera att vara passiva mottagare. Det finns dock studier som visar
att alla patienter inte vill vara delaktiga och att en del känt sig pressade till att bli delaktiga,
något som de inte efterfrågat eller inte har velat ha. Vårdpersonal överskattar i vissa
sammanhang i vilken mån alla vill vara delaktiga, det vill säga delaktighet upplevs inte alltid
lika viktigt som de professionella förutsätter, och det krävs att professionella anpassar sitt
handlande efter person och situation (Florin 2007). Men det finns också forskning som visar
att patienter får kämpa sig till delaktighet.
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En komplikation i sammanhanget är att personer som använder samhällstjänster och de
professionella kan ha olika uppfattningar om vad delaktighet innebär. Sammanfattningsvis
uppfattar patienter ofta deltagande som något som de har och accepterar, det vill säga som
ett slags aktiv attityd, medan sjuksköterskor i stället ser det som något som de aktiverar hos
patienterna (Sahlsten m.fl. 2008). I en studie ansåg sjuksköterskorna att delaktighet handlar
om att informera patienter så de kan agera utifrån den nyvunna kunskapen. Patienterna å
sin sida menade att delaktighet innebar ett erkännande av deras ansvar och att detta
formades av situationen och de egna värderingarna. Upplevelser av odelaktighet uppstod
när patienten inte upplevde sig ha blivit sedd som en person, eller när vårdpersonal inte
tagit hänsyn till patientens kunskaper och behov (Eldh 2006). Sjuksköterskor och patienter
kan ha olika uppfattningar om hur aktiva man vill vara och sjuksköterskor övervärderar
ibland patienternas egna bedömningar av hur aktiva de verkligen vill vara. Det var faktiskt så
att patienten ofta ville ha en mer passiv roll än den som sjuksköterskorna förväntade sig. Det
hände också att någon inte fick vara delaktiga trots att de ville vara det (Florin 2007). Detta
talar för vikten av att göra individuella bedömningar. Det visar också på skillnaden mellan
upplevd och önskad delaktighet.
I en norsk av handling om socialarbetaren syn på hindrande och främjande faktorer för
delaktighet som återges i Hultqvist & Salonen 2011 så var socialarbetarnas självbild som
expert och problemlösare en av de mest hämmande faktorerna. Denna bild rättfärdigar att
de fattar beslut och vidtar åtgärder för någon annans bästa. När det verklig delaktighet
uppstod krävdes en förändring i makt- och rollfördelningen i relationen och innebar
exempelvis att de professionella måste anta ett synsätt där de har något att lära av
brukarna.
Kunskapen om att parterna ofta har olika syn på delaktighet innebär att man i praktiken
måste ta hänsyn till detta. För att skapa delaktighet så måste alla olika aspekter betraktas:
Vad är det för slags delaktighet vi försöker skapa? Vad krävs för att kunna skapa den? Vilken
delaktighet vill den andre personen medverka i? Detta ger kunskap om hur delaktighet kan
skapas i det enskilda tillfället. Återigen handlar detta om etik och på vilket sätt man närmar
sig och behandlar andra människor.
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KRAV PÅ DELAKTIGHET I SAMHÄLLET
Det normativa kravet att patienter, brukare och klienter ska vara aktiva och delaktiga slog
rot på 1980-talet och blommade sedan ut med full kraft på 2000-talet (Hultqvist & Salonen
2011). Detta hänger samman med förändringar i samhället i stort och synen på
välfärdssystem, men även på en ändrad syn på patientens roll inom hälso- och sjukvården. I
OECD-länderna varierar det hur stor tonvikt som läggs vid delaktighet, vilket beror på
ländernas olika lagar, policy och hur samhällssystemen är utformade (Tritter 2009).
Delaktighet kan betraktas både som en rättighet som människor tilldelas, så som det
beskrivs i kapitel 1, och som ett krav på anställda inom olika institutioner. Kravet på
delaktighet hänger även samman med att personer idag ses som konsumenter med rätt att
välja hur man vill ha det (Tritter 2009).
Delaktighet motiveras med både demokratiska och effektivitets argument (Hultqvist &
Salonen 2011). Medborgarna förväntas vara delaktiga i samhället i stort, exempelvis
valdeltagande och vara aktiva i ideella föreningar, och det motiveras det utifrån
demokratiska motiv. På folkhälsoinstitutets hemsida kan man till exempel läsa:
I ett demokratiskt samhälle tillerkänns alla människor lika värde med
jämlika möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande. Rätten till
delaktighet och inflytande gäller oavsett kön, etnisk eller religiös
tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Delaktighet ses utifrån detta perspektiv som en grundläggande förutsättning för att skapa
hälsa och välbefinnande bland befolkningen. Men medborgare förväntas även vara delaktiga
i mötet med olika välfärdssystem. Delaktighet är även något centralt inom arbetslivet där
den dels motiveras av att den stärker demokratin på arbetsplatser men även av att den kan
ge ökade effektivitet (Busck, Knudsen & Lind 2010, Paldenius 1999). Det handlar såväl både
om att personalen ska ges ökas delaktighet inom den egna arbetsorganisationen som att
personalen ska skapa delaktighet i förhållande till de personer som de tjänar i sin yrkesroll.
Motiven för vikten av delaktighet kan spåras i dokument såsom FN:s standardregler för att
garantera människor med funktionsnedsättningar delaktighet och jämlikhet. Det ses som en
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mänsklig rättighet och är kopplat till människors lika värde och rätt att inte bli
diskriminerade. Andra dokument är de lagar och riktlinjer, vilka nämndes i det inledande
kapitlet.
Socialstyrelsen har gett ut en skrift som heter Din skyldighet att informera och göra
patienten delaktig och den riktar sig till vårdgivare, verksamhetschefer och personal. I denna
tillskrivs dessa aktörer ett ansvar för att skapa villkor och praktiska rutiner som stödjer
självbestämmande och delaktighet. Detta ställer en rad krav på personalen:
Det betyder att i möjligaste mån anpassa språk, media och andra
kommunikationsmedel till varje patients hälsotillstånd, mognad och
erfarenhet, kognitiv förmåga, eventuell funktionsnedsättning och
kulturell och språklig bakgrund. Nära kopplat till detta är olika former
av återkoppling och uppföljning av om och hur patienten uppfattat
den information som ges för att till exempel kunna förtydliga och
komplettera informationen. Det är därför angeläget att försöka få en
uppfattning om vilka föreställningar, farhågor och förväntningar
enskilda patienter har på sin kontakt med vården. (s. 22)
Att se till att patienter får och känner medinflytande ställer höga krav på de professionellas
kompetens i hur man bemöter och kommunicerar med patienter.

DELAKTIGHETENS ETIK
Delaktighet är förknippat med en rad olika etiska begrepp och värden såsom människors lika
värde, autonomi och integritet. Vi har redan varit inne på att delaktighet bygger på en etisk
grund som handlar om att människors lika värde. I beskrivningarna om vad delaktighet
innebär och vad det förutsätter i praktiken blir det tydligt att det finns en etisk dimension.
Den handlar om att ta den andre på allvar, att människors ska bli sedda, lyssnade på och
tagna på allvar. Den andre ska ses som ett subjekt. Genom att upprätta relationer och skapa
processer som syftar till att göra människor delaktiga så ges de ökade möjligheter till
autonomi, det vill säga att påverka hur de själva vill ha sina liv och att deras önskningar om
det egna livet tas på allvar. Skapandet av delaktighet kan också öka möjligheten till att
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personer får sin integritet och personliga sfär respekterad. En persons integritet kan kränkas
om man inte tar hänsyn till individens självkompetens som innebär att individen själv har
tolkningsföreträde vad gäller vad de har för behov, klarar av, fungerar eller upplever. Att
utgå från personens egen syn på vem han eller hon är förefaller på många sätt vara centralt,
men samtidigt utmanas ofta dessa gränser när de interagerar med företrädare för olika
välfärdsystem.
Om dessa etiska begrepp och värden ses som värdefulla så måste de omhuldas även i
handling. Det finns en etik också i kommunikationen, vårt sätt att kommunicera kan både ge
och ta ifrån den andre såväl ansvar som makt. Detta kan ske subtilt eller mer öppet.
Delaktighet kan upplevas då patienter är i kontakt med vårdare och när det finns ett
samspel, och när ett sådant samspel uppstår kan lidande i hälsoprocessen lindras (Frank
2010)

ANSVAR FÖR DELAKTIGHET
Delaktighet beskrivs som en form av medansvar, och ansvarsfrågor är inflätade i
delaktighetfrågor på flera olika sätt. För det första sägs delaktighet handla om att de
personer som interagerar med professionella ska ta ett ökat ansvar. För det andra så är det
relevant att ställa frågan vem som är ansvarig för delaktighetens praktik. För det tredje
diskuteras om involverade personer har de förmågor som krävs för att kunna ta ansvar.
Vem har huvudansvaret för att delaktighet blir till verklighet. Det finns de som argumenterar
för att det är patienterna som har ansvaret för att se till att situationer undviks där
personalen enbart ger information eller att personalen tar totalt ansvar för alla beslut och
resultat av behandlingen (Buetow 1998). Både patient och personal har i själva verket ansvar
för att ömsesidighet ska råda och för detta krävs att parterna tillsammans definierar och tar
sig an den aktuella personens problem (Buetow 1998). Det är befogat att anta att
delaktighet bara kan uppstå om personerna på något sätt samverkar och är öppna för
medverkan. Om en person inte vill medverka är det svårt att skapa delaktighet. Däremot
förefaller det orimligt att lägga så stort ansvar för delaktighet på den part som har den mest
utsatta positionen i relationen. I många av de fall som beskrivs i denna bok är det inte skäligt
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att ett barn som ringer SOS eller en person på ett äldreboende ska ha det ansvaret. Min
slutsats är att det huvudsakliga ansvaret för att skapa delaktighet faller på personalen. Det är
de som har till uppgift att skapa delaktighet i kraft av sin professionsroll. Det ligger på dem
att fundera ut hur delaktighet skapas i de enskilda fallen, men även hur rutiner och
strukturer ska kunna skapas så det möjliggörs. Det är den professionellas ansvar att se till att
en fungerande relation etableras som karakteriseras av delaktighet.
Ett antagande i de flesta diskussioner om delaktighet är att alla vårdprofessionella klarar av
att leva upp till detta, givet att de har kunskap om delaktighet. Yrkesverksammas förmåga till
ansvarstagande varierar dock. Teorier om vuxenutveckling gör gällande att vuxna kan
fortsätta att utveckla allt mer komplexa ramar för att tolka sina livserfarenheter. Förmågan
att ta ansvar är en förmåga som utvecklas gradvis under barndomen men som också kan
fortsätta att stärkas in i vuxenlivet. Forskning om utvecklingen i vuxenlivet visar entydigt att
vuxna kan fortsätta att utveckla allt mer komplexa förhållningssätt som exempelvis innebär
ökad förmåga att ta in andra personers perspektiv, fatta autonoma beslut, tänka långsiktigt
om sin egen framtid (Kegan 1982, 1994, 2003; Kjellström 2005). Men det är också så att
många vuxna inte utvecklas på detta sätt. Robert Kegan har visat att vuxna kan ta ansvar för
olika uppgifter, men att det är stor skillnad mellan att göra uppgifter som man bli tillsagd att
göra och att ta ansvar för en hel process. Detta innebär att det för några professionella kan
vara svårt att leva upp till de krav som ställs på att initiera och vidmakthålla delaktighet. Att
kunna förhålla sig till och kritiska granska sin professionella roll som expert är en förmåga
som kräver personlig utveckling och som inte alla klarar av. Professionella har alltså olika
förmåga att skapa delaktighet i förhållande till patienter, brukare och klienter.
I skapandet av delaktighet ingår även att i högre grad tillskriva patienter ansvar i
interaktionen med professionella. Detta är ofta en subtil process. Om ansvaret verkligen
delegeras till någon annan så kan exempelvis påminnelser eller påpekanden om att det inte
görs påverka personen så den tappar lusten till ansvarstagandet (Johansson 1998). Det är
dock viktigt att inte enbart beskriva personer i behov av professionell hjälp som svaga och
inkompetenta. Precis som för de professionella så har enskilda människor varierande
förmåga att ta ansvar och det är rimligt att man ställer krav i enlighet med deras förmågor.
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En studie av Kjellström och Ross (2011) har också visat att vuxna hade olika förmåga att
resonera om det egna svaret för hälsa och det ansvar som de har som patient.

ETISKT TILLSKRIVANDE AV ANSVAR
Det är endast etiskt lämpligt att tillskriva människor ansvar om de har förmågan att förstå
och acceptera det. Det blir således viktigt att identifiera ”hälsosamma” respektive
”ohälsosamma” kombinationer av delaktighetskomponenter mellan yttre omständigheter
och individegenskaper. Delaktighet måste ses som en dynamisk process som är beroende av
de personer som medverkar, av att människor vid olika tidpunkter och situationer vill vara
olika mycket delaktiga, vilket innebär att patienter och brukarna kan vilja använda olika
metoder för delaktigheter i olika sammanhang
Därför är det viktigt att tala mer nyanserat om delaktighet. Det finns de som inte kan, vill
eller kommer att kunna vara delaktiga på det sätt som samhället kräver. Det finns de som
inte kan eller vill, men som pressas till att bete sig på rätt sätt, även om de individuella och
samhälleliga kostnaderna blir stora. Självklart finns det också de med potential till
delaktighet som borde få den hjälp och det stöd som behövs för att kunna klara av det.
Slutligen finns det de som redan kan och vill vara delaktiga, men som kanske inte får det
utrymme de vill ha. Ett etiskt förhållningsätt till delaktighet är innebär därför att vara lyhörd
och att anpassa sig efter de personer som närvarar. Det är de professionellas ansvar att
tillägna sig förmågan att möta människor där de är, att genom kommunikation försöka förstå
och respektera den andre och att anpassa sin konversation.
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KAPITEL 4. SAMTAL MELLAN
AMBULANSSJUKSKÖTERSKA,
JOURLÄKARE OCH PATIENT
Karl Hedman
I det här kapitlet kan blivande sjuksköterskor, läkare och andra läsare lära sig mer om
ambulanssjukvårdssamtal

mellan

ambulanssjuksköterska,

jourläkare

och

patient.

Förhoppningen är att studien ska ge nya kunskaper om medicin- och omvårdnadsprocedurer
i den prehospitala akutsjukvården.
Ambulanssjukvård bedrivs i patienters hem, på arbetsplatser eller på olycksplatser och i
ambulanstransporter till sjukhus. Ambulanspersonalen följer hälso- och sjukvårdslagen (SFS
1982:763) och lokala ambulansriktlinjer som reglerar de professionellas ansvarsområden i
akutsjukvårdssamtal. Deltagarna i prehospitala akutsjukvårdssamtal är delaktiga och bidrar
på specifika sätt. Jourläkare arbetar för att bistå ambulanspersonal vid behov. Läkare
ansvarar för medicinsk diagnos, behandling och har övergripande patientansvar. De samtalar
med patienter och ambulanssjuksköterskor på telefon för att bedöma patienters hälsostatus
och vårdbehov, ställer diagnos och godkänner eller nekar ambulanspersonal att lämna
patienter i och efter akuta larmsituationer. Ambulanssjuksköterskor ansvarar för medicinsk
omvårdnad, som inbegriper att undersöka, bedöma, prioritera, kategorisera och ta hand om
patienter. Mer specifikt handlar det om att lägga förband, kontrollera patienters andning,
puls och blodtryck, använda medicinsk-teknisk apparatur som EKG-utrustning, sätta dropp,
ge akutläkemedel till patienter, ge råd till patienter och anhöriga samt ägna sig åt
journalskrivning och radiokommunikation. Patienter, i den mån de förmår, deltar i samtalen
med ambulanssjuksköterskor och jourläkare genom att redogöra för sjukdomsstatus,
sjukhistoria och händelseförlopp i samband med akutsituationer.
I det specifika fallet som presenteras i kapitlet analyseras hur patienten, en typ 1diabetikersom haft en insulinkoma, deltar i samtalet med jourläkaren genom att redogöra
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för sjukdomsstatus, sjukhistoria och händelseförlopp, hur läkaren gör patienten delaktig i
bedömningen och hur patienten gör sig själv delaktig i bedömningen. Vidare undersöks hur
läkaren och sjuksköterskan samtalar med varandra, tillsammans bedömer patienten och
orienterar sig mot ambulansriktlinjer fram till att läkaren levererar sitt medicinska beslut om
patienten. Empiriska data till analysen kommer från ett etnografiskt fältarbete vid
larmcentralen i Stockholm, där telefonsamtal mellan ambulanssjuksköterska, jourläkare och
patient undersöks utifrån ett samtalsanalytiskt perspektiv som presenteras i nästa avsnitt.
Analysen visar även generella mönster för hur människor samtalar med varandra, hur
komplexa och detaljrika samtal kan vara, att deltagarna utför en mängd olika aktiviteter
under samtalens gång, att samtalsturer bygger på varandra och skapar ny samspelskontext
för deltagarna att förhålla sig till i de pågående samtalen. Delaktighet, riskkommunikation
och sambedömning i akuta samtal är underteman i denna analys. Grundprinciper i
samtalsanalys, forskning om prehospitala akutsjukvårdssamtal, studiens empiriska resultat
och en sammanfattande diskussion presenteras i detta kapitel.

SAMTALSANALYTISKA UTGÅNGSPUNKTER
Studiens teoretiska och metodologiska utgångspunkter är samtalsanalytisk forskning inom
hälso- och sjukvårdsområdet (Heritage & Maynard 2007). Samtalsanalysen (conversation
analysis, CA) växte fram under 1960-talet genom banbrytande samtalsundersökningar av
sociologerna Harvey Sacks, Emanuel Schegloff och Gail Jefferson, som betraktade
människors samtalsturer som sociala handlingar i kontextbundna sekvensorganisationer.
Samtalsanalysen fördjupar sig i interaktionella procedurer i både privata samtal och
institutionella samtal mellan professionella och klienter. Institutionella samtal skiljer sig från
privata samtal genom att deltagarna i institutionell interaktion ska lösa uppgifter med
särskilda målorienteringar, identiteter, möjligheter och restriktioner i fråga om vad
deltagarna får göra och inte göra i den specifika institutionella samtalsformen. En patient har
till exempel inte samma möjligheter att fråga läkaren om privata angelägenheter som inte är
relevanta i en läkarkonsultation. Perspektivet lägger tonvikten på den samspelsmässiga
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relevansen och på konsekvenser genom att ställa grundfrågan ”Varför händer detta nu?” om
vad varje handling gör i samtalet (Schegloff & Sacks 1973, s. 299).
Den samtalsanalytiska sekvensanalysen koncentrerar sig på samtalens övergripande
sekventiella uppbyggnad, sekvensstrukturer genom vilka aktiviteter och uppgifter utförs och
visas upp av samtalsdeltagarna samt hur ord väljs och specifika samtalsturer formas i
interaktionssekvenser. Sekvenser utgör i detta perspektiv samtalsturers kontext. Särskild
uppmärksamhet fästs vid sekvenser och närhetspar (Schegloff & Sacks 1973), som fråga och
svar, som utgör grundenheten för sekvenskonstruktion i samtal.
Samtalsdeltagarnas sociala handlingar kan ses som dubbelt kontextuella. Med dubbelt
kontextuell menas att samtalsturer och handlingar är kontextskapade. En social handlings
bidrag i en pågående aktivitet skapas i relation till föregående yttrande(n). Samtidigt förnyar
yttranden samtalskontexten. När någon ställer en fråga i ett samtal har den sin grund i
tidigare yttranden. Deltagaren har kanske uppfattat den givna informationen som bristfällig
och måste därmed ställa ytterligare frågor för att få tillräcklig information. Frågan utgör i sin
tur samtalskontext för den andre deltagaren, som förväntas svara på den. Varje social
handling skapar ett ramverk för efterföljande handlingar i ett samtal (Heritage & Maynard
2007).
Ett annat viktigt begrepp inom samtalsanalysen är mottagardesign, som hänvisar till att en
talare konstruerar samtalsturer genom att vara orienterad mot den specifika mottagaren.
Centrala sekvensanalytiska frågor handlar bl.a. om varför en deltagare åstadkommer ett
yttrande i en specifik sekventiell position i samtalet, vad denna samtalstur säger om hur
deltagaren har tolkat föregående tur(er), vilken eller vilka handlingar deltagaren utför genom
turen och vilken eller vilka handlingar som frambringar yttrandet.
Analysens empiriska data kommer från en fältstudie vid SOS-centralen i Stockholm där SOSoperatörer, sjuksköterskor och läkare tar emot larm för Stockholms läns landsting över
telefon via nödnumret 112 och samtalar med patienter, närstående, vittnen och ambulanspersonal. Materialet innehåller även samtal mellan ambulanspersonal och jourhavande
läkare. För bidraget till den här boken har tre ljudupptagningar av autentiska samtal mellan
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ambulanssjuksköterska, jourhavande läkare och patient transkriberats och undersökts
utifrån ett samtalsanalytiskt perspektiv 4.
Utdrag med noggrant transkriberade samtal demonstrerar centrala samtalssekvenser och
gör det möjligt för läsaren att dra sina egna slutsatser om det empiriska materialet. I
transkriptionerna anges överlappande tal, tonfall, röststyrka, talhastighet, uppehåll,
uppbackningar (ja), reparationer och upprepningar i samtal. Transkriptionsnyckeln finns
återgiven i kapitel 2.

PREHOSPITALA AKUTSJUKVÅRDSSAMTAL
I tidigare forskning har Hagiwara och Wireklint Sundström (2009) visat att bedömning utgör
en central del i den prehospitala vårdprocessen. Den prehospitala bedömningssituationen
har bl.a. analyserats av Bruce m.fl. (2003a) och Wireklint-Sundström (2005). Dahlberg och
Nilsson (2009) har i en kvalitativ intervjustudie undersökt ambulanssjuksköterskans
upplevelser av att bedöma och hantera den icke akuta patienten.
Få studier har undersökt autentiska, ljudinspelade samtal mellan ambulanssjuksköterska,
jourhavande läkare och patient med diabetes efter insulinkoma. Mot den bakgrunden är det
intressant att förstå proceduren i hur samtalsdeltagarna åstadkommer interaktionen och
förhåller sig till varandras handlingar i denna typ av uppföljningssamtal efter ett akut larm.
Sekvensordningen i samtalet står i centrum för analysen. Genom djupgående sekvensanalys
urskiljer och utforskar jag i detta kapitel centrala handlingssekvenser i vilka ambulanssjuksköterska, jourhavande läkare och patient ställer frågor, redogör, bedömer, förklarar,
förmanar, omvärderar och refererar till den prehospitala akutsjukvårdens lokala riktlinjer.

4

För ytterligare forskning om samtal mellan ambulanssjuksköterska, läkare och patient, se Hedman (under
utgivning).
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INLEDANDE SAMTAL MELLAN AMBULANSSJUKSKÖTERSKA OCH
JOURHAVANDE LÄKARE
Bakgrunden till uppföljningssamtalet mellan läkaren och patienten är att diabetikern i det
här fallet erfarit en insulinkoma. Patientens flickvän har ringt nödnumret 112 och först
samtalat med en SOS-operatör som kopplat samtalet vidare till en SOS-sjuksköterska för
rådgivning och vårdande instruktioner. När samtalet mellan patienten och läkaren äger rum
är ambulanspersonalen på plats i patientens bostad. Ambulanssjuksköterskan har bedömt
och glucosbehandlat diabetikern. Ambulanssjuksköterskan bedömde patienten utifrån
medicinsk sakkunskap och rådande medicinska riktlinjer kring vilka åtgärder som skulle
vidtas. Efter behandlingen tog ambulanssjuksköterskan hjälp av ambulansdirigenten vid
larmcentralen i Stockholm för att kontakta jourhavande läkare. Ambulanssjuksköterskan
visar i samtalet med jourläkaren behov av att få en läkarbedömning utförd och ett
medicinskt beslut från läkaren för att kunna lämna patienten enligt den prehospitala
akutsjukvårdens lokala riktlinjer. Arbetsstyrkan inom ambulanssjukvården utför sina
larmuppgifter utifrån texten ”Medicinska riktlinjer för ambulanssjukvården i Stockholms län”
och vid vissa tillfällen under ledning av chefläkaren för ambulanssjukvården från Stockholms
läns landsting. De medicinska behandlingsriktlinjerna är justerade efter det utkast på
allmänna nationella behandlingsriktlinjer, som framställts av en arbetsgrupp i samverkan
med FLISA (Föreningen för Ledningsansvariga inom Svensk Ambulanssjukvård, Stockholms
läns landsting 2011).
Här

följer

det

inledande

samtalet

mellan

den

jourhavande

läkaren

och

ambulanssjuksköterskan, som börjar med ett öppningsutbyte med identifieringar och
hälsningar:
(A)(43A:11) L=Läkare, A=Ambulanssjuksköterska
1

L

Ja det är [namn].

2

A

Tjena [läkarens namn] det här är [namn] från ambulansen.

3

L

Tjena tjena.

4

A

Nu ringde ja å väckte dej,

5

L

Ja.
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Därefter presenteras ambulanssjuksköterskans åtgärder med patienten. I utdrag (B) nedan
identifierar ambulanssjuksköterskan patientkategorin diabetiker med det väl definierade
sjukdomstillståndet diabetes (6). Han redogör därefter för vidtagna åtgärder i form av en
adekvat provtagning (6-8) genom ett BM-test, som kontrollerar patientens blodsockernivå,
och behandling i form av injektionsvätska med glukos 300 mg/ml, som har en kraftigt
blodsockerhöjande terapeutisk effekt.
Ambulanssjuksköterskan framställer patientens sjukhistoria (anamnes) med tidigare
erfarenhet av insulinkoma, det vill säga ”medvetslöshet på grund av alltför lågt blodsocker
som en följd av för mycket insulin” (10–11, 13–14, FASS.se 2011). Björgell och Björgell
(2002:352) visar att en insulinkoma vanligen uppstår ”efter slarv med maten (för lite), efter
kroppsarbete utöver det vanliga, ofta i samband med eller efter alkoholpåverkan, eller av för
hög insulindosering”. Sjuksköterskan påvisar patientens motståndshistoria i form av att han
inte velat åka med ambulanshelikoptern i samband med en tidigare insulinkoma (13-14) och
att patienten gör liknande motstånd i detta larm (16, 26-27). Läkaren bekräftar
ambulanssjuksköterskans redogörelse av behandling (9, 20), anamnes (12), patientens
motståndshistoria (15, 28) och hälsostatus (22, 25, 28).
(B)(43A:11)
6

A

Ja vi står på [adress] med en diabetiker som vi har väckt

7

upp från två komma noll i BM-test till sex komma två nu

8

efter uppväckningen då med lite glucos å grejer.

9

L

Ja.

10

A

Det här är en kille som är född [födelseår] och har haft

11

en tidigare i våras då en insulinkoma.

12

L

Ja.

13

A

Då har helikoptern varit där å väckt honom å då ville han

14

inte åka me.

15

L

Neh.

16

A

Nu imorse var det likadant vi kom fram vid fyra femtiåtta

17

å då hade han BM-test två komma noll och han har fått

18

glucos trehundra milligram per milliliter intravenöst

19

åtti milliliter har han fått då.

20

L

Ja .hh

21

A

Å gått upp till sex komma två nu vid fem å tjuge.
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22

L

Ja.

23

A

Å sitter nu vid frukostbordet å äter macker å dricker

24

mjölk å verkar glad och trevli å sånt där.

25

L

Ja.

26

A

Å har ett blodtryck på hundratjugo genom åtti å vill inte

27
28

åka med.
L

Nä.

I det här samtalet blir ambulanssjukvårdens lokala riktlinjer för avbrytande av uppdrag
relevanta. Anvisningarna beskriver att ambulanspersonalen aldrig får rekommendera att
patienten inte ska följa med till sjukhus eller vårdinrättning. Om patienten vägrar följa med
och ambulanspersonalen bedömer att vårdbehov kan föreligga, ska patienten försöka
förmås att åka med till sjukhus. Om patienten trots övertalningsförsök avslår ambulansfärd
till vårdinrättning ska läkare kontaktas för fortsatt hantering. Patientens sjukdomstillstånd
fastställer prioriteringsnivå. Patientstatus registreras i ambulansjournalen tillsammans med
egna reflexioner kring händelsen. I de fall där patienten är klar och orienterad, men vägrar
följa med, och ambulanspersonalen efter klinisk undersökning direkt bedömer att patienten
inte är i behov av sjukhusvård, dokumenteras händelsen samt patientens hälsostatus i
ambulansjournalen och ambulansen lämnar därefter larmadressen. Lider patienten av en
känd sjukdom, som kan fordra uppsikt framöver, kontaktas primärvårdens jourverksamhet
(Stockholms läns landsting 2010).
Om vi går tillbaka till det aktuella samtalet levererar ambulanssjuksköterskan uppmätt värde
från blodtrycksmätningen (26), redogör för patientens motstånd att inte vilja åka med
ambulansen (26–27) och uttalar ett behov av att kunna lämna patienten formulerat som ett
förslag (29) följt av en paus (30). I form av ett direktiv ber ambulanssjuksköterskan att
läkaren talar med patienten. Läkaren går med på att utföra projektet att bedöma patientens
hälsostatus och påbörjar en fråga (32).
Ambulanssjuksköterskan avbryter läkaren och visar att han ringer av formella skäl till
läkaren, som meddelas i samtalsturen ”Ja vi får inte lämna patienten som
ambulanssjuksköterska” (33–34). Därmed blir det relevant för läkaren att fatta ett beslut,
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som godkänner eller förvägrar att ambulanspersonalen lämnar patienten enligt
behandlingsriktlinjer för akutsjukvårdens ambulans (Stockholms läns landsting 2010).
Läkarkontakten utgör ett beslutstöd för fortsatt handläggning av patienten. För att kunna
fatta detta beslut går läkaren med på att tala med patienten och därefter meddela beslutet
till ambulanssjuksköterskan. Läkaren bekräftar ambulansriktlinjen och patientens status (35–
36), som i sin tur bekräftas av sjuksköterskan (37) och läkaren (38). Sjuksköterskan repeterar
frågan om läkaren vill tala med patienten (39), som besvaras jakande av läkaren (40).
Sjuksköterskan föreslår att de återkopplar med varandra efter läkarens samtal med
patienten (41), vilket läkaren är positiv till (42).
(C)(43A:11)
29

A

30

Och vi tänkte om vi kunde lämna honom?
(0.5)

31

A

Jag tycker att du ska prata med patienten själv.

32

L

Ja jag kan ju höra hur han låter. Hu[r-

33

A ->

34
35

[Ja] vi får inte

lämna patienten som ambulanssjuksköterska.
L

36

Nä ja vet ja vet ja vet ja vet ja vet men han sitter
å käkar just nu va?

37

A

Ja han sitter här.

38

L

Mm det är en i- ja okej.

39

A

Vill du prata ett ord med han?

40

L

Ja.

41

A

Ja jätteschysst så snackar ja med dej sen efteråt.

42

L

Javisst.

Huvudaktiviteterna i det ovanstående sambedömningssamtalet är att ambulanssjuksköterskan

presenterar

larmuppgifter;

läkaren

och

ambulanssjuksköterskan

sambedömer diabetikerns hälsostatus; och att ambulanssjuksköterskan begär att få lämna
patienten.
I nästa avsnitt utforskar vi samtalet mellan läkaren och patienten för att sedan analysera det
avslutande sambedömningssamtalet mellan ambulanssjuksköterskan och läkaren.
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SAMBEDÖMNINGSSAMTAL MELLAN JOURHAVANDE LÄKARE OCH
DIABETIKER EFTER INSULINKOMA
De följande samtalsutdragen visar på olika aspekter av interaktionen mellan patienten och
läkaren.
Inledningsvis etablerar patienten och läkaren en social relation genom ett hälsnings- och
identifieringsutbyte (1–4).
D) (43A:12) P=Patient, L=Läkare
1

P

Ja hallå.

2

L

Ja hej [läkarens för- och efternamn] heter ja

3
4

jag är jourhavande läkare här i [stad].
P

Ja hej.

I samtalet genomför läkaren och patienten en medicinsk intervju om patientens aktuella
sjukdomsstatus, sjukhistoria och medicin. Läkaren lotsar patienten genom samtalet med
ledande ja och nej-frågor, som resulterar i korta svar från patienten. Öppna frågor leder
vanligen till längre redogörelser. Läkarens avsikt med frågorna är att samla in uppgifter för
att möjliggöra en medicinsk bedömning och förklaring av händelseförloppet.
Läkaren inleder den medicinska bedömningsintervjun med att notera att patienten erfarit en
insulinkoma (5). Patientens hälsostatus sambedöms därefter noggrant av läkaren genom
detaljerade diagnostiska frågor till patienten (7–8), som handlar om huruvida det var någon
särskild anledning till att patienten fick akuta diabetesbekymmer och föreslår alkohol som en
möjlig orsak (7–8) (se Björgell & Björgell 2002:352). Frågan formuleras i form av en direkt
fråga om alkoholintag och en uppmjukande påhängsfråga. Läkaren antar därmed att
patienten, som typen en ung man, har druckit alkohol och lägger därmed på ett moraliskt
perspektiv.
Patienten besvarar inte frågan i efterföljande tur utan talar endast om den större aktiviteten
(8). Patientens egen berättelse inleds med att han bekräftar läkarens tidigare påstående (6)
och svarar nekande till att han intagit större mängder alkohol (11). Han gör därmed
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motstånd till läkarens fråga och ordval om att han ska ha druckit en större mängd alkohol
(10) och redogör för händelseförloppet utifrån sitt eget perspektiv (9, 13).
(E) (43A:12)
5

L

Mm eh ja hörde att du gått i däck igen?

6

P

Ja.

7

L

Vad det något särskilt alltså som har hänt? Har du

8

druckit alkohol eller nåt sånt där?

9

P

Igår ikväll var ja på hamnfest.

10

L

Jaha (.) å blev det mycke sprit då?

11

P

Näha.

12

L

Nej eh när drack du senast då?

13

P

Ja vid halv tolv kanske.

Läkaren refererar till patientens tidigare kollaps (5). Patienten svarar adekvat på frågan (6)
och visar därmed upp en tillfredsställande medvetandegrad. Patienten behöver inte avslöja
någon privat information om hamnfesten. Han väljer emellertid att delta i samtalsämnet
patienters alkoholbruk och livsstilsval (Halkowski 1998, Sorjonen m.fl. 2007), som för
patienter kan vara ett känsligt samtalsämne. Patienter kan därför välja att dölja en del
uppgifter. Patienten i det här samtalet väljer att tala om omständigheterna som orsakade
insulinkoman.
Läkaren antar i sin påståendefråga att alkoholintaget var en bidragande orsak till
diabetikerns insulinkoma (7–8). Som en följd erbjuder läkaren preventiva livsstilsråd till
patienten i form av upplysningar om negativa konsekvenser till följd av alkoholintag för att
förhindra att patienten upplever liknande diabeteskomplikationer i framtiden.
I resonemanget i utdraget (F) betonar läkaren risker med att kombinera diabetes och
alkohol. I kommunikationen nedan visas hur läkaren och patienten analyserar riskerna.
(F) (43A:12)
14

L

Mm mm det ja är ju en en livsfarlig kombination

15

det där som- som vanligt att man får hypoglykemier

16

av kombinationen alkohol och diabetes.

17

P

Ja.

18

L

Det är ytterst fix- försiktighet

19

P

Ja.
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20

L

som

är nödvändigt.

Läkaren upplyser om risker genom att förmana och varna patienten för de möjliga dödliga
påföljderna i händelse av att en diabetiker förenar diabetes och alkohol (14–16). Han
använder medicinsk terminologi i form av hypoglykemi (insulinkoma med låg
blodsockernivå) för att beskriva möjliga konsekvenser av att kombinera diabetes och alkohol
(15). Läkaren uttalar även betydelsen av att vara förutseende (18). Patientens instämmer
genom minimala affirmationer (17, 19) och gör därmed inte motstånd till läkarens varningar.
Därefter diskuterar de patientens sjukhistoria, aktuell medicinering och status:
(G) (43A:12)
21

L

(.) hur länge har du haft din diabetes?

22

P

Sen ja va fem.

23

L

Okej eh hur mycke insulin får du? Använder du?

24

P

Ja vad kan det bli (5.0) en tjufem (.) va

25
26

bli- enheter per dag.
L

27

Jaha klarar du dej på det? Okej eh nu hade du
kekat fil å så där var det inte så?

28

P

Nä inte ida.

29

L

Men nu nu sitter du å käkar?

30

P

Ja macker å mjölk.

Som en del av patientbedömningen frågar läkaren om patientens sjukhistoria (21). Patienten
delger läkaren att han haft diabetes sedan barnsben (22). Läkaren initierar sedan en
diskussion om medicinering (23), som patienten redogör för (24–25). Läkaren svarar med att
visa förvåning och ifrågasätta dosen med en ja/nej-fråga (26). Läkaren lämnar inte något
utrymme för patienten att svara utan ställer ytterligare en ja/nej-fråga om patientens
måltidsaktivitet (26–27), som patienten svarar nekande på (28). Läkaren formulerar då om
frågan om måltidsaktivitet (29), som patienten svarar jakande på genom att specificera föda
och dryck (30).
En serie omvärderingar genomförs också i samtalet:
(H) (43A:12)
31
32

L

Ja just det ja okej ja brukar (.) du tuppa av
på bl-? Har du känner väldigt lätt att
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33

få- känner du inte av det där-. när du ramlar

34

i backen eller får?

35

P

Nä inte på natten.

36

L

>Jaha så du låg å sov?<.

37

P

J[a.

38

L

39

P

Nä ja kom hem vid halv två.

40

L

Jaha ja tyckte att de sa att dom e:h de

41
42

[Jaha ja trodde att du var på väg hem från-.

hade plockat upp dej på gatan?
P

Nä=

Läkaren frågar patienten om han inte känner av när han får besvär av sin diabetes och
antyder att patienten ”ramlar i backen” (33–34). Patienten klargör för läkaren att han inte
var på väg hem utan låg och sov i hemmet när han började få akuta diabetesbesvär. Han
markerar därmed att läkaren inte förstod vad som hände när patienten fick känningar.
Läkaren visar förvåning med turen ”Jaha så du låg å sov?” (36), som affirmeras av patienten
(37). Genom att på nytt åstadkomma förvåning och ett förslag på vad som hände ber läkaren
att patienten ska klargöra händelseförloppet ”Jaha ja trodde att du var på väg hem från-”
(38). Detta sker genom att patienten avbryter läkaren och klargör för när han återvände hem
(39).
Läkaren omvärderar därmed sin bedömning av händelsekedjan. Läkaren utgår från ett
scenario där patienten hämtades på gatan av ambulanspersonalen, men omvärderar sedan
sin syn på incidenten. Klargörande inlägg är ett tydligt sätt för patienten att aktivt delta i
samtalet. Läkaren frågar och lyssnar på patientens egen berättelse och gör därmed
patienten delaktig i sambedömningen. Utifrån läkarens perspektiv utformas frågorna med
målet att bedöma vad patienten varit med om. Utifrån patientens perspektiv möjliggör
frågorna rättelser av vad som hänt.
Omvärderingsformaten i samtalet mellan patienten och läkaren efter de akuta
diabetesbesvären har en sekvensstruktur som består av: (1) läkarens påstående, (2)
patientens klargörande, (3) läkarens omvärdering, (4) patientens bekräftelse, (5) läkarens
omvärdering och förslag, (6) patientens rättelse, (7) läkarens omvärdering och tolkning och
(8) patientens rättelse.
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Läkarens rekommendationer för diabetiker vid alkoholintag och patientrespons visas i nästa
samtalssekvens:
(I) (43A:12)
41

L

=Okej okej det kan ju vara ett bra trick att

42

göra så har man druckit sprit va att man

43

kollar sitt blodsocker.

44

P

Ja.

Läkaren presenterar därmed en procedur för när patienter med diabetes dricker alkohol
genom att betona fördelen med att regelbundet kontrollera sockernivån (41–43), som
bekräftas av patienten. Läkare och patient skapar, som en konsekvens, en rutin för patienten
för att förhindra eller minska risken för akuta diabetesbesvär i framtiden.
Läkaren förklarar med hjälp av medicinsk terminologi hur diabetes fungerar i kombination
med alkohol (45–47, 49, 51–52), som bekräftas av patienten (48, 50, 53).

(J) (43A:12)
45

L

För det är så att man stänger av kroppens

46

egen glucosproduktion då på morgonkulan

47

(.) den här stegringen som man har,

48

P

Ja.

49

L

Om man har sprit i kroppen.

50

P

Mm.

51

L

Å har man då för mycke insulin va är det risk

52
53

att det sjunker väldit snabbt.
P

Ja.

Ytterligare en riskkommunikationssekvens följer:
(K) (43A:12)
54

L

55

Å det är många som strykit med på det. Många
unga diabetiker som dör alltså.

56

P

Ja.

57

L

Av det skälet.

58

L

Ja okej men då kollar du dej lite extra nu
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59

under dagen då.

60

P

Ja.

61

L

Du vet att du får en rekyl nu va?

62

P

Ja.

Läkaren varnar patienten för risker när diabetiker dricker alkohol (54–55, 57) genom att
använda ett skrämselformat om att kombinationen av diabetes och alkohol kan resultera i
dödsfall. Han uppmanar även diabetikern om betydelsen av att vara observant under dagen
(58–59) och varnar för rekylen (61). Rekyl innebär att blodsockret stiger starkt på grund av
kroppens motreglering vid känning (Diabit 2008). Patienten svarar genom minimala
affirmationer (56, 60, 62) och gör inte motstånd till läkarens varning. Läkaren avslutar
samtalet genom en begäran om att få tala med ambulansrepresentanten (63–64).
(L) (43A:12)
63

L

64

Mm å käka okej då kan ja prata med
ambulanskillen igen då.

65

P

Okej.

66

L

Tack hej.

67

P

Hej.

Samtalet innehåller huvudaktiviteter som att läkaren redogör för problemet; att läkaren och
patienten genomför en medicinsk intervju; och sambedömer händelseförloppet och
patientens hälsostatus.
I det avslutande samtalet mellan ambulanssjuksköterskan och läkaren fattas läkarens
medicinska beslut som meddelas till ambulanssjuksköterskan.

AVSLUTANDE SAMBEDÖMNINGSSAMTAL MELLAN
AMBULANSSJUKSKÖTERSKA OCH JOURLÄKARE
Det avslutande sambedömningssamtalet mellan ambulanssjuksköterskan och läkaren börjar
med en återkopplingssekvens:
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(M) (43A:13) A=Ambulanssjuksköterska, L=Läkare
1

A

Ja.

2

L

Ja ja.=

3

A

=M[m.

Läkaren inleder med en orsaksförklaring till patientens diabeteskomplikationer (4).
Sjuksköterskan avbryter läkaren och redogör för patientens hälsostatus och att patientens
mamma är närvarande hos patienten (5–8), som bekräftas av läkaren (10).
(N) (43A:13)
4

L

[Nä det är det vanliga kombinationen alkohol [å.

5

A

[Ja

6

precis precis sen tar det väl ett tag innan han

7

kommer igång ordentligt nån halvtimme kanske bara

8

bara om han käkar å sånt där men han har sin mamma

9

hos sej nu då ett par timmar framöver.

10

L

Jaha mamma är där också.

Ambulanssjuksköterskan meddelar situationsstatus och föreslår att ambulanspersonalen
lämnar patienten (11, 13). Sjuksköterskan presenterar ett förslag till läkaren genom att
använda ”vi åker väl” i samtalsturen i stället för att underrätta läkaren att de lämnar
patienten. Sjuksköterskan lägger även fram en plan för om patienten skulle få nya problem
(13-14, 16). Läkaren affirmerar sjuksköterskan (12, 15).
I stället för att avsluta samtalet ställer läkaren en diagnostisk fråga, som sjuksköterskan
svarar på med en förklaring av hur patienter med diabetes brukar reagera på
glucosbehandling (18–19). Läkaren levererar ett diagnostiskt påstående (20), som affirmeras
av sjuksköterskan (21), läkaren (22) och igen av sjuksköterskan (23). Patientens hälsostatus
värderas positivt av läkaren, som därmed fattar sitt medicinska beslut genom att använda
ett indirekt turformat och godkänner att ambulanspersonalen lämnar diabetikern (24).
(O) (43A:13)
11

A

Ja så det är lugnt så vi- vi-

12

L

Okej.

13

A

Vi åker väl skulle det vara någon problem å han mår

14

lite dålit får han väl höra av sej igen så att.
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15

L

Ja.

16

A

Men det brukar funka.

17

L

Han verkar inte onykter nu heller?

18

A

O nej o nej men det är tröttheten de brukar vara

19

lite trötta en timme efter att man fått glucos.

20

L

Men han är helt klar tycker helklar och adekvat?

21

A

Ja.

22

L

Ja.

23

A

Precis.

24

L

Ja men va bra.

25

A

Då kör vi på det då gå å lägg dej igen hej då.

26 L

Ja hej tack.

Ambulanssjuksköterskan bekräftar beslutet och avslutar samtalet med en omvårdande
instruktion och farväl till läkaren (25), som läkaren bekräftar och besvarar (26).
Huvudaktiviteterna i det avslutande sambedömningssamtal mellan ambulanssjuksköterska
och jourläkare om patient efter insulinkoma består av att läkaren och ambulanssjuksköterskan sambedömer diabetikerns hälsostatus; förhandlar om möjligheten för
ambulanspersonalen att lämna patienten; och att läkaren meddelar medicinskt beslut och
godkänner ambulanssjuksköterskans begäran om att få lämna patienten.

SAMMANFATTANDE DISKUSSION
Tre viktiga poänger, som förtjänar att framhållas i denna studie av samkonstruktion av
samtal och samtalsmetoder inom ambulanssjukvård, är att (1) ambulanssjuksköterskan och
jourläkaren hanterar ärendet utifrån en tydlig handlingsplan genom att orientera sig emot
ambulansriktlinjer; (2) att läkaren utbildar patienten i diabeteshantering genom att ge
strategiska livsstilsråd, som förankras i patientens referensram, och synliggör valmöjligheter
för att förhindra framtida diabeteskomplikationer och (3) att patienten i interaktion med
läkaren får möjlighet att ge sitt perspektiv på händelseförloppet före och efter hans
insulinkoma.
De nära samtalsanalyserna komplicerar vad delaktighet är genom att ge blivande
sjuksköterskor, läkare och andra läsare en mångfald dimensioner och redskap på hur
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deltagarna samkonstruerar uppföljningssamtalen och hur patienten ges en röst i och får
utlopp för sina behov och synpunkter i samtalet med läkaren. Hur patienten uttrycker sociala
frågor, som berör honom i relation till incidenten, och de professionella svaren på patientens
angelägenheter diskuteras genom att presentera och analysera samtalen i sin helhet. Att
dessa interaktiva fenomen diskuteras i detalj genom att ta tillvara samtliga deltagares
orienteringar bidrar till en komplexitet i diskussionen om patientdeltagande och utgör en
grund för vidare forskning och kunskap i ämnet.
Vidare ger kapitlet samtalsmetodiska råd, kommunikationsfärdigheter och procedurer till
professionella aktörer för hur de kan styra och genomföra patientcentrerade, motiverande
och stödjande uppföljningssamtal i ambulanssjukvård med ett tydligt syfte med samtalet:
bekräfta patienter, hantera motstånd från patienter och öka motivationen hos patienter för
att leva ett hälsosamt liv. Det är viktigt att de professionella i uppföljningssamtalen visar att
de är tillgängliga och att de ger utrymme åt patienter genom att lyssna noggrant på deras
redogörelser, och inte utgå från förväntade svar och ge patienter möjlighet att tala, vidga
perspektivet på det aktuella ämnet och reparera eventuella missförstånd. Reflektera gärna
kritiskt vilka erfarenheter du som läsare har av ämnena som tas upp i detta kapitel, och vilka
eventuella förändringar eller förbättringar du kan göra i möten med patienter och andra
professionella. Hur kan du utveckla din professionella självkännedom? Hur deltar du och vad
riktar du din uppmärksamhet mot i samtal med patienter och professionella kollegor? Hur
möter du patienter och vad gör du för att göra patienter mer delaktiga i samtalen?
I de inledande och avslutande sambedömningssamtalen mellan ambulanssjuksköterskan och
den jourhavande läkaren går det att urskilja några sociala mönster för samtalsdeltagande.
Sjuksköterskan och läkaren skapar gemensamt samtalen och förhåller sig till sina egna och
varandras målorienteringar och restriktioner som är specifika för denna typ av institutionella
samtal. Läkarens målorientering är att bedöma patientens hälsostatus för att sedan fatta ett
medicinskt beslut om huruvida ambulanspersonalen kan lämna diabetikern eller inte.
Ambulanssjuksköterskans målorientering är vid denna punkt i larmprocessen att kunna
lämna patienten efter att ha tidigare undersökt, glucosbehandlat och hälsobedömt honom.
En institutionell restriktion för sjuksköterskan är att han inte kan lämna patienten utan
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läkarens godkännande enligt lokala riktlinjer för ambulanstjänsten i Stockholms läns
landsting.
Samtalet mellan läkaren och patienten handlar till stor del om folksjukdomen diabetes och
alkoholintag och möjliga efterföljande komplikationer. Alkohol och livsstilsval kan vara ett
ämne som patienter kan fjärma sig från, och medicinska råd kan uppfattas av patienter som
dömande. Men i och med att läkaren i det här samtalet ger livsstilsråd och förklaringar i
lekmannatermer lockar han patienten till att delta i samtalsämnet. Läkaren använder den
öppna relationen för att informera om alkohol och diabetes, för att delge medicinska
förklaringar samt ge hälsoinformation på ett disciplinerande sätt i ett förmaningsformat. Han
förmanar patienten genom att tala om farorna med att kombinera alkohol och diabetes och
förbereder därmed diabetikern inför olika risksituationer.
Det är min förhoppning att analysen och diskussionen i det här kapitlet bidrar till ökad insikt
och förståelse för olika former av patientdelaktighet, professionellas och patienters
sambedömning, procedurer, målorienteringar och restriktioner i uppföljningssamtal mellan
ambulanssjuksköterska, jourhavande läkare och patient. Jag hoppas även att studien ger
ökad metodisk kunskap om jourläkares medicinska frågeprocedurer i samtal med diabetiker
efter insulinkoma samt hur ambulanssjuksköterskor och jourhavande läkare samarbetar och
kommer fram till ett medicinskt beslut.
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KAPITEL 5. ”SOS 112 – VAD HAR
INTRÄFFAT?” NÄR BARN RINGER OCH
BER OM HJÄLP
Daniel Persson Thunqvist, Karin Osvaldsson & Jakob Cromdal
Missförstånd i kommunikationen, eller onödigt tidsspill, kan få fatala konsekvenser för
utvecklingen av en nödsituation. Samtalet till 112 utgör ofta första steget i en räddningsoperation. Vad kännetecknar samtal där den som ringer är ett barn? Har de särskilda
svårigheter att göra sig hörda? Det är frågor som vi försöker besvara i detta kapitel.
Samtidigt vill vi lyfta fram en mycket speciell förutsättning för barns deltagande i nödsamtal:
De professionella, operatörerna, har inte råd att underskatta barnens kommunikativa
förmågor samt deras tillförlitlighet som uppgiftslämnare. Inledningsvis diskuteras dessa
förutsättningar i jämförelse med andra professionella sammanhang där barn deltar. Det
reser principiellt viktiga frågor om synen på barn och deras deltagande inom samhälleliga
praktiker.
Vidare studeras vad barns deltagande innebär i nödsamtal utifrån ett samspelsperspektiv (se
kapitel 2, denna bok). Analysen uppmärksammar hur operatörer och barn samarbetar i
samtalets inledningar (”öppningar”) där uppringaren förväntas presentera sitt ärende.
Specifikt behandlas varför vissa typer av kommunikativa problem uppkommer när barn ska
svara på operatörernas standardfråga ”SOS 112 – vad har inträffat?”, men också hur barnen
och operatörerna tillsammans försöker hantera problemen och situationens krav.

BARNS DELTAGANDE I NÖDSAMTAL OCH ANDRA INSTITUTIONELLA
SAMTAL
Ett axiom för detta kapitel är att premisserna för nödsamtal och andra typer av
institutionella samtal där barn deltar (samtal inom t.ex. sjukvård eller skola där minst en
deltagare deltar i sin tjänsteroll) skiljer sig markant från varandra. Detta framför allt på två
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punkter: (1) Relevansen i att vara barn eller vuxen, och (2) tidspressen. Ett lyckat 112-samtal
kännetecknas av att rätt hjälp når rätt plats och personer på så kort tid som möjligt. Vem
som ringer larmcentralen är däremot sekundärt. Därför är det heller inte alltid viktigt om
den som ringer är barn eller vuxen. . Det vanligaste är annars att barn deltar i ett
institutionellt möte i sin egenskap som just barn (elev, dotter, son), så detta är en skillnad
mot de flesta andra samhälleliga sammanhang och samtal där barn deltar.
Klassisk forskning om sådana samtal visar att vuxna i många fall inte ens bemödar sig om att
försöka förstå barn och underlätta ett klimat där barn lätt kan göra sig förstådda (Cromdal
2006, Mackay 1975; Speir 1976). Nyare studier av klassrumsinteraktion (Austin m.fl. 2003,
Baker 1984, Cromdal 2009), hälso- och sjukvård (Aronsson & Rundström 1989) eller barn och
unga i social barnavård (Osvaldsson 2004) är inte lika nedslående, men visar ändå att
kategoriseringen av personer som barn respektive vuxna är mycket vanlig och att detta
inverkar på hur interaktionen organiseras.
Den andra punkten där nödsamtal skiljer sig från andra institutionella samtal är tidspressen.
Denna tvingar deltagarna till specifika hänsyn. Vi kan göra en jämförelse med t.ex. forskning
om vittnesförhör med barn som påvisar vikten av att vittnet med egna ord och med så lite
styrande inblandning som möjligt från andra parter ska få berätta sin historia. I juridiska
sammanhang ses möjligheten för en autentisk berättelse som mer bräcklig om berättelsen
styrts av ledande och/eller slutna frågor, särskilt om uppgiftslämnaren är ett barn
(Cederborg m.fl. 2000, Goodman 2005). Samtal till 112 bygger på helt andra sorters hänsyn,
där ledande frågor eller frågor med erbjudna svarsalternativ, kan vara ett tidseffektivt sätt
att få fram relevant information i ett akut läge. Även om de föreslagna svaren kan vara helt
fel så är det en risk man är beredd att ta för att spara tid.

MENINGSSKAPANDE OCH SAMSPEL I NÖDSAMTAL
Vi ska i det följande närmare granska själva nödsamtalet utifrån perspektivet på
kommunikation som meningsskapande och samspel. Det innebär i korthet att vi inte bara ser
nödsamtal som ett informationsutbyte, det vill säga vad som sägs, utan också ser på
kommunikationsprocessens inneboende dynamik och på samspelet mellan parterna.
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Forskning om kommunikation i svenska nödsamtal är fortfarande begränsad och därtill finns
ett kunskapsglapp i vår förståelse om hur uppringare med olika förutsättningar att göra sig
förstådda kan delta i SOS-samtalets meningsskapande (Cromdal m.fl. 2008, Osvaldsson m.fl.
2008, Persson-Thunqvist m.fl. 2008). Inom ramen för två större forskningsprojekt 5 har vi
under några år (2006–2010) följt operatörers arbete vid en svensk SOS-central där vi har
medlyssnat och lärt av den dagliga strömmen av inkommande 112-samtal. Ett övergripande
syfte är att identifiera möjligheter och begränsningar för framgångsrik kommunikation.
Parallellt har vi analyserat samtalen med hjälp av konversationsanalytisk metod.
Tidigare forskning om nödsamtal (för en översikt, se Cromdal 2012, Persson-Thunqvist m.fl.
2008) har visat att nödsamtal är mycket specialiserade. Detta är nödvändigt för att kunna
hantera situationens krav. Specialiseringen visar sig såväl i samtalets övergripande struktur
som i dess olika sekvenser.
Samtalen inleds i regel med en öppningsfas där operatören presenterar organisationen och
samtidigt uppmanar den uppringande att presentera sitt ärende och berätta vad som har
hänt. Detta följs av en utredningsfas, en intervju. Operatören ställer uppföljande frågor för
att få närmare kunskap om den potentiella nödsituationen. Därefter, i evalueringsfasen,
värderas informationen och beslut fattas om prioriteringar och eventuell räddningsinsats.
Även om operatörerna kan larma ut samtidigt som de talar kommuniceras oftast detta
beslut i slutet av samtalet, vilket också fungerar som början till ett avslut.
Trots att nödsamtalen följer en specialiserad och relativt enhetlig agenda, som dessutom
operatörer upprepar hundratals gånger en typisk arbetsdag, måste operatörerna anpassa
samtalet efter situationens unika förutsättningar och uppringarens agerande. På så sätt kan
vi säga att rutinerna varje gång måste skapas på nytt i samtal med uppringare, som ofta för
första gången i sitt liv ringer 112. Detta reser i sin tur väsentliga frågor om hur flexibla och

5

Barn ringer SOS: Om meningskapande i samtal med larmcentraler. Projektledare
Jakob Cromdal. Projekt finansierat av FAS: 2005-0236
Larmsamtal med förhinder: Om meningskapande i SOS-samtal med personer som
har svenska som främmandespråk. Projektledare Jakob Cromdal. Finansiär:
Riksbankens Jubileumsfond, RJ P2007-0837:1-E.
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elastiska de institutionella rutinerna är i mötet med medborgarna. Samtals-agendan måste
också anpassas med hänsyn till arten av olyckstillbud.
Vi måste också komma ihåg att nödsituationer inte är statiska utan kan förändras under
samtalets gång, till exempel vid akuta sjukdomar, pågående bränder och brott. Det finns en
omvänd asymmetri i nödsamtalen där operatören visserligen har en dominerande
samtalsroll i kraft av expertkunskaper om nödrutiner, men där uppringaren har
förstahandskunskap om vad som händer just nu. Genom att samtalet sker via telefon har
parterna enbart begränsad förkunskap om det sammanhang som den andre befinner sig i.
För att ett ömsesidigt meningsskapande överhuvudtaget ska vara möjligt krävs det att
samtalsdeltagare “arbetar fram” en gemensam grund, eller ett gemensamt kommunikativt
projekt (Linell 1998). Genom sin närhet till data och betoning på deltagarperspektiv
(Cromdal 2009) är konversationsanalys särskilt lämpad för att studera hur samtal utvecklas
steg för steg genom parternas olika kommunikativa bidrag.

ATT HANTERA ÖPPNINGAR I NÖDSAMTAL
I nödsamtal gäller det att så snabbt som möjligt få reda på vad som har hänt. Samtalens
inledning har därför en viktig funktion. I de flesta telefonsamtal är samtalets inledande ord
avsedda för att skapakontakt och borga för ett gott samtalsklimat. Professionella hjälp- och
serviceinriktade telefonsamtal (Baker m.fl. 2005) inleds ofta med att organisationens
företrädare sätter tonen och bestämmer agendan och klargör vilka förväntningar och
premisser som gäller för samtalet. SOS-centraler har infört speciella rutiner för att effektivt
försöka styra nödsamtal från inledningsfasen direkt till den utredande fasen så att behov av
hjälp omedelbart kan klargöras. Man hoppar således över hälsningsutbyten och sedvanliga
artigheter för att i stället gå rakt på sak. Svenska SOS-operatörers korta inledningsfras ”SOS
112 – vad har inträffat?” är skapad för att inbjuda till en beskrivning av orsaken till samtalet.
I det följande presenteras en analys av öppningar i nödsamtal utifrån syftet att besvara
följande frågeställningar:
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•

Hur bemästrar barn och operatörer rutinmässiga aspekter i nödsamtalets öppningar
som delar av en institutionell agenda?

•

Varför är det vanligt att barn inleder med att be om hjälp, snarare än att berätta om
vad som har hänt?

Materialet för analysen omfattar 40 nödsamtal med barn. Som jämförelsematerial har vi 44
nödsamtal med ”vuxna” och 38 nödsamtal med ”tonåringar” 6. En relevant bakgrund för
analysen är att enbart en tredjedel av de barn (12 av 40) som ringer in svarar direkt på
frågan ”vad har inträffat?”. Den första talturen i materialet är i stället oftast en beställning
av en särskild typ av hjälp (ambulans, brandkår m.fl.). Våra statistiska bearbetningar av
materialet visar att beskrivningsöppningar däremot är i majoritet i vuxen- och
ungdomssamtalen (ca 65 procent) även om också dessa uppvisar inbördes variationer. Man
kan lätt misstänka att barn inte svarar på frågan därför att formuleringen helt enkelt är för
svår. I några få fall finner vi att låg ålder är den rimligaste förklaringen till barns svårigheter
att besvara öppningsfrågan. Det gäller samtal där mycket små barn ringer om ärenden som
visar sig ligga utanför larmcentralens ansvarsområden och fall där barnen har svårt att
omedelbart identifiera larmcentralens funktion. Det blir då svårt för barnet att svara på
operatörens fråga ”vad har inträffat?”. Dessa fall förklarar dock inte i sig varför en så stor
andel (14 barn av 40) av de något äldre barnen (ca 7–12 år) gör s.k. beställningsöppningar.
Samtidigt bör vi hålla i minnet att 14 barn av 40 faktiskt svarar på det förväntade sättet, det
vill säga med en beskrivningsöppning. Finns det därför alternativa förklaringar till barnens
agerande?
En alternativ hypotes är att barn ofta ringer på direkt uppdrag från en vuxen att exempelvis
ringa efter ambulans. De utför då uppdraget vid första bästa tillfälle, det vill säga deras första
tur i samtalet. När vi testar denna hypotes mot materialet framkommer det att barn gör
”beställningar” av assistens tre gånger så ofta när en vuxen anhörig är närvarande 7 jämfört

6

I de fall uppringarens status som barn inte rapporteras eller nämns i samtalen görs en uppskattning av barnets
ålder utifrån röstkvalitet. De som hörbarligen inte kommit i målbrottet räknas till kategorin barn.
7
I analyserna har vi också tagit hänsyn till fall där kamrater till barnet är hörbart närvarande. Dessa ”tredje
parter” är antingen drabbade av ett nödläge (t.ex. sjukdom, olycka eller brott) eller är enbart närvarande vid
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med samtal där ingen kamrat är närvarande. Omvänt fördubblas bruket av beskrivningar när
det inte är någon vuxen närvarande. Utfallet av analysen blir följande (relativ fördelning):

Figur 2: Barns samtalsöppningar när en vuxen person är närvarande.
Resultaten från de statistiska bearbetningarna indikerar att närvaron av en vuxen släkting är
betydelsefull för det sätt på vilket barnet påbörjar samtalet med SOS operatören. I några av
de studerade samtalen frågar operatören uppringaren om denna ringer på uppdrag av en
förälder:
Operatör:

Å så sa pappa till dej att du skulle ringa nu då?

Uppringare:

Ja för han klarar inte av att hålla henne

Uppringaren är en ung flicka som ringer angående hennes mamma som befinner sig i ett
akut psykiatriskt tillstånd. Det framgår att den vuxne själv inte kan genomföra samtalet utan
måste instruera barnet att ringa för att ”beställa” assistans. Vi föreslår detta som ett rimligt
scenario för att förstå också de fall där barnet samtalar med en vuxen släkting men utan att
det framgår klart att barnet blivit instruerad av den vuxne att ringa 112. Utöver de statistiska

händelsen ifråga. Dessa samtalsöppningar inleds oftare med en beskrivningsöppning (se exempel 3 nedan)
jämfört med beställningsöppningar som alltså är vanligast i samtal där vuxna är närvarande som tredje part.
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resultaten talar också det faktum att barnen i vårt material aldrig insisterar på omedelbar
assistans/hjälp genom att upprepa beställningen ytterligare för att barnet först blivit
instruerad av en vuxen att ringa 112. När denna instruktion är genomförd i samtalets
inledning, fortsätter barnet i stället att tillmötesgå operatören och dennes frågor.
Barnets ålder är alltså inte en utslagsgivande variabel som förklarar variationer i vårt
material. Andra situationsspecifika omständigheter, bland annat närvaron av en vuxen
släkting tycks även det vara en viktig variabel. Detta pekar också fram mot betydelsen av
att studera nödsamtal förutsättningslöst utan att utgå från på förhand givna sunt
förnuftantaganden om varför barn agerar som de gör. Härnäst analyserar vi hur barn
som uppringare och operatörer tillsammans hanterar de utmaningar som de ställs inför i
samtalens inledningar.

ÖPPNINGSINTERAKTION I BARNS NÖDSAMTAL
Vi övergår nu till en kvalitativ analys av hur barn och operatörer bemästrar rutinmässiga
aspekter i nödsamtalets öppningar. Analysen innebär att vi tar fasta på insikter om
samtalens sekventiella organisering, det vill säga hur deltagarna organiserar samspelet tur
för tur. I analysen kommer vi att längre fram återge fyra detaljtranskriberade utdrag för att
återskapa så mycket som möjligt av talspråket (för transkriptionsnyckel, se kapitel 2).
Yttrandena återges ordagrant och omfattar avbrott, upprepningar, omstarter, tvekfenomen,
korta och längre pauser, samtidigt tal och s.k. lyssnarstöd (oftast småord som ”ja”, ”nä”,
”mm”, ”jaha”) som yttras av den som för tillfället inte har ordet. Ljud från tangentbord när
operatören skriver in uppringarens uppgifter i det datoriserade systemet är markerat med
följande symbol: {((~~~~)). Även om detta onekligen gör utdragen mer krävande att läsa vill
vi med dem peka på viktiga aspekter av hur meningsskapandet mellan parterna fungerar.
Exemplen visar också hur uppringare och operatörer inte bara hanterar SOS-centralens
rutiner och standardfrågor utan också olikartade omständigheter i uppringarnas ände av
telefonlinjen.
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Beställningsöppningar: när barn ringer på uppdrag av en anhörig
De första två exemplen visar typiska beställningsöppningar vilka i vårt material utmärks av
att det inledningsvis uppstår en krock mellan operatörens och uppringarens förväntningar.
Medan operatören söker information om det inträffade, söker uppringarna omedelbar
assistans utan att först klargöra vad som har hänt. ”op” betecknar operatören och ”ul”
uppgiftslämnaren/uppringaren.
EXEMPEL 1 ( B 11)
001

op

002
003

.hhhesoess ettetttvå >>va har<<
>inträ<fatt?

ul

hej de ä:r: magnus (.) .h en

004

ambulans till skogsbergsvägen=

005

=elva

006

op

{.hhva e de som har hänt} ↑där ↑då?

007

{((börjar skriva ~~~~~~~}

008

{(.5)}

009

{~~~~}

010

ul

{↓ö:h min mamma} har >va ha:ru<?

Vi börjar med att analysera samspelet mellan uppringare och operatör samtalstur för
samtalstur. Uppringaren inleder med en hälsning samt att presenterar sig med sitt förnamn.
Redan här indikerar uppringaren osäkerhet i hur han ska presentera ärendet. Hälsningen är
inbäddad i tveksamheter, till exempel en kortare paus, hörbar inandning och utsträckta
vokala ljud (rad 3). När uppringaren sedan ber om en ambulans och anger en gatuadress,
svarar operatören med att återigen söka den information som efterfrågades i
öppningsfrågan, d.v.s. vad som har inträffat. Uppringaren samarbetar nu på operatörens
premisser och börjar beskriva vad som är problemet ”↓ö:h min mamma} har” (rad 10),
men avbryter rapporten, och vänder sig i stället till mamman för att fråga om hennes
medicinska tillstånd ”>va ha:ru<?”. Han involverar på detta sätt henne som aktiv part i
problembeskrivningen.
Av det fortsatta samtalet framgår det att detta är en intrikat situation där barnets mamma
själv har svårt att beskriva sitt problem, vilket ytterligare talar för att hon instruerat barnet
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att ringa nödnumret å hennes vägnar. I fall som dessa kan operatörens förfrågan om en
beskrivning av det inträffade helt enkelt kollidera med de instruktioner som barnet fått av
den vuxne, t.ex. att ringa efter ambulans. Naturligtvis blir det svårt för barnet att snabbt
berätta vad som har hänt om det inte har diskuterat det med föräldern redan.
Nästa exempel visar på ett likartat scenario där ett barn ringer på uppdrag av sin mamma
som har akut tandvärk. Exemplet tydliggör ytterligare de kommunikativa utmaningar
uppringare och operatör tidigt i samtalet kan ställas inför.
EXEMPEL 2 ( B 17)
001

{

002

{((störningar i mottagning))}

003

op

004
005

ul

esoessettet↓tvåva↑inträ↑ffat?
hej?
(.3)

op

008
009

}

(.6)

006
007

(1.6)

hej
(.35)

ul

.hh >va heter< de:↓:::↓ (.)

010

min baba- (.) m:in↑ mamma behöver

011

en ambulans.

012

(.35)

013

op

014
015

>va e de me mamma< då:::?
(.7)

ul

a:: hon har jätteon:th. ja vet

016

itte var

017

(.6)

018

{

019

{((~~~~))

020

op

(.65)
}

va säjer hon då↓

021

{

022

{~~~~~~~~~~~~

023

ul

024

}

(1)

}
}

(xxxx xxxx) >v’nta<
(1.2)

025

cl

mm?

026

mor

(xxx xxx xxxx)

027

ul

↓ä:h:[::

028

mor

[(ºxxº)
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029

ul

>h:on ha-< hon hade dragit sina

030

tänder sen .hhh hon har nu jätteonth.

031

(.35)

032

op

e de i tä:nderna hon har onth.↓=

033

ul

=o-äö::h ºväntaº ja ska fråga=

---00.30---

034

(xxxx)

Också i detta fall framgår det hur närvaron av en vuxen förändrar förutsättningarna för barns
deltagande i 112-samtal. Barnen måste fungera som en företrädare för den vuxne för att
förklara vad som har inträffat. Ibland kan den vuxne själv inte ge en förklaring och barnet
måste då på egen hand klargöra situationen för operatören. Exempel 2 tydliggör vidare
uppringarens svårigheter att inledningsvis framföra sitt ärende i denna situation. Se
exempelvis rad 5 i transkriptionen där uppringaren som svar på frågan vad som har inträffat
efter en kort tveksamhet formulerar en kort hälsning, som sägs med starkt stigande
intonation vilket också kan höras som en fråga (hej?) och hur han söker efter ord (rad 9)
innan ambulans efterfrågas. Han klargör sedan sin svårighet att närmare beskriva moderns
tillstånd; han vet inte var hon har ont. Operatören fortsätter den diagnostiska intervjun
genom att uppmana uppringaren att fråga vad mamman själv säger om smärtan.
I konversationsanalytiska termer visar de två exemplen ovan (1–2) på den interaktionella
relevansen samt på konsekvenserna (Cromdal 2009, Schegloff 1987) av en närvarande vuxen
som sannolikt instruerat barnet att ringa nödnumret. När uppringare inte direkt svarar på
öppningsfrågan, samt uttrycker osäkerhet, ställs parterna inför flera kommunikativa
utmaningar. Operatören måste snabbt få fram information om det inträffade, men också
säkra uppringarens kapacitet och roll som uppgiftslämnare i den kommande utredningen
under intervjun. Att operatören besvarar uppringarens inledande hälsning i exempel två,
vilket annars är ovanligt, kan möjligen tolkas som ett sätt att visa känslighet för den
osäkerhet som uppringaren uttrycker.
Beställningsöppningar innebär en risk att öppningsfasen förlängs något genom att
operatören måste fokusera på det uteblivna svaret på öppningsfrågan. Men om vi återigen
lite närmare granskar operatörernas frågor i exempel 1 och 2 framgår det att de inte enbart
håller fast vid öppningsfrågan, utan också försöker driva samtalet framåt. Observera att
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deras frågor är utformade på sätt som visar känslighet för uppringarnas förfrågningar om
ambulans. Genom att fråga ”vad har hänt där då” (exempel 1, rad 6), både upprepar, eller
rättare sagt parafraserar, operatören öppningsfrågan och visar samtidigt uppringaren att
hans adressangivelse, den gatuadress dit han vill ha ambulansen skickad, är noterad.
Transkriptionen visar också att operatören redan här har påbörjat rapportskrivandet i
datorn. På motsvarande sätt, i exempel 2, visar operatören genom sin fråga om moderns
tillstånd, ”va e de me mamma< då” (rad 13) att hon är införstådd med uppringarens relation
till patienten. Genom att ta fasta på informationsfragment i uppringarnas första tur, arbetar
sig operatörerna stegvis fram i samtalet för att få en formulering och bild av uppringarens
problem. Det är också viktigt att understryka att barnen samarbetar på operatörernas
premisser genom att försöka svara på deras fortsatta frågor. Komplikationen för barn
förefaller alltså vara att de samtidigt måste medla mellan operatören och den närvarande
vuxna personen.

Beskrivningsöppningar – när barn ringer på eget initiativ
Vi ska nu övergå till fall där barnen inte ringer på uppdrag av en vuxen. Dessa samtal följer
ett annat inledningsmönster. Vår kvantitativa analys har redan visat att barn främst
använder så kallade beskrivningsöppningar när de inte ringer i närvaron av vuxna.
Uppringaren i exempel 3 är en tioårig flicka som rapporterar en ridolycka som drabbat
hennes kompis:
EXEMPEL 3 ( B 10)
000

((linjen öppen))

001

(x)

(

002

op

essoes>ettett<↓två: >vha↑inträffath?<

003
004

) ((upphetsat tal i bakgrunden))

(.35)
ul

↑JA: eh >de ä en tjej som har

005

ramlat av en häst< ↑här.

006

{

(1)

}

007

op

{((börjar skriva ~~~~))

008

ul

>EÅ hon har tappat massa tän↓derh.<

009

op

[.h A: ↑var er] ni nån↑stans?
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}

I kontrast till exempel 1 och 2 börjar uppringaren med att bekräfta att hon uppfattat
operatörens presentation av nödnumret och organisationen (”essoess ett ett två”), och efter
en kort tveksamhet, formulerar hon i snabbt tempo en koncis rapport om ridolyckan (rad 4–
5). Operatören börjar omedelbart skriva rapport i datorn och när ljudet från skrivandet
upphör specificerar uppringaren patientens medicinska tillstånd, att hon tappat massa
tänder (rad 8). Operatören, i sin tur, bekräftar att han uppfattat rapporten och går över till
nästa fas i samtalet, utredningen av var olyckan är lokaliserad. Öppningssekvensen är
därmed avslutad.
Exempel 3 är typiskt för de fall där uppringare utför beskrivningsöppningar, vilka i regel är
korta och progressiva och följaktligen snabbt leder över till samtalets andra fas, intervjun
och utredningen av nödläget. På motsvarande sätt finns fall där uppringare rapporterar om
händelser som uppenbarligen inte kvalificerar sig för nödnumrets tjänster. Den
standardiserade öppningsfrågan är också avsedd att snabbt fånga upp och avföra sådana
ärenden. Men det förekommer också mer intrikata fall av beskrivningsöppningar där
uppringarens inledande beskrivningar av ett problem inte utgör en tillräcklig grund för att
operatören ska kunna fatta beslut om ärendets natur samt prioritet. Nedanstående
öppningssekvens är exempel på detta, där en ung pojke ringer om ett pågående familjebråk:
EXEMPEL 4 ( B 14)
000

((linjen öppen))

001

(1.7)

002

op

003
004

.HHHH essoess>ettet↑två:va:inträffat?<
(.9)

ul

hej? (.)↓ellernm:. de ä::: (.) .hh

005

↑brå:k hh.

006

(.4)

007

ul

008
009

>eller etth.< familje↑bråk har vi. .hh
(.3)

op

010

>va sa du ↑nu:< de ä:::?
(.6)

011

ul

<familjebrå:kh.>

012

op

<familjebrå:k?>

013

(.35)

68

014

ul

↑a:::=

015

op

=↓slåss dom också eller?

Det här slaget av minimala beskrivningar som svar på öppningsfrågan är ganska ovanliga i
vårt material. Normalt krävs mer information om situationen och dess sammanhang. Till
skillnad från de föregående exemplen ger denna inledande rapport heller ingen information
om hjälpbehovet: är det ett polisärende, ett ambulansärende eller både och? Eller ett
ärende för socialtjänsten, eller något annat?
Vardagliga hälsningar enligt svenska normer för telefonsamtal (se t.ex. Lindström 1996) är
irrelevanta i nödsamtal. Uppringarens inledande svårigheter att besvara frågan om vad som
har inträffat tycks bero på den specialiserade öppningsfrågan. Uppringaren inleder dock med
en tveksam hälsning men gör sedan en självreparation (ellernm, rad 7) samt söker efter
ord för att beskriva problemet. Efter att ha presenterat problemet som ”bråk”, följt av en
kort paus, återtar uppringaren en andra självreparation på rad 7 och berättar att det är
familjebråk på gång.
Operatörens uppföljande frågor, för att ytterligare klargöra vad den minimala rapporten om
”familjebråk” mer precist innebär, visar en tydlig strävan mot tidseffektivitet, precision och
samtalsprogression, som vi generellt funnit så karakteristiska för operatörers kommunikativa
arbete i 112-samtal (se t.ex. Osvaldsson m.fl. 2012). Operatören visar först att hon inte
uppfattat uppringarens problem och efterfrågar ett klargörande. Notera dock att operatören
inte efterfrågar en upprepning av hela det föregående yttrandet (”va sa du nu”, rad 9), utan
för samtalet framåt genom att, i tillägg (de ä ...?), be uppringaren att enbart upprepa det ord
som inte uppfattades. Följaktligen upprepar uppringaren ”familjebråk” (rad 11), nu i
långsammare tempo för att klargöra sin rapport. Operatören kvitterar att hon nu hört och
uppfattat rapporten genom att upprepa ordet med identisk prosodi som uppgiftslämnaren.
Men operatören formulerar också ordet som en fråga för att i retur få en tydligare
beskrivning av familjebråket. Tvärtemot vad operatören avsett, bekräftar uppringaren frågan
med ett minimalt jakande svar, som om det gällde ytterligare ett problem med hörbarhet. En
central fråga för operatören är om familjebråket innefattar våld och/eller fysiskt hot mot
person (rad 15). Operatören väljer fortsättningsvis att ytterligare ta kommandot för
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samtalets utveckling och ställer styrande frågor för att steg för steg lotsa uppringaren till att
utveckla den i sammanhanget vaga termen ”familjebråk” och för att därigenom också
grunda ett beslut om ärendets prioritet för nödnumret.
Det ligger nära till hands att tolka den minimala beskrivningen ovan som att det finns
specifika omständigheter i uppringarens ände av telefonlinjen som spelar roll för barnets
svårigheter att inledningsvis ge en mer fyllig rapport och respons på öppningsfrågan. Till
skillnad från fallen med beställningsöppningar, är det osannolikt att barnet fått i uppdrag av
en vuxen att ringa 112 för att efterfråga specifik hjälp. Oavsett vilket, i fall med
familjedramer kan det naturligtvis vara svårt för barnet att utförligt beskriva ett pågående
bråk, samtidigt som barnet måste hålla samtalet utom hörhåll för de vuxna.

AVSLUTNING
Grundläggande för SOS-samtal är att operatörer ständigt möter människor med olika
förutsättningar för att presentera sitt ärende. Det kanske ligger nära till hands att anta att
barn på grund av låg ålder kan ha särskilda svårigheter att hantera situationens krav och den
institutionella agendan i nödsamtal. Vi har belyst denna fråga genom en samtalsanalys av
hur barn agerar i samtalens inledningar där uppringaren förväntas presentera sitt ärende.
Resultaten av statistiska bearbetningar av cirka 120 nödsamtal bekräftar att barn i mindre
utsträckning än uppringare i andra ålderskategorier svarar på standardfrågan ”SOS ett ett
två – vad har inträffat?”. När barn ringer 112 utan en hörbart närvarande vuxen skiljer de sig
däremot inte nämnvärt i sina svarsmönster från andra åldersgrupper.
Så, trots att misstanken om att barn inte alltid förstår frågan kan ligga nära till hands, pekar
vår analys på alternativa förklaringar till varför barn agerar som de gör i samtalens inledande
sekunder. Analyserna visar att barn ofta ringer under särskilda komplexa omständigheter där
de måste medla mellan operatörens samtalsagenda och krav, respektive en närvarande
vuxen anhörig som ger barnet instruktioner om att ”ringa efter ambulans”, men inte förmår
att specificera sitt hjälpbehov eller ”vad som har inträffat”. Detta blir i stället barnets
uppgift.
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I kapitlet har vi synliggjort nödsamtal som en praktik, där barn får en mycket särskild roll när
de deltar. Sådana studier har inte tidigare gjorts vare sig i Sverige eller internationellt. Vad
kan vi då lära om denna praktik i ett samspelsperspektiv?
Våra analyser av samspelet mellan barn och operatörer aktualiserar bredare frågeställningar
om sättet på vilket vi kategoriserar och förstår barn som aktörer och deltagare i samhälleliga
praktiker.
Detta kräver en liten utvikning om meningsskapande människor emellan. Människor
påbörjar alltid kommunikation utifrån att man kommer att förstå varandra. Vi tar en hel rad
saker för givna i mänskliga möten, bland annat sätt att kategorisera (Garfinkel 1967). Först
när förståelseproblem blir uppenbara (Osvaldsson m.fl. 2012) påbörjar samtalsdeltagare ett
arbete för att identifiera vad som inte fungerar i kommunikationen.
Människor bemöter varandra utifrån olika uppfattningar och kategoriseringar som
exempelvis

man-kvinna,

läkare-patient,

lärare-elev.

När

människor

använder

kategoriseringar för att beskriva sig själva som medlemmar av en viss grupp eller kollektiv,
exempelvis en ungdomskultur kan vi definiera dem som interna. En sådan kategorisering
utgår från att en grupp av personer inför andra synliggör att de ingår i en specifik gemenskap
som är möjlig att avskilja från andra. Kategoriseringar kan också vara externa i fall där de
främst får sin betydelse för någon annan än dem som kategoriseras, till exempel för en
verksamhet eller institution. Sådana institutionella kategorier som formella organisationer
ofta använder för att klassificera människor, exempelvis som ”patienter”, ”elever”,
”arbetssökande”, har inte nödvändigtvis något att göra med de kategoriserades egna
upplevelser, uppfattningar och sätt att beskriva sig själva (se Mäkitalo m.fl. 2006). Ett
samspelsperspektiv på kategoriseringar innebär att vi särskilt uppmärksammar vilken roll
och betydelse kategoriseringar har i människors samspel. Öppningsinteraktionen i nödsamtal
innebär att deltagarna etablerar de komplementära identiteterna ”hjälpsökande-hjälpande”
samt även ”lekmän-professionell” vilket underförstått innebär en arbetsdelning mellan den
som leder samtalet, ställer frågor m.m., och den som svarar på frågor. Dessa
kategoriseringar är institutionella och grundade i en professionell verksamhet, men de är
samtidigt kategorier som deltagarna själva orienterar sig mot och gör relevanta i sitt
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samspel. Vilken betydelse har då samhälleliga kategorier som ålder eller barn för samtalens
genomförande?
Barn blir ständigt kategoriserade av andra inom ramen för olika institutionella sammanhang,
vilket även inkluderar vetenskapliga sammanhang. Huvudfåran av forskning om barn och
barns kompetenser präglats av en tendens att jämföra barns kompetenser med idealiserade
uppfattningar av vuxna (Freebody 1995, Payne & Ridge 1985, Mackay 1975, Speier 1976, se
även Cromdal 2009). Som vi diskuterat i andra sammanhang (Cromdal 2006, Osvaldsson
2009) tenderar också ett utvecklingsorienterat perspektiv på barn att bortse från vad barn,
som sociala agenter, faktiskt gör och åstadkommer i sociala praktiker genom att använda de
mentala, kommunikativa och sociala resurser som de har till hands i olika situationer.
Analyser av barns deltagande i nödsamtal ger en motbild till den bild som vanligtvis
framkommer av barns deltagande i andra typer av professionella och institutionella
sammanhang där barn blir kategoriserade och bemötta i första hand som just barn. Vi finner
i stället att operatörerna, med få undantag, bemöter och talar med barn i deras egenskap av
uppgiftslämnare, de påpekar och aktualiserar alltså inte deras identiteter som barn.
När man lyssnar på nödsamtal med barn är det mycket lätt att intuitivt associera osäkerhet
eller tveksamheter i uppringarnas tal och sätt att artikulera ett ärende med barns låga ålder.
Var och en som lyssnar på dessa samtal torde omedelbart känna igen uppringaren som ett
barn på basis av röstkvaliteten. Därefter ligger det nära till hands att tolka och förstå barnens
agerande utifrån vardagsförståelsen att barn fortfarande är under utveckling när det gäller
att lära sig språkliga och kommunikativa färdigheter liksom när det gäller att sköta kontakter
med samhälleliga myndigheter. I detta kapitel har vi, av olika skäl, strävat efter att undvika
sådana common sense-förståelser. Vi har också undvikit utvecklingspsykologiska förklaringar
och i stället sökt att så långt som möjligt grunda analysen i ett deltagarperspektiv på hur
operatörer och uppringare bemöter varandra och hur de tillsammans koordinerar sitt
samspel. Som sagts, nödsamtal är förmodligen en av få samhälleliga och professionella
praktiker där barn faktiskt deltar och bemöts nästan på samma premisser som vuxna. Det
innebär att barn på samma villkor som vuxna deltar i praktiker där det råder en ojämlik
fördelning av kunskaper om samtalssituationen. I en tidspressad situation där det knappast
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finns tid för längre förklaringar, eller utvecklade redogörelser till varför vissa frågor ställs,
måste operatörerna som regel med en tydlig styrning lotsa uppringaren genom samtalet, till
exempel i form av mer eller mindre strukturerade eller slutna frågor.
Slutligen är det viktigt att åter poängtera att strömmen av alla de 112-samtal som dygnet
runt hanteras vid SOS-centraler runt om i landet uppvisar en betydande variation av
förutsättningar hos de uppringande att kommunicera sina ärenden, inkluderat mycket unga
(eller mycket gamla) människor, fysiskt skadade, chockade, berusade, eller knapphändigt
svensktalande personer etc. Dessa och många andra förutsättningar kan på olika sätt
påverka uppringarens förmåga att lämna relevant information om nödläget. Av detta följer
också att vardagsuppfattningar gällande olika gruppers förmågor och kommunikativa
kompetenser är av ganska liten relevans för operatörer vid SOS-centraler. De måste med
andra ord ta alla uppgiftslämnare på allvar och agera som om en person kan fungera i sin
medborgerliga roll som uppgiftslämnare samt att också initialt utgå från att samtalet gäller
ett potentiellt nödläge.
Det ovan sagda accentuerar betydelsen av att operatörer har en utvecklad kommunikativ
skicklighet och känslighet för att möta uppgiftslämnare i olika belägenheter. Vid svenska
utbildningar av operatörer ingår träning i sådana förmågor, till exempel träning i att lyssna,
intervjua och ställa frågor på ett professionellt sätt för att undvika missförstånd av olika slag.
Men mycket av den kunskap och de metoder som tillämpas i nödsamtalen kan också antas
vara erfarenhetsbaserad, en kunskap som operatörer lär sig genom dagligt samtalande och
som man kanske inte alltid är så medveten om. Den systematiska karaktären och det
metodiska agerandet framgår såväl i den större strukturen (hur samtalen organiseras som
helhet) som i de mindre delarna: hur frågor ställs och tas emot, hur samtalen öppnas och
avslutas på ett effektivt sätt etc. Detaljerna, exempelvis samtalssekvenser och yttranden, är
framför allt betydelsefulla för att bättre förstå dynamiken och samspelet mellan parterna.
Även om operatörerna styr samtalen genom sin specialiserade agenda, inklusive de
standardformuleringar som vi sett, är samtalet inte statiskt eller på förhand givet. I stället är
det i de (skenbart) små detaljerna, tagna tillsammans, som vi kan spåra operatörernas sätt
att möta uppringarnas orienteringar mot skilda krav, för att kunna säkra förståelse, undvika
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eller korrigera missförstånd, och för att samtidigt steg för steg driva samtalet framåt som en
förutsättning för att också kunna bidra till en snabb räddningsinsats.
Frågan om barn som uppgiftslämnare tål att problematiseras lite till. Att ha ”barns bästa” för
ögonen är ett honnörsord för de samhällsföreträdare som i sin tjänsteutövning möter barn.
På ett strukturellt plan har ett sådant begrepp lett till att barn ses som mer kompetenta och
självständiga subjekt visavi t.ex. deras familjer (Sandin 2011). Men i själva praktiken, när
barn möter en myndighetsutövare, är det också viktigt att se att just själva kategoriseringen
av barn som i första hand barn kan få motsatt effekt. Här kan det i stället finnas en risk för
att deras sårbarhet överbetonas samtidigt som deras kompetens undervärderas. I SOSoperatörernas mera förutsättningslösa sätt att bemöta såväl barn som vuxna undviks detta.
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KAPITEL 6. DELAKTIGHET SOM RESURS
ELLER HINDER I CANCERVÅRD
Regina Nobis & Inger Sandén
Beslut om vård och behandling vid cancersjukdom fattas kontinuerligt under
sjukdomsprocessen och i en vårdkontext där både patienter och olika professioner är
representerade. I detta kapitel diskuteras begreppet delaktighet i relation till dessa beslut.
Förutom delaktighet i samband med behandlingar blir även dagliga aktiviteter, som till
exempel genomförande av måltider, ibland föremål för beslut. Patienten kan på grund av
behandlingen vid cancersjukdom förlora sin aptit och då uppleva behov av stöd för att få den
tillbaka. Hur måltiden ska sättas samman för att patienten ska få lämplig näring och hur
patienten ska delta i besluten kan ses som en fråga om delaktighet. I en studie om
delaktighet framkom det att patienter oftare var mer delaktiga i beslut om omvårdnad än i
frågor som rör det tekniska utförandet av vård och behandlingar (Biley, 1992).
Patientens möjlighet till delaktighet i sin vård och behandling har uppmärksammats alltmer i
Sverige (Larsson 2008). I ett tidsspann från 1950-talet till 1990-talet går det att klart urskilja
att patienternas delaktighet i hälso- och sjukvården har ökat (Cahill 1998). Individens ansvar
för sin hälsa har ökat successivt och bildat ett komplement till hälso- och sjukvårdens vårdoch behandlingsutbud. På 1950-talet dominerade ett paternalistiskt synsätt inom sjukvården
och patienten sågs som en passiv mottagare av vård och behandling, utan större inflytande
på besluten. Denna syn fortsatte in på 1960- och 1970-talen. Patientens delaktighet nämns
för första gången i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och därmed blev patienten en
aktiv vårdtagare med fri vilja och ansvar.
En av de tidigaste studierna om patientens delaktighet gjordes av Sätterlund Larsson (1989).
Hennes studie tog sin utgångspunkt i delaktighet utifrån ny lagstiftning, hälso- och
sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Lagen medförde något nytt och innebar att patient och
vårdpersonal har som en gemensam uppgift att genomföra vård och behandling så långt det
är möjligt. Sätterlund Larsson (1989) fann att lagen mer representerade ett avlägset
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normativt ideal än en existerande verklighet som påverkade dagliga handlingar inom hälsooch sjukvården. I resultatet framkom det att både patienter och vårdpersonal handlade efter
accepterade kulturella och sociala förväntningar på att det var experten som avgjorde hur
hälsoproblem skulle hanteras.
Lagstiftningen har sannolikt betytt mycket för att delaktigheten i vård- och
behandlingssammanhang har utvecklats och på allvar börjat tillämpas. Betoningen av
delaktighet har haft ett uttalat stöd i svensk hälso- och sjukvårdslag sedan 1982. I den
patientsäkerhetslag som trädde i kraft år 2010 (SFS 2010:659) har delaktighet ytterligare
betonats. Lagens tillämpning beskrivs av socialstyrelsen i ”Din skyldighet att informera och
göra patienten delaktig. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal” (2011).
Lagstiftningen inom hälso- och sjukvården utgör en generell ram för hur beslut om
delaktighet ska tillämpas. Lagen föreskriver att beslut om vård och behandling är en
gemensam uppgift för patient och professionell vårdare så långt det är möjligt. Delaktighet,
som gemensamma uppgift, vid beslut om vård och behandling är en rättighet för patienten
och en skyldighet för vårdaren. De professionellas förhållningssätt, i mötet och samtalet med
patienten, och ibland även med närstående, är avgörande för om patienten ska kunna bli
delaktig och kunna fatta beslut om behandling och vård eller inte.
Beslut och delaktighet inom onkologisk verksamhet har blivit en speciell utmaning och då
särskilt i samband med ställningstagande till omvårdnad eller vid alternativa medicinska
behandlingsmöjligheter. Det finns ingen klar evidens för att majoriteten av patienter med
cancersjukdom är delaktiga i beslut som rör dem. Däremot visar studier att många patienter
gärna delar beslutsfattandet med läkaren vid val av behandlingsåtgärder.
Med hjälp av två empiriska exempel kommer vi i det här kapitlet beskriva hur delaktighet
utvecklas och förhandlas i onkologisk vård. Det första exemplet beskriver beslut och
delaktighet i samtal mellan patient och läkare i det första medicinska konsultationssamtalet
på en onkologmottagning. Det andra empiriska exemplet kommer från en studie om
patienters delaktighet under tiden ambulant cytostatikabehandling pågått och hur deras liv
och planering för framtiden påverkades.
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I ett patientperspektiv kan delaktighet ses som en möjlighet, men också som en pålagd
börda. Delaktigheten kan ha olika ansikten, alltifrån att beslut om vård sker i samförstånd
mellan patient och vårdare till något som kan kännas påtvingat. Om beslut om vård sker i
dialog och samförstånd mellan patient och vårdpersonal kan delaktigheten beskrivas som
något som skapas tillsammans och som underlättar övergången för patienten, från att känna
sig frisk till att vara sjuk och involverad i beslut om vård och behandling.
Vid de tillfällen då en patient får besked om en livshotande sjukdom och de
behandlingsmöjligheter som finns att tillgå, kanske inte patienten orkar eller vill vara
delaktig. Hon eller han kanske inte vill veta allt om prognos och vilka bieffekter den
medicinska behandlingen har. Den patient som får cytostatikabehandling eller
strålbehandling kan också ställas inför val av annan karaktär. Det dagliga livet påverkas och
patienten, men även familjen, får ta del av de begränsningar cytostatikabehandling medför.
Då kan det för patienten handla om att välja vilka aktiviteter i det dagliga livet som är
förenliga med den trötthet som behandling oftast innebär. En annan aspekt kan handla om
hur patienter informeras om hur de kan skydda sig mot oönskade infektioner som lätt kan
uppstå under cytostatikabehandlingen, då immunförsvaret försvagas.

DELAKTIGHET I VÅRDMÖTET
Tidigare forskning har visat att vårdrelationen i mötet mellan patient och vårdgivare är
centralt för patientens potentiella delaktighet. Interaktionen mellan patient och läkare eller
sjuksköterska utvecklas bäst om mötet präglas av vänlighet och genuint intresse för
patientens situation (Saino, Lauri & Erikssons 2001). Patientens delaktighet i beslut om sin
vård och behandling ökade om läkaren eller sjuksköterskan exempelvis uppmuntrade
patienten att ställa frågor under samtalets gång. Samma positiva utfall för patientens
delaktighet framkom i Larssons studie (2008). En tillmötesgående atmosfär och ett
emotionellt gensvar från sjuksköterskan skapade förutsättningar för beslut om vård i
samförstånd. Ett vårdmöte som skapar delaktighet kan även ses som en rättighet för
patienten. Vårdmöten sker alltid inom en kontext, vilken skapar de yttre ramarna för dem.
Larssons studie (2008) visade även att patientens förmåga att få kunskap och kontroll över
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situationen ökade om vården organiserades utifrån att varje patient fick en personlig kontakt
med en ansvarig sjuksköterska i studien, en så kallad kontaktsjuksköterska.
Förutom vikten av hur vårdmöten utformas framkommer även tillit som ett begrepp i flera
studier. Förmågan att få patienten att känna tillit och förståelse påverkar och utvecklar
delaktigheten. Eldh m.fl. (2004) fann att delaktighet främjades även då patienten kände tillit
både till sig själv och till vårdgivaren. För att känna tillit behövs information om sjukdom,
vård och behandling. Beaver m.fl. 2007 beskrev i en studie att information som var
”skräddarsydd”, det vill säga anpassad för varje situation, gav patient och närstående
kontroll över situationen. Vårdmöten som skapade delaktighet krävde fingertoppskänsla i
kommunikationen och tillräckligt med tid så att patient och närstående hinner anpassa sig
till situationen.
Patienter i Saino, Lauri och Erikssons (2001) studie uttryckte att de behövde inta ett aktivt
förhållningssätt under vårdmöten för att få komma till tals, för att kunna påverka val av
behandling och för att delta i beslut om vård. Patienter som fick understödjande, eller
uttryckt som ett medicinskt begrepp en adjuvant behandling, var mer involverade i beslut
om vård och behandling. De gavs mer information om olika cytostatikabehandlingar som
ofta också innebar utmaningar för patienten i det dagliga livet. Det krävs ofta en extrem tillit
till sin egen förmåga för att kunna ta egna initiativ under pågående vård.
I samband med diagnos upplevs delaktighet vid beslutsfattande om behandling som särskilt
traumatiskt (Sandén & Söderhamn 2009). I Sandéns och Söderhamns studie (2009) framkom
det att även om patient och närstående hade förberett sig inför vårdmötet omintetgjordes
deras möjligheter att ställa frågor, om det visade sig att ny information kom fram under
samtalet med läkaren. Tiden som paret hade tillsammans med läkaren kunde inte utnyttjas
för frågor då den nya informationen uppfattades som svår att förstå och att ta ställning till.
Känslan av att förlora kontrollen påverkade parets förmåga att förbereda sig inför framtida
vårdmöten. Den förlorade kontrollförmågan påverkade även upplevelsen av tillit till egen
förmåga och till vården.
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I en studie från 2010 av Eldh m.fl. tillkommer, förutom begreppet tillit, ytterligare ett
begrepp, som i studien benämns som det fruktsamma samtalet. Det fruktsamma samtalet
baseras på respekt för individen som människa och som jämlike. Patientens upplevelse av
ohälsa bekräftas i samtalet. Det är patientens beskrivning av hur ohälsan inverkar på hans
eller hennes dagliga liv som sätts i första rummet, i motsats till att patienten enbart ses i
relation till sin sjukdom och behandling.
Hur patient och närstående ska bli delaktiga i processen som leder fram till beslut om vård
och behandling har diskuterats i flera studier i detta avsnitt, till exempel i studier av Saino,
Lauri och Eriksson (2001), Larsson (2008), Eldh m.fl. (2004, 2010), Beaver (2007) och slutligen
Sandén och Söderhamn (2009). Några bärande begrepp har varit vårdrelation, vårdmötet,
tillit, förståelse och det fruktsamma samtalet.
Patienten beskrivs idag i olika studier som aktiva med förmåga att skaffa sig den information
som behövs inför mötet med den professionella experten (läkare, sjuksköterska). Vikten att
själv söka information beskrivs i form av olika informationskällor där litteratur,
cancerföreningar, Internet, andra patienter, sjuksköterskor och läkare är viktiga
informationskällor.
Sammanfattningsvis kan sägas att delaktighet påverkas av lagstiftning och av hur vårdmöten
är utformade. Hur tilliten till patientens förmåga utvecklas och bibehålls under vårdtiden är
en del av de förutsättningar som bidrar till att patienten känner tillit till vård och behandling.
Kunskap och information är steg på vägen mot delaktighet. Information till patienten måste
utgå ifrån den individens situation. Att bli sedd som en individ och att bli respekterad är en
annan del som påverkar delaktigheten. Erfarenheten av delaktighet och samspel påverkas
således såväl av patientens tillit som av läkares och sjuksköterskas förmåga att skapa
delaktighet i vårdmötet.

PATIENTENS DELAKTIGHET I BESLUT OM BEHANDLING
I det första empiriska exemplet vill vi visa hur delaktighet i vårdmöten mellan patient och
läkare utvecklas. De vårdmöten som studien bygger på utgörs av det första
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konsultationssamtalet mellan patient och läkare. Forskningsmaterialet består av inspelningar
av fem autentiska samtal mellan patient och läkare på en onkologisk mottagning. Av fem
patienter är det fyra som erbjuds möjlighet att, i samråd med läkare, fatta beslut om
huruvida de vill ha behandling i form av cytostatikabehandling, strålbehandling eller ingen
behandling alls 8. Patienterna har inte förberetts inför samtalen om frågeställningen om
valbar behandling.
De fyra exemplen som diskuteras i avsnittet har valts för att visa hur samtalet mellan patient
och läkare följer samma manual. Alla patienter informeras om behandlingsmöjligheter,
tumörsjukdomen, bedömning av tumörens kliniska stadium och de alternativ som står till
buds. De fyra patienterna kallas här för Adam, Bertil, Claes och David. Patienterna var mellan
25 och 40 år vid datainsamlingstillfället. Exemplen nedan följer inte någon turordning i
datainsamlingen. Inspelningarna gjordes vid olika tillfällen men har förts samman och
analyserats för att visa de strategier som läkaren använder när frågan om val av behandling
aktualiseras.
Läkarens strategier innebär att skapa en god relation med patienten, skapa tillit genom
information och genom att visa respekt för patientens val. Patientens möjligheter till
delaktighet växlar mellan att utvecklas som en resurs eller hinder i den fortsatta vården.

8Behandling

av testikeltumörer följer vårdprogrammens agenda (SWENOTECA 2004, 2007). Vårdprocessen

delas in i en akut fas och i en bedömning av urologen. Efter genomförd konsultation, ultraljudundersökning
genomförs en operation vid positivt besked om misstänkt tumör i testikeln. Efter operationen kallas
patienterna till en medicinsk bedömning och stadieindelning av tumörväxtens omfattning. Bedömningen utförs
i samarbete mellan cytolog, röntgenläkare och onkolog. Den fortsatta behandlingen kan innebära
cytostatikabehandling, strålningsbehandling eller ingen behandling alls. Om inte någon kärlinväxt kan påvisas
eller förekomst av metastaser kan patienten erbjudas ett val. Valet innebär att genomgå medicinsk behandling
eller att avstå. Uppföljande kontroller ingår alltid även om patienten avstår från behandling.
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I det första konsultationssamtalet med patienten Adam framkommer det att läkarens
strategi är att inge patienten hopp om att behandlingen ska komma att ge bra resultat. En
annan strategi är att patienten ska vara välinformerad:
”Du ska va med. Vi ska veta ungefär lika mycket och då blir det lättare att stå ut
med alltihopa”.
Adam görs delaktig i beslut om behandlingen och hur den ska genomföras. Alliansen mellan
patient och läkaren stärker patientens position. Läkarens svar kan tolkas som att information
ökar patientens förmåga att klara av behandlingen.
Konsultationssamtalet med Adam inleds med att läkaren skapar en positiv förväntan hos
patienten. Det sker genom att läkaren utgår från något kliniskt värde som till exempel
röntgenbesked som inte visar några tecken på metastaser. Läkaren säger då att idag kan jag
ge dig besked som ”gör dig lite glad”.
De alternativa valen som ska diskuteras under konsultationssamtalet med Adam, behandling
eller att avstå ifrån behandling, antyds tidigt i inledningen av konsultationssamtalet. Läkaren
beskriver den generella behandlings- och bedömningsproceduren vid testikelcancer. Det ena
valet är att ge medicinsk behandling och det andra valet är inte ge någon behandling alls.
Medicinsk

behandling

innebär

strål-

och

cytostatikabehandling.

Grunden

för

behandlingsvalet är tumörens kliniska stadium vid upptäckten.
Patient Adam blir även informerad om att det är en rutin att kalla alla personer inom
regionen, som har haft en testikeltumör, till bedömning på onkologmottagningen. Det
innebär att patientens tillstånd innefattas i en normalitet inom onkologisk vård.
Sammanfattningsvis betyder det att läkaren stegvis har gett en bakgrund till de
ställningstaganden som patienten och läkaren ska ta genom att skapa en positiv förväntan,
antyda existensen av valmöjligheter och att föra in Adam i den onkologiska vårdens
rutiniserade behandlingsstruktur. Behandlingsordningen följer det i Norden fastställda
vårdprogrammet SWENOTECA.
Informationen som ska leda fram till beslut om behandlingen fortsätter med att läkaren nu
specialiserar informationen till Adam. Innehållet i informationen pekar på tre betydelsefulla
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faktorer för beslut om behandling eller inte. För det första att röntgenundersökningarna inte
visar någon spridning av tumörer. För det andra har typen av testikeltumör fastställts. För
det tredje visar inte blodprovet på någon ökning av antalet tumörmarkörer. De tre
faktorerna tillsammans visar att tumören är lokaliserad till testikeln. Den medicinska
indikationen för att sätta in någon behandling finns inte.
Läkarens medicinska information om de faktorer som stöder beslut att avstå från behandling
används som en grund för den fortsatta informationen till patienten Adam. Läkaren
fortsätter med att tala om den goda prognosen vid denna typ av tumör. Möjligheterna att bli
frisk är stora även om en ny tumör skulle dyka upp. Om patienten Adam kan få ett återfall
framhålls möjligheterna till ny behandling och hänvisning till de goda chanserna att bota
sjukdomen. Det övergripande budskapet till patienten är ”så gott som alla blir friska”, men
vägarna dit kan vara via behandling eller inte. Det förestående vägvalet blir återigen synligt i
samtalet. Läkaren involverar Adam i valet genom att han säger ”att vi ska avgöra din
behandling”.
Å ena sidan framhålls den positiva sidan, nämligen den att patienten är frisk. Å andra sidan
framkommer det negativa, vilket innebär att inga garantier kan ges. Patienten Adams
delaktighet vid beslutet om behandling eller inte uttrycks inte aktivt av patienten. Det sker
ingen diskussion, utan Adam instämmer i det läkaren säger genom att säga ”jaha”, ”mm”, ”ja
just det” etc.
Läkaren för i samtalet in att det finns villkor som är förenade med valet att avstå från
behandling. Täta kontroller är det villkor som patienten Adam måste uppfylla. Härmed görs
han delansvarig i att uppföljningen sker enligt den föreskrivna ordningen. Villkoret innebär
två saker. Dels att följa kontrollregimen, dels att vara uppmärksam på den egna kroppen.
Den professionella läkaren tar ansvar för kontrollregimen och att de röntgenundersökningar
som ska göras blir korrekt granskade. Patienten som är lekman och läkaren som är den
professionella får ett delat ansvar. Adam instämmer i beslutet om att avstå ifrån behandling
som ett resultat av informationen.
Sammanfattningsvis var strategin som läkaren använde tydlig. Patienten fick tidigt i samtalet
vinkar om att ”du ska va med” och ”göra dej lite glad”. Ansvaret mellan patient och läkare är
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tydligt. Delaktigheten skapas genom att läkaren inger patienten hopp och genom att fördela
ansvaret för det fortsatta förloppet. Patienten Adams delaktighet blir en resurs i den
fortsatta behandlingsprocessen genom alliansen med läkaren. Att bli partner med läkaren
när beslut om behandling ska fattas, något som värderades högt av patienterna, var ett fynd
som Saino och Lauri (2003) fann i en studie. .
Nästa exempel visar att läkaren är medveten om de svårigheter som val av behandling eller
att avstå är förenade med. I öppningen av konsultationssamtalet, med patienten Bertil,
framför läkaren osäkerhet om det går att fatta beslut om behandling vid just det inspelade
samtalet. Antydan om att beslutet måste skjutas upp framkommer då läkaren säger att ”det
är inte säkert att vi blir klara idag” och ”vad vi ska göra med dej framöver”. Redan
inledningsvis sätter läkaren in patienten Bertil i en kontext som präglas av osäkerhet.
Läkarens genomgång av de kliniska rutinerna vid testikeltumör ger en bakgrund för det
kommande ställningstagandet vid behandlingsvalet. Provtagning för att kunna fastställa
tumörmarkörvärden och röntgenundersökning för att få information om förekomst av
förstorade lymfkörtlar är utgångspunkter för behandlingsval:
”står man i ett vägskäl man vet inte säkert om strålbehandling behövs eller inte om man
varken har markörförhöjning eller lymfkörtelförstoring”
Markeringarna av osäkerhet ”att stå vid ett vägskäl” och att ”man vet inte säkert om
strålbehandling behövs” klargör att läkaren talar om behandlingen som valbar och att Bertil
genom informationen involveras i valet. Han uppmuntras att ställa frågor och blir på så sätt
delaktig. Den fråga som patienten ställer gäller om strålning är farligt eller inte.
I sitt svar strukturerar läkaren sitt svar på två sätt genom att först tala om strålbehandling på
en generell nivå och därefter följderna av strålbehandling på kort och lång sikt.
Strålbehandling medför följder för kroppen och dessa innebär att strålbehandlingen stannar
i kroppens minne. På kort sikt irriterar strålbehandlingen tarmen. En störning som är ofarlig
och övergående. I långtidsperspektivet begränsar omedelbar strålning utsikterna för senare
behandling och även låg stråldos kan ge ökad risk för annan tumörsjukdom senare i livet.
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Dessutom är det långsiktigt en kostnadsbild som innebär att människor får behandling de
inte behöver. Med ökad kunskap kan risk för överbehandling minska.
Argumenten som läkaren anför mot strålbehandling får ingen omedelbar respons från Bertil.
Det kan innebära att han behöver tid, och att informationen är för omfattande för att kunna
skapa den tillit till behandlingen som han behöver. Bertils fråga om strålningens farlighet
besvaras indirekt av läkaren. Att patienten får svar på frågor skapar kunskap och förståelse
för situationen, minskar ovisshet och främjar patientens möjlighet att delta i beslut om vård
och behandling (Davidson och Mills 2005).
Patienten Bertil söker efter stödstrukturer som kan bli aktuella vid återfall, till exempel om
återfall behandlas med cytostatika. Läkaren försäkrar patienten Bertil att:
”Och det är inte heller nånting som man vill ge i onödan. Det viktiga är att man gör det som
behöver göras.”
Ingen behandling sker utan noggranna överväganden. Stödstrukturen utvecklas efterhand i
samtalet. Grunden i stödet består av två strukturer. Den ena är att behandlingen ska vara
välmotiverad. Den andra strukturen är uppföljningsagendan. A och O är tät uppföljning med
blodprover, och att följa devisen ”ju mindre celler desto bättre chans”.
En sammanfattning av exemplet visar att patienten Bertil under samtalet möter osäkerhet
om behandling är medicinskt motiverad eller inte. Delaktigheten som läkaren försöker skapa
med Bertil påverkas av hur läkaren informerar patienten inför valet. Känslan av osäkerhet
introduceras redan i samtalets inledning. Tilliten till behandlingen utvecklas inte hos
patienten. Vilket kan jämföras med vad Randall och Warens studie (2005) visade om
interaktionens betydelse under samtalet mellan patient och läkare. Interaktionen i
vårdmötet mellan patienten Adam och läkaren bidrar inte till att patienten förstår bättre.
Anledningen beror sannolikt på att den tredje stödstrukturen saknas, närmare bestämt
förmågan att skapa delaktighet. I detta exempel blir delaktigheten för patientens del ett
hinder, då beslutet om behandling uteblir i samtalet.
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I det tredje exemplet har samtalet mellan patient och läkare utvidgats till att innefatta
ytterligare en person, oftast hustru eller, som i samtalet med patienten Claes, kvinnlig
sambo. När valfriheten om behandlingen introduceras av läkaren i samtalet, riktar sig
läkaren till Claes. Läkaren inleder avsnittet om val av behandling eller inte med information
om olika typer av tumörer och stadieindelning kan ske genom blodprov och
röntgenundersökning. Vid informationen betonar läkaren att ”det vill ju till att man tänker
rätt” och att svaren på undersökningarna är resultat av noggranna analyser. Läkaren redogör
för tumörernas spridningsvägar och hur granskningen av röntgenbilderna har genomförts.
Förändringen från styrd behandling till valfrihet har skett över tid. Valfriheten framställs i
samtalet som ett val som Claes kan göra. Läkaren för ihop två delar, nämligen att ge
strålbehandling nu och god prognos. Kombinationen av strålbehandlingen och god prognos
blir för patienten en fråga om garanti för att slippa återfall. Läkaren ger inte patienten någon
garanti, men framhåller att det ökar chansen att slippa cytostatikabehandling, samtidigt som
det är liten risk att behöva den.
Under samtalet erbjuds Claes och hans sambo att läsa en informationsskrift om behandling
eller att avstå behandling. Läkaren framhåller att det är patientens önskan som kommer att
vara styrande för den fortsatta vården. Valfriheten är en möjlighet men också ett dilemma
då patienten har svårt att finna stöd hos läkaren för sitt val.
Claes sätt att handskas med dilemmat är att försöka normalisera valet genom att fråga
läkaren hur länge behandling varit valfri, hur andra män gör, vilket val som är vanligast och
om de som avstått har ökad förekomst av ny cancer.
Läkaren besvarar inte alla frågorna, men bekräftar patientens dilemma och säger att valet är
svårt och att det alltid finns en risk med strålbehandling.
Claes och hans sambo försöker att genom frågor väga för och emot behandling, men de når
inte fram till något beslut. När Claes slutligen säger att han inte kan besluta just vid den
tidpunkten får han stöd av läkaren som menar att han kan vänta en vecka med beslutet.
Valet har skapat hinder för delaktighet i beslutsfattandet.
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Sammanfattningsvis visar det här exemplet på de svårigheter som patienter och deras
närstående får när beslut ska fattas direkt vid konsultationstillfället. Claes och hans sambo
har inte tidigare fått någon information om valbar behandling och den nya informationen
leder dem inte fram till något beslut vid det tillfället. Den nya informationen som de får
under samtalet påverkar Claes och hans sambo. De var inte förberedda på den nya
informationen och den skapar en känsla av förlorad kontroll över situationen (jfr med
Sandéns & Söderhamns studie 2009).
Varje konsultationssamtal följer en agenda, som inleds med att läkaren klarlägger patientens
informationsbehov. Det är fem områden som ingår i informationen: stadieindelningen, risk
för recidiv, komplikationer vid behandling, behandlingens faror och patientens beslut.
Exemplet med patienten David visar att han är en välinformerad patient som sökt
information om behandling vid testikelcancer på Internet. Han känner till komplikationerna
med behandlingar genom den informationen. Davids beslut att avstå från behandling
grundas på information som han hittat på Internet, på kännedom om strålbehandling och
skador efter strålning genom berättelser från andra som genomgått strålbehandling.
David som redan fattat sitt beslut före konsultationen ifrågasätts inte av läkaren, men
läkaren följer ändå sin utstakade agenda med genomgång av stadieindelning, risk för återfall,
spridningsvägar och behandlingens biverkningar. Läkaren menar att det är en låg stråldos vid
behandling av testikelcancer, inte som vid cancer i prostata och tarmar. Det är endast
hälften i styrka jämfört med strålbehandling mot tarmen. David får även veta att även om
han avstår från behandling blir det täta kontroller. Patientens beslut är klart och läkaren
säger att de kör enligt schemat.
En sammanfattning av exemplet med Daniel visar den välinformerade patientens förmåga till
delaktighet i samtal och val av behandling. Patienten hade redan före konsultationen
utvecklat tillit till sin förmåga att fatta beslut (jfr med Eldh m.fl. 2004). I mötet med läkaren
ändras inte patientens beslut. Läkarens information följer den rutin som finns för patientläkarsamtal inom den onkologiska vårdkontexten. Den rutiniserade informationen ges
oavsett patientens kunskap. Delaktigheten i beslutet om att avstå från behandling används
inte som en resurs vid läkarens genomgång.
86

I dessa fyra exempel framkommer det hur konsultationerna mellan patient och läkare sker
inom en strukturerad och rutiniserad vårdkontext. Exemplen visar hur tillit skapas genom
information och hur delaktighet i besluten utvecklas. Patienternas och närståendes
delaktighet växlar mellan att framstå som resurser eller hinder i den fortsatta
behandlingsprocessen. Patienten som funnit ett hjälpmedel i Internet skaffade sig kunskap
på ett tidigt skede. Tillgång till kunskap har betydelse för delaktigheten, eftersom patienter
är mer förberedda inför läkarbesöket. Den valbara behandlingen innebar något nytt för dem
och påverkade förmågan till delaktighet.

DELAKTIGHET UNDER VÅRDFÖRLOPPET
Vårt andra empiriska exempel är från en studie om patienters erfarenheter av hur
cancersjukdom och ambulant cytostatikabehandling påverkar det dagliga livet och
planeringen för framtiden. Exemplet består av deltagande observationer och informella
intervjuer med fem patienter, tre män och två kvinnor i ålder mellan 48–74 år och tre
erfarna sjuksköterskor inom onkologisk vård.
I Sverige behandlas de flesta patienter med cancer med cytostatika ambulant, vilket betyder
att de kommer till en dagvårdsavdelning på morgonen och går hem eller till patienthotellet
efter avslutad behandling samma dag, oftast på eftermiddagen. Beroende på typ av
cancersjukdom varierar behandlingstid och intervall mellan cytostatikabehandlingarna.
Cytostatika ges intravenöst som en infusion eller en injektion och patienten får en ny
venkateter vid varje behandlingstillfälle. Behandlingen tar mellan en och två timmar.
Patienten har under behandling en venkateter för infusion i armen och får ligga i säng eller
vilstol på ett rum, tillsammans med fyra eller sex andra patienter som får behandling. Någon
patient har också påbörjat strålbehandling parallellt med cytostatikabehandling, två gånger
per dag. Patienter kommer för behandling varje vecka och ibland två gånger per vecka, var
annan vecka eller var tredje vecka. Mellan behandlingarna är patienten ensam med tankar
och frågor kring sjukdom och behandling. Patienten ska själv hantera behandlingsrelaterade
biverkningar som uppstår i vardagen.
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cytostatikabehandling och för att lindra plågsamma symtom så som illamående och
kräkningar, förstoppning och smärta i samband med behandling.
Under hela vårdförloppet möter varje patient en för denne utsedd sjuksköterska,
kontaktsjuksköterska, som är specialiserad inom onkologisk vård. Detta betyder att
patienten möter och samtalar med samma sjuksköterska vid varje behandlingstillfälle och
under alla månader som behandlingen pågår.
I analysen av observationerna och intervjuerna av de fem patienternas samtal med
sjuksköterskan i samband med cytostatikabehandlingen framkom en röd tråd, vilken bildar
avsnittets huvudgrupp: Delaktighet som resurs och/eller hinder. Vidare har vi valt att
strukturera analysens innehåll i följande undergrupper: Delaktighet i mörkret och ljuset, där
mörkret står för kunskapsbrist och ljuset symboliserar kunskap, Delaktighet som börda,
Delaktighet som egenvård, Delaktighet i samförstånd. Avsnittets huvudgrupp och
undergrupper utgår från flera patientcitat men med samma innebörd.

DELAKTIGHET I MÖRKRET OCH LJUSET
Delaktighet i mörkret och ljuset visar både resurser och hinder för delaktighet och hur
patienter agerar för att skaffa sig kunskap när det behövs.
Ett exempel som visar på ”delaktighet i mörkret” som ett hinder var en patient som fått nya
och okända symtom under cytostatikabehandlingen och hade otillräcklig kunskap och
förståelse om sin situation och därför famlar i ”mörkret”. För att få kunskap och bli ”delaktig
i ljuset” kontaktade patienten en vän som också var expert och läkare inom området, för att
få förståelse över vad som händer i kroppen under cytostatikabehandling. Ett annat exempel
är en patient som inte har någon kunskap om vilka alternativ som finns för att fatta beslut
om lämplig ven för cytostatika. Därmed kunde han inte välja vilken ven som
cytostatikabehandlingen skulle ges i då han inte visste allt han behövde veta, så han låter
experten, sjuksköterskan, göra sitt jobb. Kunskapsbristen är ett hinder för delaktighet i
beslut.
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Ibland efterfrågades information och kunskap om behandling och om biverkningar, men
hinder som beskrevs av patienterna var bristen på tid, att annat prioriterades, och där en
patient uttryckte det som:
”att det var så mycket som jag ville fråga om men att tid inte gavs då det var så
mycket annat som var viktigare”.
Ett annat hinder var att patienter upplevde att sjuksköterskan ibland var överbelastad med
arbete och att de därför inte frågade eller talade för mycket med sjuksköterskan för att inte
belasta ytterligare. Dagvård på cytostatikaavdelning kan enligt en patient liknas vid ett
”löpande band på en fabrik” och ”patienten kände sig inte som en människa”. En annan
patient upplevde ett hinder då han inte visste hur behandlingsplanen såg ut, det vill säga när
han skulle komma tillbaka, hur ofta och under hur lång tid, men frågade inte sjuksköterskan
om det eftersom det var tidsbrist. En patient berättade att det var mycket han ville fråga om
men när han träffar sjuksköterskan dök det upp så mycket annat att resten glömdes, vilket
kan vara ett tecken på att vården är rutiniserad. Patienterna visar på hinder för delaktighet
då de inte bemöts utifrån den individ de är och vilka frågor de kan tänkas ha. Ytterligare ett
hinder är de avvägningar de gör, om de ska ta upp sina funderingar med sjuksköterskan eller
inte, av hänsyn till tidspress och sjuksköterskans arbetssituation.
Sammanfattningsvis visas en ovisshet som behöver förklaring för att patienten ska kunna
förstå och vara delaktig i sin situation. Det är i huvudsak tre hinder som framkommer. Det
första hindret utgörs av kunskapsbrist som också leder till ovisshet. Det andra hindret
framkommer då patienten överlämnar till experten att fatta beslut. Det tredje hindret utgörs
av att det är snabbhetens kultur som råder det vill säga att tiden är för kort och information
framförs med hast eller inte alls samt att tid för att samtala om komplexa problem inte finns.
Hindren visar att vården ibland är organisationscentrerad i stället för patientcentrerad. Dock
säger patienterna att närheten till kontaktsjuksköterskan kan ses som en brobyggare över
dessa hinder, en resurs som gör det möjligt för patientens att bli delaktig i vård och
behandling. Genom att organisera arbetet utifrån modellen med kontaktsjuksköterska
skapas kontinuitet, tid för samtal där patienten kan få kunskap och förståelse för sin nya
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situation samt få råd och stöd för att hantera situationen. Kontaktsjuksköterskan är en
resurs och den samordnande länken mellan sjukvårdens olika aktörer.

DELAKTIGHET SOM BÖRDA
Delaktighet som börda upplevs som speciellt problematiskt vid svår sjukdom. Att få besked
om livshotande sjukdom och behandling samt vad det kan innebära i form av plågsamma
bieffekter inverkar på förmågan att vara delaktig.
De vanligaste biverkningarna till följd av cytostatikabehandling är illamående, kräkning och
fatigue, extrem trötthet, dessa kan också förekomma vid strålbehandling, samt
smakförändringar. Att sjuksköterskan förebygger illamående, genom att ge patienten
läkemedel före behandling, är av största vikt men också hur patienten själv kan hantera
illamående i hemmet mellan behandlingarna. Hudskada till följd av strålbehandling är en
biverkning som också måste förebyggas genom att patienten får hudvårdsråd av
sjuksköterskan och för att minska risken att strålbehandlingen måste avbrytas. Några andra
biverkningar till följd av cytostatikabehandling är aptitlöshet och avmagring, förstoppning,
smärta och håravfall. Samtliga biverkningar utgör ett direkt fysiskt hinder i det sociala livet
och är sammantaget ett svårt problem i det dagliga livet men också för att klara av sin roll
som mamma eller pappa. I denna situation kan delaktighet upplevas som ytterligare en
börda, ett hinder i tillvaron och inte alls önskvärd. Detta kan jämföras med vad Elmberger
(2004) beskriver i sin avhandling om hur föräldrar som drabbats av cancer hade en önskan
att klarar av sitt föräldraansvar, men att det var svårt att vara en god förälder när idealet inte
stämde med verkligheten.
Patienter i studien upplevde att tankar på cytostatikabehandling ockuperade och uppfyllde
hela deras tillvaro och kom att upplevas som en börda och hinder i det dagliga livet. En
patient berättar att ”det har blivit för mycket”, det var sista cytostatikabehandlingen som
hon skulle få men det var ”tufft med strålning samtidigt” och att hon
… ”gick upp väldigt tidigt och hade rest i en timma för att komma till sjukhuset,
hade redan varit på strålning och var nu här för att få cytostatika, skulle till
patienthotellet sedan och till strålbehandling på eftermiddagen igen. Patienten
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viste att hon behövde vila sig och äta ordentligt samt dricka mycket vätska men
det hjälpte inte när hon hade sådana dagar”.
Att vara delaktig i sin egen omvårdnad var inget alternativ för denna kvinna, utan ett hinder.
En annan patient frågade ”hur har det gått med behandlingen” för hon kom ihåg att läkaren
bytt till något mildare cytostatika på grund av att hennes blodvärden var för låga och
patienten var rädd att behandlingen inte ska ha avsedd effekt på sjukdomen och vågade
därför inte vara delaktig i beslut om vård.
Männen i studien uttryckte att de inte tilläts att visa sin sårbarhet utan förväntades vara
oberoende av andra genom att själva handskas med och lösa sina problem. Sociala
förväntningar på en man inom ramen för den hegemoniska maskuliniteten är att en man ska
vara oberoende, lita på sin egen förmåga, vara stark, tuff och osårbar (Courtnay 2000) vilket
också tas upp som en barriär för att söka vård i en studie av Nobis, Sandén och Elofsson
(2007). Detta visar hur den hegemoniska maskuliniteten kan utgöra ytterligare en börda för
patienten som man när det gäller delaktighet i vård och behandling.
Sammanfattningsvis kan sägas att delaktighet oftast är eftersträvansvärt, men att den under
vissa omständigheter också kan upplevas som ytterligare en börda, ett ok. Antagandet om
att alla patienter vill vara delaktiga kan bestridas. Patienterna är ytterst sårbara och
förmågan till delaktighet är svag. Kunskap om och förståelse för den egna förmågan finns,
men kan inte utnyttjas som en resurs då bördan känns som ett oöverstigligt hinder.

DELAKTIGHET SOM EGENVÅRD
I ”Delaktighet som egenvård” framkommer delaktighet som en resurs, patienterna har god
tillit till den egna förmågan, är att aktiva, tar kontroll över situationen och är delaktiga i vård
och behandling.
Patienter som väntade på behandling, vilket kunde ta mellan tre till fyra veckor, beskrev
detta som en lång tid. Några patienter tog då egna initiativ för att skynda på processen och
ringde upp sjukhuset för att försöka få svar på varför det dröjde, vilket framgår av
nedanstående exempel där en patient berättar:
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”Jag fick besked av läkaren om att det var en tumör och att den skulle opereras
bort och jag fick efter ett tag kallelse för att opereras men jag tyckte det tog för
lång tid och då ringde jag själv avdelningen för att försöka skynda på processen,
operationen”.
Han blev opererad två veckor därefter. Patienten visar att han har goda egna resurser i form
av egenvårdsförmåga, ett aktivt förhållningssätt, förmåga att komma till tals och kunna
påverka vård och behandling.
En manlig patient som besväras av illamående och kräkningar visar hur han själv tagit
kommandot över sin situation genom att finna egenvårdsstrategier för att lindra lidandet,
vilket belyses i följande exempel:
”Sjuksköterskan frågar hur patienten mått under sista veckan och han berättar
att det gått bra, han hade bara mått illa två gånger”.
Sjuksköterskan frågar hur han brukar ta sina mediciner mot illamående och han förklarar att
det kommer väldigt fort, men så fort han kräkts mår han bättre och att han har följande
strategi för att förebygga illamående samt för att bygga upp sin kropp igen:
”Patienten förklarar att han äter mindre men oftare och att han inte lägger sig
direkt efter att han ätit, för att förebygga illamående. Han har själv tagit
kontakt med en dietist för att han började gå ner i vikt och fått rådet att dricka
näringsdryck”.
Under cytostatikabehandlingen är det viktigt att patienten håller sig frisk och inte utsätter sig
för infektioner eftersom immunförsvaret är försämrat, nedan följer ett exempel på strategier
för att klara detta:
”Patienten hade köpt handsprit på apoteket för att behandlingen gjorde
honom infektionskänslig. Därför åkte han inte spårvagn längre utan hans fru
brukade i stället köra honom till sjukhuset”.
Exemplet visar hur patienten tar egna beslut för att förhindra infektioner, och att han
troligen inte kommer att belasta vården på grund av tillstånd som förorsakats av infektioner.
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Sammanfattningsvis visar dessa patienter att de har goda resurser, god egen förmåga till
beslut och till delaktighet. Genom egna initiativ och genom att ta kontroll över sin situation
påverkar de så väl medicinsk behandling som omvårdnad för att främja hälsa och
välbefinnande, förebygga ohälsa och lindra lidande.

DELAKTIGHET I SAMFÖRSTÅND
Delaktighet i samförstånd visar att delaktighet i beslut om vård och omvårdnad skapas i en
dialog mellan patient och sjuksköterska och är ömsesidig. En förutsättning för att uppnå
delaktighet är att patienten och sjuksköterskan har en nära och god relation. Målsättning för
sjuksköterskorna i studien var att nå samförstånd med patienten under vårdförloppets
samtliga faser. Sammantaget utgör detta en resurs för patientens delaktighet i vård och
behandling.
Att få berätta för sjuksköterskan, eller andra sakkunniga personer, om sina erfarenheter, att
få råd och stöd är något som borde främja patientens delaktighet. Här är den fruktsamma
kommunikationen viktig då den baseras på en respekt för individen som människa och en
jämlike. Nedan följer ett exempel på delaktighet i samförstånd.
Sjuksköterskan kommer in till patienten för att påbörja behandlingen genom att lägga in en
venkateter för att ge cytostatika och för att höra om patienten tagit läkemedel mot
illamående:
”Patienten förklarar att han tagit medicin för att förebygga illamående och
frågar också efter sina blodvärden”.
”Sjuksköterskan förklarar att de är väldigt bra, att de stigit lite”.
”Patienten säger att det har säkert med uppehållet av cytostatika [två veckors
intervall mellan behandlingarna] och sjuksköterskan nickar bekräftande”.
I samband med att behandlingen ska påbörjas frågar sjuksköterskan patienten om han tagit
sin medicin som ska förebygga illamående. Hon berättar också att patientens blodvärde gått
upp, vilka sjunker till följd av cytostatikabehandling, men att cytostatika inte kan ges om de
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är för låga. Sjuksköterskan visar ett intresse för patienten som individ och visar på ett
bekräftande förhållningssätt genom att nicka.
Genom sjuksköterskans förhållningssätt skapas utrymme för patienten att berätta sin
historia. Att delge och berätta om sitt tillstånd, den sjukes vittnesbörd, innebär att patienten
får berätta och höra sig själv formulera sina egna upplevelser i ord vilket utgör en resurs för
patienten. Om patienten får möjlighet att berätta för vänner eller sjukvårdspersonal kan det
för patienten innebära att möta sanningen, att möta känslan av det som upplevs som
besvärligt (Frank 1995). För den som är sjuk kan berättandet vara ett sätt att lindra det
lidande som sjukdom och behandling förorsakat.
Innehållet i berättelsen är värdefullt bl.a. för att återställa sin livshistoria och för att ge
vårdaren en förståelse för vad sjukdom innebär för den som lider. Detta kan jämföras med
”the illness narratives”, samtalet så som det beskrivs av Arthur Kleinman (Kleinman 1988)
där själva berättelsen kan ha en terapeutisk betydelse.
Sammanfattningsvis visas att det finns en samverkan mellan patient och sjuksköterska där
ord ibland är onödiga eller underförstådda. Patienten får berätta som jämlike,
sjuksköterskan bekräftar patientens berättelse och ser patienten som en egen person med
individuella behov och en önskan om att vara delaktig i samverkan och inte endast i
medverkan.

AVSLUTNING
Kapitlets röda tråd är ”Delaktighet som resurs eller hinder i cancervård”. Det kan ändå
påpekas att delaktighet bör ses som en rättighet för patienten, inte som en skyldighet och
att patientens autonomi alltid ska respekteras. Däremot är sjuksköterskor och läkare
ansvariga och skyldiga enligt lag att främja patientens delaktighet i beslut om vård och
behandling (SFS 2010:659).
Den eftersträvansvärda delaktigheten som lagstiftningen avser får olika utfall beroende på
interaktionen i mötet mellan patient och vårdare. Gemensamt för beslutsfattandet som
beskrivs i de två empiriska exemplen visar att patienten behöver stöd från läkare eller
94

sjuksköterska för att kunna bli delaktig i beslut om behandling och vård. Stödet från de
professionella vårdgivarna behövs även vid de tillfällen då det gäller att avstå vård och
behandling.
Kunskap om sjukdomen, behandlingsalternativen och tid för frågor är några viktiga faktorer
som behövs för att delaktighet ska kunna utvecklas. Hälso- och sjukvård är en verksamhet
som människor känner tillit till. Patienter har tidigare tagit för givet att det är de
professionella i hälso- och sjukvården som har expertkunskapen och att det därför är de som
ska fatta lämpliga beslut i varje enskilt fall. Tilliten till hälso- och sjukvården har inte
utvecklat en ömsesidig tillit hos patienterna och närstående så att de kan fatta beslut om
vård och behandling. Kontinuitet i ett vårdförlopp där patienten möter samma läkare och
sjuksköterska skapar goda förutsättningar och goda möjligheter som kan leda till att
patientens tillit till sin förmåga att fatta beslut och bli delaktig i beslut om så väl medicinsk
behandling som omvårdnad kan öka.
Den successiva utvecklingen av delaktighet i beslut om vård och behandling, sett i ett
vårdgivarperspektiv, har drivits på av lagstiftningen. Förmågan hos vårdgivare att ta till vara
patientens delaktighet som en resurs är beroende av värderingar och attityder hos läkare
och sjuksköterskor (Socialstyrelsen 2003). Vårdmötets kontext, vårdorganisationen, utgör
många gånger barriärer för denna delaktighet.
Patientens delaktighet inom onkologisk vård har exemplifierats med utgångspunkt i två
empiriska material. De vårdmöten som beskrivits i kapitlet visar att utrymmet för patientens
delaktighet varierar. Om patientens delaktighet ska kunna bli till en resurs vid
beslutsfattande i vårdmötet är information och förståelse en förutsättning för patienten. För
att undvika att patienten förlorar kontrollen om ny information ges vid samma tillfälle som
beslut om behandling ska ske kan patienten förberedas inför vårdmötet om vad som ska
avhandlas. Dagens patienter har en ökad tillgång till informationskanaler via Internet. Hälsooch sjukvårdens hemsidor är under utveckling och kommunikationen med patienten kan
förbättras och på sikt undanröja de hinder som finns för delaktighet.
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KAPITEL 7. DELAKTIGHET I
TVÄRINSTITUTIONELLA
FLERPARTSSAMTAL
Pia Bülow
Att delta i en kommunikationsprocess är att vara delaktig i ett socialt
möte där man enskilt och kollektivt genererar en väv av sociala
förväntningar, rättigheter och skyldigheter.
(Linell & Gustavsson 1987, s. 27)

Flerpartssamtal på tvärs över olika verksamheter och myndigheter är en del av det
vardagliga arbetet inom vård, omsorg och socialt arbete som sannolikt har ökat under
senare år. Sådana möten har ofta en koppling till allt tydligare uttalade mål för samverkan
mellan välfärdssamhällets olika delar. Samtal över organisations- och myndighetsgränser
handlar i många fall om professionella 9 som samtalar om klienter/patienter. Vissa
tvärinstitutionella flerpartsamtal inkluderar emellertid den enskilda personen om vilken
samtalet kretsar. I fokus för det här kapitlet står den sistnämnda sortens flerpartssamtal, det
vill säga det som inbegriper såväl patienten/klienten/medborgaren 10 som andra parter från
olika verksamheter.
Institutionella möten över myndighets- och verksamhetsgränser innebär vanligen också ett
möte mellan olika lagutrymmen och regelsystem liksom mellan olika sätt att resonera och
agera. I praktiken betyder det att mötesdeltagarna har olika grundvalar och intentioner för
mötet och att den enskilde därmed ställs mot flera olika professionella röster och perspektiv.
Att befinna sig i skärningspunkten mellan dessa olikheter påverkar sannolikt den plats

9

Termen används för att på ett brett plan hänvisa till personer som genom sitt yrke och eller tjänst utför saker i mitt fall genomför samtal.

10

Eftersom den enskilda parten i tvärinstitutionella flerpartsmöten – precis som i många dyadiska institutionella möten – benämns olika
beroende på det institutionella sammanhanget använder jag i det här kapitlet omväxlande benämningarna patient, klient, medborgare och
icke-professionell part. Oavsett val av benämning avses alltid den individ omkring vilken samtalet kretsar och för vem samtalet har
iscensatts.
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medborgaren får eller kan ta i samtalet och hennes eller hans möjlighet till och upplevelse av
delaktighet.
Detta kapitel, liksom boken i sin helhet, bygger på grundantagandet att delaktighet är något
som görs, understöds, förhindras eller möjliggörs i mötet mellan människor. Denna syn på
delaktighet gör att studiet av institutionella samtal där bedömningar och myndighetsbeslut
förväntas ske, och där flera olika parter ingår blir extra viktigt. För att som professionell
förstå på vilket sätt delaktighet uppstår i ett tvärinstitutionellt flerpartssamtal och för att
kunna utveckla sitt eget samtalande så att ett aktivt medansvar möjliggörs behövs kunskap
om såväl delaktighet som flerpartssamtal. Den centrala frågan som kapitlet behandlar är på
vilket sätt delaktighet för den enskilde medborgaren kan förstås i den specifika kontext som
ett tvärinstitutionellt flerpartssamtal utgör.
Genom att lyfta fram en typ av professionellt samtalande som hittills inte fått så mycket
uppmärksamhet, nämligen flerpartssamtalet som mötesform, dess villkor, förutsättningar
och möjligheter bidrar kapitlet till att öka den generella kunskapen om institutionella samtal.
Som exempel utgår jag från en studie om avstämningsmötet, den arena för bedömning av
arbetsförmåga där enskilda försäkrade möter Försäkringskassan, arbetsgivare, läkare och
andra representanter från sjukvården och från myndigheter som till exempel
Arbetsförmedlingen.

KRAV PÅ SAMVERKAN
Traditionellt verkar det svenska välfärdssystemets olika delar främst komplementärt genom
att delsystemen fungerar parallellt utifrån olika lagar och regelverk. I vissa fall griper
välfärdens aktörer in i varandras uppdrag genom att ett system tar vid där ett annat upphör.
När olika delar av välfärdsstaten involveras i samma ärende uppkommer behov av
överlämning eller samordning av utredningar, bedömningar och insatser. Risken är annars
påfallande att människor hamnar mellan olika system och att icke-korresponderande
parallella processer och ett stuprörstänkande inom respektive myndighet eller organisation
motverkar kloka och hållbara lösningar för individen. För att förhindra att människor faller
”mellan stolarna” har samverkan blivit något av ett honnörsord inom svensk offentlig sektor
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under de senaste åren (Hjern 2007). Det kan handla om samverkan mellan olika professioner
inom samma organisation eller om samverkan mellan olika organisationer, verksamheter
och myndigheter.
Statsmaktens strävan mot ökad samverkan mellan det offentliga välfärdssystemets olika
delar har pågått en längre tid. Mikael Löfström (2001) konstaterar att flera statliga rapporter
och utredningar lyfte under 1990-talet fram samverkan som något eftersträvansvärt på en
rad områden. Tre olika typer av skäl angavs för detta. För det första skulle samverkan
innebära effektivare resursanvändning för inblandade myndigheter. För det andra
förväntades samverkan göra att myndigheter på ett bättre sätt skulle kunna möta behov hos
speciellt utsatta grupper som till exempel sjukskrivna. Det tredje skälet handlade om att ”öka
inflytandet för såväl medborgarna som lokala aktörer” (s. 70). Samverkan har på det sättet
en direkt koppling till delaktighet för klienten/patienten.
Vad som sägs och sker på övergripande statlig policynivå behöver inte vara samma sak som
det som händer i praktiken och det är viktigt att påpeka att samverkan genom möten vare
sig är något nytt eller något ovanligt inom välfärdssektorn. Ett stort antal flerpartssamtal
ingår som en del av utförandet av det vardagliga arbetet inom de allra flesta
välfärdsinstitutioner, utan att dessa alltid uppfattas som samverkan. Inte minst gäller detta
inom vård, omsorg och socialt arbete. Sittronder, team-träffar och behandlingskonferenser
är ett axplock av benämningar på möten där flera arbetstagare inom samma yrkesgrupp eller
med olika professionsbakgrunder diskuterar frågor av betydelse för den egna verksamheten.
Också mellan verksamheter, myndigheter och organisationer finns ett ständigt flöde av
information omkring enskilda individer. En stor del av detta sker via brev eller e-post (t.ex.
intyg och remisser) och via telefonsamtal. Flerpartsmöten där parterna träffas ”öga-motöga” sker sannolikt mer sällan. Samtidigt lyfts nödvändigheten av samverkan mellan olika
myndigheter och verksamheter fram i allt fler sammanhang. Det fokus på samverkan som
Löfström pekade på under 1990-talet har under 2000-talet fortsatt. Bara under de senaste
åren har flera statliga utredningar betonat vikten av samverkan (jfr Löfström, 2001). Det
handlar till exempel om ökad samverkan mellan skola och socialtjänst (SOU 2010:95), mellan
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen (SOU 2009:89) och mellan sjukvården och
98

socialförsäkringen (2009:49). Benny Hjern (2007) menar att det ökade behovet av
samverkan hör ihop med att människor ofta har såväl multipla som mångfasetterade behov.
Samverkan mellan organisationer, huvudmän och olika grenar av en verksamhet måste till
för att skydda enskilda människor (och frågor) från att hamna i det ingenmansland där
samordningen mellan myndigheter inte fungerar (a.a.).
För att tvinga fram en högre grad av samverkan mellan välfärdens olika aktörer har
riksdagen i vissa fall instiftat lagar och regler om en viss sorts möten med avsikt att främja
samarbete mellan olika aktörer som verkar på samma arena. Ett exempel på ett lagstiftat
möte för samverkan över organisations- och myndighetsgränserna är avstämningsmötet
som funnits sedan 1 juli 2003.
1 § Ett avstämningsmöte enligt 110 kap. 14 § 4 socialförsäkringsbalken genomförs genom att den
försäkrade tillsammans med Försäkringskassans representant träffar en eller flera aktörer för att göra
en bedömning av den försäkrades medicinska tillstånd, arbetsförmåga samt behov av och möjligheter
till rehabilitering. (Försäkringskassans författningssamling, FKFS 2010:35 11)

Avstämningsmötet är speciellt intressant att studera som exempel på ett tvärinstitutionellt
flerpartssamtal eftersom det är ett samtal om arbetsförmåga; en fråga som har moraliska
dimensioner. Det är också ett möte som Försäkringskassan kan kräva att den försäkrade
kommer till. Avstämningsmötet har således en tvetydig frivillighet där delaktighet inte alltid
uppfattas som en möjlighet, utan kanske i vissa fall mer som kontroll och tvång. Antoinette
Hetzler, som under många år har studerat det svenska välfärdssamhället menar att
avstämningsmötet förmodligen har ”ökat avståndet mellan den försäkrade och
Försäkringskassans tjänstemän” (Hetzler 2009, s. 121).

AVSTÄMNINGSMÖTET SOM ARENA
Vid ett avstämningsmöte diskuteras alltså den enskilde medborgarens, den försäkrades,
arbetsförmåga utifrån frågan huruvida han eller hon kan återgå till arbete samt vilka

11 Ovanstående paragraf fanns med samma ordalydelse tidigare i Riksförsäkringsverkets författningssamling, RFFS 2003:10. När
Socialförsäkringsbalkens infördes 1 januari 2011 upphörde lag om allmän försäkring. Samtidigt upphävdes Riksförsäkringsverkets
författningssamling och ersattes med Försäkringskassans författningssamling.
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eventuella hinder respektive förutsättningar det finns för att uppnå detta mål. Genom att
betona individens arbetsförmåga ges samtalet en moralisk aspekt och kan uppfattas som en
fråga om trovärdighet. Det finns historiskt en tydlig koppling mellan arbete och moral.
Bibeltexten ”den som inte arbetar skall heller inte äta” lever trots vår sekulariserade tid kvar
i mångas medvetande och i många sammanhang. Brutus Östling och Göran Bergström (1989)
skriver i sin efterskrift till Paul Lafarges klassiska pamflett Rätten till lättja från 1893 att
”arbete och arbetsduglighet ses både från vänster och höger som naturligt och nödvändigt
förbundna med identitetsbildning, normalitet och människovärde” (Östling & Bergström
1989, s. 4). Under det senaste decenniet har också en förskjutning ägt rum mot en alltmer
utbredd uppfattning att långtidssjukskrivning kan förklaras av överutnyttjande av
socialförsäkringen (Johnson 2010). Då denna debatt har förts via medierna har
uppfattningen fått stor spridning. Det är ytterst sannolikt att sådant påverkar många
sjukskrivnas syn på sig själva, på Försäkringskassan och på den egna rehabiliteringen, vilket i
sin tur kan påverka villkoren för och upplevelsen av delaktighet i ett avstämningsmöte.
Författningen FKFS 2010:35 förutsätter att minst tre parter deltar i ett avstämningsmöte.
Handläggare från Försäkringskassan och den försäkrade måste vara närvarande. Därutöver
ska ytterligare minst en part av betydelse för bedömningen av den försäkrades
arbetsförmåga medverka. Den tredje parten är vanligen arbetsgivaren eller en representant
från sjukvården, till exempel sjukskrivande läkare. Om den försäkrade saknar arbete
medverkar ofta handläggare från Arbetsförmedlingen. Det är vanligt förekommande att fler
än tre parter deltar, såsom både arbetsgivare och sjukvården och/eller handläggare från
Arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Varje part kan också företrädas av flera personer.
Det är Försäkringskassan som ansvarar för att sammankalla till möte, leda mötet och som
svarar för dokumentation av mötet som senare skickas till samtliga deltagare.

Studien om avstämningsmötet
Hösten 2007 inleddes en studie om avstämningsmötet (Bülow & Ekberg 2009). Syftet var att
studera avstämningsmötets kommunikativa processer och att undersöka de sjukskrivnas
upplevelse av mötet. De studerade mötena genomfördes i Östergötland innan den så kallade
rehabiliteringskedjan infördes. Projektet finansierades av Landstinget i Östergötland och
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Försäkringskassan. Vid datainsamlingen eftersträvades en variation avseende den
försäkrades ålder, kön, anställningsförhållande, sjukskrivningstid samt problem och diagnos.
Studien bygger på observationer och ljudinspelningar från nio avstämningsmöten och på
ordagranna transkriptioner från dessa samt efterintervjuer med samtliga 35 mötesdeltagare.
Analyser har visat att de försäkrade i antal ord räknat har ett relativt stort talutrymme i
avstämningsmötet (i genomsnitt 37–39 procent och med en variation mellan 20–48
procent). Samtidigt beskriver hälften av de försäkrade i efterintervjuer att de upplevde sig ha
en ganska liten roll under mötet och att de i begränsad utsträckning deltog i de beslut som
fattades, trots att mötet handlade om deras personliga situation och grad av arbetsförmåga
(Bülow & Ekberg 2009). Om fokus riktas mot vem som ställer frågor i mötet och vem eller
vilka som svarar på dessa blir bilden lite annorlunda. I en sammanställning visade det sig att i
genomsnitt 60 procent (47–72 procent) av frågorna riktades till de försäkrade (a.a.).
Handläggaren från Försäkringskassan var den som i nästan alla möten ställde flest frågor. De
försäkrade ställde ett fåtal frågor och i vissa möten inga alls. Fördelningen av vem som ställer
respektive svarar på frågor i mötet skulle kunna vara en delförklaring till den utbredda
känslan av att stå lite vid sidan av mötet. Det finns metodologiska svårigheter i att fastslå
både vad som är en fråga och till vem eller vilka den riktas till. Redogörelsen bygger därför
på vad som tydligt kan förstås som en fråga och på det analyserbara som sker i mötet som
till exempel vem som väljer att svara 12. Oavsett vissa svårigheter att entydigt bestämma vad
som är att betrakta som en fråga är det rimligt att anta att den som får besvara många frågor
men som ställer få själv kan uppleva sig som ”ställd mot väggen” och som den som ska stå till
svars för något. En sådan känsla kan upplevas som delaktighetens raka motsats.
Resultatet väcker frågor om vad delaktighet och deltagande innebär i ett avstämningsmöte
och på vilket sätt försäkrade finns med i diskussioner och beslut. Går skillnaden i upplevelse

12 I analysen ingår yttrande som grammatiskt är formulerade som en fråga – ibland genom ett litet påhäng som t.ex. ”eller hur?”, ”inte
sant?” – påståenden där intonationen indikerar en fråga samt retoriska frågor där det är oklart om frågeställaren egentligen förväntat sig
ett svar och i så fall från vem. En frågas adressat framstår ofta tydligt genom frågans art eller genom ett verbalt utpekande ”Hur ser du
Peter på saken?”. Om det är oklart till vem en fråga har riktats har den tolkning fått gälla som deltagarna själva har gjort, vilket innebär att
den som valt att svara bedömts vara frågans adressat. Obesvarade frågor med oklar adressat blir därmed svåra att bedöma.
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av egen delaktighet i ett möte att förstå vid en mer noggrann analys av interaktionen? I ett
försök att urskilja delaktighet i avstämningsmöten har jag gjort en fördjupad analys av fyra
möten från en tidigare studie, nu enligt Linell och Gustavssons (1987) begrepp initiativ och
respons, och den så kallade I-R-analysen 13. I två av dessa möten var den försäkrade en
kvinna och i två möten manliga försäkrade. En av kvinnorna och en av männen bedömde i
efterintervjun sin delaktighet som relativt god respektive mycket god. Deras procentuella
medverkan i mötet låg över medel, 44 och 48 procent av talutrymmet. I två möten beskrev
den försäkrade sin roll som tämligen liten och perifer. Deras respektive talutrymme var
också betydligt lägre, 20 och 33 procent. De båda kvinnorna var kommunalt anställda och vid
dessa avstämningsmöten deltog förutom handläggaren från Försäkringskassan och den
försäkrade även kvinnornas närmaste chef. Båda männen var arbetslösa och i dessa
avstämningsmöten deltog representanter för sjukvården och i ett möte även en handläggare
från Arbetsförmedlingen.
I-R-analysen försöker fånga dynamiken i dialoger (Linell & Gustavsson 1987), och senare
även i gruppsamtal (Linell 1990b), genom att studera sådant som dominans och koherens.
Analysmodellen innebär att respektive samtalspartners repliker kategoriseras utifrån sin
funktion i samtalet. De grundläggande kategorierna är just initiativ och respons. Enligt Linell
och Gustavsson (1987) är initiativ och responser abstrakta enheter som mer kan liknas vid
ett slags drag i ett spel. Det är således inte yttrandet i sig som analyseras som det ena eller
andra, utan vad yttrandet gör i relation till andra yttranden och därmed vilken funktion
yttrandet har i samspelet. Linell och Gustavsson menar att initiativ pekar framåt i samtalet
medan responser är bakåtpekande – ett slags motdrag i förhållande till ett initiativ som
någon annan har tagit. Ett initiativ för således samtalet vidare genom att introducera något
nytt eller genom att presentera en ny vinkling av vad som tidigare diskuterats. Responsen
knyter an till samtalspartnerns senaste replik. En analys av vem som tar initiativ, när och hur
initiativen tas och responserna sker innebär ett slags studium av dominansförhållandet
mellan två eller flera samtalsparter.

13

Analysen är i mitt fall begränsad till de försäkrades initiativ och således ingen fullständig I-R-analys av mötena i sin helhet.
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INITIATIV OCH RESPONSER I AVSTÄMNINGSMÖTEN
Det absolut vanligaste sättet för en försäkrad att på ett påtagligt och aktivt sätt delta i
samtalet var genom att svara an på det andra sagt, det vill säga genom att respondera på
någon annans initiativ. De försäkrade bidrog till samtalet genom att antingen besvara en
direkt eller indirekt ställd fråga eller genom att på uppmaning redogöra för något. Detta
skedde löpande under mötets gång och vanligen genom att handläggaren som mötesledare,
eller att någon annan mötesdeltagare, vände sig till den försäkrade som i nedanstående
exempel.
Exempel 1. Delta som inbjuden talare (kvinna, stort talutrymme) [Avst01]
01

FK

å när du belastar handen hur känns det då? ka- får du

02

besvär av det då eller?

03  dF

ja det är ju lite olika. i- ibland känner jag ju att det

04

här var för tungt. det får jag nog [ställa ner.

05

FK

[ja ja

06  dF

man ska ju liksom försöka att

07

FK

man ska för[söka

08

dF

[att träna upp det.

Att erbjudas talutrymme innebar också en möjlighet att ta ett eget initiativ – liksom att passa
på när man väl fått ordet. I ett första steg svarar den försäkrade kvinnan (dF) an på
handläggarens initiativ, det vill säga den direkta frågeställningen (rad 03). Den försäkrade
stannar dock inte vid detta, utan utvidgar sitt yttrande med ett slags förklaring (se Harnetts
kapitel i denna bok, kapitel 9, om accounts) som visar hennes strävan att bli frisk (rad 06), en
strävan som handläggaren bekräftar. Att ta egna initiativ innebar för de försäkrades del i de
flesta möten att göra utvikningar från ett svar eller redogörelse efter en invitation (som i
exempel 1 rad 06 och 08). Att då passa på att visa sin motivation för att kunna återgå till
arbetet är ett tecken på hur moraliskt laddat ett avstämningsmöte kan upplevas av den
försäkrade.
Ett annat sätt för försäkrade att ta initiativ var att inflika korrigeringar och uppbackningar av
det som någon annan just har sagt eller håller på att säga som i nedanstående exempel.
Exempel 2. Korrigering som initiativ (kvinna, litet talutrymme) [Avst02]
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01

FK

eh. å i ditt fall så är det ju viktigt att vi pratar om (.)

02

finns det några alternativ till (.) eh (.) arbete som

03

kokerska. nu har du ju redan är du redan igång i-

04

(1s.)

05

dF

mm.

06

FK

begränsade

07  dF

[arbetsuppgifter
[inte som kokerska nej.

08

FK

fast inte som=

09

dF

nej precis.

10

FK

=alltså dom (är) avgränsade va.

11

dF

mm.

Handläggaren från Försäkringskassan (FK) gör en kort resumé av läget som ett slags
inledning till mötet och betonar då att det handlar om ett arbete som kokerska och att den
försäkrade redan är tillbaka i arbete på deltid. Den försäkrade kommer då med en liten men
betydelsefull justering av sakinnehållet i handläggarens beskrivning (rad 07). Det hela kan
betecknas som ett begränsat initiativ eftersom det handlar om några få ord som inflikas i det
någon annan just sagt. Det lilla inpasset utgör dock en korrigering av handläggarens
presentation av situationen, vilket innebär att den försäkrade tar plats i samtalet. Med sin
rättelse avbryter hon den som för tillfället uppfattas ha ordet, vilket är ett tydligt initiativ
som också får betydelse för handläggarens fortsatta beskrivning av arbetsuppgifterna som
”avgränsade” (rad 10). Utifrån innebörden av begreppet delaktighet som att ta ansvar (se
kapitel 3) kan den försäkrade här sägas ta ett aktivt ansvar för samtalet som helhet genom
att visa sig aktivt lyssnande och genom att ta ansvar för att bedömningar och eventuella
beslut ska fattas på rätt faktaunderlag.
Att försäkrade bidrar genom att göra mindre utvidgningar eller genom att korrigera
sakinnehåll i andras beskrivningar var ganska vanligt. Och som exemplen ovan visar, kunde
dessa begränsade initiativ spela en viktig roll i samtalet. De försäkrade förde dock sällan in
nya ämnen eller presenterade nya perspektiv på ett aktuellt ämne. Det som syns i nästa
exempel är därmed relativt ovanligt i de studerade avstämningsmötena, nämligen att lyfta
samtalet till en annan nivå och att själv fråga efter vilka resurser Försäkringskassan kan bidra
med.
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Exempel 3. Delta genom eget initiativ (man, stort talutrymme) [Avst05]
01

FK

02
03

[dom (xx) studierna är [eller?
dF

04
05

det blir till våren 09 då du tänker dig hhh

[ja

[ja i liksom det

är det här är förberedande fram till dess.
FK

ja precis

06  dF

å det är väl där var du kommer in. å också att se vad du kan

07

hjälpa mig med det här med praktik å vad jag har för

08

möjligheter å komma in som .h om det är arbetsträning, eller

09

praktik, eller

Initiativet kommer efter att den försäkrade har berättat om kurser som han redan har läst
och om en utbildning som han skulle vilja gå. Den försäkrades initiativ på rad 06 innebär en
ny vinkling på den diskuterade planen för hans återgång till arbetsmarknaden genom att
vända det till en fråga för Försäkringskassan. Initiativet vänder också på den gängse bilden av
institutionella möten genom att det är den enskilde som här ställer krav på institutionens
representant genom att efterfråga åtgärder.
Sett till vilken typ av initiativ som de försäkrade tar i mötet så stämmer detta delvis överens
med den upplevelse av den egna rollen och av delaktigheten i eventuellt beslutsfattande
som framkom i efterintervjuerna. Bilden klarnar dock inte särskilt mycket vad gäller grunden
för upplevelse av att vara delaktig. Kanske kan delaktighet lika lite mätas i tagna initiativ som
i antalet sagda ord, eller utifrån vem som får flest frågor. För att komma vidare tar vi hjälp av
hur begreppet delaktighet kan förstås i andra sammanhang.

DELAKTIGHET I OLIKA INSTITUTIONELLA KONTEXTER
Delaktighet har framför allt diskuterats och studerats i relation till grupper som uppfattas
vara i riskzonen för att marginaliseras eller exkluderas, som till exempel människor med
funktionsnedsättning, eller som av andra skäl bedöms ha en begränsad autonomi, som
exempelvis barn. Beroende på sammanhang och grad av delaktighet tycks dock innebörden
av ordet skifta (se kapitel 3, denna bok). Anders Gustavsson (2004) menar att det sannolikt
inte går att hitta en enhetlig definition som kan gälla alla områden, sammanhang och
discipliner. Samtidigt är delaktighet – liksom samverkan – ett uttalat mål i många olika
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institutionella sammanhang. Av det skälet krävs någon form av beskrivning av hur begreppet
kan förstås i relation till en specifik kontext som avstämningsmötet, ett möte som ska ge
underlag för ett myndighetsbeslut.

Kriterier för och former av delaktighet
Inom det familje- och socialrättsliga området har Titti Mattsson (2008) undersökt barns och
ungas delaktighet i myndighetsbeslut som rör dem. Analysen utgår från Roger A. Harts
(1997) fyra kriterier för delaktighet vilka i sin tur har sin grund i FN:s barnkonvention. I
Mattssons analys innebär delaktighet att barnet har möjlighet att uttrycka sin mening, att få
information om processen och sin egen roll i den, att ha en meningsfull roll i processen samt
att deltagandet är frivilligt. Detta kan uppfattas som en relativt begränsad möjlighet till
delaktighet, vilket kan förklaras med att det handlar om processer som rör specifika frågor
som t.ex. i vilken skola ett institutionsplacerat barn ska gå och att det handlar om beslut
inom ramen för myndighetsutövning. Mattssons kriterier är intressanta för en diskussion om
avstämningsmötet just för att de är relaterade till utpekade processer och myndighetsbeslut.
Samtidigt är ovanstående kriterier relaterade till barns delaktighet, vilka som grupp
betraktat har en lägre grad av autonomi än vuxna varför också andra beskrivningar av
delaktighet kan behövas.
I en begreppsanalys av delaktighet inom handikappområdet utgår Martin Molin (2004) från
den koppling som Världshälsoorganisationen (WHO) gör mellan delaktighet och ”en individs
engagemang i livssituationer” som handlar om hennes hälsa, funktionsförmåga och
omgivningsfaktorer – en formulering som Molin hämtar i WHO:s klassifikationssystem ICF
(International Classification of Functioning, Disability and Health). Genom att fråga sig vad
som behövs för att människor ska bli engagerade mejslar Molin fram sju aspekter av
betydelse för delaktighet: aktivitet, engagemang, formell respektive informell tillhörighet,
autonomi, makt och interaktion. Med stöd av dessa aspekter karaktäriserar Molin olika
former av delaktighet som kan sägas handla om människors villkor och möjlighet att vara
delaktiga i allt som rör den egna vardagen i vid bemärkelse. Trots att avstämningsmöten är
knutna till myndighetsbeslut handlar det också här om att kunna bli aktör i frågor och
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processer som rör den egna personen och livssammanhanget – att som Molin uttrycker
saken – både vilja och ha möjlighet att delta.
Arbetsförmåga och villkor för att kunna återgå till arbete efter en längre tids sjukfrånvaro
påverkar i hög grad livssammanhanget, och Molins former för delaktighet väcker därmed en
rad frågor av särskilt intresse för den fortsatta diskussionen om delaktighet i ett
tvärinstitutionellt flerpartssamtal som avstämningsmötet. Hur kan till exempel engagemang
och aktivitet förstås som tecken på delaktighet? Kan den försäkrade vara delaktig även om
hon eller han deltar i samtalet i mycket liten utsträckning, exempelvis mätt i antal ord som
yttras? Räcker det med att känna sig känslomässigt engagerad? Vilken form och grad av
aktivitet måste till för att nå delaktighet i ett avstämningsmöte? Kan individuell delaktighet
uppnås genom andra personers aktiva medverkan?
Det som Molin kallar formell tillhörighet legitimerar delaktighet – i det här fallet medverkan i
ett bestämt möte – medan informell tillhörighet är en subjektiv upplevelse av tillhörighet. En
rimlig följdfråga är huruvida den som formellt har kallats till ett avstämningsmöte också
upplever sig ha informell tillhörighet? Det vill säga upplever de försäkrade en tillhörighet
som bygger på känslan att övriga mötesdeltagare accepterar och är intresserade av de
tankar och åsikter den enskilde kan tänkas vilja framföra och på upplevelsen att mötet berör
henne eller honom på ett sätt som innebär en vilja att göra anspråk på delaktighet. Flera av
de försäkrade i studien som helhet berättade i efterintervjuer att de framför allt hade
uppfattat mötet som ett tillfälle för övriga parter att träffas. Detta kan mycket väl förklara en
låg grad av aktivitet i ett möte om den egna arbetsförmågan.
Autonomi som delaktighetsaspekt handlar i Molins terminologi om ”rätten att välja att inte
vara delaktig i vissa situationer” (a.a. s. 72) vilket kan jämföras med Mattssons fjärde
kriterium om frivilligt deltagande. I avstämningsmötet kompliceras detta av att den enskilde
förutsätts medverka. Att som försäkrad – utan godtagbart skäl – välja att inte komma till
mötet kan leda till indragen sjuk-/rehabiliteringsersättning. Hetzler (2009) har som en följd
av detta beskrivit avstämningsmötet som ”delaktighet under hot”. Autonomi som form av
delaktighet i avstämningsmötet kan möjligen förstås som rätten att ta med sig en
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stödperson för att lättare anta en självständig roll gentemot Försäkringskassan, sjukvården
och arbetsgivare eller andra parter som kan tänkas ingå i mötet.
Det ofrivilliga i ett avstämningsmöte förstärker maktaspekten. I alla institutionella samtal
finns en dimension av makt genom den asymmetri som alltid råder mellan medborgaren och
välfärdsstatens representant, oavsett om detta råkar vara distriktsläkaren, socialsekreteraren eller handläggaren på Försäkringskassan. Aktiv medverkan i ett samtal om den
egna livssituationen innebär dock att den enskilde medborgaren kan ha visst inflytande över
till exempel de beslut som fattas.
Molins sjunde delaktighetsform, interaktion, är en hörnsten för att kunna uppnå en högre
grad av delaktighet. Att bara göra saker och ting tillgängliga innebär en minimal form av
delaktighet enligt hans resonemang.
En definition av delaktighet borde därför inte endast ta sin utgångspunkt i egenskaper hos individen
(huruvida denna är aktiv och engagerad). Detta perspektiv på delaktighet kan vi kalla för intrapersonell
delaktighet. En beskrivning av delaktighet bör också handla om vad som sker mellan individen och
omgivningen. Med omgivning avses främst de sociala aktörer som individen möter i olika
sammanhang, men i viss mån även den fysiska miljön i vilken samspel förväntas uppstå. Här kan vi tala
om interpersonell delaktighet (Molin 2004, s. 75).

För att uppnå maximal delaktighet krävs enligt Molin samspel och ömsesidighet – något som
uppnås i interaktion. Frågan om delaktighet i ett avstämningsmöte kompliceras av att det
handlar om flerpartssamtal.

FLERPARTSSAMTAL I INSTITUTIONELL KONTEXT
I beskrivningar av samtal är utgångspunkten ofta dyaden, det vill säga tvåpartssamtalet. Den
konstellationen utgör så att säga prototypen för hur vi tänker oss samtal. Särskilt gäller det
redogörelser för institutionella samtal och för metodböcker om professionellt samtalande.
Det innebär att vi föreställer oss en talare och en lyssnare vilka växelvis byter roll med
varandra. Dyaden tycks stå som grund även för förståelsen av triader (trepartssamtal) och
flerpartssamtal, vilket sannolikt innebär att vi generellt har sämre förståelse av
flerpartssamtalets villkor och många gånger gör tolkningar av ett sådant utifrån kunskap och
erfarenhet av dialogen. Den tidiga forskningen om institutionella samtal utgick framför allt
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från patient-läkarsamtal och därmed mötet mellan två parter (se t.ex. Mishler 1984). I
studier av vardagligt samtalande är det däremot vanligare med flerpartssamtal för att
undersöka t.ex. samspel i familjer (se t.ex. Blum-Kulka 1997, Norrick 1998). Under senare år
har emellertid forskningen intresserat sig också för institutionella flerpartssamtal som till
exempel familjesamtal och familjeterapi (Aronsson 1999) samt samarbetssamtal (Hydén &
Hydén 2002).
En teoretiker som tidigt intresserade sig för skillnader i interaktionen beroende av antalet
deltagande personer var Georg Simmel (Simmel 1902, Wolff 1950). Utan att använda termer
som dyad och triad diskuterade han dessa former av gemenskaper, och vilken betydelse det
numerära antalet i en grupp kan ha för interaktionen. Även mikrosociologen Erving Goffman
har i sina klassiska studier av interaktion fokuserat på samspel där flera personer ingår (se
t.ex. Drew & Wootton 1988, Goffman 1967). Goffman myntade bland annat begreppet
focused interaction, vilket kan översättas med fokuserad samvaro, det vill säga ett
sammanhang där ett antal människor ingår och där var och en uppfattar varandra som
deltagare i detta sammanhang. Det kan vara en kortare pratstund över bordsgränserna i en
restaurang där två middagssällskap av en tillfällighet bildar en gemensam grupp eller ett
formellt sammankallat möte som exempelvis avstämningsmötet.

Flerpartssamtalets speciella premisser och potential
Personer som ingår i en fokuserad samvaro kan tilldelas och anta olika deltagarstatus
(Goffman 1981). Det betyder att varje deltagare står i en speciell relation till varje enskilt
yttrande – genom att vara den som uttalar yttrandet, den som pekas ut som mottagare av
det sagda eller någon som bara råkar höra det som sägs. På ett grundläggande plan särskiljer
Goffman ratificerade, det vill säga legitima, och icke ratificerade deltagare. Bland de
ratificerade deltagarna, som i sammanhanget har vad Molin (2004) kallar ”formell
tillhörighet”, finns två huvudtyper av deltagarstatus – talare och lyssnare. Den senare kan
vara av typen adresserad lyssnare eller icke adresserad lyssnare. I vardagligt tal handlar det
senare om att den som talaren vänder sig mot, verbalt och ickeverbalt. Dessa
deltagarpositioner innebär olika ansvar och rättigheter. En adresserad lyssnare har såväl rätt
som skyldighet att svara an på det som sägs. Detta gäller särskilt för frågor, men även annars
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tycks ett större ansvar tilldelas den som utses som, och/eller uppfattar sig själv vara
adresserad lyssnare. Åtminstone förväntas en viss grad av aktivt lyssnande genom till
exempel blickkontakt, nickningar, några följsamma mm-ande etc. En icke-adresserad
lyssnare kan välja att ge respons men har i viss mån både mindre rätt och skyldighet att göra
så.
Så snart ett samtal inbegriper fler än två personer uppstår med automatik möjligheten till
flera positioner. Flerpartssamtalets villkor och förutsättningar skiljer sig därmed väsentligen
från tvåpartssamtalet (Linell 1990b). En tredje person kan ingå i samtalet som en fristående
part eller välja att ingå en allians med någon av de övriga. Redan en utökning till tre
deltagare innebär att yttranden måste riktas. I avstämningsmötena märktes detta genom att
man använde namn eller pronomen som ”du”, exempelvis: ”FK: mm och vad säger du om
prognosen Eskil?”.

Allianser i avstämningsmöten
Ökar antalet samtalsdeltagare till fyra eller fler tenderar gruppen att åtminstone periodvis
sönderfalla i mindre grupperingar omkring olika samtalsämnen (Linell 1990b). Subgrupper
bildas också när motstridiga uppfattningar tydliggörs i ett gruppsamtal genom att människor
sluter upp och bildar team som håller ihop mot andra deltagare (Kangashurju 1996).
I såväl tre- som flerpartskonstellationer förekom olika allianser i avstämningsmöten. De
vanligaste allianserna var mellan sjukvården och den försäkrade som gemensamt under en
viss episod kunde bilda ”enad front” mot Försäkringskassan. En sådan allians uppstod direkt
efter det initiativ som visades i föregående exempel. I exempel 4 nedan börjar den
försäkrades initiativ på rad 06 som riktas mot handläggaren på Försäkringskassan med ett
utpekande ”du”.
Exempel 4. I allians med sjukvården I [Avst05]
06  dF

å det är väl där var du kommer in. å också att se vad du kan

07

hjälpa mig med det här med praktik å vad jag har för

08

möjligheter å komma in som .h om det är arbetsträning, eller

09

praktik, eller

10

FK

mm

11

AT

mm
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12

dF

13

(1s.)

14

AT

15

vad man kallar det här.

det är ju väldigt bra kan jag tycka också att faktiskt få
komma in å prova å testa på. [parallellt med studierna=

16

FK

[mm

17

AT

=eftersom det här är ett helt nytt område. .h och då kan man

18

titta på vad som har varit svårigheterna för dig så är det

19

mest stilla[stående, å gåen[de, å det här.

20

Sjg

[just

21

dF

[ja.

22

AT

.hh å det är det vi har pratat om det här att (.) gå på det

23

sätt du gör där. det är ju lite annorlunda.

24

[då då kan du gå på ett annat sätt.

25

dF

[precis

Det är uppenbart att den försäkrade med sitt riktade initiativ förväntar sig något slags
respons från handläggaren. Intressant i sammanhanget är att det inte är denna som svarar
trots den tydliga paus som uppstår. I stället är det arbetsterapeuten (At) som träder in och
förstärker och legitimerar det initiativ som den försäkrade nyss tagit. Genom detta tydliggörs
en allians mellan den försäkrade och sjukvården.
I alliansen ingår arbetsterapeuten som ger sitt uttryckliga stöd för den plan den försäkrade
börjar skissera, sjukgymnasten (Sjg) som backar upp sin kollega, och den försäkrade själv
som i det här läget kan nöja sig med att säga ”ja” och ”precis”. Handläggaren lyssnar aktivt
och markerar detta med mera stillsamma ”mm-anden”. Samtalet fortsätter enligt samma
mönster och 25 turer senare, efter att arbetsterapeuten upprepat sin tes om fördelen att få
prova andra arbetsuppgifter, växlar hon smidigt över till den försäkrade som nu är ytterligare
stärkt av alliansen.
Exempel 5. I allians med sjukvården II [Avst05]
54

At

men bra ändå att få testa på tror jag.

55

dF

ja

56

Fk

ja

57

At

mm

58

1s.

59

df

60

(1s.)

å det liksom det tar (jag) å om man säger jag inte skulle få
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61

dF

62

skulle kunna få plats där. praktiskt. så har jag eh alltså
inom xxxxx har ja- jag är också kanske [(xxx) också.

63

Fk

[jaha

64

At

[mm

65

df

.hh det finns jag har ju- från och med sen efter det mötet här

66

så kommer jag eh det var nåt sätt det var (.) å man skulle

67

(xx) alltså skicka iväg. för jag pratade med dom (1s.) redan

68

förra året. (1s.) om en praktikplats. att dom-

69

Fk

mm

Fk

.hh eh å om vi pratar lite (.) regelverk då.

/…/
83

Försäkringskassans handläggare fortsätter att inta en aktivt lyssnande position, medan den
försäkrade utvecklar sin önskan om en praktikplats. Först i tur 85 tar handläggaren en aktiv
talarroll och ger ett myndighetsperspektiv på framtidsplaneringen.
Den aktiva roll som den försäkrade har i mötet bygger åtminstone delvis på alliansen med
sjukvårdens representanter, ”på vilkas axlar” den försäkrade står både stadigt och högt. En
intressant poäng i sammanhanget är att hela den ganska långa episoden som återgetts i
exempel 4 och 5 har sin startpunkt i en öppen fråga från handläggaren som tar ett djupt
andetag och säger: ”.hh vad behövs för å komma tillbaka på ett jobb nu då?”.
I möten där arbetsgivaren fanns med var det vanligt att allianser uppstod när framför allt
den försäkrade/arbetstagaren backade upp sin chef i en strävan att visa det omöjliga i att
komma tillbaka tidigare i arbete, hitta anpassade uppgifter eller bara beskriva arbetets art.
De agerade då en gemensam motpart visavi Försäkringskassan. På motsvarande sätt
backade emellanåt arbetsgivaren upp den anställde i utsatta lägen. Ett exempel på det
uppstod i ett möte när diskussionen om återgång till arbetet genom anpassning av
arbetsuppgifterna nått vägs ände och samtalet verkade på väg att avslutas. Under mötets
gång hade handläggaren på olika sätt markerat att läkarintyget sannolikt inte skulle räcka för
att hävda arbetsoförmåga. Den försäkrade beskriver då den förbättring som trots allt har
skett och får stöd av sin chef i ett fördröjande av eventuella beslut.
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Exempel 6. Den försäkrade och arbetsgivaren i allians [Avst02]
01

dF

02

för om jag jämför mig med hur jag var i (.) juli, (.)
augusti.

03

Fk

mm.

04

dF

då var jag (.) mycket sämre.

05

Fk

mm.

06

dF

både rygg å å då kunde jag liksom inte (.) nånting med

07

armarna.

08

Ag

mm.

09

dF

så att det har ju ändå blivit (.) bättre. Fast det har

10
11

tagit lång tid då.
Fk

12  Ag
13

mm.
å det kanske är så [att du blir bättre. Att de-

dF

14  Ag
15

dF

16

Fk

17  Ag
18

dF

19

Fk

20

dF

[jaa.
att man- (.) att man får låta det [ta lite tid.
[ja, ja
mm.
man kanske be[höver jobba[så sa han om ryggen, [han sa
[ja.
du måste ge det [tid [sa han å lik[som att du,

21  Ag
22

dF

[mm

[mm

[mm

.h du rör på dig hela tiden. Så därför så jag menar också

23

att det ju kanske (är) bättre att- (.) att man är igång

24

lite.

Den försäkrade presenterar sin tanke med viss försiktighet vilket både talhastighet,
röststyrka och – vilket syns i transkriptionen – genom relativt täta korta pauser.
Handläggaren markerar sitt lyssnande med ett mm-ande vid hörbara ”punkter” och
pauseringar men utan några uppbackningar av mer värderande slag. Arbetsgivaren (Ag)
fyller på med visst hopp om ytterligare förbättring och allierar sig med sin anställda om att
låta det ta lite tid (rad 12, 14 och 17).
Stödet från chefen förstärks när den försäkrade introducerar en virtuell deltagare
(Adelswärd 2003), nämligen den behandlande läkaren. Att på det här sättet ge röst åt icke
närvarande personer förkom i princip alla avstämningsmöten. Oftast handlade det om
medicinsk personal som främst fick röst genom den försäkrade och så kallat rapporterat tal
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(Buttny 1997, Ravotas & Berkenkotter 1998). Det rapporterade talet kan vara av olika slag:
direkt som i ”han sa ’du måste ge det mer tid’ eller indirekt som till exempel ”gör det väldigt
ont ska jag sluta säger sjukgymnasten”. Till rapporterat tal räknas också ibland ett mer
självständigt beskrivande av vad någon annan har uttryckt, ”rörligheten tycker väl jag är
ganska bra å det tycker ju arbetsterapeuten också”. Det rapporterade talet kan fylla många
olika funktioner och räknas som en resurs i samtal. I ovanstående exempel liksom i många
fall i avstämningsmöten ger läkarens röst, genom rapporterat tal, tyngd och legitimitet åt
den försäkrades redogörelse. Arbetsgivaren backar upp den rapporterade läkarrösten (rad
21) vilket gör att alliansen utökas till en tre röster stark koalition.

”På läktarplats”: om positioneringar i avstämningsmöten
Vilken position enskilda deltagare tar eller blir tilldelade är något som hela tiden bestäms i
samspelet. I en grupp med många deltagare uppstår oftare konkurrens om talutrymmet och
det kan upplevas svårt att komma till tals. Samtidigt blir det lättare att välja lyssnarrollen,
utan större krav på aktivt deltagande, vilket kan vara befriande för den som vill inta en mer
tillbakadragen position. Känslan av och möjlighet till delaktighet påverkas därför i hög grad
av gruppens storlek och interna samspel.
Samtidigt menar Linell (1990b) att det finns en ”naturlig tendens” att sträva efter en
dialogisk kontakt också i sammanhang där flera personer deltar. En sådan tendens märks
genom att gruppsamtal av och till sammanfaller i en eller flera dyader, och där eventuella
övriga deltagare övergår till rollen som ratificerade lyssnare Goffman 1981). För känslan av
delaktighet har detta betydelse genom att den eller de som inte upplever sig som direkta
adressater riskerar att förpassas till ett slags åskådare till ett samtal mellan två andra. Om en
av deltagarna är ämnet för samtalet, vilket oftast är fallet i ett tvärinstitutionellt
flerpartssamtal, finns det en uppenbar risk, om man hamnar i en åskådarposition, för
känslan av att förvandlas till ett objekt, ett ärende eller ett fall.
I avstämningsmötet där Arbetsförmedlingen medverkade uppkom en situation där den
försäkrade på ett tydligt sätt hamnade på ”läktarplats”. Episoden inleds med att
handläggaren från Försäkringskassan frågar den försäkrade om hans tankar om möjligheten
att komma tillbaka som arbetssökande. Den försäkrade svarar att målet självklart är att ”bli
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bättre”, men undviker att direkt prata om arbete. Handläggaren vänder sig därefter till
Arbetsförmedlingens representant och frågar om en arbetsinriktad utredning via
Arbetsförmedlingen

som

Försäkringskassan

antar

är

på

gång.

Kvinnan

från

Arbetsförmedlingen förnekar att någon sådan är planerad i dagsläget. Det hela utvecklas till
ett resonemang om olika aktörers ansvar för rehabilitering, i vilket den försäkrade inte är
aktivt delaktig.
Exempel 7. På läktarplats I (man, litet talutrymme) [Avst04]
01

Fk

02

Af

nej okej. då var det jag som missuppfattade [(xxx)
[det är en

03

arbetssocial utredning eventuell komplettering med en

04

aktivitetsbaserad kartläggning.

05

Fk

06
07

ja okej. å för att göra det så krävs det att [dF:s namn]
är bättre i sin funktion eller?

Af

08

.hh ja det krävs ju till å börja med att han inte är
sjukskriven utan att han är arbetssökande.

09

Fk

okej.

10

Af

fast vi går inte in å gör nån utredning ifall det är mer

11

.h är en medicinsk rehabilitering han behöver.

12

Fk

nej.

13

Af

då startar vi inte upp nånting.

14

Fk

nej okej.

Såväl informella som formella flerpartssamtal kan övergå till dyader, vilket märks i exemplet
ovan där såväl den försäkrade som läkaren förhåller sig helt tysta. De utgör i stället ett slags
publik till dialogen mellan arbetsförmedlingen (Af) och Försäkringskassan. Som oadresserad
samtalsdeltagare är det ett möjligt val av position. Utifrån ett delaktighetsperspektiv finns
det emellertid en rad saker som sannolikt försvårar eller omöjliggör den försäkrades aktiva
medverkan i det här samtalsavsnittet. För det första förs samtalet på en administrativ nivå
och med ord som hör hemma i olika regelverk. För det andra handlar episoden om hur han
som ”klient” kategoriseras enligt olika aktörer och myndigheter och konsekvenser av detta.
För det tredje omtalas den försäkrade i tredje person, vilket ytterligare markerar hans
utanförskap och icke-delaktighet i just den här frågan.
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Är avstämningsmöten ”äkta” gruppsamtal?
Att flerpartssamtal som beskrivits ovan kan övergå till dyader aktualiserar frågan huruvida
de kan förstås som gruppsamtal (jfr Linell 1990b). Enligt Linell är vissa institutionella
flerpartssamtal inte att betrakta som äkta gruppsamtal. Trots att flera personer deltar kan
samtalet mer likna ett ”vanligt” institutionellt tvåpartssamtal (se kapitel 2). Som exempel
nämns samtal där grupper av individer betraktas som ett kollektiv och därmed uppfattas
som en gemensam part. Samtalet tenderar då att organiseras dyadiskt trots att det
inbegriper fler än två personer. Det kan exempelvis handla om den kanske vanligaste formen
av institutionella flerpartssamtal där en anhörig närvarar vid mötet. Denna är särskilt vanlig i
institutionella möten med barn, äldre och funktionshindrade, det vill säga grupper av
människor som av olika skäl kan ha behov av något slags assistans som till exempel någon
som för deras talan, hör lite bättre, tolkar och på andra sätt bistår vid samtalet (se t.ex.
Adelswärd & Nilholm 2000).
Andra gånger ingår det institutionella flerpartssamtalet i institutionella strukturer som bidrar
till ett dyadiskt organiserat samtal trots flera olika parter. Avstämningsmötet kan räknas som
ett sådant eftersom regelverket som föreskriver att Försäkringskassan har till uppgift att
kalla och genomföra dessa möten medverkar till att en dyadisk struktur tenderar att
uppkomma.
Strukturer kan alltså både handla om ett slags administrativ nivå där samtalet utformas på
ett visst sätt utifrån exempelvis regelverk och om strukturer som bygger på hur samtalet
organiseras. I likhet med andra institutionella samtal är institutionella flerpartsamtal
uppgiftsstyrda. Beroende på syftet kan sättet att leda mötet variera och därmed deltagarnas
möjlighet att vara delaktiga. I vissa typer av möten handlar det som professionell främst om
att få till stånd en dialog mellan övriga deltagare för att dessa genom detta själva ska lösa
problemet. Det gäller exempelvis för familjerådgivningssamtal, samarbetssamtal liksom i
familjeterapisession som alla kräver minst triaden som utgångspunkt. Uppgiften blir då att
orkestrera mötesdeltagarna (Aronsson 1999), det vill säga att fungera som tolk, medlare och
moderator för att få samspelet mellan övriga samtalsdeltagare att flyta så smidigt som
möjligt för att målet med mötet ska kunna uppnås.
116

För vissa syften kan det vara mer funktionellt att som samtalsledare upprätta en dialog med
en i taget bland övriga deltagare. I sådana fall uppstår inte ett äkta gruppsamtal. Snarare
bildas flera dialoger som följer på varandra. Detta är vad som periodvis händer i ett
avstämningsmöte. Samtalet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som återgavs
i ovanstående exempel fortsätter i samma anda ytterligare ett antal turer och bryts först när
handläggaren från Försäkringskassan vänd till läkaren frågar om tidsaspekten för
rehabiliteringen (exempel 8).
Exempel 8. På läktarplats II [Avst04]

35

Af

utan det måste finnas .h man måste ju stå till

36

arbetsmarknadens förfogande först. (.) å det gör man

37

ju inte när man är sjukskriven.

38

Fk

ºnä näº

39

Af

mm.

40

2s.

((Fk skriver i sina papper))

41

Fk

mm.

42

3s.

43

Fk

hur länge tror du [läkarens förnamn] att man ska (.) vänta?

44

Läk

ja det är ju- allstå det här med al- s- sjukskrivning är ju

45

lite relaterat till alltså om vi tar förut. vi har ju haft

46

såna här möten förr med [dF:s förnamn] .h men då var det ju

47

på [arbetsmarknadsåtgärd] här då.

48

dF

mm.

49

Läk

.h å då även om du då var arbetssökande har vi relaterat

50
51

mycket till vad du har gjort där. ((skrattar till lite))
dF

ja.

På ett plan illustrerar exempel 7 och 8 ett i långa stycken dyadiskt organiserat institutionellt
flerpartsamtal. I så gott som samtliga nio avstämningsmöten är handläggaren från
Försäkringskassan den som leder samtalet och som intar en ordföranderoll (Bülow & Ekberg
2009). I rollen ingår att både följa den agenda som målsättningen för mötet anger och att
låta var och en komma till tals genom att fördela ordet och ställa frågor. På det sättet
inbjöds den försäkrade alltid tidigt i mötet att berätta om sitt hälsotillstånd, om sina
kontakter med sjukvården etc. Arbetsgivaren fick frågor om möjligheter till anpassning av
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arbetsplats och arbetsuppgifter, och sjukvårdspersonal fick uttala sig om utredningar,
bedömningar och prognoser som i exempel 8 ovan.
Betraktat utifrån en delaktighets praktik, och vilka möjligheter som finns för försäkrade att
vara delaktiga i avstämningsmöten om arbetsförmåga, är exempel 7 och 8 beskrivningar av
exkluderande och inkluderande samtalsstrategier. I motsats till den exkluderande
objektifieringen av den försäkrade praktiserar läkaren en inkluderande modell. Efter en lång
episod där varken läkare eller försäkrad ingår som aktiva samtalsdeltagare bjuds läkaren in
utifrån sin expertkunskap (rad 43). Användningen av ”vi” innebär inget tydligt inkluderande
av den försäkrade, men utesluter inte den möjligheten och inbjuder till en sådan tolkning. På
samma sätt är hänvisningen till tidigare möten, och visad kännedom om den försäkrades
historia, ett sätt att innesluta både honom och alla andra som känner sig tillhöra gruppen
från tidigare möten. Slutligen använder läkaren den försäkrades förnamn och ett ”du” som
otvetydigt riktas mot patienten. Känslan av att vara inkluderad märks också på den
försäkrades bekräftande ”mm” i motsats till tystnaden tidigare.

DET TVÄRINSTITUTIONELLA FLERPARTSSAMTALETS VILLKOR, RAMAR OCH
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELAKTIGHET
Det här kapitlet har specifikt lyft fram tvärinstitutionella möten som inkluderar den
medborgare samtalet handlar om. På ett plan betyder det att patienten/klienten befinner sig
i minoritet i förhållande till övriga som alla medverkar utifrån sin yrkes- och/eller
myndighetsroll. Alla övriga representerar dock vanligtvis en enskild huvudman, myndighet
eller verksamhet och uppfattar sig av det skälet troligen inte som en grupp ”professionella”,
utan som solitära representanter för sin organisation. Avstämningsmötet har fått tjäna som
exempel, men det finns andra typer av möten och samtal för vilka det råder snarlika villkor.
Som exempel kan nämnas vårdplaneringsmöten när en äldre person ska lämna
sjukhusvården för att återvända hem, och överlämningsmöten i samband med att personer
utförsäkras från socialförsäkringen för att i stället skrivas in på Arbetsförmedlingen.
Verksamhetsrepresentanterna i ett avstämningsmöte arbetar utifrån olika lagar och
förordningar, som till exempel hälso- och sjukvårdslagen, socialförsäkringslagen och
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arbetsmiljölagen. De utgår därmed från olika regelverk och kommer till mötet med delvis
skilda agendor och med sina respektive domänanspråk. Genom att flera olika institutionella
perspektiv finns representerade i mötet blir dessa samtal mångröstade (Bülow 2009) jämfört
med de två röster som Mishler (1984) identifierar i patient-läkarsamtal (se kapitel 2, denna
bok). Relationen till medborgaren skiljer sig mellan aktörerna, vilket bland annat markeras
genom olika sätt att prata om mötets huvudperson som patient, försäkrad, anställd,
arbetssökande etc.
Som jag på olika sätt har påpekat tidigare liknar avstämningsmötet andra typer av
institutionella samtal. Det är uppgiftsstyrt och det råder skilda villkor för deltagandet. Ett
påtagligt exempel på det senare är att den försäkrade kan nekas fortsatt sjukpenning om
han eller hon utan godtagbart skäl inte medverkar i ett avstämningsmöte som
Försäkringskassan har kallat till. Det finns också ofta en väsentlig skillnad mellan parternas
erfarenheter

av

liknande

möten.

För

handläggare

från

Försäkringskassan

är

avstämningsmötet en del av vardagsrutinen medan mötet för den försäkrade kan vara det
första och enda i sitt slag. För övriga parter såsom arbetsgivare, läkare och annan
sjukvårdspersonal, socialtjänsten, arbetsförmedlingen och företagshälsovården är det
sannolikt att det finns viss tidigare erfarenhet även om den många gånger är begränsad till
något enstaka möte. Detta pekar på det kanske allra mest speciella med avstämningsmötet,
nämligen att det utgör ett möte mellan livsvärlden och flera professionella världsbilder
(Seing, Ståhl, Nordenfelt, Bülow & Ekberg 2011).

Delaktighets elementära former: exemplet avstämningsmötet
Vad blir då kontentan? Vad innebär delaktighet för medborgaren i ett tvärinstitutionellt
flerpartssamtal i allmänhet och i ett avstämningsmöte i synnerhet? Hur kan de medverkande
professionella, primärt den som kallar till och leder mötet, verka för att medborgaren blir
delaktig? Och vilka hinder finns?
Att vilja och kunna bli en aktör kan tyckas vara det självklara svaret på frågan hur delaktighet
uppnås. Men är det så enkelt? Ett avstämningsmöte har flera inbyggda svårigheter men
också potentialer. På sätt och vis har Molins (2004) avslutande aspekt för delaktighet –
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interaktion – blivit en naturlig utgångspunkt för att undersöka hur delaktighet kan realiseras
eller förhindras i praktiken.
Utifrån analysen av fyra avstämningsmöten tycks det som om delaktighet i en praktisk
samtalskontext har tre grundläggande former. Den första blir lätt synlig genom analys av
talutrymme och av initiativtagande utifrån I-R-analysen. Det handlar om delaktighet av egen
kraft och där den enskilda medborgaren ofta själva uppfattar sig som aktör i mötet.
Den andra sortens praktiska delaktighet som märks i de studerande avstämningsmötena, är
delaktighet som skapas tillsammans med andra. Det handlar framför allt om aktiv
uppbackning genom allianser med någon eller några parter.
Den tredje formen av delaktighet i en samtalspraktik är delaktighet genom andra. Det tycks
som om även försäkrade med litet talutrymme och en egen upplevelse av ringa delaktighet
ändå får och skapar sig ett visst handlingsutrymme. Det är dock inte genom speciellt mycket
eget prat, utan genom hur andra pratar för dem och hur de i viss mån lyckas föra sin talan
genom att ge röst åt frånvarande personer som på det sättet får agera som allierade.

Delaktighet, samverkan och myndighetsutövning – ett omöjligt uppdrag?
Genom analyser från avstämningsmöten har jag visat hur delaktighet i faktiska möten både
kan skapas och undertryckas. Det skulle kunna tyda på att vi genom ökad kunskap om
flerpartssamtal, och med ett metodstöd byggt på kommunikativa principer på ett relativt
enkelt sätt borde kunna stärka människors möjlighet att vara delaktiga i sin egen
rehabilitering. De tre delarna som verkar styrande för ett avstämningsmöte – delaktighet,
samverkan och myndighetsutövning – kan emellertid vara problematiska att kombinera.
Utöver dessa tillkommer en ekonomisk dimension. Situationer med olika målkonflikter
uppstår mellan två, tre eller samtliga aspekter.
Delaktighet framstår som ett mål genom skrivningar som ”den försäkrade tillsammans med
Försäkringskassan” (FKFS 2010:35). Ungefär samma ordalydelse finns även i metodstödet för
avstämningsmöten (Vägledning 2004:2 version 17). Mot detta kan det myndighetsutövande
syftet ställas där avsikten med ett avstämningsmöte beskrivs som ett tillfälle ”att göra en
bedömning av den försäkrades tillstånd och arbetsförmåga”. Ett underliggande hot om
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indragen sjukpenning för den som inte hörsammar Försäkringskassans kallelse är ett annat
exempel där myndigheten talar sitt tydliga språk. Ett tredje tecken på myndighetsutövning i
metodstödet finns i beskrivningen av förberedelserna av mötet. Här betonas vikten av att
som handläggare i förväg försäkra sig om att den enskilde förstår vilka uppgifter som måste
inhämtas, och att detta görs för att kunna avgöra fortsatt rätt till sjukpenning. Det
motsägelsefulla syftet kan förstås innebära att ökad kunskap hos den försäkrade leder till att
denna uppfattar mötet än mer hotfullt och problematiskt. Hur mycket vågar jag berätta?
Att ta plats i ett samtal om arbetsåtergång och rehabilitering innebär samtidigt att ta ansvar
för vilket resultat mötet får. Molin menar att delaktighet alltid inbegriper ett visst mått av
ansvar och kanske till och med är en förutsättning för makt, även om delaktighet ingalunda
är en garanti för att kunna utöva inflytande.
Att i samma möte, och för samma person, både värdera och bedöma och samtidigt stödja
och uppmuntra kan verka som en motsättning. Eller åtminstone som en extra utmaning. Sett
i den försäkrades perspektiv betyder det att delaktigheten snarast handlar om, att som
Mattssons kriterier anger, rätten att få berätta sin version och att få en meningsfull roll i
diskussionen och de beslut som fattas. För att få möjlighet till detta behövs kunskap om
mötets syfte och struktur, om vilka regler som finns omkring arbetsrehabilitering, och vilka
resurser som är tillgängliga.
I regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan nämns även ekonomiska aspekter
”frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå.”
Samtidigt ankommer det på Försäkringskassan att ”verka för en väl fungerande
sjukskrivningsprocess som präglas av tidiga och aktiva åtgärder så att fler personer återfår
arbetsförmågan och ges förutsättningar att återgå i arbete”. På motsvarande sätt styrs andra
aktörer av sin respektive verksamhets krav på lönsamhet alternativt lägre kostnader. Att
främja samverkan när detta innebär ökade kostnader för den egna verksamhet utgör ett
annat problem som många gånger måste lösas under mötet.
Att vara en aktör behöver, som analysen visar, inte betyda att det är den enskilde
medborgaren som själv för sin talan i alla lägen. Genom den dynamik som kan utvecklas i ett
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flerpartssamtal kan delaktighet skapas på flera sätt än genom en självständigt aktiv individ,
nämligen genom allianser mellan parter och genom känslan av uppbackning.
För att den försäkrade i ett avstämningsmöte ska kunna bli en aktör i verklig mening krävs
dock framför allt kunskap – om mötets syfte, struktur och eventuell rollfördelning mellan
parterna, och kanske i ännu högre grad tydlig information om vilka möjlighet och hinder som
regelverket innebär, vad mötet kan leda fram till samt vilken roll man som medborgare kan
ta. Med tanke på att ett avstämningsmöte också ska ge underlag för myndighetsbeslut, finns
det alltid en gräns för den enskildes delaktighet likaväl som en dubbelhet. Det handlar både
om möjlighet till inflytande och om kontroll från myndighetens sida. Sammanfattningsvis kan
några särskilt viktiga strategier för främjandet av delaktighet i ett tvärinstitutionellt
flerpartssamtal nämnas: att bjudas in tidigt, att få och vilja ta plats i hela mötet samt att få
information som ger möjlighet till att agera och ta ansvar.

Tveeggad samverkan
På samhällsnivå är det relevant att diskutera det tvärinstitutionella flerpartssamtalet som
arbetssätt för att uppnå den samverkan som på olika sätt efterfrågas i dagens samhälle (se
t.ex. SOU 2009:49). I 2011 års regleringsbrev för Försäkringskassan betonas särskilt
samverkan med Arbetsförmedlingen. Utökad och förbättrad samverkan mellan myndigheter
och välfärdsverksamheter handlar både om att minska risken för att individer ”faller mellan
stolarna” och om att effektivisera välfärdssystemet för att på det sättet minska ett eventuellt
resursslöseri på grund av dubbelarbete genom stuprörstänkande (Hjern 2007).
På organisationsnivå är det dock inte alldeles säkert att en välfungerande samverkan mellan
olika myndigheter i alla lägen gynnar medborgaren och leder till ökad delaktighet i olika
processer. I studien om avstämningsmöten förekom allianser främst mellan försäkrad och en
annan part och då oftast med sjukvården eller arbetsgivarparten (Bülow & Ekberg 2009). Det
finns en uppenbar risk för att alltför väl utvecklade och intrimmade samverkansformer
mellan professionella från olika verksamheter och myndigheter försätter den försäkrade i en
mer utsatt position än idag och därmed minskad i stället för ökad delaktighet. För att
motverka en sådan utveckling krävs en ökad medvetenhet om tvärinstitutionella
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flerpartsmöten också som mötesform och som social interaktion samt om delaktighet som
interaktionellt skapad.
Samtidigt finns det studier om samverkan mellan huvudmän och myndigheter som pekar på
att det för myndigheter i minst lika hög grad handlar om att markera gränser, som att verka
gränsöverbryggande (Löfström 2001). Trots rop på samverkan upprätthålls gränser mellan
olika organisationer genom skilda regelverk, vilka både skapar normer för hur saker och ting
ska göras och bidrar till en yrkesidentitet. För den enskilda medborgare för vem samtalet och
eventuella beslut gäller, är det snarare möjligheten till delaktighet än samverkan som blir
avgörande. Om övriga parter främst antar ett gränsdragande perspektiv till mötet och det
som ska avhandlas blir det svårt för den enskilda medborgaren att uppnå delaktighet. Det
handlar som vanligt om att hitta en balans mellan å ena och å andra sidan.
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KAPITEL 8. DELAKTIGHET I
ÄLDREOMSORGENS SPRÅKLIGA MÖTEN
Ulla Hellström Muhli
God dag och välkommen! Du har kommit till Lovisa, en nätt liten dam som sitter på en karmstol i
jugendstil i sitt hem och samtalar med en för henne främmande person. Den främmande personen har
presenterat sig som biståndshandläggare och hon ställer frågor, som Lovisa efter bästa förmåga försöker
besvara. Lovisa har ett något otåligt drag i sitt kroppsspråk. Hon trummar med fingrarna på stolskarmen
då och då, men visar ändå upp ett vänligt ansikte mot den främmande personen. Lovisa lutar sig fram
när hon vill fråga något eller när hon blir ivrig. Biståndshandläggaren sitter snett mittemot Lovisa, på en
nästan likadan stol, och tittar ofta ner i sina papper under samtalet. Biståndshandläggaren har ett
skrivblock i knäet, i vilket hon antecknar då och då. Lovisa skrattar mycket när hon berättar om sitt
vardagsliv och hur hon tycker att hjälpen från hemtjänsten fungerar. Skrattet fungerar ibland som en
ursäkt för att hon inte riktigt minns alla detaljer, som telefonnummer, datum eller adressen till dottern.
Lovisa berättar, att hon inte är riktigt nöjd över att det är ett manligt vårdbiträde som kommer hem till
henne. Hon tycker inte om att ”en karl står och glor på henne när hon duschar”, som hon uttrycker det.
Hon vill i stället att det kommer en flicka som hjälper henne. Lovisa tycker att hon har mer gemensamt
med en flicka, för då kan de gå ut på stan tillsammans och göra inköp, diskutera kläder och prata om allt
möjligt. Detta önskemål kommer emellertid inte att tillgodoses, menar biståndshandläggaren, då det
viktigaste är att Lovisa får den hjälp hon behöver och inte att tillgodose behovet av en väninna
(Hellström Muhli, 2003, s.1).

Beskrivningen ovan gestaltar delar av ett behovsbedömningssamtal mellan en biståndshandläggare inom den kommunala äldreomsorgen och en kvinna i 80-årsåldern som får stöd,
hjälp och omsorg från kommunens hemtjänst för att kunna bo kvar i det egna boendet.
Samtalet handlar om denna omsorg, och är ett exempel på språkliga möten i äldreomsorgen.
Behovsbedömningen sker oftast vid ett hembesök hos den äldre, vilket innebär att
hembesöket är en praxis i äldreomsorgens institutionella verksamhet. Att institutionella
möten äger rum i människors privata hem är relativt ovanligt. Vid andra institutioner sker
samtalen oftast i institutionens lokaler. Hemmiljöns betydelse för samtalen innebär att den
äldre i en viss mening står för en sorts värdskap. Trots detta ska handläggaren genomföra
den institutionella uppgiften, och anpassa det institutionella och professionella samtalet till
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hemmiljö och värdskap. Behovsbedömningssamtalet kan därför beskrivas som ett samtalsmöte mellan det personliga och den institutionella och professionella omsorgen.
Syftet med denna text är att visa på komplexiteten i behovsbedömningssamtalen och
därigenom bidra med kunskaper om kommunikationens betydelse i vård- och
omsorgsarbetet. Avsikten är således inte att analysera språket, inte heller vilka
omsorgshandlingar eller juridiska handlingar som är rätt eller fel. I stället är avsikten att visa
på hur institutionellt inramade samtalsmöten mellan enskilda äldre personer och
professionella aktörer kommunikativt gestaltar sig inom äldreomsorgen och hur den äldre
kan göra sig delaktig i dessa samtalsmöten. Jag kommer att lyfta fram aspekten delaktighet
genom empiriska exempel. Detta gör jag genom att visa på och beskriva ”hur folk gör”
(Garfinkel 1967) när de ger och tar mening i samtalsinteraktionen. Att ge och ta mening
innebär att människor använder språket som en praktisk resurs för att skapa mening i sin
omvärld, exempelvis genom att använda språkliga kategorier (Säljö 1999). Ett illustrativt
exempel på detta är hur äldre människors problem, förväntningar och behov skapas
dynamiskt och ömsesidigt mellan samtalsparterna, genom att exempelvis använda språkliga
och institutionella kategorier. Delaktighet är exempel på en språklig kategori som
ursprungligen är en vardaglig kategori, men som inom den institutionella vården och
omsorgen får en mer fixerad institutionell betydelse. Delaktighet betyder i detta
sammanhang att kategorisera den äldre personens behov och möjlighet till att som alla
andra, vara involverad och innefattad i beslut som gäller den egna personen. På så sätt får
språkliga konstruktioner en betydande egen kraft exempelvis i äldrepolitiska måldokument
som värdigt liv i äldreomsorgen (Reg. Prop. 2009/10:116). Genom att använda dem finns
också en tendens till att se omvärlden i de mönster som exempelvis kategorin delaktighet
tillhandahåller. Harnett (2010) visar detta tydligt i sin avhandling om makt i äldreomsorgens
vardag, hur kategorin om äldres delaktighet lever som en självklar norm i personalens sätt
att tala om äldres rätt till delaktighet och inflytande som viktigt, men i praktiken sker detta
endast så länge det inte krockar med rutinerna för då trivialiserades den och blir oviktigt. De
blir på så sätt konkreta och materiella (Säljö 1999) på ett eller annat sätt i äldreomsorgens
sociala praktiker. Jag ger också exempel på hur enskilda äldre personer ”gör” delaktighet i
samtalsmötet med äldreomsorgens professionella representanter och jag ger också exempel
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på hur den professionella responderar på sådana försök, men också hur den professionella
”gör” den enskilda individen delaktig i omsorgen och i besluten om omsorgsinsatser.
Många arbetsuppgifter inom såväl äldreomsorgen som inom hälso- och sjukvården är
kommunikativa och språkligt burna. Samtal, läsning och produktion av texter och
datorförmedlad kommunikation har blivit centrala verktyg i vård- och omsorgsarbetet.
Kunskaper om samtal inom äldreomsorgen som kommunikativa verksamheter handlar inte
enbart om språkanvändning, utan också om de mänskliga relationer och uppfattningar om
verkligheten som samtalen konstruerar. Dessa kunskaper har såväl en sociologisk,
socialpsykologisk som omsorgsvetenskaplig och vårdvetenskaplig relevans. Bland andra
beskriver Oberle och Allen (2001, s. 151) att kommunikativa färdigheter i avancerad
vårdpraktik behövs och att dessa färdigheter är nycklar till god vård och omsorg.
Begreppet omsorg har studerats och beskrivits som ett mångdimensionellt begrepp
(Leppanen Montgomery 1993, Mayeroff 1990, Moss & Cameron 2004). Ibland används
begreppen omsorg och omvårdnad synonymt i äldreomsorgen, och ibland görs klara
skillnader mellan dessa begrepp. Enligt Moss och Cameron (2004) råder det enighet om att
begreppen, oavsett vilket som används, innehåller båda en filosofi om att stödja för
autonomi, delaktighet och stöd för oberoende aktivt liv. Omsorg i dessa perspektiv innebär
därmed någonting mer än att leverera personlig service. Omsorg är då en fråga om att stödja
för hälsa, välbefinnande, aktivt liv och självbestämmande (empowerment), delaktighet,
socialisation och för mänsklig existens. Målet i äldreomsorgens samtalsmöten är således
också att stödja och möjliggöra den äldres självuttryck (Olofsson& Sjöström 1993). En viktig
form för självuttryck är att få framställa och beskriva sina besvär eller önskemål utifrån hur
man själv upplever och förstår dem. Självuttryck innebär också att i samtalssituationen
utveckla sin egen personlighet, att hitta nya sidor och uttrycksformer hos sig själv, samt att
visa vad man verkligen tycker. Detta är möjligt i en berörande kommunikation (a.a. s. 22).
Nedan går jag först igenom diskursanalysen som metod för att studera den sociala världen,
hur omsorg kan konstrueras kommunikativt och hur identiteter konstrueras, för att därefter
visa empiriska exempel på samtalsmötenas komplexitet. Hur hemmet som arena kontra den
institutionella ordningen finns som bakgrund i samtalsmötet, vidare kallpratets (engelskans
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small talk) betydelse i mötet samt vikten av att upprätthålla parternas värdighet diskuteras
sedan. Avslutningsvis tar jag upp olika aspekter av att vara delaktig, samt vad vi kan lära oss
av samtalsmöten.

DISKURSANALYS
Analyserna av samtalen nedan kan i vid mening kallas för diskursanalys eller samtalsanalys.
Med ordet diskurs avses här de språkliga mönster som avgör hur samtalsparterna förstår,
talar och skapar mening om världen (äldreomsorgen) och om sig själva. Diskursanalys kan
vara lämpligt för studier där man vill undersöka hur exempelvis ett visst problem framställs,
underliggande betydelser i kontroversiella eller politiskt gångbara begrepp som välfärd,
delaktighet, omsorg etc. Diskursanalys kan också användas för att studera innebörder i
samtal och hur identiteter, självuttryck och gemenskap konstrueras i samtal, och för att
studera exkludering eller inkludering av människor. Enligt Linell (2005) måste analysen
pendla mellan att förstå yttranden och handlingar som konstitutiva (bestämmande) element
i övergripande verksamheter och att se verksamheten som förverkligad av konstitutiva delar
i en moment-till-moment procedur. Han säger vidare att de enskilda yttrandena, eller
individuella handlingarnas mening, hänger samman med den övergripande verksamheten
som i sin tur tillhör praktiker och traditioner som går utöver enskilda interaktioner (s. 6).
Detta handlar med andra ord om att man måste förstå sammanhanget för att förstå det
enskilda yttrandet och den enskilda handlingen som också upprätthåller och omformar
sammanhanget. Diskursanalysen är således en metod och teknik för att studera hur mening
skapas (meaning-making). Diskursanalys är en teori om språk (language in use) och
kommunikation, social interaktion och en ansats till kunskapskonstruktion genom historien,
samhällen och kulturer.

ETT INSTITUTIONELLT MÖTE I HEMMILJÖ
Syftet med den följande texten är att visa på komplexiteten i behovsbedömningen som ett
samtalsmöte. Biståndshandläggaren kommer som en gäst hem till den äldre personen.
Situationen påminner om ett informellt besök hos en bekant och i klädstilen framgår inga
yttre tecken på handläggarens institutionella funktion. Handläggaren känner in vilken
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stämning som råder. Detta görs genom att handläggaren kommenterar något i hemmet, som
att det ser trevligt ut, eller genom att ta upp ett ämne som den äldre känner sig förtrolig
med, något om blommor, handarbete, husdjur eller vädret (Hellström Muhli 2003). Samtalen
inleds med så kallad uppvärmning eller inkännande. Handläggaren anpassar sin
institutionella roll till hemmets aktivitetssystem. På kontoret däremot, är hon administratör,
sköter handläggning, fattar beslut, samarbetar med andra myndigheter och deltar i möten. I
samtalssituationen i den äldres hem är hon gäst. Handläggaren kan förstås hålla kvar rollen
som gäller på kontoret, men då riskerar hon eller han att spänningar uppstår i interaktionen.
Rollanpassningar ingår i handläggarens yrkesroll. Här finns med andra ord ett
spänningsförhållande eller ett gränsöverskridande mellan det personliga och det
institutionella i handläggarens yrkesutövande. Den äldre å sin sida, har i detta samtalsmöte
förväntningar på handläggaren och egna mål. Samtalet inramas därmed av dubbla kontexter,
behov och perspektiv på olika nivåer. Denna blandning av privat, personligt och
institutionellt inslag i samtalen ställer krav på tydlighet och mottaglighet på dem båda. På
samma gång kan handläggaren använda hemmiljön som en resurs för att skapa en
arbetsrelation. Handläggaren kan anpassa den institutionella uppgiften genom att språkligt
närma sig den äldre personen. Detta görs genom att anpassa sitt sätt att tala och att
använda ord på ett sätt som skapar en känsla av gemenskap och en viss informalitet i mötet.
I samtalet kan handläggaren göra det möjligt för den äldre att känna gemenskap och
delaktighet. Detta i sin tur skapar utrymme för den äldres självuttryck (Olofsson & Sjöström,
1993).
Samtalsparterna har med sig sin bakgrundskunskap i mötet, som hjälper dem att förstå vad
som är på gång. Den äldre personens sätt att exempelvis ställa frågor eller berätta om sig
själv kan förstås som ett uttryck för förmågan att berätta. Ibland används berättelsen till att
åskådliggöra ett dramatiskt skede i livet. Holmes, Stubbe och Vine (1999) menar bland annat,
att parterna i en samtalsinteraktion alltid genom sitt beteende är i en dynamisk process med
att konstruera identitet. Språket ses som en uppsättning strategier för att förhandla det
sociala landskapet eller det sociala samspelet.
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I Lovisas och handläggarens samtalsmöte handlade det inledningsvis också om att
konstruera den institutionella identiteten som ”klient”, respektive professionell aktör. Dessa
bakgrundsantaganden transformeras via språket och de språkliga mönster som gäller i
denna typ av kommunikativ verksamhet. Ett sådant är den äldres olika begränsningar, fysiska
eller psykiska. Exempelvis är det vanligt att handläggaren möter äldre personer som inte
bara begränsas av glömska utan även av demens i olika stadier. Ett annat problem är att
språkliga kategorier som ”gamla” eller ”ålder”, kan ses som sjukdoms- och hälsorelaterade
(”gamla och sjuka”) (Coupland, Nussbaum & Grossman1993, s. xxiii). I samtal mellan
personer i olika åldrar och av olika generationer, finns en strukturell skillnad naturligt inbyggt
i samtalen. I behovsbedömningssamtalen tillhör handläggaren en annan generation än ”den
äldre”. Forskningsresultat visar också på äldre människors begränsade möjligheter att göra
sig gällande och delaktiga i olika institutionella samtal (Cedersund & Nilholm 2000, Greene &
Adelman 2001s. 102, Hellström Muhli 2003, 2010, Hummert m.fl. 2004). Ibland krävs också
ett hårt retoriskt arbete av den äldre personen för att övertyga den institutionella
representanten om att bli lyssnad på (Hellström Muhli & Delbene 2012).
Det är genom samtal som dessa som äldreomsorg produceras. Det innebär inte bara att
parterna använder ett språk, utan också att parterna gör kommunikativa handlingar med
varandra i mötet. För att parterna ska förstå samtalet måste också yttre sammanhang
bestående av kontextuella resurser beaktas. Exempel på sådana yttre ramar och resurser är
äldreomsorgens politiska intentioner, regler och rutiner av olika slag, ekonomiska
förutsättningar (Hellström Muhli, 2009) och kompetens (exempelvis handläggarnas,
vårdpersonalens, chefernas och politikernas kompetens). Kommunikationen är central och
frågor som kan ställas i detta sammanhang är, vad som förstås som omsorg och vilka
underliggande betydelser omsorgen ges i samtalsmötena mellan dem som bedömer och
dem som ansöker om äldreomsorg. En kommunikativ verksamhet som innehåller
uppfattningar, värderingar, förhandlingar, begrepp och kunskaper, organiserar människors
tänkande och interaktion (Linell 2005). Viktiga delar av vård- och omsorgsteorin kan byggas
på denna grund och utgöra en mikro-interaktion som kan relateras till makro-strukturer om
hur vi organiserar och producerar god äldreomsorg och hur vi kopplar ihop forskning och
praktik för det goda åldrandet (Hummert & Nussbaum 2001).
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SMALL-TALK KONTRA BIG-TALK
Följande samtalsutdrag (excerpt) utgör exempel på inkännande i samtalet. Med inkännande
menas att handläggaren genom småprat ”känner in” de personer som ska delta i
samtalsmötet innan själva ärendet behandlas. Sammanhanget för samtalet nedan är att
handläggare och medföljande distriktssköterska har hälsat på den äldre mannen som
samtalet ska handla om och hans hustru. Samtalet om vädret som vållat besvär för
handläggarens resa i bil hem till den äldre, är avklarat. Hustrun har bjudit in handläggaren
och distriktssköterskan att sätta sig i soffan i vardagsrummet där den äldre personen, en
man i dryga sjuttioårsåldern, redan sitter. Detta samtalsmöte ska videofilmas i syfte att
utgöra data i en vetenskaplig studie (Hellström Muhli 2003). Samtalet kretsar nu kring den
förestående videofilmningen av behovsbedömningssamtalet.
Textavsnitten här är hämtade i viss redigerad form från Hellström Muhli (2003).
B

Biståndshandläggare

A

Anhörig (hustrun)

D

Distriktssköterska

1

A: ((skratt))

2

B: man är inte van att bli filmad vet du

3

A: *nej nej*

4

B: men det är ju så

5

A: ja: jag sa till lena att vi får se på aktuellt i kväll

6

B: ((skratt)) ja: där lär ni inte dyka upp – a:

7

A: ((skratt)) – jag skrämmer dom vet du

8

B: ja:: det får man göra

9

D: ( ) själva filmningen går ju an det är värre och se på:t

10

A: mm ja:

Så kallat småprat eller kallprat (small talk) är när människor pratar om ”väder och vind” när
de träffas. Småpratets funktion i samtalet har i studier beskrivits som ritualer eller rutiner för
att öppna och avsluta samtal. Det har också beskrivits som utfyllnad i kommunikationen
mellan människor, eller som samtal av perifer betydelse (Coupland 2000, s. 1–25). Goffman
(1983, s. 41) menar bland annat att småprat traditionellt sett är underskattat som
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forskningsområde och att det har betraktats som banalt och socialt underlägset. Motivet till
detta skulle vara att det inte krävs någon kompetens för denna form av samtal. Småpratets
värde inom kommunikationsteorin som underlägset vardagsspråk, framgår också av den
engelska benämningen small talk kontra. big talk. ”Big talk” skulle då avse samtal och prat i
en mer specialiserad social kontext som i utbildningen, affärsvärlden, medicinen eller
juridiken. Det som emellertid avgör småpratets värde är vilket perspektiv samtalet får, enligt
Coupland (2000). Alltså, vad som blir centralt och vad som blir marginellt i människors
kommunikation, anger småpratets värde.
I behovsbedömningssamtalet har småpratets innehåll och funktion ett syfte som är mycket
mer än en socialt sanktionerad öppning mellan människor. I samtalet har småpratet en tydlig
funktion för att skapa en arbetsrelation, deltagande och trygghet. Här uttrycks (omedvetet
eller medvetet) handläggarens pedagogiska färdigheter, hur hon ska få tillträde till en
särskild arena – behovsbedömningssamtal – i den äldres hem. Med handläggarens
pedagogiska färdigheter avses färdigheter i att initiera och styra den sociala interaktionen så
att den gagnar båda samtalsparternas syften för samtalet. Handläggaren ska också visa på
färdigheter i att kunna påverka den känslomässiga aspekten av relationen dem emellan, så
att ett gott samtalsklimat och delaktighet skapas.
Som framgår av samtalsutdraget ovan, håller samtalet en lättsam ton med mycket skratt
(rad 1, 3, 6, 7). Småpratet får också en psykologisk funktion av att uppmärksamma den äldre
som person (att stödja den äldres självuttyck). Småpratets betydelse framgår också tydligt i
exempelvis läkarsamtal med äldre patienter (Coupland 2000, s. 18). Äldres hälsoproblem
har ofta lika mycket att göra med olika omständigheter i livet (livsvärlden), som med
biomedicinska orsaker. Småpratet bidrar till diagnostiseringen genom att lyfta fram dessa
aspekter. Ålder och sociala omständligheter är en del i läkarsamtalen och en resurs i den
medicinska professionella bedömningen.
Det som handläggaren i samtalsmötets öppningsfas gör är att hon skapar mening (meaningmaking) hos samtalsparterna om sin funktion och om den efterföljande bedömningen hon
ska göra. Den äldre personen förstår och känner igen det som sägs. Handläggaren kopplar
den aktuella situationen till den äldre personens tidigare erfarenhet i ärendet. Handläggaren
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delar med andra ord, den äldres ”lilla värld” med sin. Som framgår, har småpratet i samtalet
både en uppgiftsrelaterad och en relationell funktion och en moralisk funktion
(omsorgsrelationen och en moralisk orientering) (Hellström Muhli & Delbene 2012).
Det intressanta i denna öppningsfas är hemmiljöns betydelse i samtalet, vilket innebär att
parterna använder hemmiljön som en kommunikativ resurs för att skapa kontakt med
varandra. Att kommentera väder, växter eller djur när man kommer till en institutionell
representants kontor, är inte särskilt vanligt. Det är däremot mycket vanligt när den
institutionella representanten kommer hem till den äldre personen. Genom att småprata om
den ”lilla världen” försöker parterna få information om vad den andra är för en människa,
och vilken inställning de har till varandra. Detta görs ömsesidigt.
Den inledande samtalsformen övergår till att introducera själva behovsbedömningssamtalet,
hur det går till, och innehåller strategier för hur samtalet ska bli begripligt. Som framgår
inleds introduktionen med att handläggaren fastställer situationen och presenterar syftet
med mötet. Detta sker tydligt och den äldre personen är helt införstådd med mötets syfte.
Presentationen av syftet med mötet känns igen som ett institutionellt inslag. Handläggarens
introduktion ses som målorienterad praxis. Handläggaren och den äldre personen
organiserar sina inlägg i denna praxis allt efter hur de förstår den.
Hur denna målorienterade praxis går till, framgår av (rad 37, 39, 41) följande urklipp:
Samtal nr, 3.
B Biståndshandläggare
K Klienten Sven

37

B:

a: det är ju en omprövning Sven – och det har du ju varit med om
flera gånger

38

K:

ja:

39

B:

vi ska bara se om biståndet ligger rätt eller om vi ska förändra
det på

något sätt

40

K:

ja:

41

B:

och också ett tillfälle om det är någonting du vill framföra –
när vi – sitter här - allihop

42

K:

ja:
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Sedan fortsätter handläggaren att beskriva tillvägagångssättet för nästa fas, vilket framgår av
urklipp 3 c, det vill säga kartläggning av behov.

Samtal nr. 3, excerpt 3 c.
B

Biståndshandläggare

K

Klient

45

B: a: så vi kan väl helt enkelt göra så att vi – går igenom och
tittar på – den hjälpen du har i dag – vi prickar av det och ser
om det stämmer

46

K: ja:

47

B: och så får vi hjälpas åt och göra tillägg om det behövs.

Uttryck som ”omprövning”, ”om biståndet ligger rätt” och ”pricka av”, följer det
institutionella mönstret. Att uttrycka sig så skulle inte vara vanligt i vardags- eller privatlivet.
Alla tre uttrycken begripliggör den institutionella kedjan av händelser och de mallar som
används i samtalsmötet med den äldre. Både den institutionella och professionella uppgiften
framträder tydligt här. Handläggaren ber emellertid den äldre personen om hjälp för att göra
tillägg till behovsgenomgången (rad 47). Här betraktas den äldre som en resurs, han inbjuds
till engagemang och deltagande, som är en stödjande relation i handläggarens
professionella funktion. Detta sätt att förhålla sig till den äldre personen stärker och
upprätthåller den äldres värdighet och betydelse i samtalet.

ATT VARA DELAKTIG
I den fortsatta beskrivningen pekar jag ut hur enskilda äldre personer på olika sätt kan göra
sig delaktig i den institutionella behovsbedömningen. Behovsbedömningssamtalet är en
kommunikativ aktivitet eller verksamhet i vilket delatagarna ägnar sig åt att göra olika saker.
De förhandlar, tolkar och utbyter meningar. Man kan säga att parterna har olika
dagordningar för vad de avser att få ut av samtalet. Samtidigt är de beroende av varandra;
de interagerar i själva genomförandet (Linell, 2005). Vilken dagordning som gäller för den
äldre, kan man få kunskaper om genom att analysera vad han eller hon gör i samtalet. Detta
kan vara sådant som att byta ämne, initiera någon handling, ställa frågor, antyda något, osv.
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Handläggarens tolkningsschema börjar automatiskt fungera så snart hon eller han möter den
äldre personen (Goffman 1974, s. 66). Handläggarens uppfattning om den äldre som den
person som äldreomsorgen ska bistå på ett eller annat sätt, framträder. Den äldre (kategorin
äldre) ses som någon, som antingen måste ha begränsade fysiska resurser eller psykiska
begränsningar som begynnande senilitet eller demens med symtom av glömska och
begränsad orientering till tid och rum i olika stadier för att kvalificera för bistånd. Hur
klienten gör sig gällande för att inte reduceras som person handlar då om hur denne
tillsammans med handläggaren begripliggör situationen och vilken kunskap dessa båda gör
gällande.
I analysen nedan framgår det att för den äldre personens del inte bara handlar om att kunna
samtala på ett kompetent sätt utan också om att visa sig som en trovärdig person.
Presentationen av sig själv görs (positionering) med hjälp av olika (kommunikativa resurser)
attribut som ingår i den äldres värdskap för mötet. Gästvänlighet och uppskattning av
handläggarens besök visas på olika sätt. Det händer att bostaden är extra städad och att
kaffe med hembakat bröd är framdukat.
För den äldre personen gäller det att kunna lägga fram sin sak i samtalsmötet så att
handläggaren beslutar om det bistånd och de insatser som hon eller han önskar (den äldres
dagordning för samtalet). Av samtalsutdraget nedan framgår det att om den äldre personen
uppfattar handläggaren som ifrågasättande av hans biståndsbehov, används olika argument
för att övertyga. Bland annat används motiveringar som vacklande hälsa, återstående
levnadstid, politiska rättigheter, medborgerliga rättigheter, charm och smicker och
hjälplöshet, enligt nedan:
Samtal nr. 10,
B: Biståndshandläggare
K: Klient

1156 B: och det har du ju uttryckt tydligt
1168 K: jaha
1169 B: hur du vill ha det
1170 K: jag vill ha det som det är nu
1171 B: mm
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172 K:

och det hoppas jag att du att du – att du tycker också att det är
bra för mig - jag jag – vill inte ha nån ändring på det här för
jag tycker

att det här är är det bästa som jag kan ha det

1173 B: mm
1174 K: och att jag är ute och rör på mig det är – det betyder inte att
jag ska – kunna – att jag ska kunna gå dit opp för det är inte
varje dag som jag kan komma ut det det här – och det skulle bara
bli en massa krångel att den ena dan kunde jag komma och den
andra dan inte
1175 B: mm
1176 K: det det det det blir inte nån hållfast punkt för mig
1177 B: ne:j
1178 K: nej – du förstår mig
1179 B: ja: jag hör vad du säger
1180 K: ja:
1181 B: mm
1182 K: du är förståndig kvinna eva (klappar handläggaren på armen och
tittar djupt i ögonen) jag är glad att jag har dig – du är en
fin representant för – kommunen
1183 B: får jag tacka för
1184 K: ja::

Av samtalet framgår hur den äldre personen motiverar de insatser i form av matleveranser
till bostaden, som han får och att handläggaren inte ska ändra på dem. Den äldre tolkar
handläggarens genomgång så att det finns risk för att matleveranserna dras in med
motiveringar om den äldres tämligen goda fysiska funktion. Handläggaren har tidigare
argumenterat för att han själv kan ta sig till kommunens måltidsrestaurang, eftersom han är
rörlig och ibland till och med tar sig en tur på cykel. Den äldre vädjar till handläggarens
förståelse för hans situation (rad 1172) utifrån sin livssituation (livsvärld). Det intressanta är
hur handläggaren besvarar ”jag hör vad du säger” (rad 1179) på hans uttryck för en
livssituation.
Ett problem, som framgår här, är den äldres utsatthet för institutionell ordning och
institutionella tillkortakommanden. Organisatoriska problem kan uppstå, då hemtjänsten ska
leverera omsorgstjänster till enskilda äldre. Utsattheten framträder tydligt då den äldres
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önskemål krockar med institutionens rutiner. Då är det rutinerna som prioriteras på
bekostnad av den äldres önskemål och inflytande (Harnett, 2020).
Som nämnts tidigare, transformeras den äldres individuella omsorgsbehov till institutionellt
språk, det vill säga till abstrakta koder (kategorier) där varje insats som hjälp med personlig
hygien, påklädning och bäddning får en egen kod. På det sättet lösgörs, omformas och
etiketteras de vardagssysslor som görs i den privata sfären till institutionella standardiserade
principer och konstruktioner. Dessa kategoriseras, etiketteras och sammanställs till
klassificerade abstraktioner för kostnadsberäkningar och personaldimensionering för att
senare omvandlas till omsorgsproduktion. I denna produktion samordnas och levereras
insatserna till de äldre som standardiserade insatser. Det är då svårt för den äldre att hävda
om delaktighet och individuellt inflytande mot denna institutionella ordning.
Den äldres behov av stöd vid tillagning av mat har ersatts med distribution av färdiglagad
mat. Maten levereras till den äldre på för- och eftermiddagar. Personal levererar maten till
de äldre. Det problem som uppstår vid denna standardisering av omsorgsinsatsen är att den
äldre personen inte får avgöra vid vilken tid maten ska levereras. Möjligtvis lovas ungefärliga
tider för matleverans. Men dessa löften uppfylls inte alltid, vilket framgår av följande urklipp.
Matleveranserna försenas då och då, ibland uteblir leveransen helt.
Samtal nr. 10, excerpt 10 g.
B: Biståndshandläggare
K: Klient

809

K: idag trodde jag dom hade glömt mig för dom hade inte - kom kom
inte med maten förs - strax före klockan ett så jag var tvungen
och ringa åt dom där – dom tappar bort mig ibland

810

B: ja: - dom kanske – det kan ju va så att dom har olika – vänder –
att dom kommer lite olika tider

811

K: ja: det är möjligt det är möjligt

812

B: det är väl så – det kanske ska va lite rättvist att

813

K: ja:

814

B: att inte samma får tidigt och samma får sent
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Det problematiska är, att den äldre personen inte får maten regelbundet och att den
utlovade tiden för matleveranserna inte uppfylls (rad 809, 810, 811).
Den institutionella ordningen, som framgår i utdraget ovan, innebär att den äldre ska finna
sig i en ordning som matleverantörerna har bestämt. Det är enligt handläggaren en
uppfattning om en rättviseprincip som styr tiderna huruvida han får sin mat tidigt eller sent
(rad 812, 815, 817), inte det individuella behovet. En annan aspekt är att handläggaren inte
bemöter den äldre personens påpekande och delaktighet i samtalet om att ”de glömmer
bort mig ibland”. Han blir utan mat den dagen! Den äldres delaktighet i samtalet om
betydelsen av livsvärldsrationalitet, bemöts med systemvärldens rationalitet eller inte alls!
Den äldres delaktighet och intressen å ena sidan och institutionell rättviseprincip (observera,
inte effektivitetsprincip) å den andra, utgör ett problem då de utgår från olika perspektiv och
rationaliteter. Som framgick ovan, hanterar handläggaren den äldre personens framställning
med att informera om principer för körrutiner vid matleverans. Den tillämpade
rättviseprincipen inom systemvärldens rationalitet innebär i den konkreta vardagen att den
äldre binds till sin bostad i en osäker väntan på om maten levereras eller inte. En lösning
kunde tänkas ha varit att beakta de äldres önskemål och anpassa körrutiner efter
önskemålen. Det kan ju tänkas att en del äldre vill inta sin lunch tidigt, medan andra vill ha
den senare. Den nu gällande ordningen innebär att alla som har bistånd i form av
matdistribution får en ojämn kvalitet vad gäller tid för leverans, eftersom körrutinerna
ändras från gång till annan.
Som samtalet visar, råder här ett rättvisetänkande om allas rätt till omsorg, men den handlar
inte om omsorg i meningen att förädla och implementera den med äldres inflytande och
delaktighet som grund.

ATT UPPRÄTTHÅLLA VÄRDIGHET I SAMTALSMÖTET
Vad innebär det då att få framställa sig som en trovärdig samtalspart? Ja, det innebär att
vara involverad i en social process med andra människor i vilken mänsklig utveckling är
möjlig. I vård- och omsorgssammanhang handlar denna utveckling om att låta den äldre få
växa som människa (Mayeroff 1990). Det är en fråga om att stödja hälsa och välbefinnande
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genom att bekräfta det mänskliga behovet av att vilja vara en god människa (Hellström
Muhli, 2010). Om detta inte är möjligt, finns risk för att individens identitet och existens blir
hotad. Den äldre personen får kämpa mot en inom omsorgssammanhang förutbestämd
uppfattning om den äldre (diskursiv identitetskonstruktion) som icke-trovärdig, vilket kan
kräva ett nog så omfattande retoriskt arbete.
Dessa aspekter utgör tillsammans en etisk och en professionell dimension i äldreomsorgens
språkliga möten som uttrycks kommunikativt, och handlar då om att visa respekt och vara
mottaglig för den äldres behov och preferenser. Kvaliteten i samtalsmöten och i
omsorgsrelationer har en direkt koppling till kvaliteten i den kommunikativa verksamheten
(Sävenstedt m.fl. 2005). Omsorg som kommunikativ verksamhet producerar utsagor som
sedan formuleras till texter som i sin tur görs giltiga som underlag för åtgärder (Linell 2005).
Samtalsmötet med den enskilda medborgaren är en konkretisering av äldreomsorgspolitiken.
Som framgår, är samtalsmöten i äldreomsorgen inbäddat i en relation och sammanhang som
skiljer sig från andra sociala relationer på grund av deras institutionella inramning. Dessa
möten kan också beskrivas som möten mellan olika perspektiv: systemvärldens och
livsvärldens perspektiv. Sammantaget utgör äldreomsorgens samtalsmöten någon form av
intersubjektiva aktiviteter inom en institutionell kontext, vilka har inbyggda spänningar
mellan olika intressen och som ska överbryggas av parterna i samtalsrelationen. Hur dessa
spänningar framträder, hanteras och blir lösta, är viktiga kunskaper för alla som arbetar i
vård- och omsorg. Inte minst är dessa kunskaper viktiga i alla former av vårdande möten.
Kunskaperna ska användas för att stödja den äldres livssituation och välfärd. Kommunikation
är en aktivitet som gör något och i detta fall kan kommunikationen stödja den äldres
värdighet, deltagande, samhörighet och självuttryck. Förutsättningen är förstås att den
professionella har kunskaper om hur god omsorg kan göras med kommunikation som
redskap.
I det första samtalsexemplet handlade dramatiken om huruvida Lovisas framställningar togs
på allvar, om hon var delaktig i de beslut som fattades om den hjälp och omsorg hon skulle
få. Lovisas samtal och de redovisade samtalsutdragen handlade om huruvida samtalen kom
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att handla om normer för vad som betraktas som insatser för den sociala hemtjänsten eller
om normer som exkluderar den äldre i stället för stödjer och inkluderar. Allt detta,
manifesterades i språket.

AVSLUTNING
Det är relevant att försöka att få svar på frågan om vad vi kan lära oss om språkliga möten i
äldreomsorgen. Vad kan man göra för att kunskaper om språkliga möten ska tillämpas i det
praktiska arbetet? Det är just dessa centrala frågor som detta avslutande avsnitt ska handla
om.
Behovsbedömningssamtal som samtalsmöten i äldreomsorgen är intressanta för så väl
forskare som för äldreomsorgens olika professionella omsorgsgivare, eftersom dessa samtal
inte kan betraktas som vilka möten som helst. De är samtalsmöten som har definierade
syften och mål och är bundna till ett visst socialt sammanhang. De har en (oftast outtalad)
agenda (Goffman 1974, Gumperz 1982, Levinsson 1992, Linell 2006), och en begränsande,
men också stödjande ram för hur samtalet ska genomföras. Samtalen är med andra ord,
något som parterna ”gör” (Searle 1969). De är handlingar i vilka mening och förståelse
skapas (i dessa fall omsorg) och som så småningom kan konkretiseras till faktiska insatser till
stöd för den äldres välbefinnande.
Behovsbedömningssamtalen är som nämnts tidigare, en form av kommunikativ verksamhet
som ingår i handläggarens yrkesutövning. Samtidigt ska samtalen ytterst bidra till det goda
åldrandet, det vill säga omsorgen ska förebygga, stödja eller återupprätta den äldres sociala
funktioner. Omsorgen inriktas på att skapa resurser eller förändring i den äldres livssituation,
eller till att förebygga försämring. För den äldre damen Lovisa i denna texts inledning (och i
de övriga samtalsexemplen) var samtalsmötet en möjlighet att lägga fram sin syn på det
stöd och den hjälp och service som hon dagligen tog emot från hemtjänsten och som har till
syfte att upprätthålla hennes vardagskompetens i det egna boendet och hennes
självständighet. På samma gång, skulle hon i samtalet vara delaktig i bedömningen av sitt
hjälpbehov, upprätthålla en värdig framtoning av sig själv och framställa sig som en
trovärdig samtalspart trots begynnande glömskhet. Parterna i detta samtalsmöte hade
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således olika syften med samtalet och mycket stod på spel. Handläggaren å sin sida, skulle
göra en bedömning av den äldres förmåga som sedan kommer att utgöra underlag till
lämpliga insatser, samtidigt som samtalet i sig skulle stödja den äldres välbefinnande.
Detta kapitel har visat på komplexiteten i äldreomsorgens behovsbedömningssamtal. En
viktig faktor är hemmets betydelse som arena kontra den institutionella ordningen. Kärnan i
god omsorg är förmågan att vara närvarande och uppmärksam på den äldre personen. En
grund för professionell omsorgspraxis är därför goda kunskaper om och i kommunikation.
Det är viktigt att de professionella inom äldreomsorgen har insikter om kommunikationens
betydelse för samtalsmötena. De kan användas som ett redskap för att åstadkomma en
bättre äldreomsorg. Kunskaper om att samtal i sig bidrar till de äldres välbefinnande, till
deras intellektuella och sociala stimulans, kan användas av de vårdprofessionella inte endast
i behovsbedömningssamtalen, utan till att ordna organiserade samtalsmöten för äldre
människor. Samtalsmöten kring olika teman kan skapa social stimulans i vardagen och stödja
identiteten i den förändrade situationen som åldrandet innebär? Samtalsmöten är en av
handläggarens arbetsuppgifter men de är också till för att skapa resurser för den äldre. Med
detta menas att låta den äldre personen få uttrycka sig (komma till självuttryck) och känna
samhörighet. Att lyssna till vad den äldre personen verkligen menar och inte endast lyssna
på vad som sägs, är ett redskap i kommunikationen för att respektera den äldres värdighet
och göra den äldre delaktig. Att göra språkliga möten till berörande möten, är ett sätt för de
vårdprofessionella att i de kommunikativa handlingarna konkretisera god omsorg om den
äldre. Allt detta förutsätter dock att de vårdprofessionella reflekterar och blir medvetna om
de underliggande betydelserna i äldreomsorgens olika samtalsmöten.
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KAPITEL 9. BAGATELLER ELLER
VÄSENTLIGHETER?
TRIVIALISERINGSRETORIK SOM
MAKTRESURS I OMSORGSARBETE
Tove Harnett

EN TORR KOTLETT
Tänk dig att du bor på ett äldreboende:
Dagarna ser ungefär likadana ut och det händer inte särskilt mycket. Därför ser du extra mycket fram
mot maten. När maten serveras är köttet torrt och grönsakerna överkokta. Det är inte första gången det
är på det viset och du säger till personalen. Personalen svarar att ’inget kan vara perfekt’ och att det är
’omöjligt att göra mat som alla är nöjda med’. Det sker ingen ändring vad det gäller maten och de
kommande veckorna serveras du torrt kött och överkokta grönsaker vid flera tillfällen. Men du klagar
inte.

I ett forskningsprojekt om makt inom äldreomsorgen observerade och intervjuade jag äldre
på flera äldreboenden (Harnett 2010a, 2010b). Jag pratade med dem och följde med i det
vardagliga livet under fem månader. Texten om de överkokta potatisarna är från mina
fältanteckningar. Jag intervjuade också personal på sju olika boenden och ställde bland
annat frågor om vad äldre kan bestämma över och vad de klagar på (Persson & Wästerfors
2009). I en av mina intervjuer berättar undersköterskan Lena att de äldre inte klagar särskilt
mycket:
Det enda de klagar på är maten. Det är ju lätt att klaga på mat. Att kotletten är torr och så där. Om
sådana småsaker

Men vad är egentligen en småsak när man bor på äldreboende? Och vad är det som är
viktigt? Givetvis finns det inte ett, utan flera svar. Detta kapitel handlar inte om vad som är
viktigt, utan om hur saker görs viktiga eller oviktiga. Genom att titta närmare på vardagligt
prat i äldreomsorgen kan vi bättre förstå frågor om makt och delaktighet. Jag menar att
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delaktighet och makt inte finns oberoende av människor utan är något som skapas genom
pratet.
Mitt perspektiv är att se på makt som något som ständigt utövas mellan människor, snarare
än att det är något som vissa människor ”har” och ibland utövar. Det innebär att jag ser makt
som något som händer mellan människor, även om det inte alltid handlar om direkt
interaktion ansikte mot ansikte. Däremot kan en individ i en viss situation inta en roll som
förknippas med viss makt gentemot den andra. Ett exempel är att när Lena är på sitt arbete
så intar hon rollen som undersköterska, vilket i sin tur innebär en maktroll i mötet med en
äldre person som klagar på en torr kotlett. Notera att det inte är Lena som person som har
makt, utan att det är rollen som undersköterska som är kopplad till makt. Om Lena i
framtiden själv måste flytta till ett äldreboende kommer hon att inta en annan roll (den som
boende) och när hon besöker sin gamla farmor intar hon rollen som anhörig.
Makt och delaktighet handlar, i min forskning, till exempel om hur vi kommunicerar och
pratar om saker. Hur pratet tolkas, och vilka konsekvenser det får, är delvis beroende av
vilka roller vi intar. Det är vanligt att människor som arbetar i äldreomsorgen (liksom i andra
omsorgsyrken) inte tänker på att de faktiskt befinner sig i en maktposition. I stället beskriver
sig många undersköterskor som maktlösa och menar att det är andra som har makt: det är
sjuksköterskan, chefen och politikerna som man tänker sig har makt. Även om dessa
personer också har makt ska man inte glömma bort att i mötet med de äldre på
äldreboendet innebär rollen som undersköterska en maktposition. En grundtanke i mitt
resonemang är att makt bland annat gestaltas genom att personalen, i sitt sätt att prata,
definierar vad som är viktigt och oviktigt. Genom att beskriva äldres klagomål på maten som
småsaker, blir en torr kotlett till en bagatell. Och om ett klagomål är en bagatell är det
lättare att rättfärdiga att man inte gör något åt det. Personalens prat blir över tid
institutionaliserat och beskrivningar av ”hur något är” tas för givna som sanna bilder av
verkligheten (jfr Wentworth 1980). I denna verklighet blir vissa önskemål från de äldre
bagateller och andra saker blir viktiga saker som man måste ta itu med. Pratet får därmed
konsekvenser för de äldres vardag och deras möjligheter att vara delaktiga.
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DE VIKTIGA RUTINERNA
Låt oss återgå till tankeexperimentet att du bor på ett äldreboende:
Klockan är strax efter åtta på kvällen och du sitter i din rullstol i dagrummet och tittar på TV. Ni är fem
personer som sitter uppe. De andra har gått och lagt sig. Klockan nio börjar ett program som du gärna
vill se. Då kommer Stefan, en av de som jobbar denna kväll, och frågar om du inte tycker det är dags att
gå och lägga dig. Du berättar att du gärna sitter uppe lite till och att det är ett program som du gärna vill
se. Stefan säger att nattpersonalen kommer snart och att du ser trött ut. Han säger att det kommer att
bli skönt för dig att få på pyjamas och lägga dig och sträcka ut dig i sängen. När du säger att du inte vill
lägga dig, säger Stefan att han kan hjälpa dig att göra dig i ordning för natten och sedan kan du få titta
på TV i ditt rum med pyjamas och morgonrock på. Sedan rullar Stefan vänligt bort dig till ditt rum.

Även exemplet ovan är hämtat från mina fältanteckningar. Trots att personalen aldrig
tvingade de äldre att gå och lägga sig, förekom ofta övertalningar och lirkande för att få de
gamla i säng innan nattpersonalen började sitt pass klockan 21. Att vara delaktig i beslutet
om när man ska gå och lägga sig, tycks inte vara en självklarhet om man bor på äldreboende.
Vid flera tillfällen under mina fältstudier fick äldre ”hjälp” att lägga sig trots att de på olika
sätt uttryckte att de ville vara uppe. Samtidigt sade personalen som jag intervjuade att det
var viktigt att de äldre fick bestämma över sin vardag. Hur kan vi då förstå varför personalen
lägger personer som vill sitta uppe?
Ett sätt att förstå detta är att se kommunikationen i personalens perspektiv. För de äldre kan
frågan om läggtider handla om delaktighet, men för personalen kan det också handla om att
göra sitt jobb och följa rutinerna. Att kvällspersonalen lägger de äldre på avdelningen innan
nattpersonalen börjar sitt arbetspass kan vara ett sätt att underlätta jobbet för dem som
arbetar på natten. När personal pratar om sitt jobb handlar det ofta om att ”jobba undan”
och förbereda för kollegor som ska börja nästa arbetspass. Att lägga en person som kanske
egentligen ville sitta uppe kan i personalens perspektiv vara ett sätt att göra ett bra jobb. Ett
vanligt scenario var att äldre personer som inte ville lägga sig fick sätta på sig pyjamas och
morgonrock och sitta i dessa kläder då de tittade på TV. Även detta agerande kan ses som
ett sätt att underlätta för nattpersonalen, eftersom de då slipper byta om på de gamla innan
sänggåendet. Trots att personal jag pratat med sade att det var viktigt att de äldre skulle få
bestämma, beskrev många att de ibland gjorde saker mot de äldres vilja. Till exempel
143

övertalades gamla att gå upp på morgonen, trots att de ville ligga kvar i sängen. Personalen
trugade då ofta med kaffe ute i matsalen och sade saker som att ”man kan ju inte ligga i
sängen hela dagen”. När en äldre dam ville tvätta håret informerades hon om att hon har
duschdag på torsdagar och när fem personer ville vara uppe i dagrummet och titta på
”Allsång på Skansen” övertalades de att få hjälp till sina rum och göra sig i ordning för natten
och i så fall titta på TV var och en för sig.
Under mina fältstudier i äldreomsorgen har jag observerat hur personal och äldre agerar och
kommunicerar. Personalens samtal handlar ofta om rutiner. När de pratar med de äldre
hänvisas ofta till kommande rutiner, till exempel att den gamle snart ska få dricka
eftermiddagskaffe, att det är dags för dusch i morgon eller att det snart är dags att sova.
I intra-professionella samtal, det vill säga när personalen pratade med varandra, handlade
det ofta om vilka rutiner som måste utföras: Först ska Selma och Astrid ska duscha. Och Nils
måste få laxermedel. Sedan ska vi städa sköljen. Och vi får inte glömma att beställa varor
från köket. Samtalen handlade ofta om kommande rutiner som skulle utföras under dagen.
Vissa rutiner utförs flera gånger om dagen (som att duka bordet och ge mediciner), medan
andra rutiner återkom mera sällan, såsom julfirande, personalmöten och utflykter.
Socialantropologen Eva Lundgren (2000) visar i sin studie av Ängslyckan, ett särskilt boende
för äldre, att praktiska sysslor riskerar att överordnas andra sysslor när rutiner värderas högt.
På Ängslyckan fanns inga uttalade rutiner för att sitta och titta på gamla foton eller för att
sitta och prata med de äldre. Umgänge hade inte rutinerats. Däremot beskriver Lundgren att
det fanns rutiner för städning, diskning, tvättning, påfyllning av förråden och för måltider.
Arbetet hade systematiserats så att personlig och ”långsam” omsorg inte hade någon given
plats. När jag intervjuat personal beskrivs rutiner ofta som något som ”måste göras”. Sedan
finns det också ”det där andra” som att sitta ner och prata med de gamla, eller att gå en
promenad. Även om detta beskrivs som viktigt för de äldre, prioriterades rutiner på
bekostnad av ”det där andra”. Utifrån personalens kommunikation framstår det som logiskt
att prioritera att fylla på förråden framför att sitta ner med de gamla. Samtidigt ska vi
komma ihåg att rutiner inte är något negativt i sig. Både personal och de äldre är beroende
av rutiner som underlättar vardagen. Ett äldreboende utan rutiner skulle vara otänkbart. Det
144

skulle kräva alltför mycket energi att varje dag uppfinna institutionens ordning på nytt. Om
man inte ifrågasätter rutiner eller kan göra avsteg från dem skapar detta hinder för de äldres
delaktighet. Om äldre ska kunna vara delaktiga i sin vardag måste både personalen och de
äldre kunna frångå rutinerna ibland.
I min tidigare forskning har jag beskrivit det jag kallar ”rutinkulturen” på äldreboenden
(Harnett 2010a). I alla hem och på alla arbetsplatser finns det rutiner, men det som
kännetecknar en rutinkultur är det sätt som personalen och de äldre värderar och
upprätthåller rutinerna och att det ständigt skapas nya rutiner, även om de ofta är
outtalade. På äldreboenden skapas exempelvis ofta en outtalad rutin för i vilken ordning
som de äldre tas upp på morgonen, hur de sitter i matsalen, när man går på promenad, på
vilket sätt man hjälper de äldre på med kläderna och så vidare.
Alla människor har rutiner, men vi gör också avsteg från dem ibland. Även om jag har en
mängd rutiner för hur jag brukar göra om mornarna, tar jag ibland sovmorgon och äter
frukost i sängen, för att sedan gå tillbaka till mina vanliga rutiner. Men i äldreomsorgen har
rutinerna en sådan oerhörd kraft att de ofta tas för givna och sällan ifrågasätts. Detta får i sin
tur konsekvenser för de äldres delaktighet. Mina tidigare studier av hur man pratar på
äldreboenden visar att personalen utgår från en underförstådd logik där de viktigaste
arbetsuppgifterna är att följa äldreboendets rutiner och att man därmed är ”effektiv”. Men
också de äldre själva har en stor vördnad inför rutinerna och anpassar sig för det mesta efter
institutionens ordning. I stället för att be om att få äta när man är hungrig, anpassar de flesta
äldre sig till äldreboendets måltidsrutiner och äter när man förväntas äta. På samma sätt
anpassar sig de flesta av de äldre till rutiner för hur ofta man ska duscha och när man ska gå
och lägga sig. I och med de äldres anpassningar till rutinerna befästs rutinerna ytterligare.
Rutiner finns inte oberoende av oss människor, utan det är genom vårt sätt att prata om
rutiner och förhålla oss till dem som de kan upprätthållas.
Personalen prioriterar knappast rutiner för vara elaka mot de äldre. Däremot uttryckte de
jag intervjuat mycket engagerat att de vill göra ett bra jobb. Frågan är då vad det innebär för
personal i äldreomsorgen att ”göra ett bra jobb”? Ett svar är att det handlar om att följa
rutiner och vara ”schysst” mot sina kollegor: Dagpersonalen dukar bordet så att det är
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förberett till kvällspersonalen kommer; kvällspersonalen lägger de gamla så att
nattpersonalen slipper ägna tid åt detta och om Greta inte vill duscha på sin duschdag
försöker man få henne att duscha i alla fall, så att kollegorna slipper duscha henne
nästföljande dag etc. Personalens syn på rutiner formar deras bild av hur man lyckas i
arbetet och vad som är viktigt i äldreomsorgen.

ATT LYCKAS
Jag minns när jag som 18-årig timvikarie på ett äldreboende lyckades duscha Signe. Signe var
en kvinna som ofta orsakade problem. I alla fall var det så vi i personalen beskrev det. Hon
gick fram och tillbaka i korridoren och ibland lämnade hon avdelningen utan att någon
märkte det. Hon vaknade alldeles för tidigt och hon vägrade ofta att duscha och gjorde
motstånd. Detta beskrev vi i personalgruppen som något problematiskt. Ett återkommande
problem var att Signe ofta vaknade vid sjutiden och ville stiga upp när vi som skulle arbeta
dagpasset fick rapport från nattpersonalen. När vi som arbetade på avdelningen pratade om
hur Signe agerade handlade det ofta om att hon var jobbig eller att det blev problem.
Däremot var det aldrig någon som frågade vad Signe tyckte om våra rutiner. Vi anpassade
oss inte till henne, utan förväntade oss att hon skulle anpassa sig till oss. Inte heller
funderade vi över vårt definitionsövertag. Signe kanske tyckte att vi var problematiska, men
det var genom vårt prat som hennes agerande gjordes till något problematiskt.
Ett ”problem” var att Signe var svår att duscha. Kanske tyckte Signe precis tvärtom, att det
inte var hon, utan äldreboendets duschrutiner som var problematiska. Jag minns en morgon
då jag gick in till henne eftersom det var hennes duschdag. Jag var fokuserad på min uppgift
och trots att Signe gjorde motstånd lyckades jag efter övertalning och milt tvång få av henne
nattlinnet och sätta henne på duschpallen i badrummet så att jag kunde duscha henne.
Ingen kollega förebrådde mig för att jag inte lyssnat på kvinnan. Tvärtom fick jag mycket
beröm för att jag lyckats duscha Signe som var så ”svår”. Om hon var delaktig eller inte,
funderade jag inte så mycket på, utan var mest nöjd över att jag lyckats med min uppgift att
få henne att duscha.
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När jag ser tillbaka på denna händelse slår det mig att man skulle kunna tänka precis
tvärtom; att jag duschat Signe mot hennes vilja kan ses som ett misslyckande. Att min
uppgift som vårdbiträde inte var att duscha de gamla enligt en förutbestämd duschrutin,
utan att lyssna på vad de gamla ville. Ingen av mina kollegor hade uttryckligen sagt att det
var ett misslyckande om de gamla inte duschade på de dagar som bestämts. Trots det lärde
jag mig snabbt de outtalade normer som styrde arbetet.

NORMER OCH FÖRKLARINGAR
Alla som har börjat på en ny arbetsplats vet att det är ganska lätt att lära sig de formella
reglerna. Vi lär oss vem som är chef och vilka arbetstider som gäller. Något som kan ta
betydligt längre tid är att lära sig arbetsplatsens informella normer. Kanske finns det en
informell ledare och outtalade normer om hur fikarasten går till. Ofta blir normerna tydliga
om man bryter mot dem. Jag minns när jag arbetade på ett universitet i Nya Zeeland och
första gången hade rester till lunch som jag värmde i mikron i det pyttelilla personalköket.
Medan jag satt ensam och åt kom en kollega fram och frågade förvånat om jag brukade äta
min varma mat mitt på dagen. Jag svarade att jag ofta åt varm mat både till lunchen och på
kvällen. Medan jag åt kände jag tydligt att mitt beteende inte alls passade in. Snart
upptäckte jag att alla andra köpte en sandwich i cafeterian och sedan åt denna sittandes
framför datorn på kontoret. Jag slutade ta med mig rester till jobbet och anpassade mig till
arbetsplatsens normer och köpte smörgåsar till lunch.
Normer finns också i äldreomsorgen. Men medan normerna på min arbetsplats i Nya
Zeeland mest berörde oss som arbetade där, påverkar personalens normer på ett
äldreboende även livet för de äldre personer som bor där. Inom äldreomsorgen finns det
idag formella riktlinjer som tydligt deklarerar att äldres delaktighet är viktigt. Men det är i
mötet med personalen, och personalgruppens normer, som den äldres delaktighet blir
verklig. Personalens normer om inflytande och delaktighet är därför av stor betydelse. Att
forska om normer är dock inte alldeles enkelt, man kan inte fråga intervjupersoner rakt ut
vilka normer de har. För det första är personer ofta inte medvetna om vilka normer som styr
deras handlande och för det andra finns det risk att personer blandar ihop sina egna normer
med mer generella samhälleliga normer. När jag har frågat personer som arbetar i
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äldreomsorgen om äldres inflytande så har alla jag pratat med sagt att det är självklart att
äldre ska få bestämma över sin egen vardag. Men när jag sedan ställer frågor om konkreta
situationer, som om de får bestämma när de ska duscha, blir svaret ett annat. Ofta blev
svaret att ”det är klart att det ska få bestämma, men …” och sedan kom en förklaring till
varför de äldre inte kunde bestämma när de skulle duscha (eller bestämma när de skulle
lägga sig eller hur de skulle möblera sina rum etc.) (Persson & Wästerfors 2009). Att ge en
förklaring till något som annars kan uppfattas som klandervärt, till exempel att lägga en
person mot dennes vilja eller att komma försent till ett möte, kallas att ge en account.
Accounts är ett engelskt begrepp som inom samtalsanalys ibland översätts med ”redovisade
förklaringar” (Thelander 2006) eller ”moraliska redovisningar” (Jönson 2004). Det finns dock
ingen allmänt accepterad svensk översättning, vilket gör att jag att använder mig av det
engelska ursprungsbegreppet.
När vi människor kommunicerar med varandra använder vi ständigt accounts för att
”reparera” sådant som kan uppfattas som avsteg från rådande normer och förväntningar.
Begreppet accounts myntades av sociologerna Marvin B Scott och Stanford M. Lyman som
beskrev det som ”en utsaga från en social aktör avsedd att förklara ett oväntat eller olyckligt
beteende” (Scott & Lyman 1968:46). Genom att studera hur personer förklarar sig (det vill
säga vilka accounts de ger) kan man som forskare få kunskap om normer. Det centrala hos
accounts är förklaringens förmåga att, om den accepteras, förändra bedömningen av en viss
handling (Thelander, 2006). Vi ger alltså inte vilka accounts som helst. De accounts vi ger
hänger ihop med våra bakgrundsförväntningar. Scott och Lyman (1968) kallar det för
”bakgrundsförväntningar” (jfr Buttnys ”folk logic”). Om jag kommer en halvtimme för sent
till ett jobbmöte och säger att jag är sen för att jag tycker mötena brukar vara ”så himla
tråkiga”, passar detta dåligt ihop med de bakgrundsförväntningar som finns i gruppen.
Kanske tycker kollegorna att det är dålig stil att jag är sen och sannolikt tycker de att det är
en konstig ursäkt. Om jag däremot kommer till mötet och förklarar att bussen var försenad,
kommer de förmodligen att förändra bedömning, och negativa reaktioner för min sena
ankomst uteblir. Alla har ju varit med om att bussen blivit försenad någon gång och det är ju
ingenting som jag hade kunnat styra över. På samma sätt ger personal på äldreboenden inte
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vilka förklaringar som helst till att de ibland agerar på ett sätt som strider mot omgivningens
normer och förväntningar. En sådan norm kan vara att de äldre själva ska bestämma när de
ska gå och lägga sig och när de ska duscha. Personalen säger själva att detta är viktigt och
det faktum att de ger accounts för agerande där de inte låter de äldre bestämma visar att de
själva upplever detta som avsteg från rådande normer och förväntningar. Hade de inte
upplevt att dessa handlingar var avsteg hade de heller inte lämnat accounts, utan helt enkelt
sagt att de inte lät de äldre bestämma, utan att förklara varför. Precis som de accounts jag
lämnade när jag var sen till ett möte styrs av bakgrundsförväntningar om gruppens normer,
så styrs även personalens accounts av gruppens normer. Man ger helt enkelt en förklaring
som förväntas accepteras av gruppen. När jag pratade med personer som arbetade på
äldreboende var det tydligt att de accounts som användes ofta handlade om rutiner. Man
kan säga att personalen utgick i ett perspektiv där det för visso var viktigt att låta äldre utöva
inflytande. Avsteg från denna norm kunde dock rättfärdigas med hänvisning till olika rutiner.
Ett äldreboende kan beskrivas som en institution där rutiner ses som något nästintill heligt.
När personal som jag intervjuat förklarat situationer då de gått emot den moraliska
principen om att låta äldre personer utöva inflytande var det underförstått att rutinerna var
något som måste prioriteras. Genom att hänvisa till rutinerna framstod personerna som
arbetade på äldreboendena som fria från ansvar. De följde ju bara rutinerna. Deras accounts
visade på bakgrundsförväntningar med en norm att många rutiner är viktigare än äldres
självbestämmande. Ett exempel på hur accounts kunde se ut visas i exemplet nedan, som är
hämtat ur en intervju med en undersköterska:
Tove: Får de gamla bestämma när de ska gå och lägga sig?
Berit: På min avdelning går det bra. Vi lämnar aldrig någon till natten. På nåt sätt lyckas vi. För det
mesta vill de gå och lägga sig själva. De har inte sån vana att umgås.

Genom sin account beskriver Berit att de gamla ”för det mesta vill gå och lägga sig själva”
(författarens kursivering). Underförstått händer det ibland att de gamla inte vill lägga sig.
Samtidigt säger Berit att de ”aldrig” lämnar någon till nattpersonalen. De lyckas alltid.
Utsagan innehåller en tydlig information om att man lyckas om man lägger alla de gamla
innan nattpersonalen börjar sitt skift. Enligt samma logik är det då ett misslyckande om
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någon är uppe när nattpersonalen kommer. Dessutom har de gamla ”inte sån vana att
umgås” vilket gör att det framstår som hyggligt att lägga dem.
Att lägga en person som inte vill lägga sig kan framstå som klandervärt, men genom Berits
accounts framstår hennes agerande som logiskt. Hon lämnar aldrig någon och därmed
”lyckas” hon. Berits accounts kan ses som uttryck för en social och moralisk ordning med
normer för vad som uppfattas som lämpliga och korrekta handlingssätt. Vilka accounts som
accepteras i en viss miljö är beroende av gruppens normer, och normerna påverkar i sin tur
hur personalen handlar. Om det är underförstått att man misslyckas om man inte lägger alla
äldre till en viss tid, är det rimligt att man försöker lägga så många som möjligt.
Ofta påtalas, i medier och intresseorganisationer, att det behövs mer personal i
äldreomsorgen. Mer personal skulle sannolikt leda till förbättringar. Kanske skulle äldre bli
mer delaktiga i vissa avseenden. Däremot vet vi inte om mer personal löser alla problem. Om
det finns normer som innebär att personalen lyckas när de följer rutiner, är det inte säkert
att äldre blir mer delaktiga om personalen blir fler. En undersköterska som jag intervjuade
beskrev att det var svårt att lägga de gamla på sommaren. Hon hänvisade inte direkt till
rutinerna:
Tove:

Får de gamla bestämma när de ska gå och lägga sig?

Åsa:

Jag kan tycka det är svårt när det är sommar för det är så ljust ute. ’Nej, det är mitt på
dagen!’ kan de säga när man ska lägga dem. Klockan kan vara sju och det är ljust ute. De
gamla går efter mörkret, inte efter klockan.

Se vad som händer om du byter ut ordet klockan mot våra rutiner. Åsas accounts innebär en
indirekt hänvisning till rutiner. De flesta av oss påverkas av mörker och ljus och är uppe lite
längre på sommaren när det är ljust ute. Men på ett äldreboende är rutinerna mer eller
mindre de samma 365 dagar om året. Åsa beskriver att det är ljust klockan sju på kvällen och
att det då är svårt att få de gamla att lägga sig. Tiden beskrivs som oerhört viktigt. Att de
gamla går efter mörkret är därför ett problem, eftersom mörkret inte sammanfaller med
boendets rutiner som rättar sig efter klockan.
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En viktig poäng med att studera accounts är att det visar hur vårt sätt att prata inte är en
reflektion av vår omvärld, utan att vi faktiskt skapar vår omvärld genom vårt sätt att prata
om den. Detta innebär inte att vi människor är förutbestämda i vårt sätt att förklara oss,
men däremot är vissa förklaringar mer rimliga än andra utifrån de normer som råder inom
en viss grupp. Genom att studera accounts kan vi begripliggöra situationer där personal
begränsar äldres inflytande. Det blir också tydligt att kommunikation och delaktighet hänger
samman. Personalens rättfärdigande av agerande då de gör avsteg från rådande normer kan
vara helt logiska utifrån sociala och moraliska normer om att prioritera äldreboendets
effektivitet och rutiner, framför de äldres individuella inflytande. Att analysera normer är
viktigt för att förstå maktrelationer och inte minst för att förstå äldres svårigheter att utöva
inflytande. Att visa på makten i vårt sätt att prata samt att diskutera normer, kan vara ett
sätt att på sikt öka äldre personers delaktighet.

TRIVIALISERINGSRETORIK
En poäng i detta kapitel är att utveckla resonemang om det jag kallar för
trivialiseringsretorik. Det som gör denna retorik vetenskapligt och praktiskt intressant är att
den visar hur saker, som kan vara viktiga för äldre och närstående, ”görs” oviktiga genom
personalens sätt att prata. De flesta i äldreomsorgen skulle nog beskriva att äldres
delaktighet är något viktigt. Trots det finns det stora hinder. Ett sätt att förstå detta är att
titta närmare på hur äldres inflytande trivialiseras just genom personalens sätt att prata. Jag
kommer att beskriva tre sätt genom vilken denna retorik har en trivialiserande funktion:
•

Uttryckligen benämna ett önskemål som oviktigt

•

Jämföra önskemålet med något annat som är viktigare

•

Beskriva den äldre som ger uttryck för önskemålet som besvärlig

Trivialiseringsretoriken tar sig ibland tydliga uttryck och ibland betydligt mer subtila. Ett
tydligt sätt är att uttryckligen beskriva sådant som äldre vill vara delaktiga i, som något
oviktigt. Ett exempel på hur äldres synpunkter trivialiserades ger undersköterskan Anna i ett
svar på min fråga om vad äldre klagar på:
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Anna:

De gamla kan klaga på att vi bara springer, att vi inte har tid med dem. Såna små grejer.
Inga allvarliga klagomål.

Tänk dig in i det motsatta, det vill säga att Anna i stället sagt: ”De gamla kan klaga på att vi
bara springer, att vi inte har tid med dem. Det är ju fruktansvärt. Det är ju det som är vårt
jobb”. Ett sådant uttalande ger en helt annan bild av vad som är viktigt i äldreomsorgen.
Omsorgspersonalens position innebär, i detta perspektiv, att de har ett övertag att retoriskt
definiera vad som är viktigt och vad som är ”små grejer”. Även om de äldre kanske tycker att
det är allvarligt att personalen inte har tid med dem, kan personalen på ett självklart sätt i
vardagen kategorisera detta som en bagatell. Definieras ett önskemål som viktigt förväntar
sig omgivningen att man försöker tillmötesgå detta. Om ett klagomål handlar om en småsak,
är det lättare att inte förändra något. Prat är inte en avbild av verkligheten, utan ett sätt att
skapa verkligheten så som vi uppfattar den. Trivialiseringsretorik skapar en verklighet där
vissa saker, till exempel att personalen inte har tid med de gamla, på ett självklart sätt ses
som bagateller.
Trivialiseringsretorik kommer också till uttryck genom jämförelser. Om äldres delaktighet
jämförs med något som är ännu viktigare framstår den som logiskt att prioritera det som
”är” viktigast. När äldre flyttar in på äldreboenden uppmanas de att ta med egna möbler, så
att rummet eller lägenheten ska bli så hemlik som möjligt. Det kan dock bli problem om de
äldre vill ha för mycket möbler, vilket undersköterskan Adam beskrev så här:
Vi måste ju begränsa när de vill ha för mycket möbler. Vi måste ju ha manöverutrymme också.

Genom hans account beskrivs personalens manöverutrymme som överordnat den äldres
inflytande över inredningen. Det intressanta är inte om accounts är ”sanna” eller ”falska”
utan dess funktion. I exemplet ovan får Adams account funktionen att det framstår som
logiskt att styra den äldre personens inredning på ett sätt som passar personalens behov av
manöverutrymme.
Trivialiseringsretoriken kan komma till uttryck genom att personalen kontrasterar de
”viktiga” rutinerna mot de äldres ”mindre viktiga” inflytande. Jämförelser är ett effektivt sätt
att få något att framstå som viktigt eller oviktigt. Ingenting är viktigt utan att jämföras med
152

något annat. Ett exempel från mina observationer är när Viola frågade personalen om hon
kunde få gå på promenad. Svaret blev varken ja eller nej utan ”Det är snart
eftermiddagskaffe”. Svaret är obegripligt om man inte känner till att det finns en
underförstådd ordning där kafferutinerna är något som måste prioriteras, även om någon vill
gå på promenad. Genom att Violas önskan ställdes i kontrast till en viktig rutin, blev det
aldrig någon promenad.
Att vara delaktig behöver inte innebära att den äldre aktivt ber om något. Det kan också vara
att få vara delaktig i omsorgen om den egna kroppen. Vid samtal med personalen kom det
ofta upp att de var stressade och att vissa saker tog lång tid.

Camilla: Säg det här med när de ska borsta sina tänder - det tar ju sån tid. Där står man och
känner att ’jag måste, jag måste’ så då kan det ju hända att man tar borsten ifrån dem
och fortsätter själv.

Camilla beskriver att det tar lång tid att låta de äldre själva vara delaktiga och borsta sina
egna tänder, och att hon ibland känner att ”jag måste, jag måste” och då tar tandborsten
ifrån dem och fortsätter själv. Hon säger aldrig vad det är hon ”måste” göra, men
uppenbarligen är det något som är viktigare än att låta den äldre borsta sina tänder i lugn
och ro. Kanske ”måste” Camilla gå till nästa person och arbeta vidare med nästa rutin? Vi vet
inte. Vad vi däremot vet är att den äldre personen inte får borsta färdigt sina tänder själv,
eftersom det finns annat som är viktigare och som ”måste göras”. Underförstått i Camillas
utsaga är att det där som hon måste göra är viktigare än att låta en äldre kvinna borsta sina
egna tänder.
Trivialiseringsretorik kan också utövas genom att trivialisera den person som ska vara
delaktig eller utöva inflytande. Personal beskriver ibland anhöriga som bittra och att deras
klagomål är ett utslag av bitterhet och inget att fästa vikt vid. Ett sätt att trivialisera äldres
utsagor är att retoriskt definiera vissa personer som ”omöjliga” eller ”bortskämda”.
På många av de avdelningar där jag gjort intervjuer och observationer har det funnits en
eller ett par personer som personalen beskrivit som besvärlig på något sätt. Genom en
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retorik där vissa personer är besvärliga skapas också synpunkter som är besvärliga och inte
värda att fästa vikt vid. Ett exempel är när Jenny beskrev den som hon var kontaktperson åt:

Jenny:

Hon som jag är kontaktperson till, hon blir ju aldrig nöjd.

Genom sin account beskriver Jenny en person som aldrig blir nöjd. Om en person ändå aldrig
blir nöjd är det logiskt att inte försöka tillmötesgå hennes eller hans önskemål. Personer
använder sannolikt sig av trivialiseringsretoriska grepp, utan att vara medvetna om detta.
Det är alltså inte så att personalen medvetet försöker få saker att framstå som oviktiga.
Samtidigt skapar trivialiseringsretoriken en kontext med stora hinder för äldres delaktighet.
Poängen är inte vad som är trivialt, utan hur retoriken får vissa saker att bli oviktiga. Dessa
”saker” kan vara alltifrån en äldre kvinnas önskan att bestämma vilken blus hon ska ha på
sig, till att få borsta sina egna tänder. Vem bestämmer att ett klagomål på en torr kotlett är
en bagatell? Maten betraktas ofta som en väsentlig del i vardagen på ett äldreboende, både
ur näringsmässiga och sociala aspekter. Genom en retorisk omdefinieringsprocess skulle
klagomål på en torr kotlett kunna beskrivas som något viktigt som personalen faktiskt borde
göra något åt.
Delaktighet proklameras i policydokument både nationellt och lokalt. Men förverkligandet av
dessa dokument sker genom personalens sätt att handla och prata. Genom att förstå hur
saker kan göras oviktiga respektive viktiga förstår vi också hur vi kan öka möjligheterna för
delaktighet i äldreomsorgen.
Vilken är då den praktiska nyttan med att förstå hur vi pratar, hur vi förklarar oss och hur
normer kan gestaltas? Genom att få kunskap om hur saker görs oviktiga, får vi också kunskap
om hur vi kan göra motsatsen. Genom att skapa en förståelse för att vardagligt prat kan vara
en maktresurs, skapas också en förståelse för att det som retoriskt konstrueras som
oviktigheter också är möjliga att omdefiniera till väsentligheter. Delaktighet i tandborstning
kan på så sätt bli något mycket viktigt. Det är lätt att glömma bort att för dem som bor på
äldreboende formas delaktigheten och verkligheten av personalens prat i personalrummet.
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AVSLUTNING
Delaktighet i äldreomsorgen förutsätter att både personalens och den äldres röster hörs. Det
finns inget enkelt recept för att öka delaktigheten för äldre personer. Däremot kan man som
personal vara mer eller mindre medveten om sådant som har att göra med makt och
delaktighet.
•

Att vara personal i äldreomsorgen innebär att ha en maktposition. Relationen mellan
den äldre och personalen är inte jämlik. Att personal förstår att de innehar en
maktposition är en förutsättning för att äldre personer ska kunna vara delaktiga.

•

Att vara personal innebär att man har möjlighet att stanna upp och ifrågasätta varför
man gör som man gör. Arbetet är stressigt, men det är personalens och ledningens
ansvar att reflektera över vad som görs, viktigt och oviktigt. Är det självklart att man
ska prioritera att duka bordet till kvällsmaten i stället för att sitta ner en stund med
Greta?

•

Rutiner är inget som finns oberoende av människor. Vi människor skapar dem genom
vårt sätt att arbeta och vårt sätt att prata om vad som är viktigt. Vi kan också välja att
frångå rutiner. Om äldre personer ska kunna vara delaktiga måste personalen våga
frångå rutiner. Vad händer om Nils hoppar över sin dusch, om fem personer får sitta
uppe till klockan 23 eller om kvällsmaten serveras senare än vanligt?

•

Beroende på hur vi pratar blir saker och ting viktiga eller oviktiga. Prat är en
maktresurs. Pratar vi om rutiner som viktiga saker blir de viktiga: pratar vi om en torr
kotlett som en bagatell, blir den också det.

•

Om vi verkligen menar att delaktighet är viktigt bör vi fråga de som bor på
äldreboenden vad de vill i olika situationer. Framför allt bör vi lyssna på deras svar.
Att arbeta i äldreomsorgen innebär ett definitionsövertag. Det är personalen som
formulerar vad som behövs göras, vad som innebär problem och hur man gör ett bra
jobb.
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Att fundera över de fem punkterna ovan kommer inte automatiskt att öka delaktigheten i
äldreomsorgen. Men kanske kan man börja med att fundera över hur man pratar. Att se prat
som en form av maktutövning är ett litet steg mot ökad delaktighet. Det som är en bagatell
för personalen är inte självklart en bagatell för de äldre. Att trivialisera äldres önskemål och
kritik skapar stora hinder för delaktighet. Att i stället vara lyhörd för vad de äldre vill, och
också våga göra avsteg från institutionens rutiner, är ett sätt öka delaktigheten.
Delaktighet handlar om mer än att få gehör för en synpunkt på en torr kotlett. Men kanske
är det just där vi ska börja? Genom att lägga fokus på bagatellerna, kanske de upphör att
vara bagateller och förvandlas till väsentligheter?
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KAPITEL 10. MOTTAGARANPASSNING
OCH DELAKTIGHET – KLARSPRÅK 2.0
Henrik Rahm
Det övergripande syftet med detta kapitel är att diskutera myndigheters klarspråksarbete,
dels utifrån mottagaranpassning som begrepp, dels utifrån förhållandet mellan mottagaranpassning och delaktighet. Delaktighet är alltså ett viktigt perspektiv både för att förstå
skriftliga myndighetstexter om t.ex. studiestöd, föräldrapenning och färdtjänst som muntliga
texter som behovsbedömningssamtal och nödsamtal till 112.
Utgångspunkten är ett materialurval jag samlat in för mitt forskningsprojekt om
kommunikationsvägar och kommunikationsstrategier i kommunal palliativ vård och omsorg
till äldre i Malmö stad. Kapitlet tar avstamp i den undersökning jag gjort tillsammans med
språkvetaren Claes Ohlsson (Rahm & Ohlsson 2009) om syften, funktioner och mottagaranpassning av en informerande broschyr om äldreomsorg. Därefter utvecklas resonemangen
dels utifrån en intervju med personer som arbetat med att ta fram den analyserade
broschyren, dels utifrån en intervju med biståndshandläggare. Kapitlet utmynnar i en
diskussion om klarspråk och mottagaranpassning. För att förstå kommunikationen görs
analyser av de intertextuella förhållandena i och mellan texter (Ajagán Lester m.fl. 2003).

VAD ÄR KLARSPRÅK?
Att sträva efter klart och förståeligt språk i myndighetstexter är ett ideal som är självklart
idag. Krångliga och pompösa myndighetstexter tillhör lyckligtvis en svunnen tid som dock
inte ligger längre än några decennier bakåt i tiden. När Erik Wellander 1924 fick i uppdrag av
Svenska Akademien att ”till skolornas och allmänhetens tjänst utarbeta en handledning i
svenska språkets vård” var det som framgår av citatet ett större arbete än att utarbeta råd i
hur man uttrycker sig klart och förståeligt. Hans uppgift var att alltså att skapa den totala
manualen för det svenska språket, en uppgift som sågs som möjlig i 1920-talets Sverige med
den tidens starka normativa uppfattningar om språkets uppbyggnad, funktion och
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användning. Wellander, som för övrigt var professor i tyska och inte i svenska språket, gick
grundligt till väga och tog 15 år på sig att slutföra uppdraget. Resultatet, som fick den
anspråksfulla titeln Riktig svenska, blev också det eftersträvade normativa rättesnöret och
användes på realskolor, läroverk och gymnasier in på 1970-talet i reviderade upplagor.
Tiden, språkutvecklingen och synen på språket har förstås sprungit ifrån Wellander och
Wellanders bok sedan länge. Att jag ändå nämner Riktig svenska i detta sammanhang beror
på att Wellanders allmänna riktlinjer blev vägledande för reformeringen av det offentliga
språket och för övrigt står sig gott än i dag: Skriv klart!, Skriv enkelt!, Skriv kort!, Skriv
svenska! (Wellander 1973).
Det som senare kom att kallas klarspråk inleddes med att det utkom riktlinjer för lagspråket
1967. Först 1976 togs dock steget att anställa en språkvårdsexpert i Statsrådsberedningen
med uppgift att på allvar modernisera och förenkla det juridiska språket. Därefter har
utvecklingen gått snabbt med en handledning i att skriva bättre myndighetstexter (Westman
1977) och en utbildning till språkkonsult som startade 1978. Nästa stora steg var när
Språkvårdsutredningen presenterades 1985. Titeln – Klarspråk en grund för god service –
pekar på att begreppet klarspråk nu är ett etablerat begrepp (Språkvårdsutredningen 1985).
Klarspråksarbetet institutionaliserades när regeringen inrättade en klarspråksgrupp 1993 på
Justitiedepartementet. Klarspråksgruppens uppdrag är att arbeta med språkvård av olika
slag hos myndigheter. År 2006 samlade den nya myndigheten Språkrådet klarspråksarbetet
under ett tak, och det övergripande ansvaret fördes över från Justitiedepartementet.
Idag har arbetet med myndighetstexter och offentligt språk bl.a. lett till att den krångliga
meningsbyggnaden i kanslisvenskan (som var vanlig från Gustav Vasas tid till långt in på
1970-talet) ersatts av ett enklare och mer begripligt språk (På väg mot ett bättre
myndighetsspråk 2001, Kommittén för svenska språket 2002, Ehrenberg-Sundin 2008,
Hedlund 2006.) Det är idag självklart för myndigheter att fundera på om fackord är
nödvändiga och att i så fall förklara dem. Krångliga och svårbegripliga ord som inte är
nödvändiga försöker man ersätta med tydliga och lättförståeliga begrepp. Det finns även en
förteckning över ord och uttryck som myndigheter bör undvika just för att de är svåra att
förstå, den så kallade Svarta listan (2011).
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Förutom meningsbyggnad och ordval har klarspråksarbetet också handlat om begriplighet,
inte bara mellan skribenter på myndigheter utan särskilt för mottagarna, de medborgare
som texterna i första hand riktar sig till. Det handlar helt enkelt om att ta mottagarnas
perspektiv. Arbetet med begriplighet och mottagarorientering har inspirerats av bland andra
Gunnarsson (1982) som undersökt begriplighet i omskrivna passusar ur medbestämmandelagen.
De svenska klarspråksidealen sammanfattas i en skrift med titeln Klarspråk lönar sig
(Hedlund 2006) som är ett samarbete mellan Klarspråksgruppen och Annelie Hedlund,
projektledare för ett prisbelönat klarspråksprojekt i Norrköpings kommun. Skriften är en
handbok för klarspråksarbete i myndigheter. Den definierar och motiverar klarspråk och ger
exempel på klarspråksarbete från nio myndigheter av olika slag. Av intresse för analysen är
de inledande råden som samtidigt är definitioner av klarspråk:
1. vikten av mottagaranpassning
2. en översiktlig och logisk struktur (rubriker, metatext, styckeindelning, sambandsord)
3. en genomtänkt innehållsstruktur (”skriv det viktigaste först”, ”skriv kort”
”sammanfatta längre texter”)
4. lexikon (nödvändiga facktermer förklaras och onödiga krångelord undviks)
5. syntax (undvik passiva satser)
6. layout (radavstånd, typsnitt)
De här punkterna tillämpas delvis i Språkrådets Klarspråkstest (Språkrådet 2011a). I ett
första steg ska skribenten välja om testet ska gälla ett beslut eller en rapport. Det rör sig
alltså om en hjälp för skribenter att granska sina texter innan de tas i bruk. Testet för
rapporter inleds med frågor som: ”Vilka är dina läsare? Vad ska läsarna kunna göra efter att
ha läst rapporten?” Under rubriken ”Målgrupp och syfte” finns följande passus:
Hela texten måste anpassas till läsarna och syftet. Det betyder att allt från urval av innehåll till val
av tonläge och ordval ska göras utifrån vad som är bäst för läsarna. Ha alltid mottagare och syfte i
bakhuvudet när du besvarar testets frågor. Det kan också vara bra att det står uttalat i rapporten
vilket syftet är, och vilka läsare rapporten primärt vänder sig till. Då kan läsarna direkt avgöra om
texten angår dem.
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Därefter följer frågor kring innehåll, disposition, perspektiv och ton, överskådlighet, tabeller
och diagram, styckeindelning, rubriker, sambanden i texten, meningar, ord och fraser,
rapportens olika delar samt stavfel och språkriktighetsfel. Klarspråk har blivit så viktigt att
det årligen sedan 1998 (och sedan 2008 av Språkrådet) delas ut ett pris, Klarspråkskristallen,
till de myndigheter som lyckats bäst med klarspråkssträvandena. År 2011 delade
Helsingborgs stad och Verket för högskoleservice på priset med den gemensamma
motiveringen att ”bägge har skapat ett arbetssätt för webbutveckling som gynnar såväl
medborgarna som den egna organisationen. Deras innovativa arbete kan inspirera och
vägleda inom hela den offentliga förvaltningen” (Språkrådet 2011b). Denna motivering visar
med all önskvärd tydlighet att klarspråk handlar om betydligt mer än att byta ut
svårbegripliga ord och att formulera sig utan en trasslig meningsbyggnad.
Klarspråksidealen betyder alltså att textens mottagare ska kunna förstå och använda texten
på det sätt som den är tänkt att användas. Klarspråksarbetet har som syfte att arbeta med
språkets form och innehåll utifrån myndigheternas samhällsuppdrag. Det betyder att den
som ställer samman texten ska ta hänsyn till både hur kommunikationssituationerna ser ut
och till de krav som ställs på myndigheternas muntliga och skriftliga kommunikation – t.ex.
lagar, förordningar, sekretess, likabehandling, snabbhet i hanteringen och dokumentationskrav. Klarspråksarbetet har lett till att hjälpmedel och riktlinjer har utvecklats, såsom det
ovan nämnda Klarspråkstestet, och till exempel riktlinjer för socialtjänstens arbete (Lundin &
Wedin 2007)

VAD ÄR MOTTAGARANPASSNING?
Begreppet mottagaranpassning förekommer i många olika sammanhang, både bland
myndigheternas skribenter och informatörer och bland språkvetare. Bland språkvetarna, och
i myndighetssammanhang, är det sannolikt mest använt bland dem som har yrkestiteln
examinerad språkkonsult. Dessa arbetar på myndigheter och företag med granskning av
texter, information och terminologi. För språkkonsulter är mottagaranpassning a och o i
deras arbete med texter enligt klarspråksidealen.
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Mottagaranpassning används även av de språkvetare som forskar kring texter och textbruk
med ett särskilt intresse av hur klarspråksidealen fungerar i praktiken. Gunnarsson (1982)
har som nämnts ovan haft stor betydelse för forskningen kring mottagaranpassning. Även
Catharina Nyström Höög arbetade efter sin avhandling på Statskontoret med uppdrag att
dels göra en utvärdering av myndighetsspråk med kvantitativa mått, dels utarbeta ett
diagnosinstrument för att underlätta för myndighetsskribenter att skapa bättre texter (På
väg mot ett bättre myndighetsspråk 2001). De viktigaste resultaten presenteras kortfattat i
Nyström Höög (2006) med mottagaranpassning som det viktigaste och svåraste steget mot
begripliga myndighetstexter. I mottagaranpassning ingår metatexter (vägledningar om hur
texten ska läsas) och att ta mottagarnas perspektiv, till exempel genom ett du-tilltal.
Lena Lind Palicki (2010) undersöker i sin avhandling Försäkringskassans broschyrer till
blivande föräldrar 1974–2007. I sina analyser visar hon att texterna över tid har anpassats till
mottagarna på tre sätt. Ett sätt är genom du-tilltal, ett annat med pronomenet man och ett
tredje genom omtal via olika substantivuttryck. Omtal är alltså motsatsen till tilltal. Exempel
på omtal i myndighetstexter om föräldrapenning är den sökande, den andre föräldern. Ett av
avhandlingens resultat är att du-tilltalet (som är vanligast i de senaste broschyrerna) är
problematiskt eftersom vissa du-tilltal skapar hierarkier bland mottagarna såtillvida att vissa
medborgare (i Lind Palickis undersökning biologiska mammor) framhålls genom
bestämningar till du (du som är gravid) medan andra mottagare blir sekundära (pappor,
ensamstående föräldrar och par med två kvinnor). I analysen nedan är just syftningar på
mottagarna med du, man och med substantivuttryck av intresse.

INFORMATIONSBROSCHYREN LIVET VARAR HELA LIVET
En del av materialet för detta kapitel är analyser av en informationsbroschyr om den
kommunala äldreomsorgen – Livet varar hela livet – från Malmö stad. 14 Broschyren går

att ladda ner på Malmö stads hemsida, den kan hämtas på de olika stadsdelarnas

14
Detta avsnitt och avsnitten Att bo kvar hemma och Att bo i särskilt boende bygger på analyser av broschyrens
innehåll, form och mottagaranpassning som görs i Rahm & Ohlsson 2009, s. 31 f.
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medborgarkontor och biståndshandläggarna delar ut den vid kontakter med äldre. Med
andra ord rör det sig om en central broschyr. I detta avsnitt analyserar jag två delar i

broschyren, Att bo kvar hemma och Att bo på särskilt boende. I följande avsnitt
presenteras resultat från intervjuer både med de som framställt broschyren och de

kommunala tjänstemän som använder broschyren i sina kontakter med äldre och
närstående, det vill säga biståndshandläggare.

Broschyren består av 16 sidor varav titelsidan och ytterligare fem sidor domineras av
fotografier. I förgrunden på titelsidan syns en grön kvist i en blomkruka mot bakgrunden av
ett fönster. Titeln är Livet varar hela livet med Äldreomsorgen i Malmö som undertitel.
Bildsidorna utgörs av fotografier på äldre personer i olika vardagliga situationer. I broschyren
finns också ett uppslag som presenterar de områden som prioriteras i Malmö stads plan för
äldreomsorgen: hälsofrämjande insatser, rehabilitering, demensvård och vård i livets
slutskede. Broschyrens baksida har rubriken ”Vi besvarar gärna dina frågor” och innehåller
en lista med telefonnummer till biståndshandläggare i Malmös tio stadsdelar.

ATT BO KVAR HEMMA
Avsnittet ”Att bo kvar hemma” inleds av en vänstersida med ett fotografi av en äldre kvinna
som med en stolt min håller i ett vitt spjälstaket. Till höger om fotografiet finns ett citat:
”Mitt hem är min borg”. Denna del av broschyren innehåller mycket information på de två
textsidorna. Det handlar om biståndshandläggning, om seniorboende, om det stöd som
kommunen erbjuder, om hemsjukvård, om färdtjänst och om stöd av närstående.
Mottagarna förutsätts alltså känna till biståndshandläggare som begrepp, vilket är rimligt
med tanke på att det är denna yrkesgrupp som utreder, samordnar och beslutar olika behov
av bistånd till de äldre. Till punkterna i avsnitten knyts en grafisk mening som till exempel
denna om ledsagarservice:
Behöver du hjälp för att kunna delta i samhällslivet kan du, som en del av hemtjänsten, få en
speciell ledsagare.

Detta exempel illustrerar hur rubrikerna på ett tydligt sätt signalerar innehållet och hur den
språkliga utformningen är i samklang med andra texter i genren myndighetsinformation. En
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jämförande illustration är Försäkringskassans text om assistansersättning till funktionshindrade:
För att få assistansersättning från Försäkringskassan måste du behöva hjälp med de
grundläggande behoven mer än 20 timmar i veckan. (Försäkringskassan 2008:1)

I båda dessa exempel från genren myndighetsinformation presenteras alltså förutsättningarna för att få bistånd med ett vardagligt och lättbegripligt uttryck som ”få hjälp med”
och med du-tilltal. Sidan fem inleds med ett stycke med trygghet som ledfamilj. Uttryck som
pekar på samma företeelse kallas sambandsled och bildar tillsammans en ledfamilj
(Hellspong & Ledin 1997, s. 82). I avsnittet förekommer trygghet eller tryggheten fyra
gånger:
För de flesta är det en trygghet i att kunna bo kvar hemma. En trygghet i det invanda och det
hemtama. Trygghet i att ha sina saker omkring sig. Att det helt enkelt är mitt hem. I Malmö finns
det en rad olika insatser, inom ramen för socialtjänstlagen, som du som äldre kan ta hjälp av när
tryggheten i hemmet inte är lika självklar längre.

I den tredje meningen finns ett du-tilltal. Du:et specificeras med frasen ”du som äldre”. På
sidorna 5-7 är ledfamiljen du rikt representerad med 22 förekomster för sambandsledet du,
13 för dig, 9 för din, 5 för dina, och 2 för ditt, det vill säga 51 förekomster av totalt 658 ord
på dessa sidor. Genomgående för texten på dessa sidor är att den äldres rättigheter och
möjligheter betonas: ”Du kan då få hjälp från hemtjänsten med dagliga bestyr” (s. 5),
”Rehabilitering i hemmet innebär att du får behandling och träning så att din vardag
fungerar så bra som möjligt” (s. 6) eller ”För att underlätta för dina närstående erbjuder vi
särskilt stöd i olika former” (s. 7). De aktiva satserna med du som återkommande ledfamilj
underlättar begripligheten. Det finns dock en underton av oklarhet eftersom agenten är
utelämnad i de passiva satser där biståndsbeslut omnämns: ”Efter hembesök och utredning
prövas dessa insatser utifrån dina personliga behov. Därefter fattas beslut om bistånd.” (s.
5), ”Efter hembesök och utredning fattas ett beslut om bistånd” (s. 6) Det frekventa dutilltalet är i samklang med klarspråksidealen om direkt tilltal och tydlig mottagarorientering,
däremot inte de passiva satserna där agenten (det vill säga den som handlar i satserna) inte
är utsatt. Att agenten inte sätts ut är märkligt med tanke på att det är just
biståndshandläggaren som fattar besluten. Den passiva satsen ”Därefter fattas beslut om
bistånd” hade kunnat förtydligas genom en utsatt agent ”Därefter fattas beslut om bistånd
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av biståndshandläggaren” eller genom en omskrivning till aktiv form ”Därefter fattar
biståndshandläggaren beslut om bistånd.” eller i förkortad och förtydligad form ”Sedan
beslutar biståndshandläggaren om bistånd.” En tolkning är att man vill tona ner eller rentav
dölja vem som är den verkliga beslutsfattaren, kanske särskilt viktigt för att behålla den
positiva tonen i textdelen med fokus på den mångfald av bistånd som stadsdelarna kan
erbjuda den äldre. Det ska dock påpekas att detta inte är detsamma som att det är lätt att få
bistånd i hemmet. Av dem som är äldre än 80 fick 37 procent bistånd inom kommunal
hemtjänst 1988/89, jämfört med 22 procent år 2002/03 (Socialstyrelsen 2005:7). En del av
förklaringen till minskningen är att de äldre till exempel blivit friskare, men om man justerar
siffrorna utifrån behoven av hemtjänst kvarstår ändå det faktum att sannolikheten att få
hemtjänst minskat med 30 procent mellan dessa två årtal (a.a.).

ATT BO I SÄRSKILT BOENDE
Avsnittet ”Att bo i särskilt boende” inleds av en vänstersida som utgörs av ett fotografi av en
äldre kvinna som håller sig i en rollator med följande citat till höger: ”Jag klarar mig inte själv
längre …”. Efter två textsidor följer en bildsida med ett fotografi av en äldre man till sängs
med detta citat: ”Önskar det vore annorlunda men jag är sjuk och trött.” Även detta avsnitt
har två textsidor med information om olika och komplicerade företeelser. Här omnämns
bedömningsgrunderna för att beviljas plats på särskilt boende, vilka typer av särskilt boende
som finns, vad som händer om den äldre tackar nej till anvisat boende samt vad det innebär
att flytta till Malmö från en annan kommun. Även på dessa två textsidor (415 ord) är
ledfamiljen du framträdande med 37 förekomster fördelade på 21 för sambandsledet du, 7
för ditt, 3 för dina, 3 för din och 3 för dig. Det bör påpekas att detta uppslag, till skillnad från
delen Att bo kvar hemma, saknar hänvisningar om vidare information. Inledningsvis betonas
att den äldre inte utan vidare kan välja boendeformen särskilt boende (som innebär att den
äldre bor på en kommunal vårdinstitution). Följande mening inleder uppslaget och fungerar
som utgångspunkt:
Att kunna bo kvar hemma är för de flesta det naturliga valet.

Denna mening är på ytan oproblematisk eftersom detta också kan ses som ett högst rimligt
antagande. Bakom det enkla påståendet döljer sig dock det faktum att särskilt boende
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minskat med drygt 24 000 platser eller drygt 20 procent sedan år 2000 (Socialstyrelsen
2009). Möjliga förklaringar till denna minskning är kommunernas försämrade ekonomi och
den högre andelen äldre i hög ålder som har omfattande vårdbehov. En slutsats blir att
kriterierna för att få bistånd verkar ha skärpts. Parallellt med denna utveckling har det skett
en accentuering av att bo kvar hemma som ideal för äldre. I argumentationen för
hemmaboendet har de humanitära argumenten lyfts fram, men inte det faktum att
hemtjänst och hemvård innebär betydligt lägre kostnader än särskilt boende för
kommunerna. Denna kontextualisering av äldres boende är viktig för att förstå sidorna om
särskilt boende. De resterande meningarna i inledningen lyder:
Men när behovet av vård och omsorg blir så stort att det inte längre känns tryggt hemma, finns
det andra alternativ. Vi kallar det för ett särskilt boende.
Det är en boendeform för dig som har behov av service, vård och omvårdnad dygnet runt.

Redan inledningsvis framhävs alltså att det bara är de äldre som har ”behov av service, vård
och omvårdnad dygnet runt” som kan komma ifråga för särskilt boende. Dessutom ger det
följande avsnittets rubrik, ”Bedömningsgrunder”, en signal om att bedömningen är
grannlaga. Givetvis sker det en bedömning även för att få bistånd i det egna hemmet, men
perspektivet blir ett annat i avsnittet om särskilt boende när bedömningsgrunderna har ett
särskilt avsnitt. Intressant nog innehåller broschyren ingen som helst upplysning om vilka
bedömningsgrunderna är, utöver det som nämns i inledningen indirekt när boendeformen
särskilt boende definieras. Under ”Bedömningsgrunder” nämns i stället bara det som torde
vara självklart, nämligen att utredningen av biståndsbehov ska göras i samförstånd med den
äldre – ”att man med ditt samtycke gör en utredning av din situation” – något som för övrigt
i samma mån gäller för bistånd i hemmet. Intressant nog används här det opersonliga
pronomenet man utan att det framgår vad det syftar på, nämligen biståndshandläggaren.
Det finns en tydlig skillnad i perspektiv genom att denna del av broschyren mindre betonar
rättigheter och möjligheter för den äldre. I avsnittet Om du tackar nej till anvisat boende är
detta särskilt tydligt där begränsningarna i att få plats på önskat särskilt boende understryks,
likaså de begränsningar som finns i kommunens ansvar och skyldigheter:
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När du blivit erbjuden ett boende och det inte motsvarar dina önskemål eller om du vill bo i en
annan stadsdel kan du tacka nej till erbjudandet. Detta innebär att du istället får fortsatt hjälp i
hemmet.
När du blivit erbjuden ett särskilt boende har ditt behov av bistånd tillgodosetts från kommunens
sida.

Rätten att tacka nej till ett kommunalt erbjudande är knappast så oväntad att den behöver
formuleras i en broschyr. Däremot är det oerhört viktig information för den äldre att ett nej
till erbjuden plats innebär att den äldre får nöja sig med ”fortsatt hjälp i hemmet”, en
väsentlig inskränkning för den äldre som kanske länge har väntat på en plats på särskilt
boende i sin stadsdel i Malmö.
Den sista meningen i citatet ovan är anmärkningsvärd eftersom den tyder på ett behov av
att understryka biståndets gränser, kanske för att tona ner äldres och anhörigas krav och
förväntningar, kanske för att undvika konflikter kring önskemål om ytterligare
biståndsmöjligheter. Det som inte framgår av passagen är att kommunerna enligt
socialtjänstlagen är skyldiga att ge de äldre bistånd anpassat efter de individuella behoven.
Passusen ovan är å ena sidan föredömligt enkel och begriplig med sina aktiva satser med dutilltal, utan krånglig syntax (om vi bortser från det långa fundamentet i den första syntaktiska
meningen) och utan ålderdomliga ord eller facktermer. Men å andra sidan är den också
krånglig eftersom det inte finns någon motivering till varför den äldre inte kan tacka nej till
en erbjuden plats på särskilt boende, med annat resultat än att han eller hon inte får någon
plats överhuvudtaget. Det bidrar inte heller till förståeligheten när det utan närmare
förklaring anges att en plats på ett särskilt boende är det maximala biståndet som en äldre
kommuninnevånare kan få i Malmö.
Det är viktigt att understryka att Rahm & Ohlsson (2009) avgränsar analysen till broschyren
och i viss mån andra skriftliga texter. Inför de intervjuer som vi genomförde våren 2010 (se
nedan) var hypotesen att broschyren var ett resultat av ett komplicerat samspel och
kompromissarbete mellan olika perspektiv, intressen, prioriteringar inom och mellan
äldreomsorgens professioner.
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INTERVJUER MED BROSCHYRSKAPARE OCH BROSCHYRPRAKTIKER
Analyserna (Rahm & Ohlsson 2009) bildar utgångspunkt för de två halvstrukturerade
intervjuer (teman och ett frågebatteri var förberedda) jag har genomfört. I intervjun med
dem som producerat broschyren deltog tre personer. Den ena är informatör med ett
övergripande informationsansvar för äldreomsorgen i Malmö. Den andra är utredare och
arbetar med samordning och stöd till äldreomsorgen inom de tio stadsdelarna. Den tredje är
copywriter och driver en kommunikations- och designfirma. Utredaren och copywritern har
ansvarat för utformningen av broschyren tillsammans med ytterligare en utredare. De tre
informanterna är utvalda för att ge information i allmänhet om samordning inom
äldreomsorgen och om framtagningen av broschyren i synnerhet. I intervjun med
broschyrpraktiker (det vill säga de myndighetsföreträdare som använder broschyren i sitt
arbete) deltar två biståndshandläggare inom kommunal äldreomsorg i en stadsdel i Malmö
Till grund för intervjuerna ligger dessa forskningsfrågor (som inte ska förväxlas med mina
intervjufrågor som snarare har karaktären Hur är…? Berätta om X):
1. Hur tolkas och realiseras klarspråksidealen enkelhet, klarhet och mottagaranpassning
i textutformning respektive i textanvändning?
2. Vilken textmakt har broschyrskaparna respektive broschyrpraktikerna?
3. Vilka reflektioner görs kring klarspråk och myndighetsutövning?

BROSCHYRSKAPARNA
Som nämnts ovan ställer jag öppna frågor för att få kunskap om forskningsfrågorna och mer
specifikt för att dels förstå processen kring utformningen av broschyren, dels få ta del av
informanternas uppfattningar om mottagaranpassning, både i allmänhet och i synnerhet
kring broschyren Livet varar hela livet.
Redan i början av intervjun framkommer det att hypotesen om ett komplicerat
textförhandlande mellan olika intressen och perspektiv måste revideras i grunden.
Utredaren beskriver broschyrens tillkomst så här:
Vi var två personer som skulle leverera och det skulle ju gå
fort […] eftersom materialet då springer från planen […]
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kunde vi känna den var godkänd utav […] stadsdelarna. Den
hade ju varit på remissrunda där, så att innehållet i den
var ju OK:at […] det skulle tuggas om lite så att säga.

De två personer som åsyftas är utredaren och en annan utredare. Förutom dessa två arbetar
den intervjuade copywritern med att ta fram broschyren. Det sker inga förhandlingar om
urval, innehåll, perspektiv och formuleringar mer än mellan de två utredarna och
copywritern. Förklaringen är tidspressen och att Malmös Äldreomsorgsplan 2004 är den
huvudsakliga utgångspunkten för textarbetet. Som jag tolkar yttrandet ovan handlar det om
en nödtvungen försiktighet eftersom det inte finns tid att förankra broschyrtexten bland de
mångfasetterade brukargrupperna, det vill säga de äldre, de närstående, äldreomsorgens
professioner, kommunjurister, kommunekonomer och kommunpolitiker.
Längre fram i intervjun framkommer det att det också finns ett samspel med den tidigare
Äldreomsorgsplanen och en tidigare informationsbroschyr baserad på denna. Annorlunda
uttryckt kan man säga att broschyren Livet varar hela livet fortsätter traditionen att utgå från
den politiskt förhandlade och förankrade Äldreomsorgsplanen samt dessutom hämtar
inspiration från den föregående broschyren. Utredaren nämner att det är ett politiskt
önskemål och uppdrag att skapa en populärversion av Äldreomsorgsplanen. Hur gick då
textarbetet till, och utifrån vilken syn på klarspråk? Copywritern uttrycker det så här:
Så vi fick ju då hela rapporten som vi sen jobbade igenom
textmässigt i första hand då och kokte ner och försökte dra
fram, förtydliga och förenkla.

Uppgiften enligt copywritern är alltså att transformera ett politiskt dokument,
Äldreomsorgsplanen, så att det kan fungera för mottagarna. Uppgiften är minst sagt
komplicerad – att tolka vad som är det viktigaste innehållet, att förtydliga det och att
förenkla det. Yttrandet kan tolkas som en professionell ståndpunkt om vad det innebär att
skapa informerande texter. Det arbetet är svårt och kräver noggrann avvägning mellan olika
intressen och ideal om vad myndighetsinformation ska innehålla och hur den ska utformas.
Men det kan också tolkas som en brist på kunskap om och reflektion kring hur
klarspråksidealen klarhet och enkelhet ska uppnås. I intervjun finns nämligen inga yttranden
om svårigheterna kring vilket innehåll och vilken kunskap som ska ingå i en
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informationsbroschyr. Det är ett oerhört utmanande och krävande uppdrag att omarbeta,
välja ut, prioritera, förtydliga och förenkla både politiska dokument, professionsdokument
och tidigare informationsmaterial. Uppgiften är som sagt komplicerad och innebär också en
konflikt mellan att förtydliga (vilket ofta innebär att texter blir längre) och att förkorta (vilket
gör att innehåll och komplexitet reduceras). Utmaningen ligger i att inte offra förståeligheten
på enkelhetens och förenklingens altare. Förståeligheten har givetvis att göra med vilken
målgrupp som finns för ögonen. Utredaren nämner två mottagargrupper:
Det var ju framför allt […] de som blev berörda utav
äldreomsorgen […] men tanken var ju också en ren allmän
information till Malmöborna.

Detta yttrande visar att uppfattningen om mottagargruppen är vag – eller kanske precis
densamma fiktiva genomsnittsmottagargrupp som verkar ha varit för ögonen vid tillkomsten
av åtskilliga informerande myndighetsbroschyrer. Redan gruppen ”de som blev berörda utav
äldreomsorgen” är mycket stor och sammansatt av dels äldre med oerhört skiftande behov
och intressen, dels av den heterogena gruppen närstående (make/maka, vuxna barn, andra
släktingar, goda vänner, grannar etc.) Och gruppen Malmöborna är förstås ännu större och
spretigare eftersom den innefattar samtliga kommuninvånare! Dessa yttranden visar alltså
att den fiktiva mottagargruppen är vag på två sätt. Redan i en snävare tolkning är den vid,
det vill säga då de som är berörda av äldreomsorgen avses. Men i den vidare tolkningen är
gruppen maximalt stor eftersom alla Malmöbor ingår i den.
Det täta textsamspelet med Äldreomsorgsplanen är tydligt i flera passager som delvis är
ordagrant hämtade från Äldreomsorgsplanen. På ett uppslag med rubriken ”Fyra särskilt
viktiga områden” presenteras de politiskt prioriterade områdena (Det hälsofrämjande
stödet, Rehabilitering, Demensvård och Vård i livets slutskede) uteslutande med meningar
saxade ur Äldreomsorgsplanen. De förändringar som gjorts är från omtal till tilltal:
Genom information och kunskap kan den enskilde och dess närstående motiveras till
rehabilitering.
Genom information och kunskap kan du och dina närstående motiveras till rehabilitering.

I avsnittet ”Vård i livets slutskede” sker dock inget byte från omtal till tilltal:
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Det övergripande målet med palliativ vård är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för den enskilde
och dennes familj och inbegriper en livssyn som bejakar livet och betraktar döden som en normal
process.
Det övergripande målet med palliativ vård är att uppnå bästa möjliga livskvalitet under rådande
omständigheter.

Äldreomsorgsplanens långa mening där dels den enskilde och familjen nämns, dels döden
beskrivs som en normal process har förkortats. Men den har inte förenklats utan i stället
ersatts med det byråkratiska uttrycket ”under rådande omständigheter”. Ingenstans i detta
avsnitt finns något du-tilltal, varken till den döende eller till de närstående.

BROSCHYRPRAKTIKERNA
Vi byter nu perspektiv från de som utformat broschyren till de som använder den i sitt
yrkesliv. I den andra intervjun deltar två biståndshandläggare med flerårig erfarenhet av
biståndsbedömning inom kommunal äldreomsorg i en stadsdel i Malmö. Den ena arbetar
främst med personer som söker särskilt boende, medan den andra riktar sig mot den öppna
hemtjänsten och sjukhuset.
Även denna intervju innehöll öppna frågor men med fokus på textanvändningen – frågor
som handlade om vilka skriftliga texter (inklusive broschyren) som de använder i arbetet
med biståndsbedömning, frågor som syftade till att förstå processen kring kommunikation
med äldre och närstående och slutligen frågor som gällde uppfattningar om klarspråk och
myndighetsutövning
Broschyren Livet varar hela livet är självklart bara en liten del av det kommunikativa arbete
som biståndshandläggarna utför. Båda framhåller dock att broschyren är central såtillvida att
den alltid lämnas ut till äldre och närstående. I vilken mån den används och om och hur den
kombineras med annat informationsmaterial varierar dock från fall till fall. Efter att ha visat
fram en bunt olika broschyrer för mig som intervjuare följer denna dialog om
mottagaranpassning mellan de intervjuade:
B: Du lämnar inte ut alla dessa, det gör du inte va?
A: Nej, jag gör en bedömning.
B: Ja, ja, det var det jag tänkte.
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Biståndshandläggarna är alltså överens om att mottagaranpassning i mångt och mycket
handlar om att inte överskölja den äldre med information, något som också återkommer i
detta yttrande som handlar om att förmedla material och information i den takt som den
äldre är mottaglig:
Man får välja lite. Man kan inte lämna ut hur mycket
material som helst heller.

Det finns också fall där olika parters syn på mottagaranpassning står i konflikt med varandra:
Alltså, vi, jag hade vid något tillfälle anhöriga som menade
på att vi inte skulle informera pappa tror jag det var, hur
sjuk han var. Alla andra visste om det, men han skulle inte
veta det. […] Men jag menar hemtjänsten fick ju veta det.
Och alltså, det är, det tycker, det är nog en av de få
gånger jag har haft någonting sånt tror jag. Och det tycker
jag var så fel.

Här är det uppenbart att biståndshandläggaren i efterhand ångrar sitt beslut. Det är en fråga
om att mottagaranpassa kommunikationen efter de anhörigas önskemål och att bedöma vad
som är lämpligt när en äldre man är svårt sjuk. Det är självklart etiskt fel att inte behandla
denne sjuke äldre man som den myndiga person han är med rätt att besluta om vilket slags
information han vill ha, när, hur och i vilken omfattning.
I en lång sekvens diskuterar biståndshandläggarna kontakter med anhöriga via mejl och i
synnerhet ett specifikt fall. Den anhörigas engagemang för sin mor är starkt men
svårhanterligt:
B: Det är mest anhöriga som mejlar.
A: Helst de som har, ja väldigt ja, arbets eh, ja, arbetar
med vissa inom vissa områden. […]
A: Vi hade ett, vi hade ju en närstående hon eller anhörig,
hon dottern till de som kom från XXX.
B: Ja, hon mejlade varje dag.
A: Alltså hon mejlade var och där får man ju akta sig också
så att de manipulerar ut oss, alltså att.
B: Hon mejlade dig och hon mejlade mig. Och det är ju en
extra arbetsuppgift som det har blivit…
A: Kommunikation
B: … och det här med mejlen som man liksom, man ska ju svara
på dem och …
A: Och skriva ut dem
B: Det och skriva ut dem, det är ju en inkommen handling
alltså till oss. […]
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A: Jag skriver en daganteckning, så hänvisar jag till mejlet
som ligger i social och där blir ju många mejl där. Så jag
bad henne nästan att ringa till slut för att det blir
alltså, hon mejlade så mejlade hon till dig och så mejlade
hon till mig och jag visste inte, vi visste ju, jag visste
inte vem som hade sagt vad va.
B: Ja, men hon var också sån, man, man svarade på hennes
mejl. Då kom hon med en motfråga. Så man kunde hålla på hur
länge som helst.
A: Och ändå hade hon så mycket att göra.
B: Men då hade hon tid.
A: Hon satt där och hon hade ju …
B: Hon jobbade på kontor, så hon har ju data och sånt. Men
det blev mycket.

Denna anhöriga är alltså mycket engagerad i vården och omsorgen av sin mor. Det är i
högsta grad frågan om delaktighet och engagemang, något som brukar efterlysas och önskas
från äldreomsorgens sida. När närståendes delaktighet och engagemang går hand i hand
med äldreomsorgens vård och omsorg är det förstås något som underlättar. Men i detta fall
finns uppenbarligen inte denna samsyn. Vi har bara biståndshandläggarnas syn på denna
anhörigas engagemang. I denna syn anar vi att biståndshandläggarna känner sig trängda och
hotade av detta engagemang. Förklaringar kan vara att den anhöriga har en misstro mot
biståndshandläggarna, att den anhörigas mejl tar mycket tid och kraft i anspråk, att den
anhöriga upplevs ha rättshaveristiska tendenser eller att biståndshandläggarna helt enkelt
saknar rutiner och tid för att ta till vara detta engagemang. Här ställs myndighetsutövningen
på prov. Är den anhöriga i exemplet manipulativ? Eller vill hon förvissa sig om att hon fått all
information, att hon begripit allt, att hon tolkat den kortfattade skriftliga informationen
korrekt, att hon fått alla förtydliganden kring det som sades på ett möte eller i telefon? I
grund och botten rör det sig om en dotter som vill skapa bästa möjliga omvårdnad för sin
förälder.
Som nämnts ovan delas broschyren Livet varar hela livet ut till alla äldre som ansöker om
bistånd. I intervjun finns ett exempel på att broschyren har en reell textmakt, nämligen när
det gäller att motivera beslut om särskilt boende:
För det, det är en ständigt återkommande diskussion om man
ansöker om boende det är ju att man vill komma till det man
önskar. Och då har man alltid en diskussion om det här, ja,
ni ska få komma till önskemålet om det blir ledigt ett inom
tre månader. Vi kan inte ha tomma boendeplatser över hela
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stan och sen ha människor som ligger på korttid, månad efter
månad alltså. Och då hänvisar, då använder jag den där. För
det brukar de, ja, ja, ja kan vissa säga. Ja, det har jag ju
sett.

På följdfrågan om vilken del av broschyren som hon avser förklarar biståndshandläggaren att
det gäller följande passus på sidan 10 i broschyren under rubriken ”Om du tackar nej till
anvisat boende”:
När du blivit erbjuden ett boende och det inte motsvarar
dina önskemål eller om du vill bo i en annan stadsdel kan du
tacka nej till erbjudandet. Detta innebär att du istället
får fortsatt hjälp i hemmet. När du blivit erbjuden ett
särskilt boende har ditt behov av bistånd tillgodosetts från
kommunens sida.

Denna hänvisning är intressant eftersom det är det enda exemplet i intervjun på att
informationsmaterial används som stöd och motivering för myndighetsutövning. Som
nämnts ovan var utgångspunkten för broschyrskaparna det politiska måldokumentet
Äldreomsorgsplanen. Vad står då i Äldreomsorgsplanen om hanteringen av särskilt boende?
Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden verka för att äldre människor får möjlighet att leva och
bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap
med andra. För äldre personer som behöver särskilt stöd ska kommunen inrätta särskilda
boendeformer där det ges service, vård och omvårdnad dygnet runt samt stöd till anhöriga. När
behovet av vård om och omsorg är omfattande eller när det inte längre känns tryggt hemma, kan
man ansöka om att flytta till ett särskilt boende. Malmö stads riktlinje är att inom tre månader
efter biståndsbeslut kunna erbjuda ett boende som motsvarar behovet. Man ska kunna ha
önskemål om ett speciellt boende och att flytta mellan stadsdelarna i Malmö. (Äldreomsorgsplan
för Malmö 2004, s. 14)

Som framgår är det en tydlig perspektivskillnad i de sista två meningarna i
Äldreomsorgsplanen jämfört med motsvarande passus i broschyren. Här syns till skillnad
från i broschyren vilka skyldigheter Malmö ålägger sig med en tremånadersgräns efter beslut
och inget alls om begränsningarna i erbjudandet om plats på särskilt boende. Varken i
broschyren eller i Äldreomsorgsplanen nämns något om hur valen görs mellan kommunala
alternativ och olika privata vårdgivare såsom Carema, Attendo Care eller det kristna
alternativet Hyllie Park.
De sista två meningarna lyfter i stället fram Malmö stads mål (eller politiskt beslutade
skyldighet) att erbjuda en plats på ett särskilt boende. Vidare nämns att den äldre har rätt
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att önska ett visst boende och att den äldre ska kunna flytta mellan stadsdelarna. Detta är
inte tvingande för Malmö stad, men absolut inte något som inskränker den äldres önskemål
såsom i broschyren där detta har transformerats till att den som vill ha en plats på ett
särskilt boende måste acceptera erbjuden plats.

AVSLUTNING
Den inledande analysen av broschyren Livet varar hela livet har visat att den tar
klarspråksidealen på allvar. Här finns en kunskap och medvetenhet om att det är viktigt med
en översiktlig struktur, ett genomtänkt innehåll, ordval och en förenklad meningsbyggnad
(bl.a. genom att undvika passiva satser) samt en layout som är till stöd. Sammantaget lever
broschyren upp till två av klarspråksmålen – att uttrycka sig enkelt och begripligt. Slående är
dock de tydliga skillnader som finns mellan uppslagen om bistånd i hemmet (”Att bo kvar
hemma”) och bistånd på äldreboende (”Att bo i särskilt boende”). När det gäller bistånd i
hemmet betonas möjligheterna för de äldre genom ordvalet och meningsbyggnaden. Det är
dock anmärkningsvärt att det sker ett skifte från aktiva satser till passiva satser i de avsnitt
som gäller biståndsbeslut Efter hembesök och utredning … fattas beslut om bistånd. Kanske
detta är ett tveksamt avsteg från klarspråkets rekommendation om att undvika passiva
satser för att inte tydligt behöva skriva ut att det är den goda samtalspartnern,
biståndshandläggaren, som kan besluta om att biståndet inte får den omfattning som den
äldre önskat – eller kanske rentav beslutar att den äldre inte ska ges något stöd alls.
I avsnittet ”Att bo i särskilt boende” i broschyren finns också passiva satser men också
pronomenet man utan tydlig referens: ”Ett beslut om en boendeplats i ett särskilt boende
innebär att man med ditt samtycke gör en utredning av din situation.” Det som man
refererar till är i första hand biståndshandläggaren. Den mest markanta skillnaden är dock
betoningen av begränsningar som till exempel kopplas till en passus med rubriken
Bedömningsgrunder som får funktionen att förklara och motivera begränsningarna i detta
bistånd. Något sådant avsnitt finns alltså inte i avsnittet ”Att bo kvar hemma”.
Ovan nämnde jag att broschyren uppfyller två viktiga klarspråksmål. Det finns också ett
tredje mål, nämligen mottagaranpassning. Här är dock bilden en annan. I intervjun med
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broschyrskaparna framkom det att en tilltänkt målgrupp är alla berörda av äldreomsorgen,
en annan alla Malmöbor. Båda målgrupperna är oerhört vida och sammansatta. Hur kan
man samtidigt mottagaranpassa till äldre med behov av hjälp att handla, äldre som behöver
hjälp dagligen i sitt hem, äldre som behöver plats på ett särskilt boende, äldre som är
dementa, äldre som behöver palliativ vård och omsorg samt samtliga dessa äldregruppers
närstående av vitt skilda slag (make/maka, vuxna barn, andra släktingar, grannar, goda
vänner etc.)? Och hur kan broschyren samtidigt vara mottagaranpassad till alla Malmöbor
som till exempel den tjugoåriga studenten på högskolan, det unga paret med småbarn samt
andra ensamstående, par och familjer som inte är närstående till någon äldre Malmöbo?
Hur

kan

begreppet

mottagaranpassning

problematiseras?

Hur

kan

den

goda

mottagaranpassningen uppnås? Till att börja med måste man bestämma sig för vilken
mottagargrupp man har för ögonen i myndighetskommunikationen. Ju fler personer den
omfattar och ju mer heterogen mottagargruppen är, desto större blir svårigheterna. Hur kan
då 2010-talets klarspråk, klarspråk 2.0, se ut?
Ett steg är att undersöka vad som är lämplig ingångsinformation i muntliga sammanhang,
det vill säga den information som är grunden för mötet mellan äldreomsorgen, den äldre och
de närstående. Ingångsinformationen varierar givetvis utifrån professionernas behov och
intressen. Det är helt enkelt olika ingångsinformation för en biståndshandläggare och en
sjuksköterska i deras respektive möten med äldre. Här krävs förstås både rutin, flexibilitet
och fantasi att anpassa ingångsinformation utifrån de äldres individuella behov och intressen
i mötena med äldreomsorgens professioner. Det är också viktigt att undersöka hur
ingångsinformation skapas i dessa möten. Men det faller vid sidan av detta kapitels syfte och
är i stället ett viktigt område för vidare forskning.
Ett annat steg är att undersöka vad som är lämplig portalinformation i skriftliga
sammanhang, det vill säga den skriftliga information som är portalen till de oändliga
möjligheterna och tänkbara behoven av fördjupad information. Portalinformationen kan för
den ena individen utgöras av äldreomsorgens webbplats medan den för den andra individen
utgörs av en broschyr att bläddra i. Det viktiga är att det finns många dörrar att öppna
genom olika flikar, länkar, namn och telefonnummer.
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Redan här bör man diskutera om ingångsinformationen och portalinformationen ska vara
densamma för både äldre och närstående. Det kan finnas goda skäl att det ska finnas
gemensam ingångsinformation och gemensam portalinformation så att de äldre och deras
närstående har möjlighet att börja sina kontakter med äldreomsorgen tillsammans. Så
behöver dock inte vara fallet; den äldre kanske saknar närstående eller värnar om sin
integritet och själv vill ta kontakt med äldreomsorgen. Närstående kan många gånger vilja
bilda sig en uppfattning om möjligheterna till bistånd för t.ex. den friska modern i
nittioårsåldern som kan tänkas behöva bistånd med tiden. Vilken väg äldreomsorgens
kommunikationsansvariga än väljer kommer man snart till en punkt där olika grupper och
intressen måste urskiljas. Det är stor skillnad mellan bistånd från hemtjänst, hemvård och
särskilt boende, likaså mellan demensvård och palliativ vård. Här finns alltså en rad specifika
mottagargrupper bland de äldre, likaså bland deras närstående.
Mottagaranpassningen måste också ske genom metatexter, det vill säga att texten pekar
framåt eller bakåt i texten med uttryck som ”i det följande” eller ”som nämnts ovan”
(Hellspong & Ledin 1997, s. 100). Det kan också röra sig om hänvisningar och länkar mellan
de olika skriftliga texterna och andra texter som anknyts till såsom Äldreomsorgsplan, Hälsooch sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen. Dels ska det vara enkelt att skaffa sig fördjupade
kunskaper, dels är detta ett sätt att ge mottagaren makt att själv mottagaranpassa
information efter sina förkunskaper, behov, intressen, tid och förmåga. Informationen ska
givetvis (vilket redan antytts) vara tillgänglig på kommunens webbplats men också som
tryckta varianter av pdf-dokumenten. Mottagaren ska kunna skaffa sig kunskaper genom
nätet, genom att få skriftliga texter hemskickade samt via telefonkontakter och personliga
möten med äldreomsorgens myndighetsföreträdare. Slutligen ska hänsyn tas till mottagare
som har nedsatt syn, hörsel, som har svårt att läsa eller har annat modersmål. Först när
hänsyn tas till allt detta är mottagaranpassningen genomförd. Detta görs sannerligen inte i
en handvändning och är inte lätt att finansiera. Desto viktigare är det att de första stegen tas
mot klarspråk 2.0 och en mottagaranpassning värd namnet.
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KÄLLMATERIAL
Intervju med ansvariga för framtagning av informationsmaterial för äldreomsorgen i Malmö
stad (informatör, utredare och copywriter) Inspelningsdatum: 9/4 2009 Omfattning: 1:01:11
Intervju med två biståndshandläggare inom äldreomsorgen verksamma i en stadsdel i
Malmö Inspelningsdatum: 14/6 2010 Omfattning: 1:58:57
Livet varar hela livet Äldreomsorgen i Malmö Broschyrmaterial från Malmö stad i tryckt form
och som pdf på www.malmo.se
Äldreomsorgsplan för Malmö 2004-11-25 Som pdf på www.malmo.se hämtat 19/6 2011
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KAPITEL 11. ATT LÄRA SIG SAMTALA:
SAMTALSTRÄNING UNDER
PROFESSIONSUTBILDNING
Christina Baggens
I olika slag av möten med patienter, vårdtagare och klienter använder professionella inom
vård, omsorg och socialt arbete kommunikation och samtal som verktyg. Samtal används
bland annat för att kartlägga och samla in uppgifter som underlag för bedömning, för att
planera insatser, för att stödja och behandla, för att informera, ge råd och anvisningar och
också för att motivera och stärka människor inför förändringar i livet. Eftersom samtal är ett
av de mest verkningsfulla redskapen för den professionella i arbetet, behöver studenter
utbildas i och förberedas för att kommunicera och samtala. Det här kapitlet handlar om hur
det går till att lära sig samtala som professionell. Det bygger på analyser av samtal som sker
under rollspel där blivande distriktssköterskor använder sig av samtalsmetoden
”Motiverande samtal” (från den engelska benämningen Motivational Interviewing, MI) i
samband med en examination. Kapitlet visar att det ställs flera olika slags krav på
studenterna och att lärande av kommunikation är något mycket komplext. Det uppstår
spänningar när studenterna ska kommunicera enligt en modell för ideal kommunikation och
samtidigt klara av att agera i ett rollspel. Situationen ställer stora krav på att de är väl insatta
i MI-metodiken men också krav på deras inlevelseförmåga och förmåga att dramatisera
eftersom de ska vara aktörer i helt olika roller och också kunna växla mellan dessa. Det
uppstår ytterligare en spänning eftersom samtalen görs i samband med en examination.
Betydelsen av att förbereda sig för att kommunicera i sitt kommande yrke genom
samtalsträning under sin utbildning har stöd i litteraturen. Det finns exempelvis evidens för
att träning av kommunikationsfärdigheter inom läkarutbildning bidrar till att läkare blir
bättre på att kommunicera med patienterna (Kurtz m.fl. 2005, Silverman m.fl. 2013).
Eftersom kommunikationsfärdigheter inom ramen för en yrkesroll inte är något som
människor har per automatik är det således mycket väsentligt att studenter under en
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professionsutbildning får teoretisk undervisning om kommunikation och får träna olika
färdigheter i att kommunicera med tanke på sitt kommande yrke. Rollspel, antingen
tillsammans med kurskamrater eller med simulerade patienter, kan vara en pedagogisk
metod som används i vård- och läkarutbildning för att träna kommunikationsfärdigheter. De
anses vara värdefulla därför att träningen sker under kontrollerade och säkra former.
Ytterligare en fördel som framhålls med rollspel är att ”patienten” kan ge återkoppling till
den som agerar professionell (Kurtz m.fl. 2005). Rollspel är emellertid inte oproblematiska
eftersom det samtidigt pågår flera olika typer av kommunikativa aktiviteter (Linell & Persson
Thunqvist 2003, Seale m.fl. 2007, Thomassen 2009).
Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod som används av vårdgivare i behandlande och
förebyggande arbete, framför allt när det gäller livsstilsfrågor. Metoden verkar vara
framgångsrik även vid ett fåtal kontakter med klienten (Burke m.fl. 2003, Hettema m.fl.
2005). Metoden är klientcentrerad och vägledande, men samtidigt styrande eftersom den
syftar till att höja en människas inre motivation för förändring genom att utforska
ambivalens. Den som är samtalsledare och använder MI-metodiken visar respekt för
individens autonomi och tillämpar olika strategier för att hjälpa personen till att bli
medveten om olika förhållanden i sitt liv. Därigenom kan personen bli stärkt till att sätta
igång, genomföra och på sikt vidmakthålla förändring i vanor och livsstil (Miller & Rollnick
2013). En interventionsstudie visar att vårdpersonal som genomgick en två-dagars utbildning
om MI uppnådde samma kunskapsnivå om metodiken oavsett om de tränade tillsammans
med simulerade patienter eller tillsammans med kurskamrater under rollspel (Lane m.fl.
2008).
Distriktssköterskan, som är legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen,
har en kompetens som omfattar hälsofrämjande och förebyggande arbete på individ-,
grupp- och samhällsnivå för människor i alla åldrar. Distriktssköterskan behöver ha ett
personcentrerat förhållningssätt och fördjupade kunskaper i kommunikation och samtalsmetodik för att i dialog kunna stärka människors förmåga att utveckla en god hälsa
(Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008).
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Mot denna bakgrund bedriver lärosätet, där data har samlats in i den här studien, en kurs
om samtal och kommunikation i distriktssköterskeutbildningen. I kursen ingår fördjupad
kunskap om kommunikationsteori specifikt inriktad på distriktssköterskans olika möten och
ska förbereda varje student för att samtala och kommunicera i sitt kommande yrke som
distriktssköterska. Kursen innehåller teoretisk undervisning om MI och praktisk tillämpning
av MI-metodiken sker i samband med den teoretiska undervisningen och vid examination av
kursen.
Genom att använda MI i rollspel under sin utbildning kan blivande distriktssköterskor träna
förhållningssätt och kommunikationsförmåga. På så sätt kan studenterna förväntas lära sig
att tillämpa de grundläggande principerna i MI-metodiken; att ha en utforskande och
samarbetande stil, att lägga vikt vid klientens autonomi, att visa empati, att utveckla
värderingar som är motstridiga, att undvika argumentation och att stödja självtillit (Miller &
Rollnick 2013). Därigenom kan de blivande distriktssköterskorna förberedas för att bistå och
stärka människor med stödjande insatser så att dessa kan utnyttja sina resurser och aktivt bli
delaktiga i sin egenvård, något som i förlängningen kan bidra till förbättrad hälsa. I kapitlet
problematiseras hur lärandet går till och vad som påverkar detta. Vidare diskuteras om det
fungerar att lära sig kommunicera med hjälp av en modell för ideal kommunikation; MImetodiken betraktas som en sådan modell eftersom den betonar sådant som räknas ingå i
”det goda samtalet” (se bokens inledande kapitel). Slutligen kopplas studiens resultat till
bokens övergripande tema och betraktar delaktighet ur olika perspektiv.

LÄRANDE AV KOMMUNIKATIONSFÄRDIGHETER OCH ANVÄNDANDE AV
ROLLSPEL
För att lägga en grund inför de empiriska avsnitt som följer i kapitlet kommer denna del av
texten att beskriva några väsentliga aspekter på lärande av kommunikationsfärdigheter och
på interaktion i samband med rollspel.
Hur kommunikationsfärdigheter kan läras har framför allt studerats vid läkarutbildningar,
men mycket av det som har tagits fram kan även vara applicerbart på andra utbildningar,
exempelvis inom vård, omsorg och socialt arbete.
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Kommunikationsförmåga utgör tillsammans med faktakunskap och problemlösningsförmåga
viktiga delar av den kliniska kompetensen för en läkare. Studier har visat att om läkare
använder aktivt lyssnande och öppna frågor kan det underlätta för patienter att berätta om
sina bekymmer och funderingar, vilket även leder till att patienterna känner sig mera nöjda
med vården och att de tenderar att i större utsträckning följa olika slag av anvisningar om sin
behandling om de förstår varför deras hälsoproblem behandlas på ett visst sätt och när de
bemöts som partners av sina läkare. Mycket av den aktuella forskningen om
kommunikationsundervisning i läkarutbildningen lyfter fram betydelsen av att vårdgivaren
tränar sig i att använda färdigheter som gynnar ett patientcentrerat förhållningssätt där
patient och vårdgivare samarbetar (Kurtz m.fl. 2005, Silverman m.fl. 2013). Det har
emellertid också visats att studenter upplever svårigheter med att ta till sig
patientcentrerade kommunikationsstrategier. I en studie där studenter i läkarutbildningen
resonerade kring sådana svårigheter framkom det att studenterna upplevde sig vara
påträngande när de skulle kartlägga patienternas psykosociala situation. Detta gällde
områden som arbetsrelaterad stress, familjeförhållanden och patienters upplevelser av
nedstämdhet och ensamhet. Studenterna ansåg sig gå in på privata förhållanden och ansåg
inte heller att vetskap om dessa områden skulle ha någon betydelse för den medicinska
diagnosen (Lumma-Sellenthin, 2009).
I böckerna Skills for Communicating with Patients (Silverman m.fl. 2013) och Teaching and
Learning Communication Skills in Medicine (Kurtz m.fl. 2005) presenteras en rad studier som
ger evidens för betydelsen av att tillämpa olika kommunikationsfärdigheter och därigenom
uppnå ett patientcentrerat förhållningssätt. I böckerna argumenteras starkt för att använda
en metodik under studenters utbildning som har fokus på träning av färdigheter i att
kommunicera. I undervisningen ska dessa speciella kommunikationsfärdigheter, som i förväg
är definierade och sammankopplade med en teoretisk referensram, ofta tränas. Vidare ska
undervisningen kompletteras med kognitiva inslag och med moment som ska

göra

studenterna medvetna om egna känslor och attityder. Att arbeta med en studentcentrerad
metodik framhålls som mycket väsentligt eftersom ett sådant arbetssätt fördjupar
studenternas förståelse och gör att de förändrar sitt handlingsmönster och beteende vad
gäller kommunikation. Övningarna görs bäst i små undervisningsgrupper eller i samband
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med individuell träning och tillsammans med en erfaren lärare som har fördjupad
kompetens om kommunikationsämnet. Genom upprepade övningar och noggrann och ärlig
individuell återkoppling efter övningstillfällena får studenterna många och goda möjligheter
att vara aktiva. När inspelningar görs, endera via ljud eller video, blir kvaliteten på
återkoppling och feedback bättre. Att upprepade gånger höra och se det egna agerandet
bidrar till att studenten får bättre möjligheter att göra realistiska självreflektioner (Kurtz m.fl.
2005, Silverman m.fl. 2013).
Som nämndes i inledningen av kapitlet kan också rollspel användas vid kommunikationsträning. Vilka som är aktörer i rollspelen varierar. Vanligtvis är det en av studenterna som
agerar som den professionella medan patienten i rollspelet kan vara antingen verklig eller
simulerad (och spelas av en kurskamrat eller av en upplärd standardiserad patient). Genom
rollspel kan studenten utveckla såväl konkret kunskap och färdighet som kunskap på en
meta-nivå om kommunikativt beteende, det vill säga ett slags implicit kunskap som är
mycket betydelsefull för en student som utbildar sig till ett professionsyrke. Anledningen är
att den innehåller oskrivna och ofta också outtalade, men ändå mycket centrala, värderingar
och normer som delas av de allra flesta inom professionen och som många gånger är
vägledande för det professionella agerandet (Sarangi 2005).
Seale m.fl. (2007) och Thomassen (2009) har studerat interaktionen som sker i samband med
rollspel vid träning av kommunikationsfärdigheter dels för läkare i samband med
konsultationer, dels för studenter i läkarutbildningen. I båda studierna betonas att det pågår
flera olika aktiviteter under ett och samma rollspel och att varje aktivitet har sina egna
förutsättningar, till exempel vad gäller verklighetstrogenhet och funktion. Detta påverkar
sådant som deltagarnas roller och de ramar som finns för samtalen. Ramen, från begreppet
”frame” som beskrivits av bland andra Goffman (1974), ger vägledning om vad det är för
aktivitet som är på gång, något som kan markeras av de som agerar med hjälp av ledtrådar i
form av exempelvis ordval, småord, tonläge eller andra icke-verbala markörer. Genom dessa
ledtrådar skapas en viss kontext, som deltagarna i ett samtal kan kommunicera mer eller
mindre i linje med. Om människor i ett samtal uppfattar ramen på olika sätt kan de
missförstå varandra. Missförstånd kan redas ut genom exempelvis ett yttrande som ger
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tilläggsinformation eller genom att en ställd fråga formuleras på annat sätt och ställs igen.
Också Linell och Persson Thunqvist (2003), som har gjort en studie där interaktionen under
rollspel mellan arbetslösa ungdomar och en projektledare analyseras, visar att rollspel
innehåller olika ramar, och att deltagarna växlade mellan att agera i olika ramar. I deras
studie kommunicerade aktörerna ibland från ramen för rollspelet, i vilken den ene var
arbetssökande och den andra arbetsgivare, och ibland från en utbildningsram där den ena
var student och den andra var lärare. Gemensamt för dessa tre studier är att de visar att
interaktionen är mycket komplex i rollspel och att den sker inom olika ramar och på olika
plan. Därför ställs det speciella krav på dem som ska agera i rollspelet.
Såväl Seale m.fl. (2007) som Thomassen (2009) skriver att det saknas studier om den
interaktion som sker i simulerade möten under rollspel. De menar också att eftersom sådana
möten används så mycket i vård- och medicinarutbildning är det angeläget med mer
forskning. Samtidigt påtalar de att det är viktigt att samtalen vid rollspelen studeras utifrån
sina egna premisser. En del skeenden är realistiska, andra är virtuella. Samtalen kan
visserligen inte jämställas med autentiska samtal, exempelvis mellan patient och läkare, men
de innehåller ändå viktiga data värda att utforska vidare.

DATA OCH BEARBETNING AV INSPELNINGARNA
De data som används för analysen har samlats in under en kurs på avancerad nivå i
utbildningen Specialistutbildning för sjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska vid
ett universitet i Sverige. Där examineras studenten utifrån sin förmåga att som
”distriktssköterska” kunna genomföra ett MI-samtal med en ”patient” under ett rollspel
tillsammans med kurskamrater. Vidare ska studenten analysera andra studenters samtal
samt ge konstruktiv kritik till dem angående deras prestationer. Dessutom förväntas
studenten värdera den egna insatsen under samtalet. Bedömningen av examinationen
baseras på kvaliteten på samtal, skriftlig analys och råd till kurskamraten. Examinationen blir
dels en kontroll av att studenterna har uppnått de specifika lärandemålen för kursen, dels en
möjlighet till lärande där varje student får underlag för att lägga upp en fortsatt strategi för
framtida självständigt lärande.
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Kapitlet baseras på en detaljerad analys av transkriptioner av ljudbandinspelade rollspel med
samtal mellan studenterna vid examinationen av kursen. För att förenkla texten används
termerna patient och distriktssköterska, trots att det egentligen är spelade roller. Däremot
används ordet student för att lyfta fram sådant som det är väsentligt att knyta till
undervisningssituationen och dess konsekvenser. I samtliga exempel som presenteras är det
kvinnliga studenter som agerar. Studenterna har informerats om studien och givit tillstånd
till att inspelningarna av samtalen får användas i studien.
Examinationen har följande upplägg: Fyra studenter arbetar tillsammans och examinationen
görs i fyra olika steg och sker omväxlande individuellt och omväxlande i grupp. I det första
steget skriver varje student en beskrivning med bakgrundsfakta om en patient som kommer
till distriktssköterskans mottagning. Beskrivningen ska utgöra grunden för ett MI-samtal i det
kommande rollspelet. I instruktionen anges att patientbeskrivningen ska vara relativt
detaljerad och innehålla patientens livssituation och livsstilsproblem samt vilken beredskap
patienten har för att genomföra olika förändringar. I det andra steget genomförs rollspelet
varvid samtalet också ljudinspelas (under detta steg är den student som skrivit
patientbeskrivningen och ytterligare en student observatörer). I det tredje steget sker en
uppföljningsdiskussion mellan de studenter som agerade distriktssköterska respektive
patient i rollspelet där studenten som spelar patient ger återkoppling till studenten som
spelar distriktssköterska (under detta steg deltar också observatörerna även om de inte är
aktiva i diskussionen). Utifrån denna muntliga återkoppling ska studenten som har varit
distriktssköterska formulera en egen plan för vad hon eller han behöver arbeta vidare med
under fortsättningen av utbildningen för att förbättra sin kommunikationsförmåga.
Studentens planering används enbart för det egna lärandet och ingår inte i examinationen.
Slutligen, i det fjärde steget, gör den student som har skrivit patientbeskrivning och
observerat samtalet en teoriförankrad analys av samtalet med hjälp av ljudinspelningen och
anteckningar från uppföljningsdiskussionen. I detta steg ingår också att ge återkoppling,
vilket inkluderar råd till den student som spelade distriktssköterska om hur hans/hennes
kommunikation kan förbättras.
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Analysen i den här studien har ett diskursanalytiskt angreppssätt. I denna typ av analys
betraktas språket som det viktigaste medlet i interaktionen. Tyngdpunkten i en diskursanalys
ligger på det språkliga innehållet och hur detta produceras i samtal. Analysen har tagit sin
utgångspunkt i ett konstruktivistiskt perspektiv. Ett sådant perspektiv innebär att det som är
verkligt för människor skapas av dem tillsammans genom språk och kommunikation.
Därigenom blir olika delar av verkligheten, det vill säga, i den här studien både vårdsituationen som är baserad på rollspel mellan studenterna och examinationen, en kollektiv
social produkt. Rollspelen med de inspelade MI-samtalen har brutits ner och studerats
utifrån innehållet som sägs, utifrån hur studenterna interagerar och utifrån hur både det
sagda och interaktionen kan kopplas samman med den kontext där rollspelen utövas.
Analysens första steg har varit att göra transkriptioner av inspelningarna, följt av en kvalitativ
bearbetning. I denna detaljgranskades vad studenterna gjorde med språket, exempelvis om
de beskrivit sig själva och olika förhållanden i sina liv, argumenterat, underlättat,
bortförklarat, förhandlat, etc., och vad detta har fått för konsekvenser. Därefter
sammanställdes sådant som var betydelsefullt för examinationen och för studenternas
lärande av att samtala enligt MI-modellen (Wetherell, Taylor & Yates 2003).

ETT KOMPLEXT LÄRANDE SOM FÖRUTSÄTTER SAMARBETE OCH
FÖRHANDLANDE
I rollspelsinstruktionen uppmanas studenterna att agera som distriktssköterska och patient
och att genomföra ett samtal där distriktssköterskan ska visa sin förmåga att tillämpa
väsentliga principer i MI-metodiken. Vid en första betraktelse kan det förefalla tämligen
oproblematiskt att genomföra ett samtal där distriktssköterskan ska visa respekt gentemot
patientens önskan och också lyssna in tankar och förslag. Det kan också tyckas enkelt att
sedan försöka stärka patienten i att utveckla dessa vidare genom att uppmuntra och visa
tilltro till patientens förmågor. Men om detta ska lyckas krävs att båda studenterna spelar
sina roller så att det blir möjligt för distriktssköterskan att samtala enligt modellens
anvisningar. Studenten som spelar patient måste nämligen uttrycka lagom komplexa
bekymmer som är möjliga att påverka genom förändring så att MI-principerna går att
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tillämpa och också uttrycka sig ungefärligt som kan förväntas. Det kan annars uppstå
problem för studenten som spelar distriktssköterska att hantera situationen. Men även
studenten som spelar distriktssköterska måste kunna agera utifrån en förväntad
professionell roll så att innehållet inte blir överrumplande för patienten. Att kunna agera
inom ramen för dessa förväntade roller och genomföra ett samtal på korrekt sätt enligt MI
är mycket betydelsefullt för studenterna eftersom rollspelen är del av en examination.
Bedömningen av examinationen bygger ju bland annat på hur väl de genomförde rollspelet
och om de lyckades tillämpa principerna för MI, vilka står tydligt angivna i instruktionen för
examinationen. Dessa anvisningar, som är en viktig del av den institutionella inramningen i
examinationen, kommer därför i hög grad att påverka hur studenterna kommunicerar under
ett och samma rollspel.
Först ges ett exempel på vad som skulle kunna vara en ideal situation där bägge studenterna
samarbetar på ett slags lyckosamt sätt under rollspelet med tanke på vad som förväntas i
examinationen. Därefter kommer ett exempel på vad som händer när patienten uttrycker
något som distriktssköterskan uppenbarligen inte har förväntat sig. Här ställs
distriktssköterskan inför en helt annan situation där också kraven på henne blir annorlunda.
Sedan presenteras ett tredje exempel som visar hur samspelet mellan parterna utvecklas
steg för steg efter varje yttrande som patienten och distriktssköterskan gör. Där
framkommer hur studenterna agerar utifrån olika ramar och också hur de växlar mellan
ramarna. Det fjärde och sista exemplet visar mycket tydligt att instruktionen och
bedömningskriterierna för examinationen tycks vara styrande för vad studenterna säger
under samtalet.

KOMMUNIKATIV SAMSTÄMMIGHET GER ETT ”LYCKOSAMT MI-PRAT”
Här följer ett exempel på hur studenterna konkret lyckas med att samarbeta inom ramen för
rollspelet när de samtalar om patientens motionsvanor. Exemplet startar cirka fyra minuter
in i samtalet

Exempel 1
D

du tycker om å gå ut å gå?
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P

ja, jo men det gör jag egentligen (mm) men, det är väl att man
är ensam då

D

mm, har du funderat någonting kring det, att du känner dig
ensam, när du ska gå ut?

P

man

skulle

kunna

tänka

sig,

kanske

att

man,

ja

går

ut

med

barnbarnen lite mera kanske då, det är inte så många som bor
runt omkring oss som man kan gå ut och gå med (nej) men, för vi
har talat om det min dotter och jag också, jag har nämnt det här
till henne, eh att vi kanske skulle ta oss några promenader (mm)
det skulle vara roligare
D

ja (.) du har någon som du kan gå med

P

ja, i så fall kunde vi göra det tillsammans min dotter och jag

D

det låter ju bra

I exemplet, där patienten och distriktssköterskan diskuterar patientens motionsvanor och
om dessa är möjliga att förändra, framkommer det att distriktssköterskan genom frågor
kartlägger vilka möjligheter patienten har att få sällskap om hon skulle välja att gå på
promenad. Det märks tydligt hur parterna bygger sina samtalsbidrag på vad som sagts förut.
Distriktssköterskan får lätt att visa i examinationen att hon kan stimulera patienten till att
utveckla sitt resonemang och visa respekt för patientens förslag och sedan stärka förslaget
genom sitt beröm. Distriktssköterskan verkar inte ha kännedom om att patientens dotter
skulle kunna följa med och promenera, men det torde kunna vara fullt möjligt att så skulle
vara fallet i en verklig situation, och på ljudinspelningen framkommer att distriktssköterskans
röstläge inte visar några tecken på att det som berättas av patienten skulle vara någon
överraskning.
Men för att samtalet ska utvecklas på detta sätt är det en viktig förutsättning att patienten
är följsam gentemot instruktionen för examinationen och så att säga agerar inom den
förväntade ramen. Detta innebär att studenten som spelar patient behöver formulera sina
yttranden och repliker så att distriktssköterskan får ingångar till att leda samtalet vidare och
möjlighet att tillämpa MI-principerna. Så sker också i exempel 1 där studenten som spelar
patient visserligen introducerar ett hinder för att kunna börja ta promenader (hon saknar
sällskap om hon skulle promenera), men samtidigt bidrar hon själv till att försöka hitta en
lämplig lösning på det som är problematiskt (dottern skulle kunna följa med på
187

promenaderna). Studenten som spelar distriktssköterska kan då bygga vidare på det som
sägs och därigenom visa sin förmåga att resonera vidare kring en tänkbar förändring i
patientens liv och kommunicera på ”rätt sätt” enligt MI-principerna. Studenterna har fått till
stånd ett samarbete där bägge tycks överens om den pågående situationen. De visar också
genom sina yttranden att de har förstått det som sker i stunden på ett likartat sätt där de
bägge verkar veta vad de ska tala om och hur de ska förhålla sig. Deras förståelse finns
således på ett globalt plan, som gäller hela aktiviteten med examinationen och de tycks
införstådda med vad de förväntas utföra och visar vad de klarar av. Förståelse finns också på
ett lokalt plan där de samtalar enligt MI-metodiken.
Exemplet visar således att studenten som spelar patient i samtalet gör flera betydelsefulla
yttranden, vilket gör det möjligt för studenten som spelar distriktssköterska att respondera
på ett sådant sätt att förmåga att samtala MI-inriktat framkommer. I exemplet blir det därför
tydligt att det behöver finnas ett samarbete mellan studenterna där de tillsammans kan
definiera situationen på ett likadant sätt och sedan bägge agera med följsamhet inom ramen
för denna. Om det saknas kommunikativ samstämmighet blir det problematiskt för
studenten som spelar distriktssköterska att tillämpa MI-principerna.

ETT OVÄNTAT YTTRANDE SKAPAR PROBLEM
I exemplet nedan är situationen annorlunda än i exempel 1 eftersom patienten tar upp en,
som det verkar för distriktssköterskan, mycket oväntad aspekt i samtalet. Exemplet startar
drygt fyra minuter in i samtalet

Exempel 2
D

sen har vi det där med motion som påverkar blodtrycket, hur har
du det med dina motionsvanor, aktivitetsvanor?

P

njaa (.) nej …. jag går nog inte mer än jag behöver (.) (nej)
nej, det gör jag inte, men jag tycker om att spela nätpoker

D

…… det var ju * ett väldigt bra svar* (.) ok …. eh .. och sen
var det den där faktorn med kosten som påverkar också, hur, vet
du nånting, jag ser här eh, vet du nånting, hur mycket väger du
förresten, hur lång är du och hur mycket väger du?
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Innan exemplet börjar har det framkommit att patienten har förhöjt blodtryck varefter
distriktssköterskan har uttalat att det finns vissa faktorer (kost, motion, alkohol, tobak) som
kan bidra till högt blodtryck. Strax innan exemplet startar har en kartläggning gjorts av
patientens alkohol- och tobaksvanor. I exempel 2 använder distriktssköterskan först en
öppen fråga för att få vetskap om i vilken utsträckning patienten är fysiskt aktiv. Vidare
inbjuds patienten att berätta sådant som kan vara viktigt för henne genom den öppna frågan
”hur har du det med dina motionsvanor, aktivitetsvanor”, det vill säga distriktssköterskan
agerar korrekt enligt MI-principerna.
Men det uppstår ett problem som distriktssköterskan måste hantera när patienten uttalat
sitt intresse för att spela nätpoker. Detta svar verkar inte vara något som distriktssköterskan
väntat sig. Här ställs det fler krav på studenten än att kunna använda MI-principerna. Här
behövs ett slags förmåga att själv kunna dramatisera och att finna sig, och hitta en fortsatt
väg i samtalet utifrån den roll som kurskamraten tagit. En gemensam förståelse för den
aktivitet som pågår och samarbete mellan studenterna vad gäller själva yttrandena är, som
visades i föregående exempel (exempel 1), nödvändig för att studenten som spelar
distriktssköterska ska kunna få till stånd en lyckosam MI-kommunikation. I exempel 2 verkar
studenterna också vara överens om den övergripande aktiviteten genom att de bägge
orienterar sig mot examinationen i sina yttranden men här behöver de, genom det oväntade
inlägget med intresset för att spela nätpoker, förhandla fram en lösning på det lokala planet.
I exemplet är pausen efter att patienten har nämnt nätpoker viktig, den kan tolkas som att
distriktssköterskan behöver en andhämtning innan samtalet kan fortsätta. Med skratt i
rösten, en tydlig markör i interaktionen, konstaterar hon att patienten har givit ett bra svar.
Svaret är ett slags metakommentar där distriktssköterskan med sin kommentar ”det var ju
*ett väldigt bra svar*” ger sin syn på patientens yttrande. Kommentaren är emellertid
adresserad till studenten och inte till patienten och med denna inbjuder studenten som
spelar distriktssköterska till en förhandling om vad det är som parterna gör för stunden. På
så sätt har det skett en förändring av ramen för samtalet. Nu agerar inte studenten i sin
professionella roll som distriktssköterska inom ramen för vårdmötet utan ramen blir för en
kort stund själva rollspelssituationen mellan studenterna; åtminstone för studenten som
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spelar distriktssköterska. Eftersom studenten som spelar patient inte yttrar sig finns det inte
data som visar hur hon förhåller sig till kurskamratens kommentar. Ur metodologisk
synpunkt kan det tilläggas att det här skulle ha varit intressant att ha haft tillgång till
videoinspelade data. Det följer sedan ett par pauser innan distriktssköterskan återgår till att
kartlägga fler faktorer som påverkar blodtrycket. Det tar alltså viss tid innan det är möjligt att
ändra ram igen och att återigen agera som distriktssköterska, kanske för att studenten
behöver samla fokus igen efter det som hon verkar ha uppfattat som ett skojigt inslag.
Påtagligt är nu att distriktssköterskan i den fortsatta kartläggningen om kosten verkar osäker
på hur hon ska initiera lämpliga fortsatta frågor, det vill säga övergången till den
ursprungliga ramen sker inte friktionsfritt.
Sammanfattningsvis visar exempel 2 också på konsekvenserna av att studenterna
samarbetar genom kommunikationen under samtalet. Men när studenten som spelar
patient kommer med en för distriktssköterskan helt oväntad kommentar uppstår ett
kommunikativt problem som studenten som spelar distriktssköterska måste hantera genom
en typ av förhandling med sin kurskamrat i den aktuella situationen. På så sätt blir det
mycket tydligt att studenten som spelar distriktssköterska ställs inför många fler krav än att
kunna kommunicera MI-inriktat och att leva upp till dessa krav är nog så väsentligt för att
lyckas med det som examinationen avser.

ATT AGERA UTIFRÅN, OCH VÄXLA MELLAN, OLIKA RAMAR
Det tredje exemplet, som är en fortsättning på exempel 2, visar att studenternas samspel
sker på olika nivåer och att de därigenom växlar mellan olika ramar för samtalet. Exemplet
startar när det gått nästan sju minuter in i samtalet.

Exempel 3
P

nej det är inget som jag känner …. just nu

D

nej ……

för om ……..

ja man ska ju inte som sjuksköterska å

distriktssköterska gå på utan patienten ska ju vilja det här men
eh …. du skulle ju faktiskt behöva en livsstilsförändring för
att få ner ditt blodtryck
P

vad är det som är så farligt med å ha högt blodtryck då, är det
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farligt?
D

ja att ha ett förhö-, nu är inte ditt så där jättehögt ännu, men
risken är att om du fortsätter med dom här vanorna att det
kommer att bli högre och risken är ju att man får
//inspelningen bryts //

P

kan man bli sjuk på nåt annat sätt?

D

ja, man kan ju få hjärnblödningar bland annat, ^men gud

xx ^

((skratt båda))…… eh så
det är ju inte bra att gå med ett förhöjt blodtryck år efter år
(nej) och man brukar prata om att man att man först vill att
patienten själv försöker att ändra sina livsvanor för att få ner
blodtrycket innan man sätter in medicinering, eh

…. men det jag

tycker att vi gör, du verkar idag inte vara motiverad till att
förändra, eh (.) jag har ju ändå väckt här idag lite funderingar
hos dig (mm) att du kanske tycker, att du kanske har fått lite
att fundera på

Det har tidigare förts en diskussion om patientens vikt och hur denna har utvecklats. I början
av exempel 3 uttalar sig patienten som svar på en fråga från distriktssköterskan inte vara
beredd att göra några förändringar i sitt liv. Distriktssköterskan ger respons, men verkar
därefter vara osäker på hur hon ska fortsätta samtalet. Efter två pauser, och också en kort
början på två ord där meningen inte fullföljs, sägs en klargörande kommentar till patienten
”ja man ska ju inte som sjuksköterska å distriktssköterska gå på utan patienten ska ju vilja
det här”. Här sker ett byte av ram så att det som sägs inte sker inom ramen för vårdmötet.
Det är inte heller helt tydligt vem distriktssköterskan adresserar sitt yttrande till.
Klargörandet skulle antingen kunna vara riktat till patienten, vilket knappast är troligt
eftersom patienten omnämns i form av tredje person. Alternativet är att det är
kurskamraten, och kanske också den examinerande läraren, som är adressater. Innebörden i
det som sägs skulle då kunna tolkas som att studenten som spelar distriktssköterska tydligt
visar att hon är insatt i ett av huvudvillkoren för MI, det vill säga att inte gå i argumentation
med en person som visar motstånd, utan respektera dennes önskemål och
ställningstaganden.
Men sedan visar nästa yttrande som verkar riktas till patienten och som sägs efter en kort
paus, ”du skulle ju faktiskt behöva en livsstilsförändring för att få ner ditt blodtryck” att
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studenten som spelar distriktssköterskan agerar utanför MI-principerna genom att hon
tydligt förordar sin egen syn på vad patienten behöver göra. Å andra sidan kan det antas att
yttrandet i stället är ett inlägg i en förhandling som, genom att riktas till kurskamraten inom
ramen för examinationssituationen, skulle kunna fungera som en uppmaning till henne att
agera så att samtalet om att förändra livsstilen kan fortsätta. Studenten som är patient
verkar genom det som sägs därefter (se nedan) också acceptera invitationen, vilket visar att
antagandet kan vara korrekt. Det ska också nämnas att yttrandet om behov av
livsstilsförändring visar att studenten som spelar distriktssköterska har en annan kunskap,
nämligen om livsstilsfaktorers betydelse för människors blodtryck, något som emellertid inte
efterfrågas eller bedöms i examinationen.
Samtalet fortsätter med att patienten ger respons på att hon behöver göra en
livsstilsförändring genom sin fråga om konsekvenserna av ett förhöjt blodtryck och
distriktssköterskan beskriver vad som kan hända. Svar från distriktssköterskan saknas genom
att inspelningen bryts, men genom patientens nästföljande fråga om huruvida det höjda
blodtrycket kan ge någon annan typ av sjukdom, går det att sluta sig till att
distriktssköterskan har presenterat ett framtida scenario av allvarlig karaktär. Detta förstärks
också av att distriktssköterskan, precis när hon har givit sitt svar, tycks ha blivit varse att det
kanske inte var lämpligt att ta upp hjärnblödning som en konsekvens av förhöjt blodtryck.
Den lågmälda kommentaren ^men gud xx ^, där de sist uttalade orden är omöjliga att höra,
och det ömsesidiga skrattet visar på bägge studenternas medvetenhet om det sagda. Genom
kommentaren inbjuder den ena studenten den andra till ett slags förhandling om vad det är
de gör i den aktuella stunden och genom dennas skratt visas godkännande av det föreslagna.
Att studenterna skrattar tillsammans visar också ett samförstånd där bägge inser det
problematiska med distriktssköterskans kommentar. Skrattet visar därmed att båda två har
gjort en likadan definition av den aktivitet som de för stunden är fullt engagerade i. Ramen
med vårdsituationen där de har fört samtalet utifrån sina roller som patient och
distriktssköterska har ändrats till att bli ramen för tentamenssituationen där de i stället är
två studenter som samspelar med varandra.
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Också detta exempel visar att möjligheten för studenten som spelar distriktssköterska att
tillämpa MI-metoden i mycket hög grad påverkas av vad studenten som spelar patient säger
under samtalet. Exemplet visar också hur studenterna växlar mellan ramen för vårdmötet
och ramen för examination och lärande genom sina yttranden och att det inte alltid är helt
tydligt vem det är som faktiskt tilltalas i vissa inlägg.

SAMTALET STYRS AV EXAMINATIONEN OCH DESS UPPLÄGG
Det sista exemplet visar att anvisningarna för hur kommunikationen ska gå till tycks vara
mycket avgörande för hur de båda studenterna agerar i sina roller som patient respektive
distriktssköterska. Exemplet startar vid samtalets början

Exempel 4
D

hej, och välkommen

P

tack så mycket

D

vill du berätta varför du har kommit hit

P

ja eh senaste månaderna tycker jag väl att jag har haft, alltså
jag har besvärats av huvudvärk och eh alltså ibland kan jag få
en sån pulserande känsla i huvudet så jag är lite orolig liksom
det här med blodtrycket och så, om det är högt eller nåt sånt
där

D

har du tidigare erfarenhet av att du har haft högt blodtryck?

P

nej alltså inte så, inte att jag äter någon medicin eller att
jag går på någon kontroll eller så men (.)

man har väl hört

lite grann det här med blodtryck att det inte är bra att ha högt
blodtryck så jag är lite orolig
D

vi kan mäta ditt blodtryck, vi kan prata en stund först och sen
så ska du få vila och, så att det blir ett bra värde eh så men
vi kan börja med att prata lite hur du känner dig, eh vad tänker
du om att farorna som du nämnde om att ha högt blodtryck?

P

mm eh alltså det man tänker just faran med att ha högt blodtryck
det är väl att det liksom kan hända nåt, eh att man kan drabbas
av nån sjukdom eller nåt sånt där (.)

jag vet ju det att jag är

ju, väger lite för mycket och (.) ja (.) det här med att
motionera är lite svårt att få in det liksom i vardagslivet då
med ..

ja (.)

i, ja i hela livet med familj och arbete och

allt sånt där det …
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D

du eh säger att du har svårt för att motionera på grund av
tidsbrist men att du är rädd för att du ska drabbas av nån
sjukdom på grund av att du eh har hög vikt och att det
eventuellt kan vara så att blodtrycket är högt (mm) eh (.) har
du (.)

har du nån fundering på hur du skulle vilja ändra dig?

P

ändra på vikten och så tänker du eller?

D

ja, har du funderat på det?

Samtalet inleds med välkomsthälsning och en öppen inbjudan till att berätta om anledningen
till besöket. Det framkommer direkt att patienten är bekymrad för att ha högt blodtryck i
och med att hon har haft huvudvärk med pulserande känsla i huvudet och eftersom hon har
hört talas om att det kan finnas risker med högt blodtryck. Distriktssköterskan, som utlovar
en blodtryckskontroll, utvecklar ämnet vidare med frågor och summeringar och försöker få
veta vad patienten tänker om farorna med att ha högt blodtryck. Här syns ett samarbete
mellan studenterna som bidrar till att studenten som spelar distriktssköterska kan tillämpa
flera av principerna som rekommenderas inom MI. Studenten som spelar distriktssköterska
verkar vara inriktad på att det finns förväntningar på att hon som distriktssköterska ska leda
in patienten på tankar om att göra förändringar i sitt liv. Följaktligen ställer
distriktssköterskan frågan om patienten kan tänka sig att göra någon förändring när denna,
efter att först ha framfört sin oro för att drabbas av någon sjukdom om blodtrycket skulle
vara förhöjt, också själv ger tänkbara förklaringar till ett eventuellt högt värde. Här fångar
således inte studenten som agerar distriktssköterska upp att det som verkar vara mest
bekymmersamt för patienten är oron för ett högt blodtryck, något som ju togs upp mycket
tidigt i samtalet och i det skedet verkade uppfattas som betydelsefullt eftersom hon bad
patienten utveckla sina tankar om risker med att ha högt blodtryck.
Men det går att se en annan sida av händelseutvecklingen i samtalet, nämligen att det är
tydligt att båda studenterna är inriktade på examinationsuppgiften och därför samarbetar
för att kunna tala om det som förväntas. Detta kan bero på att anvisningarna för att skriva
patientbeskrivningarna betonar att det där ska framgå vilken beredskap patienten har för att
förändra något i sitt liv. Eftersom samtliga studenter skriver patientbeskrivning och agerar
patient och distriktssköterska är båda studenterna införstådda med hur rollerna bör spelas.
De är bägge orienterade mot den övergripande aktiviteten där de förväntas använda MI194

metodiken för att tala om förändring. Mot denna bakgrund introducerar studenten som är
patient problem med sin vikt och sin fysiska inaktivitet i sin berättelse i samband med att
hon uttryckt oro för att drabbas av någon sjukdom. På så sätt ska distriktssköterskan få
underlag för det slag av samtal som förväntas, nämligen att introducera tankar om att göra
eventuell förändring av livsstilen. Studenten som spelar patient är således inte trogen sin roll
med att berätta mer om sin oro för vad ett förhöjt blodtryck kan innebära. Samtalsdata visar
att studenten som är distriktssköterska genast tar tag i tråden med fysisk inaktivitet och
förhöjd vikt, trots att hon till att börja med varit lyhörd för att patienten verkade vara orolig
för ett eventuellt högt blodtryck.
Exemplet kan summeras med att samtalet i hög grad styrs av examinationen för båda
studenterna. Detta kan ha bidragit till att studenten som spelar patient väljer att introducera
livsstilsfaktorer som kan ge högt blodtryck och som det går att resonera kring vad gäller
ändringar i livsstilen. Det blir också tydligt i exemplet att examinationens anvisningar styr
genom att det är något slag av förändring av livsstil som studenten som spelar
distriktssköterska väljer att utforska vidare när detta ämne har introducerats. Vidare att
studenten som spelar patient inte är särskilt rolltrogen vad gäller oron. Följden blir att
studenten som spelar distriktssköterska inte fortsätter att följa upp det som redan i
samtalets början verkade vara ett viktigt bekymmer för patienten utan i stället prioriterar
förändringsprat.

AVSLUTNING
Hur går då lärandet till och vad är det som påverkar detta? Texten som bygger på detaljerad
analys av samtal under rollspel mellan studenter visar att lärandet i hög grad påverkas av
sammanhanget. Samtalen ingår i ett pedagogiskt och utbildningsmässigt sammanhang där
samtalen förväntas se ut på ett visst sätt. Studenterna är införstådda med dessa
förväntningar och kommunicerar på ett sådant sätt att de försöker uppfylla dem. Det är
viktigt att lyfta fram att samtalen inte är autentiska MI-samtal utan ett slags blandning, en
hybridform, som innebär att det inte är entydigt vad det är för slag av kommunikativ
aktivitet som studenterna håller på med. Genom att det finns flertydiga ramar i samtalet
skapas kommunikativa problem som måste lösas. Studenterna ställs inför olika krav
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samtidigt; dels ska de gestalta olika rollinnehavare, dels ska de nu visa upp att de har
uppnått en förmåga att kommunicera och förhålla sig ”rätt” enligt MI, något som de fått
undervisning om. Analysen av studenternas kommunikation visar att de ibland klargör för
varandra vad det är för situation som de befinner sig i, och också att de samtalar utifrån vad
som förväntas i denna. Detta sker genom ett slags förhandling där studenterna på olika sätt,
ibland med ord och andra gånger ickeverbalt, markerar att de är överens. Detta sker både på
en övergripande nivå, utifrån vad som gäller hela aktiviteten och på lokal nivå med hjälp av
signaler och ledtrådar som rör kontexten (Thomassen 2009). Det betyder också att de växlar
mellan olika ramar och går in och ur dessa (Linell & Persson Thunqvist 2003).
Det finns alltså ett antal faktorer som påverkar hur studenterna genomför det som de
uppfattar att de ska göra under sina rollspel. Innehållet som patient och distriktssköterska
talar om, och sättet som de talar med varandra på, är således inte är något fast och färdigt
utan det konstrueras av parterna tillsammans under samtalet. Konstruktionen påverkas av
en mängd faktorer, exempelvis samarbetet mellan studenterna, de enskilda studenternas
förmåga att leva sig in i och dramatisera rollerna liksom också hur de tolkar beskrivning för
patientrollen, faktakunskap om andra områden än kommunikation, tidigare erfarenheter
och inte minst den institutionella inramningen med examinationen och instruktionen för
denna. Det råder därmed spänningsförhållanden som innebär att det inte bara är
studenternas kunskap om MI som leder till att samtalen utspelas som de gör. Studenterna
agerar genom kommunikativa handlingar med hjälp av de egna kunskaperna och
erfarenheterna och utifrån vad de medvetet eller omedvetet har uppfattat krävs för att bli
godkända på tentamen. I ett sociokulturellt perspektiv ska människors handlingar ses i
relation till den verksamhet och aktivitet som de håller på med (Säljö 2014) och därför är det
viktigt att förstå att sättet som studenterna kommunicerar på i rollspelen beror på att de
belönas när de visar att de kan tillämpa MI-principerna korrekt i samband med något slag av
förändringsprat.
Analysen har visat att examinationen är problematisk, bland annat därför att den enskilde
studentens prestation ytterst är avhängig både av hur rollspelskamraten agerar och av
bakgrunden till agerandet som bygger på den patientbeskrivning som ligger till grund för vad
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patienten tar upp i rollspelet. Beskrivningen, som är skriven av en kurskamrat som inte
deltar i rollspelet men som observerar detta och sedan ska göra en analys av samtalet, kan
nämligen ligga på olika detaljeringsnivå vad gäller patientens livssituation. Det blir därför
upp till studenten som agerar patient att tolka patientbeskrivningen vilket gör att förmågan
att improvisera får betydelse. Dessutom kan beskrivningen innehålla mer eller mindre
verklighetstrogna och förväntade fakta om patienten. Om studenten som spelar patient
följer en komplex patientbeskrivning bokstavligt, kan detta bli svårt att hantera för
studenten som spelar distriktssköterska genom att det som presenteras om patienten
avviker från vad studenten hade räknat med skulle diskuteras under samtalet. Exempel 2 där
patienten uttrycker att hon inte motionerar mer än nödvändigt men att hon gärna spelar
nätpoker, är ett bra exempel på det kommunikativa problem som studenten som spelar
distriktssköterska måste hantera. Det är emellertid den student som har skrivit
patientbeskrivningen som skrivit att patienten sitter och spelar nätpoker hela nätterna. Det
är alltså den sistnämnda studenten som så att säga skapar dilemmat för studenten som
spelar distriktssköterskan och försätter henne i en svår situation.
Ovanstående resonemang kring hur lärandet går till och vad som påverkar detta kan
summeras med att analysen har visat att samtalet under rollspelet och lärandet är socialt
producerat och socialt situerat (Lave 1996). Detta framkommer genom de interaktiva
handlingarna, bland annat i form av samarbete mellan studenterna under rollspelet och
genom sammanhanget med sin speciella inramning där studenterna på olika sätt försöker
följa instruktionerna och visa att de behärskar och kan tillämpa principerna i MI.
Efter att ha analyserat samtalen väcks frågan om det är alls är möjligt att lära sig att
kommunicera genom att tillämpa en specifik modell för hur kommunikation ska ske. Frågan
ger associationer till ett vanligt tänkesätt om lärande som en överföring av kunskap från en
lärare till en elev. Lärande ses då som individuellt och betraktas ske i hjärnan hos en enskild
person och kunskapsinhämtandet ses som en process som är enkelriktad. Ett sådant sätt att
uppfatta lärande har nära koppling till den modell för mänsklig kommunikation som är linjär
och som framställer kommunikationen som en överföring av budskap eller information från
en sändare till en mottagare. Budskapet, som har en fast och färdig form antas kunna föras
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över i oförvanskat skick från den ena personen till den andra såvida det inte uppstår någon
form av brus. Modellen ger en mycket förenklad bild av vad som faktiskt sker i
kommunikationsprocessen eftersom den helt bortser från den dynamiska interaktionen
mellan de involverade och betydelsen av den kontext där kommunikationen sker (Linell
1998, Säljö 2014). Ändå har överföringsmodellen haft en mycket stark förankring och har så
fortfarande. Säkerligen kan detta bero på att modellen är enkel att förstå och också att den
gör det möjligt att tänka sig förbättringar, till exempel i form av att sändaren ska använda ett
tydligare och mer pedagogiskt utformat framförande när hon eller han ska förmedla sitt
budskap så att detta blir förståeligt för mottagaren.
Fungerar det då att lära sig kommunicera genom att tillämpa en kommunikationsmodell som
MI. Examinationens upplägg i form av rollspel och de många olika momenten i
examinationen som innebär att observera varandra, lyssna på samtalsinspelningarna och
analysera dessa och också att ge varandra feedback, talar för att det är möjligt att lära sig att
tillämpa MI som modell för kommunikation. Det finns evidens för att sådana moment i
undervisningen bidrar till en fördjupad bearbetning och leder fram till en beteendeförändring hos studenten vad gäller sättet att kommunicera och genomföra samtal (Kurtz
m.fl. 2005).
Bokens centrala tema är delaktighet och därför blir det naturligt att också i detta kapitel
reflektera kring delaktighet. Det finns flera perspektiv på delaktighet i kapitlet. Ett första
perspektiv gäller MI generellt. MI-metoden är personcentrerad och lyfter fram att det viktiga
i ett möte är den enskilda individen och dennes önskemål. Det betonas att
vårdaren/behandlaren ska samarbeta med personen och utforska vilken motivation
personen har till en förändring, lyssna med empati och visa respekt för individens autonomi,
stärka personens tilltro till sin egen förmåga och erbjuda hjälp som är anpassad till vad
personen ger uttryck för. Utifrån ett vårdideologiskt resonemang är detta ett förhållningssätt
som kan förefalla mycket tilltalande. Men samtidigt finns det en underliggande förhoppning
och ambition att patienten/klienten ska göra de ”kloka och riktiga” valen, det vill säga de
som förordas av vårdgivaren och också många gånger har stöd från olika experter. Vidare
förväntas det också att personer ska ta eget ansvar och vara delaktig i frågor som gäller dem
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själva. En sådan ambition kan vara mycket problematisk och skapa skuld och
självförebråelser i de fall någon inte vill eller inte lyckas vara delaktig på de premisser som
mer eller mindre förväntas. Utifrån det sistnämnda kan MI ses som en tvingande modell som
täcks av ett demokratiskt täcke, något som skulle kunna förtjäna ett eget kapitel men som
inte kommer att utvecklas mera här.
Ett andra perspektiv på delaktighet är frågan om huruvida det som studenterna lär sig kan
påverka sådant som patientens/klientens möjlighet till delaktighet. Det går inte att ge ett
entydigt svar på frågan med tanke på rollspelens komplexa dynamik och den påverkan som
själva lärandesituationen har. Däremot går det att granska innehållet i rollspelen som om de
vore autentiska samtal mellan patient och distriktssköterska, och reflektera kring vad som är
delaktighet. Delaktighet kan då innebära att patienten har möjligheter att föra fram egna
synpunkter och önskemål, att dessa blir respekterade och kan ligga till grund för den
planering som görs, det vill säga att beslut tas gemensamt. När rollspelen granskas i detta
perspektiv framkommer det i alla exemplen att patienten uppmuntras att berätta och får
möjligheter att föra fram sin ståndpunkt. Patienterna blir alltså delaktiga bland annat genom
att distriktssköterskorna kommunicerar på ett visst sätt. Förhoppningsvis kommer
distriktssköterskorna att på liknande sätt underlätta för patienters delaktighet i sin framtida
profession. Exempel 4 är det tydligaste exemplet på att distriktssköterskan gör ett försök att
komma till en djupare nivå i samtalet och få patienten att utveckla sina tankar om rädslan
för ett förhöjt blodtryck. I exempel 1 är det framträdande draget att det är patientens förslag
som blir startpunkten för en konkret planering för att hon ska komma igång med att
promenera.
Ett tredje perspektiv på delaktighet, och kanske det som är det mest intressanta med tanke
på kapitlets fokus, är att sätta delaktighet i relation till studenterna och lärande. Kurtz m.fl.
(2005) argumenterar för betydelsen av att ha ett studentcentrerat angreppssätt vid
undervisning av kommunikationsfärdigheter om studenterna på ett konkret sätt ska lyckas
med att ändra sitt sätt att kommunicera, och därmed förberedas för att använda
färdigheterna i sin kommande profession. Studenter behöver alltså vara delaktiga i sitt
lärande. Mest framgångsrik är en undervisningsmetodik där studenterna arbetar och agerar i
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små grupper eller individuellt, gärna i kombination med inspelning och där den undervisande
läraren kan ge adekvat feedback och fungera som resursperson när så behövs. I den här
studien bygger lärandet och examinationen på att studenterna har ett ansvar för att
formulera patientbeskrivningarna och genomför rollspelen, för analyser och återkopplingar
till kurskamraterna och för att lägga upp strategier för framtida inlärningsbehov. Därför kan
studenterna i hög grad anses vara delaktiga i sitt eget lärande. Delaktigheten underlättas av
att samtalen spelas in, vilket ger en god hjälp för att studenten ska kunna reflektera över sin
egen kommunikation och göra en planering för sitt fortsatta självständiga lärande. Den
examinerande läraren, som har expertkunskap om kommunikation, ger utförlig skriftlig
feedback till varje student på kommunikationen under samtalet. Denna kan användas av
studenten för att identifiera kunskaper och färdigheter som inte har uppmärksammats av
studenterna och som är viktiga för det fortsatta lärandet. Med tanke på att lärande av
kommunikationsfärdigheter i så hög grad bygger på feedback och på den egna reflektionen
är studentens delaktighet i sitt lärande en ovärderlig förutsättning för att lyckas i
lärandeprocessen.
Slutsatserna i studien kan sammanfattas med att analysen ger en ökad förståelse för att det
är många faktorer som påverkar lärandet, framför allt när detta sker i samband med en
examination. Det blir också mycket tydligt att rollspel är en komplex aktivitet som ställer
speciella krav på studenterna, betydligt fler än att de kan kommunicera enligt en modell.
Studien visar också att det är nödvändigt med en noggrann instruktion och att klargöra vilka
villkor som gäller i själva kommunikationssituationen i samband med rollspel. Dessutom
framkommer det att inspelningar är värdefulla i samband med samtalsträning och att de kan
användas för att få fördjupad kunskap om själva lärprocessen samt att studenter genom
bearbetning av inspelningarna och reflektioner kring sina samtal kan bli mer delaktiga i sitt
eget lärande.
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