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Kommunikation i livet på äldre dagar. Om använd-

ningen av samtalsanalys i forskning om äldreomsor-

gens vardag 

 

Anna Olaison & Elisabet Cedersund 

 

Nästan allt vi människor gör i olika sammanhang innehåller kommunika-

tion i form av prat, samtal och interaktion med andra personer. I dagens 

samhälle ingår i många situationer även användningen av texter. Kommuni-

kation mellan människor är alltså en viktig aktivitet i vardagen, något som 

gäller även för äldre personer. Inom äldreforskningen finns trots detta en-

dast ett begränsat antal studier där fokus riktas mot kommunikation i äldres 

vardagsliv (Hamilton 2003, Paoletti 1998, 2004). Även när det gäller forsk-

ning som genomförts inom äldreomsorgen har få studier hittills uppmärk-

sammat hur möten mellan äldre personer och omsorgens personal går till. 

Den forskning som bedrivits inom äldreomsorgen har snarare haft fokus på 

verksamhetens organisation, kostnader, olika professioner som arbetar 

inom äldreomsorgen eller personalens behov av kompetens. Kunskapen 

om äldres vardagliga kommunikation är ännu bristfällig. Denna avsaknad av 

studier är särskilt beklaglig med tanke på att det många gånger är just äldres 

möjligheter till samtal som skapar förutsättningar för ett bra liv på äldre 

dagar. 

För många äldre personer är olika typer av möten med personal i vård och 

omsorg en oundgänglig del i vardagen. Antingen gäller detta för den person 

som själv är mottagare av insatser, eller för den som är närstående till någon 

som har sådana insatser. Svensk forskning om äldreomsorgen utvecklade 

redan under 1980-talet forskningsansatser som innefattat studier av mötet 

mellan äldre och deras omsorgsgivare (t.ex. Eliasson 1986). En av de fors-

kargrupper som startade sitt arbete under denna tid utvecklade under led-

ning av Rosmari Eliasson-Lappalainen ett forskningsprogram med rubriken 
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Omsorgens vardag och villkor (Eliasson 1986; 1995). I detta program lades 

fokus på mötet mellan omsorgspersonalen och de äldre människorna. Vik-

tiga frågor ställdes som gällde hur mötet är länkat till organisatoriska, struk-

turella, historiska och andra kontextuella dimensioner av betydelse. Den 

forskning vi argumenterar för i föreliggande kapitel går i samma banor. 

Men vi vill uppmärksamma hur studier av möten i äldreomsorgens vardag 

kan göra ytterligare framsteg genom att nyttja de teorier och metoder om 

vardaglig kommunikation som utvecklats inom samhällsvetenskapen under 

de senaste årtiondena. Speciellt är tanken att använda forskning som ger 

länkar mellan mikro- och makronivåerna, som använder sig av data som 

visar hur interaktion i vardagen är sammankopplad med strukturella aspek-

ter i studerade verksamheter och visar hur interaktionsmönster både produ-

cerar och reproducerar social ordning (jfr Cicourel 1981). Vi tänker här 

särskilt på den forskning som finns om institutionella samtal där medborga-

res möte med professionella står i centrum (Linell 1990, Sarangi & Roberts 

1999). Genom att fördjupa studierna och problematisera vad som händer i 

och genom de kommunikativa praktiker som dominerar dessa möten, vill vi 

tillföra kunskap om villkoren för livet på äldre dagar. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av det forskningsprogram med rubriken 

Kommunikation i äldre människors livsmiljö, som bedrivits vid Tema Äldre och 

åldrande/NISAL sedan starten år 2000. Därefter ges ett exempel från vår 

forskning om behovsbedömning i äldreomsorgen där samtalsanalys är den 

metodologiska ansats som används. Vi visar här hur denna typ av forskning 

kan användas som verktyg för att studera situationer där samtalens deltaga-

re – de äldre själva, deras närstående och handläggarna – har delvis olika 

åsikter om de äldre personernas hjälpbehov. Kapitlet avslutas med några 

tankar om vad samtalsanalytisk forskning kan bidra med för typ av kunskap 

och vad sådana studier i sin tur kan få för konsekvenser för utformningen 

av äldreomsorgen. 
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Kommunikation i äldre människors livsmiljö 

Forskningsprogrammet om kommunikation i äldres livsmiljö tar sin ut-

gångspunkt i mötet mellan människor i miljöer där äldre personer deltar. 

Programmet täcker två områden: ett första område där studierna handlar 

samtal med äldre inom dagverksamhet för personer med demenssymtom 

(Cedersund 2005; 2006; Cedersund & Nilholm 2000); ett andra område 

som handlar om äldre medborgare i mötet med personal inom kommunal 

äldreomsorg, speciellt vad som händer vid kontakten mellan äldre personer 

och kommunens biståndshandläggare (Olaison & Cedersund 2006; 2008). 

Inom det första området genomförs analyser av äldre människors samtal 

med vårdpersonal och hur personalen kan underlätta – men även försvåra – 

för äldre personer med en demenssjukdom att behålla förmågan att delta i 

samtal. De genomförda studierna visar på personalens olika sätt att bemöta 

den äldre under samtalens gång. Här har begreppet stil (Adelswärd 1992) 

använts, som utgör en sammanfattande beteckning för ett antal karakteris-

tiska drag vilka ofta uppträder i personalens sätt att samtala med de äldre. 

Ett par grundläggande och vanligt förekommande stilar har kartlagts – for-

mulärstilen och den stödjande stilen. Men även mer ovanliga stilar har kunnat 

identifieras: exempelvis programledarstilen och den skämtsamma stilen. En 

andra aspekt som används vid analysen rör betydelsen av äldre människors 

berättelser. Att kunna berätta utgör en mycket central och grundläggande 

mänsklig förmåga, som kommer till användning när det gäller att förmedla 

erfarenheter människor emellan. Via berättandet blir de detaljer som berörs 

insatta i ett sammanhang. Något annars osammanhängande ges en logik, ett 

händelseförlopp skildras, tolkas och ges någon form av mening eller poäng. 

Detta kan anses gälla för människor i olika åldrar, men för äldre personer 

får berättandet dessutom en viktig betydelse när det gäller att behålla och 

bearbeta minnet av vad som hänt tidigare i livet. I denna del av forsknings-

programmet studeras olika aspekter av berättande och hur dessa hör sam-

man med personalens användning av olika samtalsstilar. Vissa stilar ger stöd 

för den äldres berättelser, medan andra stilar snarare hindrar den äldres 

berättande. Resultaten pekar på att personalens lyssnande och stöd kan 

bidra till den äldres förmåga att delta i samtal. Studier av dessa situationer i 
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de äldres vardag ger kunskap om hur personalen i äldreomsorgen utvecklat 

sätt att möta äldre människor som drabbats av demens. Personalens sätt att 

möta de äldre omsorgstagarna blir härigenom problematiserat och genom-

lyst. Villkoren i det svåra och viktiga arbetet inom demensomsorgen blir 

uppmärksammat och de anställda som arbetar där kan få verktyg för att 

utveckla sitt arbete vidare. 

I det andra området inom forskningsprogrammet studeras samtal mellan 

kommunens handläggare och äldre personer som ansöker om hemtjänst. 

Analysen bygger på inspelade samtal vid handläggarnas besök hos de äldre. 

Studien har fokus på hur de äldres behov av insatser i hemmet beskrivs och 

hur beslut fattas. Teorier om hur klientidentiteter formas genom kommuni-

kation och förhandling av fakta som underlag för beslut har använts som 

grund (Potter 1996; Juhila et al. 2003; Hall et al. 2006). I studien har under-

sökts vad denna typ av samtal vid behovsbedömning i äldreomsorg kan 

innebära på olika plan; Hur går det till när en ansökan bedöms? Hur upp-

fattar äldre personer möjligheten att ta emot vård och omsorg i hemmet? 

Vi visar först de övergripande dragen i de resultat som framkommit och 

illustrerar fynden med ett exempel från det insamlade materialet. I detta 

exempel (se excerpt 1 nedan) får vi möta Greta, 91 år. Men först ges en 

summering av resultaten från våra analyser på en mer övergripande nivå. 

Olika åsikter om äldres hjälpbehov. En studie om positionering i 

samtal vid behovsbedömning 

I en publikation med rubriken Home care as a family matter? Discursive positio-

ning, storylines and decision-making in assessment talk (Olaison & Cedersund 

2008), redovisas analyser av bedömningssamtal med fokus på hur äldre 

personer, deras anhöriga och kommunens behovsbedömare samtalar kring 

behov.35 Syfte med denna delstudie var att undersöka vilka berättelselinjer 

och positioner (jfr Harré & van Langenhove 1999) som förekom i bedöm-

                                                           

35 Publikationen ingår i Olaisons doktorsavhandling som lades fram vid Linköpings universitet januari 2009.   
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ningssamtal när äldre personer och deras anhöriga definierade behov av 

hjälp. Studien utgår från en teoretisk tradition där tal och text studeras som 

sociala praktiker och som har fokus på hur språket används för att ‖göra 

saker‖ (Potter 1998; Wetherell et al. 2003; Edwards & Potter 2001). Analy-

serna grundas i ett perspektiv där positionering ses som något relationellt 

dvs. något som anger på vilket sätt kategorier konstrueras via hur deltagare 

positionerar sig antingen fördelaktigt eller ofördelaktigt och där deltagare i 

specifika situerade möten väljer att inta vissa positioner framför andra 

(Wetherell 1998; Antaki & Widdicombe 1998). De berättelser en person 

producerar och sättet på vilket personen väljer att positionera sig i dessa 

berättelser är som regel riktat till dem som lyssnar (Wortham 2000). I enlig-

het med detta fokuserades analysen av de inspelade samtalen vid behovsbe-

dömning på hur äldre och deras anhöriga i samtal använt sig av berättelse-

linjer. Det som stått i fokus har rört hur dessa berättelselinjer och de posi-

tioneringar som förekommer följer varandra, stöds, motsägs eller undermi-

neras under samtalets gång. 

Resultaten från studien (Olaison & Cedersund 2008) visade att äldre och 

deras anhöriga drev tre olika typer av berättelselinjer som handlade om 

frågor av social och psykologisk karaktär.36 I dessa linjer positionerade sig 

de äldre och anhöriga då det förekom konflikterande intressen när det gäll-

de behov av hemtjänst och beslutsfattande om insatser.37 Dessa linjer be-

nämndes hemtjänst som intrång, komplement, eller rättighet.  

                                                           

36  Det fanns även andra berättelselinjer i materialet som behandlade frågor av mer materiell 

typ och som mer hade en faktarelaterad karaktär. Fokus för studien var dock riktat mot 

berättelselinjer av socialpsykologisk karaktär då det var dessa linjer som dominerade samta-

len och som innehöll deltagarnas syn på och inställning till att motta hjälp. Dessa linjer 

innehöll en tydlig diskursiv positionering och det förekom ofta olika åsikter angående be-

slutsfattande om äldres hjälpbehov.   
37 En person kunde använda sig av flera av dessa linjer och de kunde även skifta för olika 

deltagare under samtalets gång. Dessa linjer var även utspridda över hela samtalen och före-

kom många gånger parallellt. 
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Hemtjänst som intrång beskrevs utifrån de äldres synvinkel som att se hem-

tjänsten som ett steg in i en ny livsfas med fysisk degradering som till sist 

skulle leda till döden. De äldre betraktade inträdet av hemtjänst som nega-

tivt när det gällde integritet och självbestämmande och argumenterade ofta 

utifrån en förlorad fysisk och psykisk integritet. Detta tog sig då uttryck i att 

de ansåg att hemtjänst ej var nödvändigt och de önskade att anhöriga skulle 

fortsätta med den hjälp de tidigare utfört. Anhöriga som använde sig av 

denna berättelselinje såg att hemtjänsten skulle innebära ett intrång i var-

dagslivet och den relation man hade till den äldre personen som 

make/maka eller son/dotter och omsorgsgivare skapat i form av rutiner. 

Anhöriga som använde sig av denna berättelselinje beskrev även hemtjäns-

ten som ett intrång och att vara i behov av stöd i rollen som omsorgsgivare 

uttrycktes av en del anhöriga som ett personligt misslyckande.  

Hemtjänst som komplement var en berättelselinje där hemtjänst sågs som ett 

stöd i vardagen var en vanligt förekommande berättelselinje som användes 

filtigt av samtliga deltagare i de analyserade samtalen. Hemtjänsten betrak-

tades här som komplement för att kunna leva normalt och bli kvar i det 

egna hemmet så länge som möjligt. De äldre personerna inom denna linje 

förknippade, till skillnad från de som såg hemtjänsten som ett intrång, hem-

tjänstens inträde som en del av det naturliga åldrandet och inte som något 

som behövde innebära begränsningar i vardagen. Anhöriga inom denna 

berättelselinje argumenterade utifrån att de såg hemtjänsten som en avlast-

ning i det ansvar de hade gentemot sin äldre make/maka eller mor/far. 

Dessa anhöriga var dock ofta noga med att poängtera att de främst såg 

hemtjänsten som ett stöd och att de kunde ägna sin energi åt andra aspekter 

i sin relation till den äldre personen än att främst vara en omsorgsgiva-

re/vårdare.  

Den tredje berättelselinjen som de äldre och anhöriga drev handlade om att 

se hemtjänsten som rättighet. De äldre personerna argumenterade i denna berät-

telselinje ofta utifrån att de varit laglydiga medborgare som betalat skatt och 

därmed hade rätt till hjälp i hemmet utifrån sina individuella behov. Anhö-

riga resonerade ofta utifrån samhällsstrukturella aspekter, dvs. att man i det 

svenska systemet har överlåtit vård och omsorg på samhället, samt vilka 
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för- och nackdelar man såg med detta. De anhöriga som använde sig av 

dessa argument var vanligen barn som levde på annan ort än sina föräldrar 

och därmed ansåg sig ha svårt att delta i omsorgen om sina äldre föräldrar 

på en vardaglig basis. Ofta var dessa anhöriga måna om att deras föräldrar 

skulle få tillgång till så mycket hjälp som möjligt och hävdade ofta avståndet 

till anhöriga, den äldres ålder, och eller avsaknad av ett naturligt socialt 

nätverk av vänner och familj som ett starkt skäl till att deras föräldrar var 

berättigade till hjälp i hemmet. För att illustrera hur de äldre och anhöriga i 

dessa samtal argumenterade utifrån olika berättelselinjer och positioner har 

vi här valt ut ett exempel som belyser de svårigheter som finns i dessa be-

dömningssamtal när anhöriga och äldre driver olika berättelselinjer.38  

I exemplet markeras de olika berättelselinjerna med fetstil och kursiv (i den 

löpande texten nedan är dock alla citat skrivna med kursiv stil). För att un-

derlätta för läsaren har vi även valt att markera med pilar i kanten när posi-

tionsbyten sker.  

Exemplet Greta: En kamp mellan intrång och komplement  

I exemplet nedan drivs olika berättelselinjer parallellt angående oenigheter 

när det gäller behov av hjälp och omfattningen av insatser. Här möter vi 

Greta, en 91-årig kvinna som sedan maken dog för tio år sedan levt ensam i 

sin lägenhet och klarat av vardagen med hjälp med mindre praktiska insat-

ser från sina barn. Greta har nyligen varit sjuk i influensa och hon har efter 

denna fortfarande svårigheter att klara sig själv. Hennes son Karl som är i 

70-årsåldern och bor i närheten har varit hos Greta flera gånger om dagen 

för att se till henne och hjälpa till med praktiska göromål samt ge hjälp av 

mer personlig karaktär såsom toalettbesök. Greta är svag och orkeslös och 

hon har ramlat i lägenheten några gånger och inte lyckats att ta sig upp 

själv. Gretas barn har nu tagit initiativ till att kontakta handläggaren då de 

anser att situationen är ohållbar. Greta är dock bestämd på att hon klarar 

                                                           

38 I excerpten har transkriptionsnotationer använts som är vanliga för denna typ av samtals-

forskning (se appendix). 
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sig själv bara hon får stöd av sina barn. Karl är delvis av en annan uppfatt-

ning då han anser att Greta behöver mer hjälp än vad hon berättar för 

handläggaren. Karl uttrycker även sin oro över att han inte har möjlighet att 

alltid finnas till hands även om han bor i närheten och gärna hjälper sin mor 

så mycket han hinner. När vi kommer in i samtalet diskuteras tidpunkter 

för att få hjälp på kvällen. Ämnet har initierats av Karl som uttrycker sin 

oro över att Greta inte klarar sänggåendet själv.   

Excerpt 1 

Fetstil = intrång Kursiv = Komplement ← Positionsbyte  

 

Karl driver här en linje där han ser hemtjänsten som ett komplement till det 

stöd som han och de övriga syskonen ger modern. Karl är positiv till att ta 

emot hjälp och uttrycker i stället att det är ett för stort ansvar att ta hand 

179 Karl det är väl mer då hon behöver det    

180 Handl. det är så alltså du klarar inte att klä av dig själv och gå och 

lägga dig 

 

181 Greta JO klä av mig det klarar jag ← 

182 Karl jo men det det är väl bra  

183 Greta Va  

184 Karl det är väl bra att ha någon här då  

185 Greta Ja  

186 Karl här när du ska gå och lägga dig på kvällen  

187 Greta och klä på mig på morgonen det är lite besvärligt  

188 Handl. ja men det har vi ju sagt att då kommer personalen då får de 

ju komma och hjälpa dig  

 

189 Greta ja ja  

190 Handl. men frågan är vad du behöver för hjälp på kvällen  

191 Greta nej nej det tycker jag inte jag tycker att jag klarar 

mig 

← 

192 Karl Ja ja jag vet inte  
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om Greta som enligt honom behöver tillsyn flera gånger om dagen. När 

ämnet om hjälp på kvällen kommer upp positionerar han Greta som att 

vara i behov av hjälp och stöd på kvällen då han i tur 179 uttrycker det är väl 

mer då hon behöver det. Handläggaren är delvis enig med Karls beskrivning av 

situationen och stödjer berättelselinjen om att hemtjänst kan ses som ett 

stöd i vardagen för Greta. Handläggaren driver denna linje aktivt och an-

vänder ofta påståenden som i tur 180: det är så alltså du klarar inte. Att an-

vända påståenden på detta sätt kan vara ett sätt handläggaren använder för 

att den bild som skapats i samtalet av Greta som hemtjänstmottagare inte 

ska rubbas. Greta motsäger sig dock den tillskrivna position som hon tillde-

las av Karl och handläggaren genom uttalandet i tur 181: jo klä mig det klarar 

jag där hon betonar sin linje. Hon nekar här till att de föreslagna insatserna 

behövs och får därmed hemtjänsten att framstå mer som ett intrång. Greta 

byter dock position i tur 185 då Karl i turen före gör henne uppmärksam på 

att det kan vara en trygghet att bara ha någon närvarande. När ämnet trygg-

het kommer upp faller Greta in i de övrigas berättelselinje om att hemtjäns-

ten kan fungera som ett komplement såtillvida att det kan ses som en 

trygghetsfaktor att personal finns att tillgå även om man inte behöver några 

direkta insatser. Detta leder till att Greta i tur 187 medger att hon har vissa 

svårigheter och klä på mig på morgonen det är lite besvärligt. Handläggaren går då 

in och summerar vad som tidigare beslutats dvs. att personalen ska komma 

på morgonen. Därefter gör hon ett nytt försök med att positionera Greta 

som i behov av kvällshjälp med uttalandet i tur 190 men frågan är vad du 

behöver för hjälp på kvällen. Här byter Greta återigen position och går tillbaka 

till berättelselinjen om att hemtjänsten ses som ett intrång och att hon inte 

vill ha någon kvällshjälp genom uttalandet Nej nej det tycker jag inte jag tycker 

att jag klarar mig. Samtalssekvensen i exemplet ovan avslutas med att Karl i 

tur 192 ifrågasätter sin mors påstående genom uttalandet ja ja jag vet inte. Det 

kan vara ett sätt för Karl att markera sin position och visa att han står fast 

vid sin ståndpunkt om att modern är i behov av hjälp flera gånger per dag. 

Att betona negativa aspekter, dvs. att Greta inte klarar sig själv som Karl 

gör i sin linje, kan enligt Harré & Slocum (2002) spela en avgörande roll i 

berättelselinjer där olika åsikter förekommer. Detta reducerar möjligheterna 

att positionera sig för motparten (Greta) och gör det trovärdigt att (hand-
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läggaren) kommer att tolka det till fördel för den som driver linjen (Karl). I 

exemplet blir detta tydligt genom att det är Karls linje som får gehör av 

handläggaren och hon understödjer hans linje om att se hemtjänsten som 

ett komplement där Gretas linje om intrång endast får begränsat utrymme.  

Samtalet mellan Greta, Karl och handläggaren löper sedan på i samma stil 

och Greta medger efter hand att hon känner sig nedsatt och kan med viss 

övertalning från sonen tänka sig hemtjänst på morgonen tillfälligt tills hon 

är på benen igen. Kvällshjälpen säger hon bestämt nej till då hon, som hon 

uttrycker det, det räcker om de ränner här på dagarna på kvällen vill man ha lite lugn 

och ro. Hon driver in i det sista sin berättelselinje om att hemtjänsten ses 

som ett intrång och att det är bättre att klara sig med hjälp från anhöriga.  

Exemplet med Greta och Karl visar vilka svårigheter det kan finnas att dra 

tydliga gränser mellan formellt och informellt ansvar i familjer där anhöriga 

tar hand om sina äldre. Karl uttryckte tidigare i samtalet sin oro över att det 

inte ska fungera med hemtjänst samtidigt som han önskar fortsätta hjälpa 

modern i vardagen. Detta kan vara ett uttryck av ambivalens då han önskar 

avlastning i sitt omvårdnadsansvar samtidigt som han har svårt att släppa på 

sin oro för mamman. Då Greta var den som var den sökande gick beslutet 

ändå till stora delar i linje med hennes önskemål, dvs. att pröva på morgon-

hjälp tills hon känner sig bättre och att de övriga insatserna sköts av hennes 

anhöriga.  

Exemplet belyser även den komplexitet som handläggningssamtalet inne-

håller vid olika åsikter om behov. Konflikterade intressen i samtal är bero-

ende av berättelselinjer som är diametralt motsatta där deltagare hänvisas till 

de positioner som är möjliga inom de berättelselinjer som drivs (Harré & 

Slocum 2002). Resultaten stämmer väl överens med detta då olika dimen-

sioner av behov och gränsdragningar mellan formell och informell omsorg 

kan ses som exempel på sådana situationer där konflikter mellan äldre och 

anhöriga ska lösas och där det får konsekvenser att deltagarna hade ett be-

gränsat urval av positioner inom ramen för den berättelselinje som de valt 

att driva.  
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Avslutning: Betydelsen av ett mikroanalytiskt perspektiv vid studier 

av möten i äldreomsorgen 

Vi har i detta kapitel visat på hur dynamiska denna typ av data kan vara då 

de tillför ny kunskap om hur äldres vardagsliv ser ut men också hur me-

ningsskapande kring äldres behov går till. Att använda en samtalsanalytisk 

ansats som beskrivits ovan möjliggör studier av de varierande diskurser som 

ramar in de erfarenheter som exempelvis äldre personer har i relation till 

den samhälleliga vård- och omsorgsapparaten. En ingående analys ur ett 

mikroanalytiskt perspektiv ser inte bara äldre och anhörigas situation i be-

dömningsprocessen utan gör det även möjligt att se den komplexa arbets-

uppgiften som handläggare har. Det kan vara en grannlaga uppgift att be-

döma behov då individuella behov ska tolkas utifrån vissa gemensamma 

riktlinjer och prövas utifrån lagen (jfr Dunér & Nordström 2003; Norman 

& Schön 2005; Janlöv 2006) samtidigt som även individuella bedömningar 

har begränsningar som styrs av resurser och som kan te sig orättvisa utifrån 

den enskilde äldres livssituation (Olaison & Cedersund 2006; Andersson 

2007).  

Genom att identifiera berättelselinjer i samtal, som exemplet i denna text 

visat, blir det möjligt att identifiera hur kategorisering sker utifrån de posi-

tioner som deltagare försöker etablera i samtal (Harré & van Langenhove 

1999; Harré & Moghaddam 2003). Detta kan sedan relateras till behov och 

hemtjänstens organisering och struktur. Det innehåll som finns i berättelse-

linjerna och hur positioner formas inom dessa visar också på hur positione-

ring ingår som en del i en pågående reflexiv process i interaktion (Jones 

2006; Harré & van Langenhove 1999) där samtliga deltagare bidrar till att 

forma en bild av den äldres behov.  

En samtalsanalytisk forskningsansats tydliggör även vilken syn deltagarna 

har när det gäller hemtjänst men speglar också, i ett större perspektiv, de 

diskurser som är rådande inom äldreomsorgen och samhället i stort där 

äldres del i dessa praktiker idag är ett obeforskat område. Denna typ av 

forskningsansats menar vi är viktig då den kan bidra med nya perspektiv till 

den befintliga äldreomsorgsforskningen. Samtalsanalytisk forskning har 
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även stor potential när det gäller möjligheter till praktisk tillämpning, exem-

pelvis metodutveckling då resultat kan utvecklas till verktyg som är tillämp-

bara inom äldreomsorgens område.  
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Appendix: Utskriftsregler   

VERSALER markerar ord som uttalas med högre volym eller att något sägs 

med eftertryck 

Kursiv markerar tal som uttalas i snabbare takt än omgivande tal. 

 (.) markerar pauser 

(xxx) markerar ohörbart yttrande  

* * (stjärnor) yttrandedel som uttalas med skratt i rösten  

((material inom dubbla parenteser)) markerar kommentarer om hur något 

sagts eller vad som händer i den omgivande kontexten  

  




