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Sammandrag 

 

Bakgrund: Rollspel är ett återkommande inslag i övningar inom arbetslivet och specifikt 

kommunikationsövningar. Tidigare forskning (Stokoe 2012; 2013a; 2013b; 2014) pekar 

på hur dessa rollspel saknar validitet, främst på grund av att deltagarna i rollspelen vet att 

det egentligen inte är på riktigt. Dessa rollspel speglar därmed inte den verklighet som de 

påstår sig imitera. Syfte: Syftet är att jämföra och kontrastera rollspelen i 

Radiopsykologen – ett program på Sveriges Radio där lyssnare ringer in och har ett samtal 

med en psykoterapeut – med tidigare forskning på rollspel i kommunikationsövningar. 

Metod: Primärmaterialet består av 45 avsnitt av Radiopsykologen som sändes från och 

med den 31 augusti 2017 till och med den 30 augusti 2018. Rollspelen analyseras med 

hjälp av conversation analysis (CA). Resultat: I kontrast till att rollspel i 

kommunikationsövningar strävar efter att uppnå autenticitet, så betonar 

Radiopsykologens rollspel att det är en föreställning där insatserna inte är lika allvarliga. 

Deltagarna i Radiopsykologen orienterar sig till att det inte är på riktigt. En 

sammanfattande förklaring till detta är att rollspelets budskap är överordnat rollspelets 

form i Radiopsykologen. Slutsats: Det som är svagheter i rollspel i 

kommunikationsövningar orienteras till som styrkor i Radiopsykologens rollspel. 
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1. Inledning 

Att försöka gömma sig för att slippa bli betraktad, synas och synad – det tror jag det 

är många av oss som kan känna igen sig i, i alla fall i perioder. Men för Berit, som du 

snart ska få höra här, har det varit så här precis hela livet. Du lyssnar på 

Radiopsykologen och jag heter Allan Linnér. (Demonen som inte tystnar 2018, 

transkriberat efter skriftspråkets konventioner)  

Citatet ovan kommer från Radiopsykologen – ett radioprogram på Sveriges Radio där 

lyssnare ringer in till psykoterapeuten Allan Linnér för ett terapeutiskt samtal.1 Den 

officiella programbeskrivningen säger:  

Det är [lyssnarens] frågor om det som är svårt i livet just nu som styr innehållet. 

Tillsammans söker ni ett sätt att förstå och gå vidare. (Sveriges Radio 2013) 

Ett av programmets mål är att lyssnare ska känna igen sig i de samtalsämnen som 

presenteras; redaktionen väljer ut inringare med bekymmer som många lyssnare 

förhoppningsvis ska kunna relatera till (Thell 2018:59). En programidé där personliga 

problem delas i offentligheten är knappast främmande idag. Benwell och Stokoe skriver 

om ”a merging of the public and private spheres” (Benwell och Stokoe 2006:22). 

Livingstone och Lunt (1994) skriver om genren infotainment – en genre som syftar till att 

både informera och underhålla. I Radiopsykologens fall: balansen mellan att hjälpa den 

lyssnare som ringer in och samtidigt vara givande för de övriga lyssnarna. Malin Edlund, 

radiopsykolog innan Allan Linnér, säger: 

Ett av skälen till att jag tackade ”ja” från början var just att jag tyckte det var viktigt 

att ge samtalet en plats i det offentliga rummet. Och sen också det här folkbildande 

inslaget att sprida kunskap och erfarenhet kring psykologi, kring de här ämnena, kring 

det som berör oss alla faktiskt […] De som har ringt in hit har ju velat prata om sådant 

som faktiskt berör oss alla. (Malin slutar som Radiopsykolog 2012, transkriberat efter 

skriftspråkets konventioner) 

Program som Radiopsykologen kan koppla samman oss. Lyssnare kan känna igen sig i 

Emmas kamp att gå vidare från hennes ex-pojkvän, eller i hur Åsa blir nervös när hon ska 

prestera, eller i sorgen som Christina lever med efter hennes tre hundar har gått bort. Och 

i detta har gränser mellan det privata och det offentliga suddats ut. Thell (2018) reflekterar 

över detta i hennes avhandling om just Radiopsykologen: 

The phenomenon of the public treatment of personal problems reflects the obscurity 

of the boundary between the private and the public in the media age, when private 

troubles and intimacies are expected to be shared as public stories. (Thell 2018:14) 

                                                           
1 Allan Linnér medverkade i Radiopsykologen i avsnitten som utgör denna studies primärmaterial, men är 

inte den nuvarande psykologen i programmet. Han medverkade mellan år 2012–2019. 



2 
 

Buttny (2004) skriver om värdet av att endast samtala: 

Talk, and the related notions of conversation, language use, and communication, are 

important because of their formative functions in cocreating social realities. Talk is 

the primary site for human sociability. (Buttny 2004:1)  

Här formuleras ett forskningsintresse för mig: hur samtal skapar. Samtal skapar 

förståelse, samtal skapar föreställningar, samtal får två (eller flera) människor att tänka 

på samma saker. Den här studien handlar om rollspel i Radiopsykologen. Syftet är att 

jämföra Radiopsykologens rollspel med rollspel som används inom arbetslivet och mer 

specifikt kommunikationsövningar. Jag kommer bland annat att ta upp exempel där Allan 

Linnér ber inringare att ha föreställda samtal med en ex-pojkvän, eller en kompis, eller 

en arbetsintervjuare. 

Materialet i den här studien analyseras med hjälp av conversation analysis (CA). Att – 

som Buttny skriver – ”talk is the primary site for human sociability” är något som 

upprepas i CA:s grundläggande antaganden. Allan Linnér pratar om utmaningen att inte 

kunna se personerna han pratar med i Radiopsykologen (samtalen sker över telefon): 

Jag var rädd för att jag inte skulle ha tillgång till samma ledtrådar som man har när 

man sitter mittemot varandra. […] Jag har rösten, jag har tystnaderna, jag har 

suckarna. (Linnér 2018) 

Det är rösten, tystnaderna och suckarna som den här studien har för att få värdefulla 

insikter om rollspel i Radiopsykologen. 

 

Uppsatsen är upplagd enligt följande. I del 2 går jag kortfattat igenom olika 

utgångspunkter inom conversation analysis. I del 3 sammanfattar jag några tidigare CA-

studier som har gjorts inom rådgivning, terapi och rollspel. I del 4 presenterar jag denna 

studies syfte, primärmaterialet, tar upp kritik gentemot materialet, reflekterar kring etiken 

i studien och går igenom mitt analysförfarande. I del 5 presenterar jag min analys av 

rollspel i Radiopsykologen. I detta presenteras också min huvudpoäng: att rollspelen inte 

är verkliga betonas i programmet. I del 6 avslutas uppsatsen med en diskussion om denna 

studie i relation till tidigare forskning, samt förslag på framtida forskning. 
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2. Utgångspunkter i conversation analysis 

 

It's about conversation analysis, and what conversation analysist[s] do. We start with 

recordings – hundreds of recordings – and then we analyze them, we transcribe them 

forensically, and try to identify the component features that make up complete 

encounters. Conversation analysis […] gives us a scientific approach to studying 

talk. (Elizabeth Stokoe (2015), transkriberat efter skriftspråkets konventioner) 

Conversation analysis (CA) är ett tvärvetenskapligt fält med syfte att ”[achieve] a 

naturalistic observational discipline that could deal with the details of social action(s) 

rigorously, empirically, and formally” (Schegloff och Sacks 1973:69). 2 Maynard (2012) 

skriver hur CA uppstod utifrån en variation av olika forskningstraditioner – bland andra 

sociologi, språkvetenskap, filosofi och antropologi. Samtidigt påpekar han att CA idag 

har gjort sig fritt från gamla influenser till stor grad, där det sociologiska inflytandet är 

det som är främst märkbart (Maynard 2012:13). 

Trots namnet är conversation analysis inte begränsat till endast samtal, utan ”CA takes 

human interaction to be at the center of social life and offers social science researchers a 

unique set of tools for uncovering its workings” (Hepburn och Bolden 2017:4, min 

kursivering). Därmed blir conversation analysis en smått opassande beteckning, då det 

snarare handlar om tal-i-interaktion än om samtal – det är inte bara det verbala språket 

som studeras utan hela det sociala samspelet. Schegloff skriver: 

in many ways [talk-in-interaction] is the apotheosis of social organization. It operates 

in, and partly organizes, what would appear to be the primordial site of sociality: direct 

interaction between persons. (Schegloff 1987:208) 

CA har avtäckt ett system av empiriskt grundade företeelser som ligger bakom mänsklig 

interaktion. Dessa företeelser borde ses som tillgängliga verktyg istället för 

begränsningar; samtalsdeltagare är inte offer för ett system utan ses snarare som 

”kompetenta och aktiva agenter” (Bertils 2016:11) som kan använda verktygen för att 

upprätthålla en intersubjektivitet. 

Primärmaterialet i CA-studier är alltid autentiska samtal (ljud- eller videoinspelade). Att 

materialet finns tillgängligt (antingen primärmaterialet i form av inspelningar eller 

transkriptioner av inspelningarna) gör att studien kan bekräftas, kritiseras eller utvecklas. 

                                                           
2 Svenska översättningar kan vara ”etnometodologisk samtalsanalys”, ”samtalsanalys” eller 

”konversationsanalys” (Bertils 2016:9). Jag kommer att använda den engelska beteckningen conversation 

analysis eller förkortningen CA i denna uppsats. 
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En forskare i CA-studier ska befinna sig på samma nivå som samtalsdeltagarna; 

forskaren, precis som samtalsdeltagarna, är idealt också en lyssnare och observerar varje 

social handling utan att påverkas av sina eventuella förväntningar. 

[…] rather than seeking to impose categories on to the analysis of discursive data 

(such as ‘gender’, ‘power’), the focus is upon what participants, or members, orient to 

in their discussions. If one wants to make claims about sociological variables such as 

gender or class, such variables must be shown to be relevant to the participants. 

(Stokoe och Smithson 2001:219) 

Detta synsätt är nödvändigt för att metoden ska förbli empiriskt grundad men det 

möjliggör också för forskaren att ha en passande respekt för samtalsdeltagarna: de har 

kontroll över sina egna identiteter och tillskrivs inte roller som de egentligen inte axlar. 

Thus, participant orientations, relevancies, and intersubjectivity are not treated as 

states of mind that somehow lurk behind the interaction, but as local and sequential 

accomplishments that must be grounded in empirically observable conversational 

conduct. (Markee och Kasper 2004:495) 

CA består därmed av närstudier av vardagliga händelser med noggranna observationer 

och en lyhördhet. 

What is most important for conversation analysis is […] the work of grappling with 

some small bit of the world in order to get an analytic handle on how it works. (Sidnell 

2010:1) 

 

 

 

3. Tidigare forskning 

Den här uppsatsdelen sammanfattar tidigare forskning i ämnen relaterade till rådgivande, 

terapeutiska samtal och rollspelande – samtliga utförda med hjälp av CA. 

3.1 Emmison m.fl. (2011) 

Emmison m.fl. (2011) studerade en telefonhjälptjänst i Australien som är till för barn, 

ungdomar och unga vuxna. Till tjänsten – Kids Helpline – kan vemsomhelst mellan 

åldrarna 5 och 25 ringa in för att få hjälp i vilket ämne som helst (Kids Helpline 2019). 

Rådgivarna undviker att ge explicita råd – istället ska inringaren få möjlighet att känna 

sig respekterad och få hjälp med att hitta egna lösningar på sina besvär. En effektiv 

strategi i att hjälpa inringaren utan att ge explicita råd är att ge s.k. script proposals: 
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Script proposals entail the counsellors packaging their advice as something that the 

caller might say – at some future time – to a third party such as a friend, teacher, parent 

or partner, and involve the counsellor adopting the speaking position of the caller in 

what appears as a rehearsal of a forthcoming strip of interaction. (Emmison m.fl. 

2011:2) 

Emmison m.fl. fokuserar på när script proposals används i samtalen. Innan ett script 

proposal läggs fram har rådgivaren fått en uppfattning om inringarens anledning för 

kontakt. Innehållet i ett script proposal är inte överraskande eller nytt, utan är alltid en 

omformulering eller upprepning av något som inringaren har nämnt tidigare. I ett script 

proposal tar rådgivaren på sig rollen som inringaren och föreslår hur hen skulle kunna 

uttrycka sig i ett samtal vid ett framtida tillfälle. I Goffmans termer inom footing 

(Goffman 1981) kan detta omformuleras: i ett script proposal är rådgivaren alltid 

Animator, men inringaren är Principal.3 

In contrast to more straightforwardly advice (e.g. ‘you should tell them to do X’), 

script proposals seem particularly effective in that they allude to a future animation 

by the client, and highlight the position of the client as the principal of the advice. 

(Emmison m.fl. 2011:2) 

Emmison m.fl. menar att script proposals är ett passande grepp att använda för att ge 

implicita råd och välmenat maskera samtalets asymmetriska natur. Vid användningen av 

script proposals går budskapet fram samtidigt som inringaren får möjlighet att känna att 

hen har hjälpt sig själv.  

3.2 Okada (2010) 

Med Radiopsykologen som primärmaterial, skriver Thell skriver om samtalens 

asymmetri: 

The interaction between professionals and laypeople has a different organisation of 

talk compared to the interaction in mundane situations where the professional 

identities of the participants are not made relevant. (Thell 2018:28) 

Rollspels asymmetriska natur belyses också i Okadas forskning (2010) om Oral 

Proficiency Interviews (OPIs) – intervjuer för att mäta kompetens i ett andraspråk. I dessa 

intervjuer initieras ett rollspel som sätter kandidatens språkkunskaper (och sociala 

kompetens inom det språket) på prov. Okada beskriver hur kandidaten har mindre 

svängrum i rollspelet i jämförelse med intervjuaren – det är intervjuaren som styr 

                                                           
3 Vem som är Author i ett script proposal beror på hur det formuleras – som en upprepning av det som 

tidigare har sagts eller en omformulering. 
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rollspelet: ”[The candidate] needs to produce an action that is explicitly or implicitly 

required by the interviewer” (Okada 2010:1664). 

Okada fortsätter med att beskriva hur rollspel tvingar kandidaten att orientera sig till 

samtalet på två olika nivåer parallellt – inom rollspel och utanför rollspel:  

In the opening of the actual acting part, the candidate has to produce an action 

associated with the role s/he is playing as a response to the interviewer’s acting out 

his/her role. This means that a candidate has to produce an action in a sequentially 

appropriate position upon a request by an interviewer’s action. In addition, […] a 

candidate needs to understand the action that is required by the interviewer in order 

to continue the role-play. (Okada 2010:1664)  

 

Citatet ovan förtydligas med ett exempel: 

Exempel 1: Okada (2010:1664)                      

Roller: C (kandidaten) → kund i en kemtvätt, I (intervjuaren) → anställd i en kemtvätt 

 

I exempel 1 intervjuas och utvärderas kandidaten ”C” i sitt andraspråk (engelska). ”I” är 

intervjuaren som både utvärderar kandidaten och initierar rollspelet. Inom rollspelet ska 

samtalsdeltagarna genomföra ett servicesamtal som tar plats i en kemtvätt. Kandidaten 

möts av två utmaningar här: 

• Att kunna formulera sig så bra som möjligt i sitt andraspråk, inom rollspelet. 

• Att förstå var handlingen inom rollspelet är på väg, utanför rollspelet. 

Okada poängterar följande i sin analys (2010:1664): istället för att besvara C:s frågor i 

rad 52–53 väljer I att ställa en annan fråga och påpeka att jackan (inom rollspelet) är oljig. 

I ställer ytterligare en fråga i rad 58–59 och introducerar ett nytt element i rollspelets 

handling: kunden kanske smutsade ner sin jacka i en bil. I allt detta ställs C inför de två 

utmaningarna: att kunna uttrycka sig väl inom ett andraspråk och samtidigt lista ut vart 
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intervjuaren är på väg i rollspelets handling (inte helt olikt från kompetenser som är 

nödvändiga inom improvisationsövningar). 

 

3.3 Stokoe (2012; 2013a; 2013b; 2014) 

Rollspel – eller simulationer – är ett allmänt förekommande inslag i arbetslivet, speciellt 

i utvärdering och övningar i kommunikation (Stokoe 2013b).4 Det finns ett par 

grundläggande antaganden gällande rollspel som används inom arbetslivet: rollspel 

speglar den verkliga motsvarigheten och är därför en passande metod för både övning och 

förberedelse inför när det är på riktigt. Stokoe ifrågasätter detta: 

Traditional training often relies on role-play, but that differs systematically from the 

actual events it is meant to mimic and prepare for. (Stokoe 2014:255) 

För det första så pekar hon på hur aktörer i (eller utvecklare av) rollspel egentligen inte 

vet hur ett scenario skulle utspela sig i verkliga livet; det krävs mer än en normal förståelse 

för samtal för att kunna rollspela autentiskt. ”How we think we talk in theory, is not often 

the case in practice” (Stokoe 2012). För det andra så inser rollspelsaktörerna att det 

egentligen är på låtsas; deltagare närmar sig inte rollspelet som om det var en verklig 

situation. Detta är starkt kopplat till att konsekvenserna av ett rollspels utgång inte är lika 

allvarliga som konsekvenserna skulle vara i den verkliga motsvarigheten. 

I en av hennes studier (2013a) undersöker Stokoe när rollspel används för att utvärdera 

brittiska polisförhör. Hon har en tydlig frågeställning: hur autentiska är rollspelen i 

jämförelse med de verkliga polisförhören? Rollspelen bestod av en polis (i rollen som sig 

själv) och en skådespelare (i rollen som den misstänkte), och var designade för att spegla 

ett verkligt förhör i detalj (Stokoe 2012). Det fanns skillnader mellan rollspelen och dess 

verkliga motsvarigheter – både i deltagarnas beteende och konsekvenserna av det 

beteendet (hur det mottogs av motparten). 

What I’ve found when looking at the real versus the simulated interviews, is that 

norms seem to emerge in both but they’re a bit different, in the way things get done. 

(föreläsning av Stokoe (2012), transkriberat efter skriftspråkets konventioner, min 

betoning) 

                                                           
4 Några exempel på studier inom rollspel: Van Hasselt m.fl. (2008) om rollspel inom gisslansituationer, 

Okada (2010) om rollspel för att mäta kompetens i andraspråk, Stokoe (2013a) om rollspel inom 

polisförhör, Linell och Thunqvist (2003) om rollspel för att förbereda ungdomar inför arbetsintervjuer, 

Mounsey m.fl. (2006) om rollspel för läkarstudenter. 



8 
 

Poliserna i rollspelen var medvetna om att deras ageranden utvärderades och det fick 

konsekvenser för deras beteende inom rollspelet. Stokoe pekar speciellt på en tydlighet i 

kommunikationen med den misstänkta som fanns närvarande i rollspelen; denna tydlighet 

fanns inte, i samma utsträckning, i de verkliga polisförhören. I rollspelen gjorde polisen 

mer för att försäkra sig om att motparten hade förstått de rättigheter den hade, medan 

fokus var på att leverera informationen och inte nödvändigtvis försäkra sig om att den 

hade förståtts av den misstänkta i det verkliga polisförhöret. Stokoe menar att eftersom 

polisen var medveten om att de utvärderades inom rollspelet så påverkades deras 

beteende; rollspelen orsakade ett ögontjäneri och reflekterade därför inte hur de uppför 

sig i verkliga scenarion. 

Rollspelens autenticitet påverkades inte bara av polisens agerande, utan också av 

skådespelarna i rollerna som de misstänkta (Stokoe 2012). Skådespelarna betedde sig på 

sätt som verkliga misstänka inte skulle få möjlighet att göra (Stokoe 2014:257). I 

rollspelen kunde skådespelaren få större talutrymme och ge detaljerade svar på ett sätt 

som misstänkta i riktiga förhör aldrig gjorde (Stokoe 2012). Skådespelarna gick också in 

i rollspelet med helt andra risker än i ett verkligt förhör: de är inte på riktigt misstänkta 

för något brott och de blir inte på riktigt förhörda av polis (ibid). 

The suspects who are actors […] have a stake in it, to be sure, but it’s not the same 

stake that a real suspect would have. (föreläsning av Stokoe 2012, efter skriftspråkets 

konventioner) 

Implikationerna av detta är betydande: om rollen som den misstänkta inte är autentisk 

förbereder heller inte rollspelet polisen för verkliga scenarion. Beteendet – i samtliga 

samtalsdeltagare – anpassar sig till om det är rollspel eller verklighet. Detta, i kombination 

med människors bristande kompetens i hur autentiska samtal genomförs, belyser stora 

brister kring rollspelens validitet. Stokoe sammanfattar sina reflektioner kring att alla 

rollspelsdeltagare är medvetna om rollspelets natur: 

This paper provides evidence that people do different things according to the 

particular contingencies of the setting: what [sic!] at stake in the interaction? […] 

When analyzing actual and simulated encounters, then, the different consequences for 

the parties to those encounters translates into observable differences in the way those 

encounters are built and unfold. (Stokoe 2013a:181f.) 
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4. Syfte, material och analysförfarande 
4.1 Syfte 

Denna studie är en pilotstudie som beskriver rollspel i radioprogrammet 

Radiopsykologen, avgränsat till hur samtalsdeltagarna orienterar sig till att betona hur 

rollspelet inte är verkligt. Syftet är att jämföra och kontrastera rollspelen i 

radioprogrammet med det som tidigare forskning säger om rollspel inom arbetslivet och 

kommunikationsövningar. 

4.2 Material 

Studiens primärmaterial består av 45 stycken avsnitt av Radiopsykologen. Materialet 

definieras inte som terapi. Denna syn delas av en före detta radiopsykolog – Malin Edlund 

– i ett specialavsnitt av Radiopsykologen: 

Det är ju inte terapi i radion utan det är ett samtal. (Malin slutar som Radiopsykolog 

2012, transkriberat efter skriftspråkets konventioner) 

Däremot anses samtalet vara terapeutiskt och tillhöra genren infotainment. Den här 

studien anser också att den ena parten (psykologen) har en expertroll i Radiopsykologen. 

Materialet är en radioproduktion från Sveriges Radio, som i sin tur innehåller 

telefonsamtal mellan inringare och radiopsykolog. Att samtalsdeltagarna pratar över 

telefon är en fördel i en CA-studie då det innebär att mitt tillträde till samtalet är likvärdigt 

deltagarnas tillträde. Om inringaren och radiopsykologen hade varit i samma rum under 

samtalet hade jag, i egenskap som forskare, gått miste om data och därmed inte kunnat 

vara på samma nivå som samtalsdeltagarna. Att materialet är offentligt är också en fördel, 

då alla har tillgång till materialet och inte bara dess transkriptioner. Studien kan därmed 

reproduceras, bekräftas, utvecklas och kritiseras. 

Tanaka reflekterar kring radioformatet i hennes studie om rådgivande i japanska 

radioprogram: 

We should not forget that one of the purposes of these programs is to broadcast for a 

broad audience, and as programs offered by a media provider there are a number of 

factors that have to be considered. One of these is the issue of time restrictions. 

Programs last 20 minutes and the producers have to select interactions that will fit this 

format. This pre-broadcast selection process might mean that there were other 

interactions that were resolved more quickly or that were not successful and thus not 

broadcast. Topic is another critically important factor. Although this is beyond the 

scope of [Tanaka’s] study, in media broadcasting there is an element of entertainment 
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which undoubtedly influences the choice of interactions to be aired. (Tanaka 

2015:281f.) 

Med andra ord så kan Radiopsykologen, i grunden, inte utgöra grunden för några större 

antaganden om varken terapi eller rollspel. De inringare som kommer förbi 

producenternas förberedande samtal är specialvalda för att passa programformatet och 

programmets kvalitetsstandard. Samtalen är både förinspelade och redigerade innan 

sändning (Thell 2018:60). Thell intervjuade redaktionen bakom Radiopsykologen och 

skriver om redigeringsprocessen: 

[The] producers removed sections that could be perceived as too sensitive, or could 

be considered monotonous or repetitive. (Thell 2018:60) 

 

Därför kommer denna studie endast kunna beskriva rollspel inom Radiopsykologen. 

4.3 Materialkritik 

Att samtalen i Radiopsykologen är redigerade innan sändning (Thell 2018:60) går emot 

en av CA:s grundprinciper: att endast arbeta med autentiskt material. Det är inte orimligt 

att anta att denna studies exempel har redigerats. Radiopsykologens redaktion meddelar 

att de däremot vill bevara samtalens tystnader och pauser (Thell 2018:60). Det rapporteras 

alltså att redaktionens avsikter är att bevara samtalens natur, men det är omöjligt att veta 

till vilken utsträckning redigering har skett. Materialet är därmed autentiskt i den mån att 

det är ett verkligt samtal, men inte nödvändigtvis likvärdigt ett oredigerat samtal i den 

mån att vissa partier kan vara bortredigerade. 

 

4.4 Etiska överväganden 

Att materialet är offentligt förenklar etiska frågor som jag har kring ett sådant här 

material. Ett terapeutiskt samtal är känsligt och om det inte hade presenterats i 

Radiopsykologens ansvarsfulla format hade dilemman kring studien varit större. Före 

detta radiopsykologen Malin Edlund uttalar sig om sitt etiska perspektiv: 

Min oro handlade inte så mycket om samtalen utan det var mer det här runtomkring 

att det är radio. De här etiska frågorna och hur lägger vi upp det här på ett sätt som 

ändå gör det hållbart ur ett etiskt perspektiv? Att det inte blir en exploatering av 

människor. […] Och sen också att de som ringer in faktiskt är medvetna om att de 

ringer till ett radioprogram, de ringer inte till en psykologmottagning, så att vara med 

och skapa realistiska förväntningar på vad det är för någonting det här är. Både för 

den som ringer in och för mig och för lyssnarna. (Malin slutar som Radiopsykolog 

2012 transkriberat efter skriftspråkets konventioner) 
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Redaktionen bakom Radiopsykologen gör följande för att hålla produktionen etisk (Thell 

2018): 

• Inringare måste ge sitt godkännande innan inspelning. De godkänner att samtalet 

spelas in och sänds/publiceras. 

• Inringarnas namn är fingerade i Radiopsykologen. På grund av detta så behöver 

namnen inte fingeras igen i denna studie; namnen presenteras i denna studie som 

de används i Radiopsykologen. 

• Redaktionen raderar känslig information i efterbearbetningen, innan sändning. 

Till känslig information räknas uttalanden som kan identifiera inringare, andra 

personer som nämns i samtalet eller geografiska platser. 

 

Redaktionens åtgärder, visade omtanke och reflektioner kring det etiska perspektivet i 

Radiopsykologen har gjort att jag kan bedöma den här studien som etisk. Jag har närmat 

mig materialet med en respekt för både formatet och inringarna. 

 

Slutligen, det finns en risk med att jag bara presenterar mindre utdrag ur avsnitten. Det är 

känsliga ämnen som presenteras i Radiopsykologen och det är viktigt att de inte 

presenteras ur sitt sammanhang. Därför vill jag understryka att denna studie är starkt 

fokuserad på att endast beskriva rollspelens natur och inte lika mycket de ämnen som 

rollspelen handlar om. 

 

4.5 Analysförfarande 

Att rollspel skulle vara fokus för studien var inte självklart från början, utan blev beslutat 

efter att ha lyssnat på 45 avsnitt av Radiopsykologen. Min upptäckandeprocess beskrivs 

av Arminen (2005): 

In studies of social interaction, you tend to just notice a particular kind of sequential 

trajectory, or perhaps you get the feeling that something you have come across has 

appeared somewhere earlier and the reappearance gives you the idea that there seems 

to be or may be something that has a particular organization. (Arminen 2005:49f.). 

 

Jag lyssnade på samtliga 45 avsnitt som hade sänts från och med den 31 augusti 2017 till 

och med den 30 augusti 2018. Varje avsnitt publiceras som en podcast efter sändning i 

radio, och det var podcasterna som jag tog del av. Podcasterna är identiska med den 

ursprungliga radiosändningen. Jag ansåg att 45 avsnitt (med en total speltid på 20 timmar 
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och 51 minuter) var en passande mängd material att gå igenom för denna studies 

omfattning.5 Eftersom min genomgång av primärmaterialet började i augusti 2018 valde 

jag att lyssna på det senaste årets avsnitt räknat från starten av min studie. 

 

När jag hade hittat olika exempel på rollspel från Radiopsykologen, gjorde jag 

transkriptioner av utdragen efter etablerade CA-konventioner (läs 7. 

Transkriptionsnyckel). Transkriptionerna är inte fonetiska men är ändå skapade för att 

återspegla uttal. Det är viktigt att understryka att det är Radiopsykologens avsnitt som är 

studiens primärmaterial och inte transkriptionerna. Jag delar Sidnells syn på 

transkriptionens roll i CA-studier: 

 

The transcript is not a substitute for the recording. Rather it is an aide-mémoire and a 

guide to others. In making or working closely with a transcript one comes to hear 

details of the talk that otherwise remain inaccessible. Including those details in a 

transcript allows others working with the recording to locate the details that were 

heard in transcribing it. (Sidnell 2010:35) 

 

Några av utdragen från Radiopsykologen analyserades också i datasessioner. Jag 

närvarade under dessa sessioner och presenterade materialet innan gruppen hade ett 

gemensamt samtal kring det. Datasessioner är vanligt förekommande inom CA där tanken 

är att ju fler människor som går igenom ett material med ett CA-perspektiv, desto större 

sannolikhet finns det för intressanta upptäckter. Sidnell skriver också: 

 

Making observations is a skill that needs to be cultivated through practice. More 

experienced practitioners who have looked at more data are at a distinct advantage 

since they have been better primed to make detailed and robust observations that can 

ultimately provide the basis for a search procedure, a collection and eventually a 

publishable analysis. (Sidnell 2010:28) 

 

Med Radiopsykologens avsnitt har jag arbetat i ett ”spiralling fashion” (Have 2007:68) 

vilket innebär att jag har återvänt till primärmaterialet upprepade gånger för att förtydliga 

och avgränsa min analys. Parallellt med att jag lyssnade igenom avsnitten av 

Radiopsykologen samlade jag information om tidigare forskning bl.a. gjord inom 

terapeutiska samtal, radiosändningar och rollspel – det mesta utifrån ett CA-perspektiv. 

Under hela arbetsprocessen har jag fått hjälp och vägledning av min handledare. CA kan 

verka vara svårfångat och då är en erfaren handledare avgörande för studien: 

                                                           
5 Utöver de 45 avsnitten lyssnade jag på ett specialavsnitt från den 2 februari 2012 – Malin slutar som 

Radiopsykolog – för att ge mig bakgrundsinformation om produktionen. 
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Because it is fundamentally about discovering things we don’t already know. CA 

requires some kind of apprenticeship or guided instruction from an already 

experienced practitioner. (Sidnell 2010:20) 

 

 

 

 

5. Rollspel i Radiopsykologen 

I denna uppsatsdel presenteras min analys av hur rollspel görs i Radiopsykologen. Jag 

kommer att fokusera på två saker:  

• Rollspelen i Radiopsykologen kännetecknas av att deltagarna går in i och ut ur 

rollspelen upprepade gånger. 

• Det betonas att rollspelen inte är verkliga.  

⁕ 

Den operationella definitionen av ”rollspel” är hämtad från Van Hasselt m.fl.: 

”simulations of real-world interpersonal encounters, communications, or events” (Van 

Hasselt m.fl. 2008:251). 

 ⁕ 

I följande analys gör jag skillnad mellan s.k. troubles och problems.  Gubrium och 

Järvinen (2015) skriver om hur man i terapeutiska samtal går från troubles – som är vaga 

och ospecificerade – till problems – som är tydliga och fokuserade. Denna uppsats 

kommer att benämna troubles som bekymmer, och problems som problem. Inringaren 

presenterar ett bekymmer i början av samtalet; under samtalets gång får psykologen mer 

förståelse för inringarens situation och ett mer specificerat problem formuleras. Det är 

inringarens problem som används som startämne för rollspelet. 

Ett exempel kommer från avsnittet Jag behöver ett tydligt avslut där inringaren beskriver 

sitt bekymmer i början av samtalet:  

Jag vill prata om ett uppbrott som jag var med om nu för typ ett år sedan är det snart… 

Hur jag ska komma vidare från det. (Jag behöver ett tydligt avslut 2017, tidskod 01:02, 

transkriberat efter skriftspråkets konventioner) 
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Innan rollspelet initieras har psykologen och inringaren fått en ökad förståelse för 

inringarens situation. De formulerar ett mer specifikt problem: inringaren vet vad hon 

skulle vilja säga till sin ex-pojkvän men hon är rädd för att såra honom (Jag behöver ett 

tydligt avslut 2017, tidskod 13:06). Detta problem utgör scenariot för rollspelet. 

⁕ 

Samtliga utdrag från Radiopsykologen består av ett telefonsamtal med två deltagare: 

radiopsykologen (”PSY” i transkriptionerna) och inringaren (”INR” i transkriptionerna). 

Vid varje utdrags rubrik anges vilka roller som spelas inom rollspelet. Utdragen är 

färgmarkerade enligt följande: 

• Ingen färgmarkering betyder att handlingen sker utanför rollspel.  

• Om texten är grön betyder det att handlingen sker inom rollspel.  

• Om texten är röd är det tvetydigt om handlingen sker utanför eller inom rollspel 

(en s.k. frame ambiguity (Linell och Thunqvist 2003:420)).  

• Ljud som suckar, skratt och gråtande faller utanför analysen av rollspel i denna 

uppsats. 

 

 

5.1 Att växla mellan tolkningsramar 

Tidigare forskning har fokuserat på rollspel som har gjorts med ungdomar inför framtida 

arbetsintervjuer (Linell och Thunqvist 2003). Dessa rollspel kan genomföras på olika sätt: 

de kan antingen ha ett sammanhang som är ”pre-existing and stable” (Linell och 

Thunqvist 2003:410) eller ett sammanhang som är ”partly pre-given and […] constructed 

or re-constructed on-line, i.e. […] situationally accomplished” (ibid). Goffman (1986) 

skriver om ramverket vi använder för att tolka en händelse och använder sig av termen 

framing: 

what is ambiguous is the meaning of an event, but what is at stake is the question of 

what framework of understanding to apply and, once selected, go on applying, and 

the potential frameworks available often differ quite radically one from the other. 

(Goffman 1986:304, min betoning) 

Exempel 2 är från Radiopsykologen. Inringaren vet vad hon skulle vilja säga till hennes 

ex-pojkvän men är rädd för konsekvenserna av ett samtal med honom. 
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Exempel 2: “Radiopsykologen: Jag behöver ett tydligt avslut” (2017) 

Tidskod: 15:50 – 16:29 

Roller: PSY → ex-pojkvännen, INR → sig själv i en dialog med ex-pojkvännen 

 
58 PSY  .HH åh låt säga att han säger <näää men-> 

59   (2.0) pt å så kommer han me förtrolighet. (1.5) 

60   ge- £du e så fin å de e så fint å se dig.£ 

61   (2.0) 

62 INR  .hhh[hhhh 

63 PSY      [å vi kan väl bara vara vänner å (0.5) bara 

64   hänga me varandra ibland. 

65   (3.0) 

66 INR → ja klarar inte av de just nu. 

67 PSY  .hh nej, (3.0) pt ah men de e väl inte så farligt 

68   vi behöver ba- (3.0) vi behöver inte göra en stor 

69   grej av de. 

70   (2.0) 

  

I exempel 2 utgör rollspelet en tolkningsram inom en annan huvudsaklig tolkningsram 

(det generella samtalet). De olika tolkningsramarna benämns i denna uppsats som ”inom 

rollspel” och ”utanför rollspel”. Inringarens uttalande i rad 66 är ambivalent – använder 

hon tolkningsramen inom rollspelet och menar att hon inte klarar av att ”bara vara vän” 

med ex-pojkvännen, eller använder hon tolkningsramen utanför rollspelet och menar att 

hon inte klarar av att föreställa sig det psykologen föreslår? Om inringaren i rad 66 

använder tolkningsramen inom rollspelet gynnar det rollspelets fortgång; det är den 

tolkningen som psykologen gör eftersom han i rad 67 fortsätter rollspelet. 

⁕ 

En jämförelse av Okadas exempel på Oral Proficiency Interviews (OPIs) (2010) och 

Radiopsykologens rollspel tydliggör skillnaden mellan å ena sidan etablerade och stabila 

rollspel och å andra sidan rollspel som skapas i stunden. Okadas exempel visar ett 

sammanhang där alla samtalsdeltagare är införstådda med att ett rollspel ska ske under 

intervjuns gång. Rollspelet har tydliga instruktioner och syften: att mäta språkkunskaper 

och sociala kompetenser ett språk. 
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Exempel 3: Okada (2010:1655) (icke färgmarkerat)       

Roller: C → kund i en kemtvätt, I → anställd i en kemtvätt 

 

 

Exempel 3 kommer från Okadas studie. Rollspelet introduceras i rad 7–8. I rad 11–13 och 

15 ges tydliga instruktioner på hur rollspelet ska utföras. I rad 19–20 presenteras scenen 

för rollspelet. I rad 22–23 ges rollerna. I rad 33 initieras rollspelet – sammanhanget är vid 

det här laget tydligt för alla inblandade. Rollspelet börjar genom en category-bound 

activity (”yes ma’am, may I help you?”) – ett uttalande som är typiskt för ett servicesamtal 

– och deltagaren C förstår därmed att rollspelet har börjat och svarar i rad 34–35 med 

tolkningsramen ”inom rollspelet”. 
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I kontrast till Okadas exempel ovan presenteras ett utdrag från Radiopsykologen (exempel 

4) där rollspelet förhandlas fram allt eftersom. Samarbete mellan psykolog och inringare 

spelar en avgörande roll för att etablera hur rollspelet ska fortlöpa. Thell (2018) skriver 

om vikten av samarbete: 

[A] client is not a passive observer of the process of reformulation of his or her trouble: 

he or she and a counsellor (or a therapist) need to collaborate in establishing an 

understanding of the client’s troublesome situation and problematic experiences. 

(Thell 2018:33) 

 

Rollspelen i Radiopsykologen blir därmed ”situationally accomplished” (Linell och 

Thunqvist 2003:410). I utdraget nedan har inringaren berättat hur hon drar sig undan 

socialt efter ett långvarigt dysfunktionellt förhållande och har posttraumatisk stress; hon 

känner sig oförstådd av sina kompisar och familj men har samtidigt svårt att öppna upp 

sig och berätta varför hon är så frånvarande. Psykologen börjar med att ta på sig rollen 

som en av inringarens kompisar. 

Exempel 4: “Radiopsykologen: Tack men nej tack” (2017) 

Tidskod: 19:35 – 21:13 

Roller: PSY → någon av inringarens kompisar/inringaren i en dialog med sin kompis, INR → sig själv i 

en dialog med sin kompis/någon av inringarens kompisar 

 
11 PSY  .mm ah¿ .hh å vah svara du då da? >>å vad 

12   händer i dig när du får höra de?  

13   (2.0) 

14 INR  .hh ja drar mig undan. (.) sluta:r (.) förklara. 

15 PSY  .h ja:↑ å va känner du? (.) bit ihop nu. 

16 INR  ehja:¿ 

17 PSY  skärp de. 

18 INR  >ja: precis=nämen her-< eh (.) de känns liksom 

19   att (.) ehme:n hallå: he=he jag vill bli amanda 

20   igen. (.) om ja bryter benet såklart ja går 

21   gipsar de: i ett halvår de är väl liksom inga 

22   konstigheter. men ä: .h om (jag har) pe:-te:-ess  

23   då krävs de ju andra (.) behandlingar å de tar  

24   lite längre ti:d. 

25 PSY  varför ska du förklara ej just då? .h du 

26   bet[er dig som om du= 

27 INR     [dä:rför ja- 

28 PSY  =e skyldi en förklaring. 

29 INR  därför ja e så trött på å höra sånna 

30   kommentar[er. 

31 PSY           [.h så varför säger du inte derå¿ >>den 

32   där e ju- de där sortens kommentarer vill ja 

33   inte höra från dej. 

34   (1.0) 
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35 INR  ja:↑ men du får väl stå fört¿ 

36 PSY  .h stå för va[då? 

37 INR               [JA:(.) >att jae- (ähe samt) e ja 

38   e lat.< (.) >>d- vi få ju t- du få ju fan ta å 

39   ansvara för de. du e ju lat om ja säger de så 

40   får du vält lyssna på de. 

41 PSY  .h a men ja vill inte [höra= 

42 INR             [JA 

43 PSY  =att du tycker att ja e lat. 

44 INR  >>de spelar ingen roll vad du tycker å tänker ja 

45   tycker du e lat; ja tycker du behöver göra 

46   nånting åt det; .hh du kan väl för fan inte 

47   hålla på så här 

48 PSY  .h [nehe 

49 INR     [ja sa ju till dej att du skulle städa de 

50   rummet (.) igår å du fortfarande inte gjort. 

51 PSY  ähe¿ du tror att ja e lat? 

52 INR  a: 

53 PSY  e de den enda förklaring du tänker¿ (.) när de 

54   gäller mig? 

55 INR  a: (.) jaja men ja tror ju inte att pe:-te:-ess-en 

56   påverkar din lathet 

57 PSY  .h nehej så du tycker att du vet mer om 

58   pe:-te:-ess-de än va ja gör? 

59 INR  ja:↑ 

60   (1.5) 

61 INR  eh-såna diskussioner hamnar ja me 

 

Psykologen har, tidigare under samtalet, skapat sig en förståelse för inringarens problem. 

Tidigare under samtalet har inringaren t.ex. nämnt hur hon uppfattar att människor vill att 

hon ska vara annorlunda och ”bita ihop” istället för att gräva ner sig (tidskod 19:30). Det 

är detta som upprepas av psykologen i rad 15 och 17 när han tar på sig rollen som en av 

inringarens kompisar; psykologen är the animator och inringarens kompis är the author 

och the principal. ”Bit ihop nu” och ”skärp dig” är dessutom intressanta fraser att upprepa 

då de också kan tala till den situation som är utanför rollspelet; det är inte orimligt att en 

biprodukt av att säga ”bit ihop nu” och ”skärp dig” (inom rollspelet) skulle kunna vara att 

inringaren upplever att hon behöver skärpa sig utanför rollspelet och svara på 

psykologens utmanande frågor.  

Till skillnad från Okadas exempel ovan ges ingen förhandsinformation om att psykologen 

ska ta på sig rollen som inringarens kompis. Inringaren är avvaktande i rad 16. 
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Psykologen insisterar i rad 17 och fortsätter inom rollspelet.6 Inringaren går inte in i ett 

rollspel när hon svarar i rad 18–24; hon svarar på psykologens fråga (som ställdes utanför 

rollspelet) i rad 15: ”vad känner du?”. Psykologen och inringaren ifrågasätter inringarens 

hantering av kompisars kommentarer i rad 25–33 – utanför rollspelet. Rad 31–33 liknar 

ett script proposal men är inte det: det är inte ett förslag inför ett framtida verkligt samtal 

utan istället ett utforskande av inringarens tankar och känslor; fokus är inte på vad hon 

ska säga till sina kompisar i framtiden, utan varför hon inte säger vad hon egentligen 

tycker. 

I rad 35 ändras förhållandena och rollerna skiftas utan förvarning. Inom rollspelet är det 

istället inringaren som tar på sig rollen som hennes kompis. Det är tvetydigt om 

psykologens svar i rad 36 är förvirring inom eller utanför rollspel; detta är ett rollspel som 

förhandlas och utarbetas allt eftersom. Psykologens svar – ”stå för vadå?” – i rad 36 

orsakar ett problem som samtalsdeltagarna måste lösa: är de inom rollspel eller utanför 

rollspel? Inringaren väljer att ge ett svar för varje möjlighet i rad 37–40 – detta märks 

genom användningen av olika pronomen. 

• I ”ja, att jag är lat” talar inringaren om sig själv i första person, utanför rollspel, 

och svarar psykologen som att han var utanför rollspelet i rad 36 – syftet med det 

uttalandet är att förtydliga vad hon menade i rad 35. 

• I ”du får ju fan ta och ansvara för det, du är ju lat, om jag säger det så får du väl 

lyssna på det” talar inringaren om sig själv i andra person, inom rollspelet i rollen 

som hennes kompis, och svarar psykologen som att han var inom rollspelet i rad 

36 – syftet med det uttalandet är att utveckla hennes uttalande i rad 35. 

Stilväxlingen med direkta anklagelser och svordom bidrar också till att detta 

framstår som inom rollspelet snarare än inringarens egna röst. 

Inringaren behövde växla mellan de två tolkningsramarna för att uppnå samförstånd 

eftersom rollspelet inte var tydligt definierat. Psykologen väljer – i rad 41 – att fortsätta 

                                                           
6 Det är värt att påpeka att det är oklart om psykologens roll är en av inringarens kompisar eller om det 

egentligen är inringarens inre röst; det råder en osäkerhet om inringaren faktiskt har hört sådana uttalanden 

från sin bekantskapskrets eller om det är en bild hon har över hur andra uppfattar henne. Psykologen väljer 

däremot att tolka det som faktiska händelser som inringaren har varit med om tidigare. 
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inom rollspelet och ta på sig rollen som inringaren. Rollspelet fortsätter i dessa roller fram 

till och med rad 59. 

 

⁕ 

Exempel 4 belyser också asymmetrin i Radiopsykologens samtal. I rollspel finns det, som 

tidigare nämnt, uttalanden som är tvetydiga: 

In addition, some sequences [inom rollspel] may be intrinsically ambiguous – that is, 

potentially simultaneously compatible with both frames A and B (or even with 

additional frames). (Linell och Thunqvist 2003:431) 

När ambivalens uppstår blottas psykologens tolkningsföreträde: om han vill fortsätta 

inom rollspelet använder han den tolkningsramen som är fördelaktig för det. I exempel 4 

har inringaren möjlighet att välja samtalets riktning (inom eller utanför rollspel) i rad 37–

40, men garderar sig istället och ett svar för varje tolkningsram. Psykologen garderar sig 

inte utan väljer vilken riktning samtalet ska fortsätta i rad 41. Det finns fler exempel på 

där tvetydighet uppstår och psykologen väljer tolkningsram: 

Exempel 5: “Radiopsykologen: Som att falla i en isvak” (2017) 

Tidskod: 21:36 – 22:13 

Roller: PSY → arbetsintervjuare, INR → sig själv i en arbetsintervju 

 
34 PSY  .hh finns det nåt vi kan göra just nu: eller som 

35   du kan göra för att du ska känna dej mindre 

36   nervös? 

37   (1.5) 

38 INR  .pt .h ◦jahh◦ (1.0) de är de som är proble:met för 

39   ~d(h)e känns inte~ som dom kan ~göra ◦nånting◦~. 

40   (1.0) 

41 PSY  .hh näe så va svarar du ifall du får en sån fråga 

42   från dom? 

43   (1.0) 

44 INR  .HHH (.) <<att- .h ja tror inte ◦att◦ eh nånting 

45   me-.hh maen kan göra men .hh (0.5) om ~ja(h) 

46   se(h)r lite frånvarande~ ut så kanske ni kan ta å 

Till skillnad från rollspelen i Okadas studie är Radiopsykologens rollspel under 

förhandling och inte lika uppstyrda. En konsekvens av detta är att 

samtalsdeltagarna behöver växla mellan tolkningsramar, och till och med skifta 

rollerna i exempel 4. Till skillnad från rollspelen i Okadas studie är 

Radiopsykologens rollspel synnerligen dynamiska. 
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47   ~fråga~¿ 

48   (0.5) 

49 PSY  bra↑ (.) de ska vi tänka på. (1.0) .hh om du 

50   föreställer dig att du har kommit så här långt i 

51   intervjun¿ .h om du går till din egen känsla i 

52   magen just nu, hur känns det då? 

 

I exempel 5 lider inringaren av nervositet och psykologen har initierat ett rollspel där 

scenariot är en arbetsintervju. I rad 38–39 är inringaren distanserad, utanför rollspel, 

eftersom hon refererar till arbetsintervjuaren som ”dom” (istället för ”du” eller ”ni”). 

Psykologen träder utanför rollspelet och ställer en fråga till inringaren som också är en 

uppmaning att fortsätta inom rollspelet (i rad 41–42). Inringaren ger ett svar inom 

rollspelet i rad 44–47 – detta är ett svar på rad 34–36. Psykologen svarar inom rollspel i 

rad 49 och väljer sedan att avsluta rollspelet. 

Asymmetrin är tydlig på grund av att psykologen fortsatte att uppmuntra till rollspel efter 

inringarens uttalande i rad 38–39. Likt det som Okada (2010) beskriver så går inte 

samtalet vidare förrän inringaren har gett det svar som krävdes inom rollspelet (i rad 34–

36). När ett svar på rad 34–36 har getts inom rollspel (rad 44–47) väljer psykologen att 

avsluta rollspelet istället för att inringaren avslutade det i rad 38–39. 

Vid jämförelse av exempel 2 och exempel 4 exponeras asymmetrin ytterligare: 

Exempel 2: “Radiopsykologen: Jag behöver ett tydligt avslut” (2017) 

Tidskod: 16:05 – 16:28 

Roller: PSY → ex-pojkvännen, INR → sig själv i en dialog med ex-pojkvännen 

 
63 PSY      [å vi kan väl bara vara vänner å (0.5) bara 

64   hänga me varandra ibland. 

65   (3.0) 

66 INR → ja klarar inte av de just nu. 

67 PSY  .hh nej, (3.0) pt ah men de e väl inte så farligt 

68   vi behöver ba- (3.0) vi behöver inte göra en stor 

69   grej av de. 
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Exempel 4: “Radiopsykologen: Tack men nej tack” (2017) 

Tidskod: 20:25 – 20:37 

Roller: PSY → någon av inringarens kompisar/inringaren i en dialog med sin kompis, INR → sig själv i 

en dialog med sin kompis/någon av inringarens kompisar 

 
35 INR  ja:↑ men du får väl stå fört¿ 

36 PSY  .h stå för va[då? 

37 INR               [JA:(.) >att jae- (ähe samt) e ja 

38   e lat.< (.) >>d- vi få ju t- du få ju fan ta å 

39   ansvara för de. du e ju lat om ja säger de så 

40   får du vält lyssna på de. 

 

Som nämnt tidigare: i exempel 4 är det tvetydigt om psykologens uttalande i rad 36 är 

inom eller utanför rollspelet. Inringaren står inför ett val: hur ska hon tolka detta? Hon 

väljer att ge två olika svar: ett utanför rollspel (rad 37–38) och ett inom rollspel (rad 38–

40). Detta påvisar samtalets asymmetri – inringaren tar sig inte rätten att välja vilken 

tolkningsram samtalet ska fortsätta i. 

I exempel 2 hanterar psykologen ambivalensen annorlunda från hur inringaren hanterade 

den i exempel 4. I exempel 2 är inringarens uttalande i rad 66 är tvetydigt. Psykologen 

står inför ett val: hur ska han tolka detta? Till skillnad från inringaren i exempel 4 ger han 

inte ett svar för varje tolkningsram, utan utövar tolkningsföreträde och väljer att fortsätta 

inom rollspelet i rad 67–69. 

⁕ 

Rollspelens utformning kan analyseras utifrån ytterligare en parameter: sker rollspelet 

konsekutivt eller integrativt? (Linell och Thunqvist 2003:414) Att ett rollspel genomförs 

konsekutivt är synonymt med att man inte växlar mellan tolkningsramar: någon gång 

under samtalet träder man in i ett rollspel och när det är klart går man ur det. Ett rollspel 

som genomförs integrativt växlar mellan tolkningsramar upprepade gånger – ”inserting 

evaluative utterances into the [role play] itself and thus integrating the two talk activities” 

(ibid). Exempel 6 är ett rollspel som genomförs integrativt: 
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Exempel 6: Linell och Thunqvist (2003:421) (vänligen notera att Linell och Thunqvists primärmaterial är 

översatt från svenska till engelska) (inga färgmarkeringar) 

Roller: C → arbetsgivare i en arbetsintervju, K → arbetssökande i en arbetsintervju 

 

 

Innan utdragets början har deltagarna börjat genomföra ett rollspel som ska förbereda 

deltagaren K inför kommande verkliga arbetsintervjuer. I rad 61 påpekar deltagaren C att 

de har lämnat rollspelet (läs: bytt tolkningsram). C sammanfattar avstickaren som gjordes 

i rad 77. I rad 79–80 går C tydligt in i rollspelets tolkningsram igen (”now we are back in 

the interview then”). 

Radiopsykologens rollspel är också integrativa men eftersom rollspelens definitioner inte 

är lika tydliga är det en mer komplicerad process. Färgmarkeringarna i exemplen 2, 4 och 
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5 visar att samtalsdeltagarna växlar tolkningsramar upprepade gånger för att utvärdera, 

kalibrera och problemlösa.  

⁕ 

När gränserna för rollspel inte är lika definierade kan det vara nödvändigt att avbryta 

rollspelet tillfälligt. 

Exempel 7: “Radiopsykologen: Som att falla i en isvak” (2017) 

Tidskod: 21:00 – 21:40 

Roller: PSY → arbetsintervjuare, INR → sig själv i en arbetsintervju 

 
13 INR  nnej↑ ja är för nervös för å kt. (.) dricka. 

14 PSY  .h (.) hmmhm ◦he=he◦ 

15 INR  ja skulle skvimpa ut(h) £allt(h)ing.£ 

16 PSY  mm↑ (.) så tack men nej tack. 

17 INR  .PT ja:↑ HHH 

18 PSY  å sen? 

19   (1.0) 

20 INR → .pt .hhh ja: <ja kanske berättar att> (.) ja e så 

21   nervös >så ja inte ens< känner mina ~fingrar~. 

22 PSY → ja:↑ (1.5) .h och om jag vore dom så skulle >ja 

23   säga< hörudu de låter riktit besvärligt. .hhh 

24 INR  mmmmm. 

25 PSY  mhmm. (1.0) .H så fastän due så nervös så sitter 

26   du här¿ 

27   (0.5) 

28 INR  ~ja:~ 

29 PSY  va modig du e↑ 

30 INR  mmm↑ 

31 PSY → skulle ja tänka om ja satt i deras situation 

32   (1.0) 

33 INR  .H ◦jah◦ 

34 PSY  .hh finns det nåt vi kan göra just nu: eller som 

35   du kan göra för att du ska känna dej mindre 

36   nervös? 

 

I exempel 7, rollspelar inringaren och psykologen en arbetsintervju, med syfte att utforska 

hanteringen av inringarens nervositet. Psykologen har, precis innan utdragets början, 

frågat om inringaren vill ha ett glas vatten inom rollspelet (i rollen som arbetsintervjuare). 

I rad 16 pausar psykologen rollspelet för en omformulering och sammanfattning av 

inringarens tidigare svar (rad 15) inom rollspelet. Efter den korta utvärderingen (i rad 16–

18) så fortsätter rollspelet. Inringaren träder in i rollspelet igen (rad 20–21) med ett 

distanserande förled: ”jag kanske berättar att jag är så nervös så jag inte ens känner mina 
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fingrar”. Det distanserande förledet är däremot nödvändigt för att undvika potentiell 

förvirring: om inringaren endast hade sagt ”jag är så nervös så jag inte ens känner mina 

fingrar” hade det funnits en tvetydighet i uttalandet: är inringaren nervös inom eller 

utanför rollspelet? Det distanserade förledet fyller ett ironiskt syfte: genom att tillfälligt 

tydliggöra en distans från rollspelet minimerar deltagaren tvetydighet och möjliggör 

därmed att samtliga deltagare kan förstå rollspelets innebörd utan förvirring. 

Behovet av att använda distanserade förled blir ännu tydligare i psykologens svar (rad 

22–23). Om gränserna för rollspel hade varit tydligt definierade hade det räckt med att 

psykologen hade sagt ”hörudu, det låter riktigt besvärligt” utan ett distanserade förled – 

det hade varit tydligt att det var något som sades inom rollspelet. Men psykologen behöver 

använda sig av en distans för att tydliggöra att den uttryckta sympatin för inringarens 

nervositet tillhör rollspelet, och om han inte hade inlett turen med ”om jag vore dom så 

skulle jag säga” så hade det funnits en otydlighet gällande vem som var the principal – 

psykologen eller arbetsintervjuaren? Samma strategi används i rad 29 och 31: tillägget 

”skulle jag tänka om jag satt i deras situation” byter tolkningsram och får 

samtalsdeltagarna att träda ur rollspelet men är samtidigt nödvändigt för att tydliggöra att 

uttalandet i rad 29 var sagt inom rollspelet.  

 

 

5.2 Det är inte på riktigt 

Tidigare forskning inom rollspel har bl.a. fokuserat på rollspel inom den brittiska polisen. 

Stokoe (2013a) skriver om ”the (in)authenticity of simulated talk” när hon jämför polisens 

rollspelsövningar inom polisförhör med verkliga polisförhör. Stokoe kommenterar på en 

tidigare studie (Van Hasselt m.fl. 2008) där rollspel har använts för att förbereda inför 

gisslansituationer: 

I Radiopsykologen är rollspelets budskap överordnat rollspelets form. Rollspelen 

är integrativa men också odefinierade – detta kräver att man växlar mellan 

tolkningsramar för att undvika ambivalens. Omformulerat innebär detta att genom 

att tillfälligt distansera sig från rollspelet ges också bättre förutsättningar för 

samtalsdeltagarna att hänge sig till rollspelet utan förvirring. 
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The second problem is that what is at stake in simulation is different from what is at 

stake in real encounters […] For those having their communication skills evaluated, 

it is their performance and ‘score’ as trainees that are at stake rather than, as [an] 

example, the safety of real people in a live hostage situation. (Stokoe 2013b:168) 

Att insatserna är annorlunda i ett rollspel i jämförelse med verkliga händelser påverkar 

rollspelens validitet, enligt Stokoe. Hon finner detta vara så allvarliga brister att hon 

föreslår andra metoder för att ersätta rollspelen inom arbetslivet (Stokoe 2014). 

⁕ 

Gällande Radiopsykologen: det är värt att understryka att faktumet att deltagarna växlar 

mellan tolkningsramar är, i sig, något som gör det tydligt för samtalsdeltagarna att 

rollspelen inte är autentiska. Att enkelt kunna lämna en situation – genom att bara uttrycka 

sig i en annan tolkningsram – pekar på rollspelens oäkta natur.  

Utöver växlingen mellan tolkningsramar, betonar också Radiopsykologen att rollspelet 

egentligen inte är på riktigt och att det skiljer sig från verkligheten. Att insatserna är 

annorlunda orienteras till som en fördel. Detta står i kontrast till de rollspel som Stokoe 

(2012; 2013a; 2013b; 2014) har undersökt. Rollspel inom kommunikationsövningar 

marknadsförs som autentiska och att de kan förbereda deltagare inför ”a typical day to 

day scenario” eller ”situations in front of you” (Stokoe, 2013b: s. 177).  

Ett av sätten som psykologen visar att rollspelen inte är verkliga är att antyda att det är en 

föreställning. Upprepade gånger föreslår han rollspelen med försiktighet: 

Exempel 8: “Radiopsykologen: Som att falla i en isvak” (2017) 

Tidskod: 20:45 – 20:50 

 
6 PSY  ja. .h >>om du föreställer dig att du säger att  

7   ja är skitnervös ja mår illa, va tror du händer sen? 

 

Exempel 9: “Radiopsykologen: Göra mamma glad” (2018) 

Tidskod: 16:17 – 16:22 

 
1 PSY  .hh om vi ändå prövar tanken å att du sa: (.) ja 

2   behöver höra att du älskar mig¿ 

 

Exempel 10: “Radiopsykologen: Jag behöver ett tydligt avslut” (2017) 

Tidskod: 14:26 – 14:30 

 
18 PSY  .nfh hh (0.5) .HH >>Så om du leker me tanken på å 

19   säga >hörudu< [(.)= 
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Rollspelen är fiktion och vad samtalsdeltagarna tror kommer att hända. I exempel 11 

demonstreras hur initiering av rollspel till och med kan misslyckas när rollspelet får en 

för stark koppling till verkligheten. 

 

Exempel 11: “Radiopsykologen: Göra mamma glad” (2018)  

Tidskod: 16:17 – 17:02 

 
1 PSY  .hh om vi ändå prövar tanken å att du sa: (.) ja 

2   behöver höra att du älskar mig¿ 

3   (5.0) 

4 INR  .SHHIH 

5   (2.0) 

6 INR  .mpt ja:, 

7   (2.0) 

8 PSY  ah hur är de å höra att ja säger de? 

9   (1.5) 

10 INR  ja- .hhhh 

11   (2.0) 

12 PSY  [ja föreslår inte. 

13 INR → [.hhh de känns- de känns- ne:j men de känns lite 

14   (h)hopplöst (.) (l-liksom) ska ja göra de här(h) 

15   (.) .mpt på riktit å-å-å (.) å ha n- känslan att 

16   n-n-n liksom den här längtan ja har a- .hh (2.0) 

17   .HHHH å så når de inte fram på nå vis [(xxx) 

18 PSY            [mmm 

19 INR  men e(h): måste liksom klara .hh hennes val hon 

20   kan ju välja att inte (.) bemöta de 

 

Inringaren i exempel 11 har växt upp med en känslomässigt ”avstängd mamma” (Göra 

mamma glad 2018, tidskod 01:20) och nu har hon tagit avstånd från mamman. 

Psykologen har, precis innan utdragets början, frågat om inringaren behöver något från 

sin mamma. Inringaren säger att hon inte vill ha mammans hjälp, men psykologen 

kommer ändå med ett förslag: inringaren kanske behöver höra att mamman älskar henne. 

Psykologen är försiktig med sitt förslag: i rad 1 säger han att de endast ska ”pröva tanken” 

och i rad 12 säger han att det inte är något han föreslår. Inringaren – i rad 13–17 – betonar 

däremot hopplösheten att det som psykologen vill pröva ska göras på riktigt. Rädslan över 

att inringarens känslor inte skulle kunna förmedlas i kommunikation med mamman sätter 

stopp för den utforskning som psykologen initierar i rad 1–2. När det potentiella rollspelet 
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blev kopplat till en framtida verklighet, istället för att enbart existera som föreställning, 

så blev det aldrig initierat. 

Härmed är det etablerat att radiopsykologen inte undviker att betona att rollspelen är 

föreställningar. I exempel 12 uttrycks det på ett annat sätt att rollspelet inte är äkta. Under 

samtalets gång så har ett problem formulerats: inringaren vet vad hon skulle vilja säga till 

sin ex-pojkvän men är rädd för konsekvenserna av ett samtal. 

Exempel 12: “Radiopsykologen: Jag behöver ett tydligt avslut” (2017) 

Tidskod: 14:26 – 15:30 

 
18 PSY  .nfh hh (0.5) .HH >>så om du leker me tanken på å 

19   säga >hörudu< [(.)= 

20 INR     [.hhh 

21 PSY  =nu är det slut mellan oss å ja vill inte höra de 

22   där. (0.5) tack för att du säger de (.) men- å de 

23   är fint att du känner så men ja vill inte höra de. 

24   (0.5) punkt. 

25   (2.0) 

26 INR  .hh a de- (.) de skulle ju va skönt. 

27 PSY  .hh a: men kanske inte bara skönt? 

28 INR  .SHHIH nej de skulle (ju) va jobbigt också. (1.5) 

29   .h[h 

30 PSY    [.H så pröva me mig då, (.) .HH he=he 

31   *å [säg-* 

32 INR     [.HH he=he=he[=he .HH 

33 PSY →      [he=he=he=he (.) .hh .HH >>£ja 

34   kommer inte bli arg; ja kommer inte börja gråta; 

35   ja kommer inte: reagera på nåt annat sätt än 

36   [att= 

37 INR  [.snih 

38 PSY → =ja välkomnar de [(.)= 

39                    [ ((telefonstörning)) 

40 PSY  =vad du än säger.£ 

 

51 PSY →  [>bara säg samma sak men som om du sa de 

52   till honom.< men säg de till mig. 

 

Inringaren bekräftar i rad 26 och 28 att problemformuleringen är korrekt: det skulle vara 

skönt för henne att markera ett definitivt slut med den före detta pojkvännen men det 

skulle också vara jobbigt. Psykologen går in i rollspelsinitieringen försiktigt: de ”leker 

med tanken” i rad 18 och inringaren kan ”pröva” i rad 30. Men det är inte bara de 

försiktiga formuleringarna som antyder hur rollspelet inte är äkta, utan också hur 
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psykologen är tydlig med att det är roller som spelas. Tidigare under avsnittet har 

inringaren uttryckt att hon är rädd för att såra ex-pojkvännens känslor (tidskod: 12:58) 

och att det står i vägen för att hon ska kunna avsluta relationen helt med honom. 

Psykologen trycker därför på att rollspelet är fiktion och utan verkliga konsekvenser (rad 

33–36, 38, 40 och 51–52) – insatserna är annorlunda nu.7 Till skillnad från inringarens 

pojkvän så kommer psykologen inte bli arg eller börja gråta, och allt inringaren säger 

kommer att välkomnas – att rollspelet inte är på riktigt betonas för att skapa en säker scen 

där inringaren kan säga vadsomhelst inom rollspelet. ”The (in)authenticity of simulated 

talk” som Stokoe (2013b) skriver om orienteras alltså till som en styrka i 

Radiopsykologen.  

 

 

5.3 Sammanfattning 

Denna uppsatsdel har visat hur rollspelen i Radiopsykologen är utformade: integrativt och 

framförhandlade under samtalets gång. På grund av att rollspelen är så dynamiska 

behöver samtalsdeltagarna växla mellan olika tolkningsramar. Detta i sig är en 

påminnelse om att rollspelen inte är verkliga. Deltagarna behöver också växla mellan 

tolkningsramarna för att undvika förvirring och därmed minska distraktioner som kan 

påverka rollspelens budskap. Att psykologen har en ledande roll visar sig under tillfällen 

med ambivalens, då psykologen väljer att tolka tvetydiga uttalanden efter hur han vill att 

samtalet ska fortlöpa. I kontrast till rollspel som arrangeras för utvärdering och utbildning 

inom arbetslivet så uttrycker psykologen i Radiopsykologen att rollspelen är fiktion: detta 

åstadkoms bland annat genom att använda fraser som att ”leka med tanken” eller 

                                                           
7 En betraktelse är att ex-pojkvännen kan ju lyssna på avsnittet och därmed indirekt få höra vad inringaren 

vill säga. Något som talar emot detta är att inringarnas namn är fingerade och alla avslöjande detaljer är 

raderade vid redigering. Däremot är rösten inte förvanskad, vilket gör det möjligt för lyssnare att känna 

igen rösten och den situation som beskrivs. Det är därför rimligt att anta att inringaren skulle kunna se detta 

som en möjlighet och att det påverkar ens beteende. 

 

I kontrast till att rollspel i kommunikationsövningar strävar efter att uppnå 

autenticitet, så betonar Radiopsykologens rollspel dess egentliga natur: det är en 

föreställning där insatserna inte är lika allvarliga. 
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”föreställa sig”, men också genom att vara tydlig med att deltagarna spelar roller och att 

insatserna inte är samma som i verkligheten. Att rollspelens imaginära natur betonas står 

i kontrast till de svagheter som Stokoe (2012; 2013a; 2013b; 2014) presenterar i hennes 

studier om rollspel inom arbetslivet – de svagheterna orienteras till som styrkor i 

Radiopsykologens rollspel. 

 

 

 

6. Diskussion 
6.1 Mer om Radiopsykologen i relation till tidigare forskning 

Utdragen från Radiopsykologen innehåller inga script proposals (Emmison m.fl. 2011). 

En avgörande skillnad mellan script proposals och rollspel är att rollspel inte behöver 

vara förslag inför ett framtida verkligt samtal. Rollspelen är utforskande och att de inte 

behöver leda till en verklighet orienteras till som en styrka i Radiopsykologen. Rollspel 

exponerar också samtalets asymmetri på ett sätt som script proposals inte gör. 

⁕ 

Precis som i Okadas studie (2010) så är asymmetrin en framträdande aspekt i 

Radiopsykologens rollspel. Uttalanden där tolkningsramen är tvetydig blir tillfällen för 

psykologen att utöva ett tolkningsföreträde. Psykologen tar också en ledande roll i 

samtalet för att föra rollspelen framåt. Då rollspelen kan ses som en form av 

exponeringsterapi (utan allvarliga insatser) är det viktigt att psykologen tar en ledande 

roll för att rollspelen ska fortsätta. Asymmetrin är därmed nödvändig för att rollspelen 

inte ska avbrytas. 

Under flera tillfällen uttrycker inringaren obehag eller en motvilja kring tankarna som 

rollspelen presenterar. Trots detta så fortsätter psykologen med rollspelet. Ett exempel på 

detta finns i avsnittet Jag behöver ett tydligt avslut. 
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Exempel 13: “Radiopsykologen: Jag behöver ett tydligt avslut” (2017) 

Tidskod: 14:26 – 16:52 

Roller: PSY → ex-pojkvännen, INR → sig själv i en dialog med ex-pojkvännen 

 
18 PSY  .nfh hh (0.5) .HH >>så om du leker me tanken på å 

19   säga >hörudu< [(.)= 

20 INR     [.hhh 

21 PSY  =nu är det slut mellan oss å ja vill inte höra de 

22   där. (0.5) tack för att du säger de (.) men- å de 

23   är fint att du känner så men ja vill inte höra de. 

24   (0.5) punkt. 

25   (2.0) 

26 INR  .hh a de- (.) de skulle ju va skönt. 

27 PSY  .hh a: men kanske inte bara skönt? 

28 INR  .SHHIH nej de skulle (ju) va jobbigt också. (1.5) 

29   .h[h 

30 PSY    [.H så pröva me mig då, (.) .HH he=he 

 

 

42 INR  .snih .hhh (.) >eh j(h)a vet inte om ja vill säga 

43   nånting,< (.) >ja vill igentligen ba:-< (.) .hhäh 

44   (.) .kh ja: att de ska va (.) slut [bara. 

45 PSY              [pt ja 

46 INR  ja har ingen lust att prata (mer) liksom [.snih 

47 PSY                                           [nej 

48   (1.0) 

49 PSY  så hur skulle de låta då? 

50 INR  (◦>huh [huh huh huh<◦) 

51 PSY   [>bara säg samma sak men som om du sa de 

52   till honom.< men säg de till mig. 

53   (6.0) 

54 INR  .kh ah de skulle va kanske att ehm- (.) .snih 

55   (1.5) att äääh ja:g eh- (.) .HH (.) att ja: orkar 

56   inte mer nu. 

57   (5.0) 

58 PSY  .HH åh låt säga att han säger <näää men-> 

59   (2.0) pt å så kommer han me förtrolighet. (1.5) 

60   ge- £du e så fin å de e så fint å se dig.£ 

61   (2.0) 

62 INR  .hhh[hhhh 

63 PSY      [å vi kan väl bara vara vänner å (0.5) bara 

64   hänga me varandra ibland. 

65   (3.0) 

66 INR  ja klarar inte av de just nu. 

67 PSY  .hh nej, (3.0) pt ah men de e väl inte så farligt 
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68   vi behöver ba- (3.0) vi behöver inte göra en stor 

69   grej av de. 

70   (2.0) 

71 INR  .h nej. (2.5) .HH men ehm- (3.0) a(h) gud ja vet 

72   int(h)e, [.snih 

73 PSY           [nej 

74 INR  he=he=[he 

75 PSY        [.hh (.) nä [men ja gör- jag gör de svårt= 

76 INR        [(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)            

77 PSY  =för dig å ja vet det. (1.0) .h För ja talar till 

78   precis dom m-m- (.) lite grann kanske på de sätt 

79   som ja får för mig att du har varit me om ihop me 

80   honom. 

 

I rad 26 säger inringaren att det skulle vara skönt att avsluta relationen med ex-

pojkvännen till fullo. Psykologen ger henne tillfälle att justera hennes påstående i rad 27. 

Inringaren tillägger i rad 28 att det skulle vara jobbigt också. Genom att ställa frågan i rad 

27 har psykologen exponerat inringaren för att det skulle vara jobbigt att ha ett samtal 

med ex-pojkvännen. Hans nästa uttalande, i rad 30, är en uppmaning att inringaren ska 

rollspela samtalet med ex-pojkvännen. Här är första tillfället då psykologen säger att 

inringaren ska fortsätta trots uttryckt besvärlighet från inringaren. 

I rad 42–44 och 46 uttrycker inringaren att hon inte vet om hon vill säga något till ex-

pojkvännen och att hon inte har någon lust att prata mer. Psykologen svarar i rad 49: ”så 

hur skulle det låta då?” och ”bara säg samma sak men som du sa det till honom – men säg 

det till mig” i rad 51 – 52. Här är andra tillfället då psykologen säger att inringaren ska 

fortsätta trots uttryckt besvärlighet. 

I rad 54–56 uttrycker inringaren vad hon skulle säga till ex-pojkvännen: hon inte orkar 

mer.  Psykologen fortsätter i rad 58–60 genom att fortsätta att insistera, i rollen som 

pojkvännen: ”Nää men, du är så fin och det är så fint att se dig.” Här blir tredje tillfället 

då psykologen fortsätter trots att inringaren har uttryckt besvärlighet. 

I rad 71–72 vet inte inringaren hur hon ska fortsätta: ”Gud, jag vet inte”. Psykologen säger 

att han gör det svårt för henne och rollspelet avslutas. 

Exempel 13 är ett exempel på att psykologen styr hur och om rollspelet ska fortlöpa. I 

inget exempel på rollspel styrde inringaren på samma sätt. Asymmetrin är därmed en 

anledning till att rollspel kan utövas istället för att överges vid hinder eller besvärlighet.  
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6.2 Förslag på framtida forskning 

Avgränsningar har gjorts i den här studien, men under analysförfarandet har flera 

intressanta aspekter från Radiopsykologen noterats. Dessa aspekter kan utvecklas i 

framtida forskning. 

⁕ 

Stokoe (2013a) nämner hur det är vanligt att överskatta ens förståelse om hur autentiska 

samtal låter. En fara med detta i relation till Radiopsykologen är när psykologen antyder 

att scenariot i rollspelet kan appliceras på verkligheten. Det är inte orimligt att anta att 

inringaren – i vissa fall – lämnas med en uppfattning om att en liknande situation som 

rollspelet skulle kunna utspelas i verkligheten. 

Exempel 14: “Radiopsykologen: Som att falla i en isvak” (2017) 

Tidskod: 22:16 – 22:20 

 
55 PSY  bra↑ (.) .e de här nånting du skulle kunna tänka 

56   dig att (.) prova? 

 

Behöver psykologen tydliggöra att rollspelets fiktiva samtal endast är en produkt av hans 

och inringarnas fantasi, och att de inte har någon egentlig kunskap om hur dess verkliga 

motsvarighet skulle utspela sig? Psykologen adresserar detta i ett av avsnitten: 

Och allt det här som vi pratar om nu och det som du berättar, inte minst, är baserat på 

dina erfarenheter, dina upplevelser, dina tolkningar av din mammas beteende. Det är 

möjligt att hon skulle ha en helt annan version eller någon annan som hade inblick 

skulle se det på ett helt annat sätt. […] Som alltid när vi pratar om någon tredje person 

så kommer ju inte den till tals. (Mamma, jag - och mina barn 2017, transkriberat efter 

skriftspråkets konventioner) 

Skulle en ökad förståelse för hur vardagligt samtal sker ändra hur rollspelen utformade 

sig? Hur påverkar rollspelen inringarens förväntningar av verkligheten? Det är värdefulla 

frågor att ställa, speciellt när ”hypotheses of how talk works are, by their very nature, the 

author’s preconceived ‘imaginings’ and assumption about talk, which necessarily 

caricature what happens in practice” (Speer 2005:40f.). 

⁕ 

Samförstånd mellan psykolog och inringare gällande inringarens situation skulle vara ett 

givande ämne för framtida forskning. Hur uppnås förståelse innan rollspelet initieras? 
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Hur ändras den under rollspelet? Hur ser den annorlunda ut efter rollspelet? Gubrium och 

Järvinen (2015) skriver om processen att gå från bekymmer till mer specifika problem; 

Emmison m.fl. (2011) skriver om hur script proposals endast levereras när rådgivaren har 

en förståelse för inringares situation. Detta kan appliceras på Radiopsykologens rollspel: 

de initieras när psykologen bedömer att han har specificerat ett problem och har 

tillräckligt mycket förståelse för inringarens situation. 

Exempel 16: “Radiopsykologen: Jag behöver ett tydligt avslut” (2017) 

Tidskod: 14:16 – 16:52 

 
14 PSY  att där kommer han me sina: (.) fina ord å: (.) .h 

15   .pt du trillar dit lite grann. 

16   (1.0) 

17 INR  .hh ja de gör ja ju (.) helt klart. 

18 PSY  .nfh hh (0.5) .HH >>så om du leker me tanken på å 

19   säga >hörudu< [(.)= 

20 INR     [.hhh 

21 PSY  =nu är det slut mellan oss å ja vill inte höra de 

22   där. (0.5) tack för att du säger de (.) men- å de 

23   är fint att du känner så men ja vill inte höra de. 

24   (0.5) punkt. 

 

54 INR  .kh ah de skulle va kanske att ehm- (.) .snih 

55   (1.5) att äääh ja:g eh- (.) .HH (.) att ja: orkar 

56   inte mer nu. 

 

75 PSY        [.hh (.) nä [men ja gör- jag gör de svårt= 

76 INR        [(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)            

77 PSY  =för dig å ja vet det. (1.0) .h För ja talar till 

78   precis dom m-m- (.) lite grann kanske på de sätt 

79   som ja får för mig att du har varit me om ihop me 

80   honom. 

 

Exempel 16 visar hur förståelse över inringarens situation kan ändras. Innan rollspelet 

initieras (rad 14–24) beskrivs problemet som att inringaren måste våga stå emot ex-

pojkvännens ”fina ord” och att hon behöver sätta punkt för relationen. Under rollspelet 

(rad 54–56) utvecklas denna förståelse: inringaren orkar inte längre. Efter rollspelet (rad 

75–80) uttrycker psykologen sig mer försiktigt över inringarens situation; han rättar sig 

själv från att säga att han pratar ”precis” till henne som hon har hört tidigare, till att han 

talar ”lite grann kanske på det sätt som [han] får för [sig] att [hon] har varit med om”. 
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Rollspelet har, i detta fall, gjort psykologen mindre säker på hans förståelse om 

inringarens situation. Att undersöka hur rollspel och förståelse för inringarens situation 

kopplas samman skulle vara intressant för en ökad förståelse för Radiopsykologens 

rollspel. 
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7. Transkriptionsnyckel 

Transkriptionsnyckeln är direkt kopierat från Bertils (2016), och hämtad från Jefferson 

(2004) och Hepburn och Bolden (2017).  

Jag har också gjort vissa tillägg. Tilläggen är också hämtade från Jefferson (2004) och 

Hepburn och Bolden (2017). 

 

[    Överlappande tal 

or-    Ordet avbryts 

=  Omedelbar övergång mellan två ord eller samtalsturer. Används 

även för att markera att en samtalstur fortsätter utan avbrott, när 

en tur har brutits upp i flera rader på grund av samtidigt tal. 

(.)    Mikropaus, ej uppmätt paus under 0.2 sekunder 

(0.5)   Paus mätt i sekunder 

.    Fallande intonation, ej nödvändigtvis meningsslut 

?    Stigande intonation, ej nödvändigtvis fråga 

,    Viss stigande intonation 

¿    Stigande intonation som är starkare än , men svagare än ? 

Ord    Betoning eller emfas 

ORD    Högljutt tal 

:    Utdraget ljud (längre ljud återges med fler kolon) 

o:rd   Utdraget ljud med ett tonskifte inom sig 

↑    Tydligt stigande tonfall 

↓    Tydligt fallande tonfall 

< >    Yttrandet som inramas sägs i särskilt långsamt tempo 
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> <    Yttrandet som inramas sägs i särskilt snabbt tempo 

>>    Plötslig, snabb start 

°ord°  Yttrandet som inramas sägs med svag röst  

£ord£   Yttrandet som inramas sägs med leende röst 

*ord*   Yttrandet som inramas sägs skrattande 

o(h)rd  Luftigt uttal 

he=he=he   Skratt 

huh huh  Gråtande/Snyftande 

(( ))   Metakommentar, t.ex. ((telefonstörning)) 

( )    Yttrandet som inramas är osäkert 

(X)  Yttrandet som inramas är ohörbart (längre yttranden återges med 

fler X) 

hh    Hörbar utandning (längre utandningar återges med fler h) 

HH    Högljudd hörbar utandning 

.hh    Hörbar inandning (längre inandningar återges med fler h) 

.HH   Högljudd hörbar inandning 

.ord   Ordet sägs på inandning 

nfh  Hörbar utandning genom näsan 

.nfh  Hörbar inandning genom näsan 

.snih  Tyst nasal snörvel 

.SHHIH  Högljudd snorig snörvel 

.mpt eller .pt  Smackande ljud 

.kh    Smackande ljud  
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