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Sammanfattning 
Ett problem Försäkringskassan har är att deras regelverk gällande föräldrapenning är för 
komplicerat, vilket stöds av antal rapporter och studier. Detta har negativa konsekvenser i och 
med att det leder till att det blir svårare för föräldrar att få rätt ersättning för att vara hemma 
med sitt barn samt att det underlättar bidragsfusk. Denna studies syfte är att bidra med ökad 
kunskap kring hur svårigheter att förstå Försäkringskassans regelverk gällande 
föräldrapenning manifesteras i interaktionen mellan förälder och handläggare. Mer specifikt 
undersöker uppsatsen vilken funktion föräldrars uttryck för svårigheter att förstå regelverket 
har i samtalen, hur detta hanteras av handläggarna, samt vilka moraliska aspekter som 
tydliggörs. I uppsatsen genomförs en samtalsanalys av 44 samtal mellan förälder och 
handläggare vilka har hämtats från Försäkringskassans kundtjänst. I analysen identifierades 
tre huvudsakliga funktioner; uttryck som förklarande och motiverande, uttryck som 
urskuldande och uttryck som klagande. Dessa hanterades sedan på olika sätt av handläggarna 
där förklarande och motiverande uttryck bemöttes mindre empatiskt än uttryck som var 
urskuldande och klagande. Vidare visade analysen också att handlingen att uttrycka att något 
är svårt att förstå har moraliska konsekvenser då både förälder och handläggare behandlade 
den som problematisk. Föräldrar förväntas därmed att förstå Försäkringskassans regelverk 
som är erkänt komplext, vilket i slutändan kan innebära problem för förtroendet för 
socialförsäkringen.  
 
Nyckelord: Försäkringskassan, regelverk, föräldrapenning, samtalsanalys, kunskap.  
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1. Inledning 
Om man söker på föräldrapenning på Google får man fram ett antal olika träffar där de allra 
flesta heter något i stil med: guide över regler och tips för föräldrapenning , stor guide, allt du 
behöver veta om föräldrapenning  eller föräldrapenning - enkel guide som alla kan förstå . 
Tyvärr verkar det vara så att föräldrapenningen inte alls är särskilt enkel att förstå. Dessa 
guider är en indikation på ett större institutionellt problem som Försäkringskassan har - att 
deras regelverk rörande föräldrapenning är för komplext. Ett antal rapporter från 
Försäkringskassan själv, Regeringen samt individuella studier har bekräftat detta. En artikel 
av Duvander, Johansson och Ferrarini menar att även fast många av tjänsterna 
föräldrapenning erbjuder är förtjänstfulla leder de till ett för svåröverskådligt och komplext 
regelverk (Duvander, Johansson & Ferrarini, 2015a). Detta medan Riksrevisionen pekar på 
extra svårigheter för egenföretagare och Inspektionen för Socialförsäkringen visar att 
handläggarna själva tar olika beslut i liknande situationer på grund av att situationerna är så 
pass svårbedömda (ISF, 2011; RIK, 2017). Försäkringskassan själva hävdar att läget blivit 
bättre, men erkänner att de fortfarande har problem med tillfällig föräldrapenning samt 
rättssäkerheten (Försäkringskassan, 2018c).  
 
Detta har också stora konsekvenser för samhället. Konsekvenserna av ett för svårt regelverk 
kan illustreras med ett uppmärksammat fall där en kvinna från Norduppland anklagades för 
att ha fått tio felaktiga utbetalningar om tillfällig föräldrapenning på totalt drygt 30 000 
kronor. Hon nekade till brott med grund i att hon inte förstått systemet, varför tingsrätten slog 
fast att det är svårt att påvisa om någon medvetet försökt utnyttja systemet när det är så pass 
detaljreglerat och tekniskt komplicerat, vilket ledde till att kvinnan friades (Lindqvist, 2017). 
Detta är ett typiskt exempel på några av de värsta konsekvenserna av ett för komplext 
regelverk, det vill säga att det leder till att människor gör fel av misstag och därför kan gå 
miste om den ekonomiska ersättningen de bör få som föräldrar. Vidare kan det också bli 
enklare att lura systemet genom att hävda att man gjort fel eftersom man helt enkelt inte 
förstått. Detta kan i slutändan leda till att förtroendet för socialförsäkringen minskar och om 
man abstraherar ytterligare en nivå, till att relationen mellan medborgare och välfärdsstat 
försämras. En åtgärd för att motverka problemet med ett för komplext regelverk är 
Försäkringskassans kundtjänst, som erbjuder hjälp och vägledning till dem som behöver det. 
Enligt undersökningar från Försäkringskassan har kundtjänsten blivit bättre, men 2018 togs 
fortfarande 16754 felbeslut rörande föräldrapenning, vilket visar på att problemet knappast är 
löst ännu (Försäkringskassan 2018c).  
  
Denna uppsats bygger på en samtalsanalys av samtal med Försäkringskassans kundtjänst och 
undersöker därmed hur uttryck för svårigheter att förstå regelverket uttrycks samt hanteras i 
samtal mellan handläggare och förälder. Även fast problemet har sin grund i själva 
regelverket manifesteras det i dessa samtal mellan förälder och handläggare. Som vi kommer 
att se senare i uppsatsen handlar de flesta samtalen om föräldrars problem med att förstå hur 
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de ska ta ut sin föräldrapenning. Att inte förstå reglerna behöver inte endast betyda en risk för 
ekonomiska konsekvenser, men att ringa in och fråga om hjälp eftersom något är för 
komplicerat har också moraliska konsekvenser eftersom denna handling innebär att man 
erkänner att man inte vet, varför det är viktigt att undersöka vilken funktion sådana uttryck 
fyller i samtalen. Att bidra med kunskap kring hur detta fungerar i denna institutionella miljö 
kan därmed leda till en ökad förståelse av problemet i sig och förhoppningsvis visa på saker 
som kan förbättras med Försäkringskassans kundtjänst samt också leda till ökad kunskap om 
förståelse inom samtalsanalys. 
 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att bidra till en ökad kunskap om föräldrars relation till 
socialförsäkringen genom att mer specifikt undersöka hur uttryck för svårigheter att förstå 
Försäkringskassans regelverk gällande föräldrapenning manifesteras i interaktionen mellan 
förälder och handläggare.  
 
Syftet mynnar ut i följande frågeställningar:  
 

- Vilken funktion fyller föräldrarnas uttryck för svårigheter att förstå 
Försäkringskassans regelverk i samtal med Försäkringskassans kundtjänst?  

 
- Hur hanteras dessa uttryck av handläggarna?  

 
- Vilka moraliska aspekter synliggörs och hanteras i samband med uttrycken?  
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2. Bakgrund 
Detta kapitel är avsett att kontextualisera uppsatsens ämne och frågeställning. Kapitlet 
kommer därför att börja med att mer noggrant gå igenom föräldrapenning, det vill säga vad 
det är och hur det fungerar. Därefter kommer studier rörande föräldrapenningens komplexitet 
att presenteras och diskuteras.  

2.1 Föräldrapenning 
Försäkringskassans huvudsakliga uppgift är kort beskrivet att betala ut pengar till människor i 
olika situationer. De personer som har rätt till monetär ersättning är (1) alla barn i Sverige 
som har rätt till barnbidrag, (2) den som blir sjuk eller skadad och måste vara hemma från 
jobbet har rätt till sjukpenning, (3) den som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till bidrag 
och (4) föräldrar kan få ersättning för att underlätta att ta hand om sina barn till exempel om 
de måste stanna hemma från jobbet (Försäkringskassan 2019a; 2019e). Denna ersättning 
kallas mer allmänt för föräldrapenning och är vad denna uppsats kommer koncentrera sig på. 
Det finns dock olika former av föräldrapenning, då det förutom just vanlig föräldrapenning 
också finns tillfällig föräldrapenning. Dessa former av föräldrapenning har olika regler varför 
detta avsnitt kommer att gå igenom grunderna för båda eftersom uppsatsen också berör 
uttryck för svårigheter att förstå både vanlig föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning.  
 
Föräldrapenning är den ersättning man får för att vara hemma och ta hand om sitt barn istället 
för att arbeta, studera, eller söka arbete (Försäkringskassan 2019d, s. 10). Föräldrapenningen 
är en del av föräldraförsäkringen som infördes i Sverige år 1974 och då ersatte den tidigare 
moderskapspenningen. Denna förändring gav också män rätt till ersättning i samband med 
sitt barns födelse. Efter andra världskriget blev det möjligt för familjer att förbättra sin 
ekonomi genom att båda föräldrarna arbetade. Istället för det tidigare “enförsörjarsystemet” 
utvecklades det svenska samhället under 60-talet till ett “tvåförsörjasystem” och av detta 
skapades alltså den nya föräldraförsäkringen (Försäkringskassan, 2014, s. 5). Redan då var 
försäkringen könsneutral i det att den var helt individuell. Trots detta tog kvinnor ut 99.5 
procent av alla dagar det första året. Nu cirka 40 år senare är siffran 75 procent, vilket visar 
att uttaget av föräldrapenning fortfarande inte är jämställt (Försäkringskassan, 2014, s. 3).  
 
Det finns ett antal regler gällande vem som har rätt till föräldrapenning.  Till att börja med 1

måste du vara förälder till barnet, inneha vårdnaden av barnet, ha eller ha haft andra barn 
tillsammans med föräldern, vara eller ha varit gift med föräldern eller vara eller ha varit 
registrerad partner med föräldern (Försäkringskassan, 2019c). Vidare krävs det också att du 
är försäkrad i Sverige samt att barnet bor inom EU/EES eller Schweiz. Föräldrar har tillgång 

1 Eftersom reglerna gällande föräldrapenning i Försäkringskassans egen vägledningsguide behöver 91 sidor för 
att gås igenom, kommer detta avsnitt endast ha möjlighet att presentera de mest grundläggande reglerna. För 
fullständig redogörelse se Försäkringskassans vägledningsguide gällande föräldrapenning (Försäkringskassan 
2019d). 
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till föräldrapenning totalt 480 dagar, delade jämnt mellan båda föräldrarna. 390 av dessa 
dagar baseras på ens sjukpenninggrundande inkomst. Den sjukpenninggrundande inkomsten 
är samma inkomst man får när man är borta från arbete på grund av sjukdom eller skada. Den 
baseras på den årliga inkomst en försäkrad person förväntas få för eget arbete 
(Försäkringskassan 2018b, s. 14). De resterande 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per 
dag, vilket kallas för lägstanivå.  
 
Det är dock möjligt att avstå en viss del av dagarna till en annan person. Detta beror dock på 
när barnet är fött eftersom reglerna för detta har ändrats tre gånger sedan 2014. Ändringarna 
är en anledning till varför det kan vara svårt att förstå reglerna. I nuläget är det möjligt att 
avstå alla dagar förutom 90 dagar på sjukpenningnivå som är reserverade för varje 
vårdnadshavare (Försäkringskassan 2019c). Om du har ensam vårdnad får du rätt till 480 
dagar föräldrapenning, alltså den totala mängden. Du är som förälder själv skyldig att själv 
anmäla dig för föräldrapenning. För den tid man inte anmält sig till Försäkringskassan får 
man heller inte någon ersättning (Försäkringskassan, 2019, s. 10). Ansökan om 
föräldrapenning kan ske via Försäkringskassans hemsida, via telefon till deras kundtjänst 
eller via ett personligt möte på ett av deras kontor.  
 
De första 180 dagarna som tas ut för barnet måste tas på sjukpenningnivå. Resterande dagar 
får man välja mellan sjukpenning- och lägstanivå. De uttagna dagarna på sjukpenningnivå 
räknas gemensamt för båda föräldrarna, så när båda föräldrars gemensamma uttag nått 180 
dagar är det möjligt att börja ta ut dagar på lägstanivå (Försäkringskassan, 2019c). För att 
kunna få ersättning på sjukpenningnivå krävs det att man först har en sjukpenninggrundande 
inkomst. För att uppfylla de kriterier som behövs för att få en sjukpenninggrundande inkomst 
krävs det för att man uppfyller 240-dagarsvillkoret. Med detta menas att man måste ha 
förvärvsarbetat minst 240 dagar i följd innan barnets födelse eller den beräknade tidpunkten 
på barnets födelse, där Försäkringskassan vid bedömning utgår från den tidpunkt som är mest 
fördelaktig för föräldern (Försäkringskassan, 2019d, s. 39). Om man uppfyller 
240-dagarsvillkoret, men ens inkomst ligger under 250 kronor per dag får man 250 kronor 
istället. Denna ersättning kallas för föräldrapenning på grundnivå. Om man inte uppfyller 
240-dagarsvillkoret får man endast ersättning på lägstanivå (Försäkringskassan, 2019d, s. 36). 
 
Det finns dock vissa undantag gällande 240-dagarsvillkoret. Skulle du till exempel studera 
med CSN eller inte kunna arbeta så skyddar du din sjukpenninggrundande inkomst, vilket 
betyder att du kan uppfylla 240-dagarsvillkoret utan att faktiskt arbeta. Vidare är det inte bara 
sjukpenninggrundande inkomst som påverkar ersättning utan också i vilken omfattning man 
väljer att arbeta under de dagar man tar ut föräldrapenning. En förälder kan välja att ta ut hel, 
tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels ersättning, beroende på hur mycket 
föräldern arbetat. Arbetar man till exempel en fjärdedels dag får man tre fjärdedelar 
ersättning och så vidare (Försäkringskassan, 2019d, s. 46).  
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Under barnets första år kan föräldrarna ta ut föräldrapenning samtidigt, vilket kallas för 
dubbeldagar. Som förälder har man endast 30 dubbeldagar och de räknas då separat. När man 
tagit ut 30 dubbeldagar har man därför utnyttjat 60 dagar av den totala mängden av 480 dagar 
föräldrapenning. Dubbeldagarna kan tas ut på olika nivåer, det vill säga, sjukpenning-, 
grundläggande- och lägstanivå (Försäkringskassan, 2019c). 
 
Tillfällig föräldrapenning är den ersättning man som förälder får när man stannar hemma från 
jobbet eller avstår från att söka arbete för att ta hand om ett sjukt barn. Detta kallas också 
VAB vilket står för vård av barn. Du kan däremot inte få ersättning för att vara hemma med 
barnet för att skolan eller förskolan är stängd. Vidare kan du också få tillfällig 
föräldrapenning i tio dagar i samband med ett barns födelse eller i samband med adoption då 
barnet är under 10 år gammalt. Tillfällig föräldrapenning får endast tas ut 120 dagar per år 
och barn (Försäkringskassan 2019f).  
 
Reglerna som presenterats i denna del av uppsatsen kanske inte ter sig särskilt komplicerade, 
men detta är som sagt endast de mest grundläggande reglerna. Det blir snabbt svårare så fort 
någon omständighet ändras. I nästa avsnitt kommer detta ämne att diskuteras närmare.  
 

2.2 Kritik gällande föräldrapenning 
De flesta studierna om föräldrapenning har fokuserat på jämställdhetsfrågor, något som denna 
uppsats inte kommer att göra. Föräldrapenningen har nämligen andra problem förutom 
jämställdheten. I en rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi riktas kritik mot 
Försäkringskassans administration av föräldrapenning av tre svenska forskare. Denna studie 
syftar till att identifiera framtida utmaningar för föräldrapenningen samt hur dessa bör lösas 
(Duvander, Johansson & Ferrarini, 2015a). En av huvudpunkterna i kritiken är att reglerna 
kring föräldrapenning är svåra att förstå för många föräldrar. Något som lätt kan leda till fel 
eftersom föräldrapennningen i nuläget är alldeles för komplex för både föräldrar och 
arbetsgivare. De skriver: “ Rätt att ta ut delar av dagar, dubbeldagar, jämställdhetsbonus, 
lägstanivådagar, beräk ning av ersättning för olika delar av försäkringen och 
överhoppningsbar tid, är alla aspekter som kan motiveras, men som tillsammans leder till ett 
svåröverskådligt regelverk och dyr administration”  (Duvander, Johansson & Ferrarini, 
2015b). Vad de rekommenderar är en översyn av reglerna för att skapa en enklare 
föräldrapenning som är mer begriplig och lättöverskådlig. En annan rapport från 
Riksrevisionen pekar ut extra svårigheter för egenföretagare när det gäller föräldrapenning, 
där de bland annat menar att det blir svårare för egenföretagare att fastställa sin 
sjukpenninggrundande inkomst och beräkna hur stor ersättningen kan bli än vad det är för en 
person som är anställd. Detta har lett till egenföretagare tar ut färre dagar av 
föräldraledigheten, då rapporten bekräftade att 35 procent av manliga företagare och 4 
procent av kvinnliga inte tar ut en enda dag föräldrapenning före barnet fyllt tre. Motsvarande 
siffror för anställda är 14 respektive 1 procent (RIR, 2017).  
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I en rapport från Inspektionen för Socialförsäkringen (2015) framgår att det finns ett stort 
problem eftersom det inte finns någon vidare uppföljning av beslut som tas rörande 
föräldrapenning. Vidare konstaterar de att på grund av det komplexa regelverket står 
handläggare inför en rad svårbedömda situationer där de ska ta ställning till om en förälder 
ska få ersättning eller ej och där utredningen sedan visat att det tas olika beslut i liknande 
situationer. Detta kan bero på att det också är svårt för föräldrarna att veta hur de ska fylla i 
blanketter, vilket har lett till att handläggaren fattar beslut utan en riktig grund. Dessutom har 
också dokumentationen av handläggningen varit bristfällig, varför det är svårt att följa upp de 
fall där det blivit fel. Till sist konstaterar rapporten att Försäkringskassan saknar en 
systematisk uppföljning av detta problem.  
 
I en ytterligare rapport från Riksrevisionen (2016) visas de att 3.6 procent av besluten som tas 
gällande föräldrapenning är fel och 5.9 procent av besluten gällande tillfällig föräldrapenning. 
De hävdar att vanliga orsaker till dessa fel är felaktiga uppgifter från föräldrar eller 
arbetsgivare samt att regelverken är för komplicerade och svårkontrollerade. Det största 
problemet gällande föräldrapenningens regelverk verkar således handla om tillfällig 
föräldrapenning, vilket bekräftas av ett antal olika rapporter (Försäkringskassan 2018a; 
Försäkringskassan 2018c; Riksrevisionen, 2016; ISF, 2015). De konstaterar till slut att det 
egentligen inte går att göra någon pålitlig bedömning gällande felaktiga utbetalningar 
eftersom det saknas en tillförlitlig uppskattning av det totala beloppet och en övergripande 
omfattningsstudie har inte ens efterfrågats än eftersom den skulle vara för kostsam. 
Försäkringskassan själva gjorde dock en sådan studie rörande tillfällig föräldrapenning 
(2018a). Enligt denna studie uppgick antalet felaktiga utbetalningar till 15 procent, vilket 
innebär en summa på 900 miljoner kronor. Fortfarande verkade det dock svårt att peka ut 
orsakerna bakom detta då det är omöjligt att avgöra huruvida felen är avsiktliga eller 
oavsiktliga, men den mest troliga slutsatsen är att det beror på att den försäkrade lämnat 
felaktiga uppgifter, vilket bland annat tros bero på okunskap om regelverket. Vidare 
rekommenderar rapporten följande åtgärder: fler kontroller, fortsatt teknisk utveckling riktat 
mot att säkerställa korrekta utbetalningar och förändrad lagstiftning (Försäkringskassan, 
2018a).  
 
I årsrapporten från 2018 bedömer Försäkringskassan (2018c) att både kvaliteten i 
handläggningen, samt rättssäkerheten rörande föräldrapenning utvecklats positivt och numera 
är tillfredsställande med en låg grad av felbeslut. Antalet felaktiga utbetalningar har minskat 
till 16754 från 17940 föregående år. Tyvärr går det inte att sätta det i perspektiv eftersom de 
inte visat hur många betalningar som skett totalt. Vidare uppskattar Försäkringskassan 
(2018c) att 27 procent av dessa betalningar beror på fel Försäkringskassan själv gjort. Vad 
gäller servicen får Försäkringskassan resultatet 3.9 på en 5-gradig skala, där resultatet visar 
att kunderna är mer nöjda med handläggningen än föregående år eftersom de upplever att de 
får tydligare information om vilka regler som gäller än tidigare. Däremot har begripligheten i 
skriftliga ärenden utvecklats negativt (Försäkringskassan, 2018c, s. 64-65). Också den 
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tillfälliga föräldrapenningen har utvecklats positivt, men där bedömer de att resultatet 
gällande kvaliteten i handläggning samt rättssäkerhet fortfarande inte är tillfredsställande. 
Denna analys baseras på siffror från den tidigare rapporten från samma år som diskuterats 
angående tillfällig föräldrapenning. Intressant är dock att antalet felaktiga utbetalningar ökat 
medan andelen felaktiga utbetalningar orsakade av Försäkringskassan minskat. Det senare 
tros bero på ökade kontroller, men anledningen till den första siffran är fortfarande okänd 
(Försäkringskassan 2018c).  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning 
utvecklats positivt. När problemet med felaktiga utbetalningar först uppmärksammades för 10 
år sedan indikerade en studie att hela 23 procent av alla utbetalningar var felaktiga. Nu ligger 
denna siffra på 15 procent för tillfällig föräldrapenning och även fast ingen studie gjorts för 
föräldrapenning tros andelen vara mindre där (Försäkringskassan 2018c). Trots minskningen 
finns dock uppenbara problem kvar och dessa problem har konsekvenser både i form av att 
det kostar pengar för samhället, men också för föräldrar som tar ut föräldrapenning. I 
nedanstående utdrag från ett telefonsamtal till Försäkringskassans kundtjänst gällande 
föräldrapenning visas vad som står på spel för den försäkrade när det gäller att förstå reglerna 
kring föräldrapenning för att sedan kunna ansöka om det på ett korrekt sätt. H står för 
handläggare och F för förälder.  
 
Exempel 1 (ISSICS1444) 
1. H Man vill ju göra rätt för sig. Om man tror att-  
2. F Ah ja, de vet man, om man  
3. H Försäkringskassan kommer jaga en  
4. F Ah precis, att det  
5. H Men det 
6. F känns som att man har 
7. H Att man har gjort nånting jättefel 
8. F Bidragsfusk eller nånting 
9. H Ja, men de inte, de inte så farligt  
 

I exemplet görs det tydligt både från den försäkrade och handläggaren att vad som står på 
spel faktiskt är att bli anklagad för bidragsfusk. Trots att handläggaren på rad 9 uttrycker att 
det inte är så farligt är detta så klart allvarligt och att hon uttrycker detta tyder på att det är ett 
utbrett problem. De svåra reglerna kan underlätta bidragsbrott, oavsett om de är medvetna 
eller ej. Fastän Försäkringskassan själv hävdar att det är svårt att fastställa orsaker till alla fel 
utan ytterligare studier om ämnet antyder de samt de andra studierna som presenterats att 
felen till stor del beror på det komplexa regelverket. Vad denna uppsats kommer att fokusera 
på är hur interaktionen mellan förälder och handläggare ser ut i de fall där komplexiteten i 
regelverket tas upp. Även fast andelen automatiserade beslut ökar spelar handläggning via 
telefon fortfarande en stor roll och speciellt för de personer som har svårt att förstå reglerna 
och behöver ringa in för att få hjälp. Att studera hur dessa samtal ser ut kommer därför att 
öka kunskapen om detta ämne och förhoppningsvis visa saker som kan förbättras.  
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3. Teoretisk bakgrund och tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer uppsatsens teoretiska ramverk samt tidigare forskning att presenteras. 
Att delarna slagits ihop beror på att mycket av det teoretiska ramverket uppsatsen använder 
sig av också kan räknas som tidigare forskning och vice versa. Detta beror på att de teoretiska 
begreppen är empiriskt drivna och därför fungerar som både teori och tidigare forskning. Som 
diskuterats i den tidigare forskningsdelen kommer uppsatsen att använda sig av samtalsanalys 
(förkortat SA) som dess teoretiska ramverk, men det är först viktigt att gå igenom den 
teoretiska grund som samtalsanalys härstammar ifrån - etnometodologi. Vidare, eftersom 
uppsatsen handlar om institutionella ärenden kommer också samtalsanalytiska perspektiv på 
institutionell interaktion att avhandlas. Till sist, då uppsatsens syfte är att utreda hur brist på 
förståelse manifesteras inom dessa interaktioner kommer den sista delen i kapitlet att handla 
att om den tidigare forskning som berör ämnet kunskap inom samtalsanalys. Detta kommer 
sedan följas av hur kunskap och moral hänger ihop inom SA-studier.  
 

3.1 Etnometodologi 
Etnometodologi skapades av Harold Garfinkel som en sorts kritik mot Talcott Parsons teori 
om sociala strukturer och handlingar (Maynard & Clayman, 2003, s 175). Enligt Parsons teori 
som var den för tillfället dominerande teorin inom det sociologiska fältet, styrde sociala 
strukturer och normer motiven bakom människors handlingar. Detta synsätt hade 
konsekvenser i och med att människor reduceras till objekt utan någon riktig agens, vilket i 
sin tur har konsekvensen att de endast följer de olika normer och strukturer som finns i 
samhället (Hester & Francis, 2009, s. 395).  
 
Kritiken som Garfinkel förde fram var att Parsons teori var icke-empirisk samt att den inte 
fokuserade på människors handlingar utan snarare vad som begränsade människors 
handlande (Heritage, 1987, s. 228). Enligt Garfinkel behövde den sociologiska vetenskapen 
ett annat sätt att studera människors beteende, varför han skapade etnometodologi. Hans syfte 
med etnometodologi var inte att den skulle ersätta äldre teorier genom att ställa bättre frågor 
utan att den skulle ställa andra frågor och därför få svar på frågor som andra angreppssätt inte 
kunnat besvara. Hans utgångspunkt var att en vetenskap ämnad att studera människors 
handlande också bör fokusera på just människorna. Därför behövde man istället inrikta sig på 
det vardagliga i ett möte mellan sociala aktörer och hur detta kan beskrivas genom att 
koncentrera sig på social ordning och hur denna upprätthålls (Garfinkel, 1967, s 11). Han 
ansåg att allt som händer i en interaktion bygger på våra gemensamma metoder eller våra 
“etno-metoder” för att förstå varandra. (Garfinkel, 1967, s 252). Människor ansågs inte längre 
följa normer utan normer sågs snarare som något som hjälper aktören att förstå världen. Det 
blev således viktigt att när man studerade människors metoder måste man också utgå utifrån 
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aktörernas eget perspektiv genom fältarbete och analyser av naturligt förekommande 
situationer. 
 
Ett exempel på hur detta gjordes var Garfinkels berömda störningsexperiment. Dessa gick ut 
på att försätta människor i situationer där den sociala ordningen var i obalans för att sedan se 
hur de agerade och därmed få ett exempel på hur de osedda normer och strukturer som finns i 
våra sociala interaktioner verkar (Heritage, 1987, s 245). Etnometodologi kom därför att 
fokusera på hur social ordning åstadkoms i interaktionen mellan människor, där det centrala 
är hur sociala aktörer producerar och identifierar olika metoder i syfte att förstå varandra och 
upprätthålla ordningen i sociala interaktioner (Maynard & Clayman, 2003, s. 174).  
 
Utifrån denna grundsyn på hur människors sociala liv fungerar samt bör studeras skapades ett 
antal andra akademiska discipliner där samtalsanalys var den kanske mest framträdande.  
 

3.2 Samtalsanalys 
Samtalsanalys är egen distinkt del av etnometodologi grundad av sociologerna Harvey Sacks, 
Emanuel Schegloff och Gail Jefferson (Goodwin & Heritage, 1990, s 283). Heritage (1987) 
beskriver SA som strikt empirisk och som den inriktningen som mest direkt analyserar 
sociala handlingar. Studieobjektet liknar etnometodologins men med ett speciellt fokus på 
vardagliga konversationer och vilken systematik som finns bakom. Anledningen av att så stor 
vikt läggs på vardagliga konversationer är eftersom de konstituerar den primära formen av det 
centrala mediet för sociala interaktioner. Syftet med SA preciseras av Heritage: “Det centrala 
syftet med konversationsanalys är att avslöja de sociala kompetenser som ligger till grund för 
social interaktion, det vill säga de processer och förväntningar genom vilka interaktion 
produceras och förstås” (Heritage, 1987, s. 258, egen översättning). 
 
För att kunna studera detta har SA utarbetat en teori om samtalskontext och vilken roll den 
spelar i producerandet av tal. Till skillnad från föregående teorier så behandlar SA en mening 
eller ett yttrande, inte som isolerad, utan som del av en större kontext. För att kunna förstå 
meningen med yttrandet måste du också se på den specifika kontexten som den yttras i samt 
också är designad för (Goodwin & Heritage, 1990, s. 287). Denna kontext kom sedermera att 
kallas för interaktionell sekvens  eller bara sekvens . Denna sekvens är beroende av att varje 
handling inom en interaktion inkorporerar ett slags “här och nu-tänk”, vilket varje 
efterföljande yttrande inom sekvensen sedan riktar sig mot. Vad som är viktigt för att förstå 
en konversation är att det finns en slags koherens mellan början på en sekvens och slutet av 
den (Schegloff, 1990, s. 55). Ett sätt att förstå detta är det samtalsanalytiska begreppet 
närhetspar , vilket är den grundläggande enheten i en sekvens. Detta par består av två turer, 
en FPP (first pair part) och en SPP (second pair part). FPP är igenkännbar eftersom det är en 
början eller en första del i en sekvens såsom en fråga, inbjudan eller ett erbjudande. SPP är 
igenkännbar just eftersom det är den andra delen i denna sekvens såsom ett svar, ett 
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beviljande eller ett avslag. Det viktigaste i sekvens är därför FPP och SPP och allting annat i 
samtalet bör förstås inom kontexten mellan dem (Schegloff, 1990 s. 59-61). Vad närhetsparet 
gör är att det beskriver den procedur genom vilken medlemmar håller varandra ansvariga för 
vad de säger. Varje handling i en interaktion ses därmed som att den visar en förståelse för 
vad som hänt tidigare samtidigt som den projicerar ytterligare handlingar vilka i sin tur hålls 
ansvariga för de tidigare handlingarna samt det kommande. Detta betyder att yttranden inom 
en sekvens kan vara både kontextberoende och kontextformande. Något som är viktigt att 
tillägga är att det inte endast är just orden i ett samtal som analyseras i SA utan också hur en 
person säger något, det vill säga allt från vilket tonläge som används till kroppspråk. 
Ingenting bör tas för givet utan bör förstås som en mer eller mindre viktig del inom 
sekvensen det sker (Sacks et al, 1974). I denna uppsats kommer dock endast samtal med 
Försäkringskassans kundtjänst analyseras, varför vikten kommer att läggas endast på tal och 
inte kroppsspråk. Detta analytiska tillvägagångssätt har tillåtit forskare inom SA att studera 
(a) hur sociala handlingar organiseras och (b) förståelse inom interaktion (Goodwin & 
Heritage, 1990, s 288).  
 
Ytterligare ett exempel av hur sekvenser organiseras som är centralt för SA är turtagning. 
Med turtagning menas att vi inte gärna pratar i mun på varandra utan att vi i interaktioner 
med andra människor tar turer att tala. Turtagning används i samtal som till exempel 
intervjuer, möten, ceremonier och konversationer. Det används alltså i stort sett alla samtal 
(Sacks et al, 1974, s. 696).  
 
Även fast SA först och främst fokuserat på att analysera vardagliga konversationer har fokus 
också lagt på institutionella kontexter, såsom mötet med en läkare eller samtal i ett klassrum. 
Eftersom denna uppsats ska behandla institutionella interaktioner ska vi i nästa del titta 
närmare på vad som karakteriserar en institutionell interaktion och hur den skiljer sig från 
vardagliga interaktioner.  
 

3.3 Institutionell interaktion 
Inledningsvis kan det vara bra att konstatera att det inte finns någon enstaka definition av vad 
en institutionell interaktion innebär. Detta beror på att (1) vardagliga och institutionella 
interaktioner knappast kan ses som två separata idealtyper, utan tvärtom har de en hel del 
gemensamt samt att (2) hur en institutionell interaktion ser ut varierar mellan olika 
sammanhang och professionella miljöer (Drew & Heritage, 1992, p. 20-21). Samtidigt finns 
det vissa saker som utmärker en institutionell interaktion från en vardaglig. Till att börja med 
består dessa interaktioner huvudsakligen av en lekman, vilken interagerar med en 
professionell av något slag där lekmannen försöker uppfylla något slags ändamål och den 
professionella utför dess dagliga arbetsrutiner, men en institutionell interaktion kan också 
bestå av flera professionella som interagerar med varandra. Denna interaktion kan ske i en 
rättssal eller på ett sjukhus, öga mot öga eller över telefon. Det som gör det institutionellt är 
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hur den professionellas institutionella identitet görs relevant i samspelet med den andra 
deltagaren i interaktionen, snarare än platsen där interaktionen sker (Drew & Heritage, 1992, 
s. 1-2).  
 
Det finns tre kännetecken som framförallt utmärker en institutionell interaktion. Den första är 
att institutionella interaktioner alltid innebär en slags målorientering från minst en av 
deltagarna. Värt att notera är att målen kan vara ömsesidiga såsom förhållandet mellan läkare 
som försöker kommer fram till en korrekt diagnos eller konfliktartade som när en polis 
ifrågasätter en misstänkt (Drew & Heritage, 1992, s. 22). Om vi ska skilja vardagliga samtal 
från institutionella kan vi därför säga att institutionella samtal är mer måldrivna medan 
vardagliga konversationer mer syftar till att bekräfta ett förhållande mellan två medmänniskor 
där funktionen är sociabilitet snarare än att vara lösningsdriven (Heritage & Clayman, 2010, 
s. 34). Ett exempel på detta är i vissa institutionella samtal där man inte ens använder 
hälsningsfraser, till exempelvis när någon ringer efter en ambulans. Skulle man avstå från att 
säga “hej” i en vardaglig konversation skulle detta troligen uppfattas som konstigt, medan det 
är helt normalt i denna institutionella miljö. Det andra kännetecknet för institutionella 
interaktioner är de speciella begränsningar som kan finnas för deltagarna i olika 
institutionella omgivningar. Sådana begränsningar kan till exempel vara restriktioner i 
rättssalen gällande vem som får prata eller i nyhetsintervjun där endast nyhetsreportern får 
ställa frågor och inte den intervjuade. Vad som är intressant med dessa begränsningar är att 
de till viss del styr deltagarnas beteende (Drew & Heritage, 1992, s. 23). Det sista 
kännetecknet kallas inferentiella ramverk eller procedurer och handlar om hur utsagor eller 
handlingar kan ha andra tolkningar eller betyda andra saker inom institutionella sammanhang 
än om de hade skett inom en vardaglig konversation. Exempel på detta är hur yrkesmän i 
vissa fall måste hålla tillbaka uttryck såsom överraskningar eller “acknowledgement tokens” 
medan man i en vardaglig situation förväntas ha sådana reaktioner. I grund och botten kan en 
handling tolkas på olika sätt beroende på i vilket institutionellt sammanhang den tar plats 
(Drew & Heritage, 1992, p. 24).  
 
Ytterligare ett särdrag för institutionella interaktioner är asymmetri mellan deltagarna. 
Självklart förekommer asymmetrier också i vardagliga konversationer, men i många fall 
existerar de inte i lika hög grad och inte på samma sätt (Drew & Heritage, 1992, s. 48). Den 
kanske mest uppenbara formen av asymmetri inom institutionella interaktioner är kopplad till 
de begränsningar som tidigare diskuterats och som institutionella samtal kan involvera. Dessa 
innebär att en deltagare har olika talrättigheter än en annan, vilket i sin tur leder till ökad 
interaktionskontroll för den personen. Vem som har rätt att prata vid ett visst tillfälle kan vara 
förutbestämt av deltagarnas institutionella roller. Detta leder i många institutionella 
sammanhang till att den professionella sköter frågandet medan lekmannen svarar, vilket 
också leder till att yrkesmannen får en större kontroll över agendan (Erlich & Freed, 2010, s. 
7) En annan form av asymmetri mellan lekman och professionell är kunskapen. I de flesta fall 
besitter den professionella mer kunskap än lekmannen inom det ämne som samtalet handlar 
om (Drew & Heritage, 1990, p. 48). Vad som är viktigt att komma ihåg är att även om 
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vardagliga konversationer också kan präglas av asymmetri har institutionella interaktioner 
ofta en typ av systematisk asymmetri som inte förekommer i vardagliga samtal. 
 
Till sist måste också vikten av institutionell kontext för institutionella interaktioner 
diskuteras. Naturligtvis kommer sammanhanget att påverka samtalet. Vem som är läkaren 
och vem som är patienten kommer som vi har sett att leda till olika resultat och till och med 
det faktum att det är en läkare och en patient som möts ger förmodligen en uppfattning om 
vad konversationen kommer att innehålla. Det viktiga att komma ihåg är dock att när man gör 
en samtalsanalys kan man aldrig ta kontexten för givet. Detta beror på att den aldrig är helt 
oberoende av aktörerna. Istället skapar de, upprätthåller och ändrar sammanhanget i samband 
med sina handlingar (Heritage & Clayman, 2010, s. 20-21). Vad som menas med detta är att 
vi inte kan ta för givet att en läkare kommer att agera som en läkare inom en kontext bara för 
att han eller hon är en läkare. Istället måste man inom SA hela tiden visa hur detta 
manifesteras i samtalet. Institutionalitet hanteras därmed som något som deltagarna “gör” och 
förhåller sig till snarare än något på som är på förhand givet.  
 
Nästa del i uppsatsen kommer att presentera tidigare forskning som berör ämnet kunskap 
(och dess moraliska domäner) inom sociologi och samtalsanalys. Delen kommer att börja 
med att presentera exempel på hur kunskap studerats bredare inom sociologi för att sedan gå 
över till hur det tidigare studerats inom samtalsanalys och till sist diskutera hur kunskap och 
moral hänger ihop.  

3.4 Kunskap inom samtalsanalys 
Kunskap har länge varit ett populärt ämne inom sociologi. Generellt sett har sociologer 
främst fokuserat på hur kunskap konstrueras socialt samt hur den är styrd av samhälleliga 
normer, medan förhållandevis lite sociologisk forskning fokuserat på kunskap inom 
kommunikation, vilket är den sorts forskning denna uppsats är intresserad av ( McCarthy, 
1996, s. 1; Stivers et al., 2011, s. 6) . Den samtalsanalytiska forskning som rör kunskap 
härstammar dock från en fenomenologisk ingång och kan spåras till bland annat Alfred 
Schütz. Enligt Schütz (1953)  skapas kunskap från den livsvärld människor befinner sig i. 
Med livsvärld menade han  en intersubjektiv värld där människor både skapar en social 
verklighet och begränsas av de tidigare existerande sociala och kulturella strukturerna som 
skapats av deras föregångare. Denna intersubjektivt konstruerade livsvärld är basen för det 
mänskliga medvetandet, vilket betyder att samtidigt som individen tolkar sin omgivning är 
den själv en produkt av den intersubjektiva livsvärlden. När människor tolkar varandra tar 
dom enligt Schütz också i beaktning den andres motiv (Schütz, 1953). Social interaktion 
baseras följaktligen på hur människor hypotetiskt rekonstruerar den andres motiv bakom dess 
beteende för att därmed förstå varandra. Schütz synsätt ökade ytterligare i popularitet i och 
med Berger och Luckmanns berömda studier om social konstruktionism och nuförtiden råder 
en debatt huruvida kunskap bör ses som separat från kultur eller om det bör inordnas under 
det (Stivers et al., 2011, s. 5). Så medan klassisk sociologi i formerna av Durkheim och 
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Parsons såg samhälleliga normer som begränsningar för människors agens, såg den nya 
sociologin annorlunda på saken och tog ett steg iväg från denna sociala determinism (Stivers 
et al., 2011, s. 5). Detta utvecklades sedan ytterligare av Harold Garfinkels etnometodologi. 
Etnometodologin fokuserade på vardaglig kunskap inom interaktioner och beskrev kunskap 
som något som upprätthålls av medlemmarna inom interaktioner genom diverse ad-hoc 
praktiker (Garfinkel, 1967). 
 
Den samtalsanalytiska traditionen som handlar om kunskap bygger således på denna tidigare 
sociologiska forskning gällande kunskap, men har främst inriktat sig på epistemiska 
positioner (stances) och hur människor förkroppsligar dessa genom hur de agerar inom 
interaktioner. Många studier har fokuserat på institutionella sammanhang eftersom de brukar 
innebära stora skillnader i kunskap mellan vanliga personer och professionella och då 
studerat hur dessa asymmetriska kunskapsnivåer påverkar aktörernas tillvägagångssätt. 
Vanliga institutionella inramningar som studerats är domstolar där kunskap om vad som har 
hänt konstrueras och läkarmottagningar där patienten har kunskapen om sin egen erfarenhet 
kring vad som gjort dem sjuka, medan läkaren har den professionella kunskapen att 
diagnostisera problemet och bestämma vad som bör göras ( Stivers et al., 2011 s. 8).  
 
Det finns tre viktiga begrepp som står i centrum när det gäller kunskap inom interaktioner. 
Dessa är epistemisk åtkomst (epistemic access), epistemiskt företräde  (epistemic primacy) 
och epistemiskt ansvar  (epistemic responsibility). Epistemisk åtkomst handlar om vilken 
kunskap aktörer har åtkomst till och vilken de inte har åtkomst till, samt vilka strategier som 
används för att bestämma detta och hur det sedan utförs i praktiken. Goodwin (1979) visade i 
en studie hur aktörer inte bör berätta för andra aktörer saker de redan vet. En annan studie om 
epistemisk åtkomst av Heritage och Raymond (2005) fokuserade på hur aktörer inte bör göra 
anspråk på tillgång till kunskap som de i själva verket inte har. Vidare verkar det som om 
aktörer inom interaktioner oftast försöker hålla koll på vem som har tillgång till vilken sorts 
kunskap. När någon berättar något nytt sitter mottagaren ofta inte inne på den kunskapen 
redan och när någon ställer en fråga är det oftast för att den faktiskt inte vet. Detta kallas 
enligt Stivers et al (2011, s. 10) för epistemisk kongruens. Deltagarna inom en interaktion 
orienterar och förhåller sig hela tiden till vad de tror att de andra inom interaktionen har 
kunskap om.  
 
Ett viktigt begrepp som har att göra med epistemisk åtkomst är epistemisk status . Enligt 
Heritage bör man betrakta tillgång till information inom en interaktion genom en skala där 
han särskiljer mellan aktörer som är mer kunskapsrika (K+) eller mindre kunskapsrika (K-). 
Denna epistemiska status kan sedan komma att skifta mellan olika samtalsämnen eller då ny 
information presenteras (Heritage, 2012, s. 32). Epistemisk status kan således inte sägas vara 
statisk. Ett liknande begrepp är epistemisk position med vilket menas hur deltagare 
positionerar sig själva gentemot deras epistemiska status. Trots att status och position ofta 
kongruerar behöver inte detta vara fallet då en person kan utge sig för att ha mer eller mindre 
kunskap än vad den faktiskt har (Heritage, 2012, s. 33). Heritage ser därmed epistemisk 
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obalans som något som driver sekvenser inom en interaktion. När en deltagare indikerar att 
en sådan obalans existerar inom en interaktion är detta tillräckligt för att motivera en sekvens 
som avslutas endast när obalansen erkänns som utjämnad (Heritage, 2012, s. 49).  
 
Epistemiskt företräde handlar om asymmetrier gällande aktörers relativa rätt att få veta, 
fördela, bedöma eller hävda kunskap och hur aktörerna inom en interaktion orienterar sig mot 
dessa relativa rättigheter. En studie av Sacks (1992) visade hur stora nyheter som till exempel 
om någons syster blivit gravid bör berättas personligen till de närmaste familjemedlemmarna 
först. Om man istället fått nyheten av någon som har mindre koppling till familjen skulle 
detta kunna medföra problem. Detta ses enligt Stivers et al (2011, s. 14) som en av tre normer 
rörande epistemiskt företräde. Den andra normen handlar om att man bara bör göra 
påståenden om man har tillräcklig tillgång till kunskap samt den epistemiska auktoritet som 
behövs, och den tredje normen att de med mer auktoritet har större rättigheter att göra 
påståenden. Har man inte tillgång till kunskapen och ändå påstår något kan detta sedan 
mitigeras med hjälp av uttryck som “Jag tror att det är så” eller, “det kanske är så”. Vidare 
har Labov och Fanshel (1977) visat hur påståenden från personer med mindre epistemisk 
auktoritet ses som förfrågningar av kunskap när de är gjorda i sällskap med någon som 
innehar mer kunskap än de själva.  
 
Epistemiskt ansvar handlar om den sorts ansvar människor har över att besitta kunskap om 
diverse ämnen. Man förväntas till exempel veta vad man heter och andra saker om en själv 
samt ens närstående, medan man inte behöver veta samma saker om en främling. Pomerantz 
(1980) skiljer mellan typ 1 kunskap och typ 2 kunskap där den förstnämnda innebär sådan 
kunskap som aktörer har rätt till att veta samt bör veta, medan typ 2 kunskap syftar till den 
kunskap som aktörer bör inneha eftersom de blivit presenterade för den. Även fast det 
epistemiska ansvaret att sitta inne på typ 1 kunskap ses som större än typ 2 kunskap hålls 
aktörer ändå ansvariga att besvara frågor de blivit ställda oavsett vilken typ av kunskap 
frågorna förutsätter. Något som visar att epistemiskt ansvar sträcker sig bortom endast 
personlig information och kunskap.  
 
Det som beskrivits här är resultatet av empiriska studier inom samtalsanalys. Dessa studier 
illustrerar hur utvecklingen av den teoretiska begreppsapparaten är empiriskt driven och att 
teori i denna mening inte kan särskiljas från tidigare forskning. Ett tema som varit 
genomgående, men som ännu inte explicit tagits upp är kunskapens moraliska dimension. 
Som vi diskuterat så visar aktörer inom interaktioner hur de och deras motparter är och hålls 
ansvariga för vad de vet, deras relativa auktoritet och i vilken utsträckning de utövar sina 
rättigheter och fullgör sitt ansvar. Allt detta har också en moralisk dimension, vilken vi ska gå 
närmare in på nu.  
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3.5 Kunskap och moral inom samtalsanalys  
Epistemisk åtkomst, företräde och ansvar styrs av olika sociala normer, vilka i sin tur 
influerar samt influeras av två begrepp som inom samtalsanalys kallas alignment och 
affiliation . I denna uppsats kommer i linje med  användas för alignment och  att visa 
samhörighet med  för affiliation. Både uttryck som är i linje med och visar samhörighet med 
kan ses som olika sorters samarbetsinriktat beteende gentemot en annans tidigare handling, 
där uttryck som är i linje ses som den strukturella formen av samarbete och uttryck som visar 
samhörighet som den affektiva formen (Stivers, 2008). Responser som är i linje med 
föregående talares utsaga kallas continuers , och syftar till uttryck som mm  eller ah. Dessa 
responser samarbetar med den tidigare talaren genom att acceptera dennes handling samt 
stödja den tidigare talarens preferens och erkänner därmed att den tidigare talaren får fortsätta 
tills han berättat klart. Responser som inte är i linje med vad föregående talare sagt gör 
motsatsen till detta. De strider om rätten att tala, till exempel genom att betrakta talarens 
historia som slut (Stivers et al,. 2011, s. 21). Med ett svar som visar samhörighet menas ett 
svar som på en känslomässig nivå stödjer talarens berättelse. Detta kan till exempel vara 
genom att visa att man själv varit med om en liknande händelse. Värt att nämna är att man 
kan prata om svar som är i linje med föregående talares handling gällande alla sorters 
responsiva handlingar medan det inte alltid är möjligt att diskutera huruvida någons svar visat 
samhörighet eller inte. Det är till exempel svårt att visa samhörighet om en främling skulle 
fråga dig om vägen. Värt att notera är också att svar kan vara i linje med vad en tidigare 
deltagare uttryckt, samtidigt som de inte visar samhörighet och vice versa (Stivers et al., 
2011, s. 22).  
 
Inom interaktioner är det en stor skillnad mellan att uttrycka vad man vet och vad man inte 
vet (Keevallik, 2011, s. 184). En aktör visar ofta vad den vet implicit genom olika metoder, 
men vid tillfällen när man inte vet uttrycks det vanligtvis direkt. Uttryck som jag vet inte  är 
intressant på grund av den moraliska dimensionen som existerar i och med att en deltagare 
inte sitter inne på den kunskap som den förväntas ha. Det tydligaste exemplet på detta är när 
en deltagare ställer en fråga. Personen som får frågan blir då moraliskt skyldig att svara. Att 
då säga, “jag vet inte” blir en känslig handling som kommer att ha konsekvenser i och med att 
ingen ny information presenteras trots att den efterfrågas (Keevallik, 2011, s. 184). Andra 
studier rörande svar som inte bidrar med kunskap eller “icke svar” visar på just detta. Enligt 
Clayman (1992, s. 248-249) visar ett icke-svar brist på solidaritet och ligger därför långt ner 
på preferensskalan inom interaktioner. Ett svar som däremot bidrar med den information som 
efterfrågas i linje med vad personen som ställer frågan säger positioneras därför högre upp på 
preferensskalan. Ju mer information man bidrar med desto mer följer frågans preferens. 
Stivers och Robinson (2006, s. 386) har i en annan studie visat ungefär samma sak, det vill 
säga att icke-svar är systematiskt disprefererade gentemot svar som faktiskt bidrar med 
information.  
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Att hävda otillräcklig kunskap behöver dock inte endast innebära att en aktör inte har 
kunskap om ett ämne, utan det kan också användas som olika interaktionella strategier. Enligt 
Beach och Metzger (1977, s. 579-580) används uttrycket “jag vet inte” till att: (1) visa att 
man är osäker på vad man kommer att säga härnäst, (2) ta en neutral position med syfte att 
lindra enighet eller oenighet genom att gå ifrån och försöka avsluta samtalsämnen initierade 
av någon annan och (3) skjuta upp eller undvika att acceptera en annan aktörs inbjudan eller 
begäran. Andra liknande exempel inkluderar Pomerantz (1980) som visar att om en aktör 
visar att den har annan kunskap om ett ämne än den som faktiskt efterfrågas kan detta 
användas som en så kallad  “fishing device” för att få mottagaren att tillhandahålla extra 
information. Enligt Goodwin (1987) kan aktörer hävda glömska rörande ett ämne för att 
försöka få en annan aktör att delta i samtalet. Dessa fall indikerar att hävda otillräcklig 
kunskap inom ett ämne ofta används som en strategi för att utvinna mer information.  
 
Det verkar dock finnas en skillnad mellan vardagliga interaktioner och institutionella. Enligt 
Beach och Metzger (1977) har påståenden om otillräcklig kunskap inom institutionella 
interaktioner mindre diversifierade funktioner och kännetecken än inom vardagliga 
interaktioner, då de är anpassade till vilken roll man innehar i samtalet. Exempel på detta är 
inom rättssalen där sådana påståenden visats vara strategier för att komma undan potentiell 
skuld eller ansvar (Drew, 1992), eller inom terapisamtal där otillräcklig kunskap visats vara 
en metod för att komma runt ett känsligt ämne (Hutchby, 2002). Vidare hävdar Keevallik att 
kunskap eller rätten att framtvinga den inom institutionella sammanhang är distribuerade 
enligt deltagarnas olika roller, vilket inte är fallet inom vardagliga interaktioner. Detta leder i 
sin tur till att bristande kunskap i vardagliga sammanhang behandlas som ett gemensamt 
problem där ansvaret inte enbart ligger på den som tar emot frågan utan på alla deltagare i 
samtalet (Keevallik 2011, s. 186).  
 
Den tidigare forskningen gällande kunskap och moral inom samtalsanalys har berört ett stort 
område, men något som inte tagits upp särskilt mycket är vad som är själva huvudpunkten i 
denna uppsats - hur svårigheter att förstå, i det här fallet regler gällande föräldrapenning, 
hanteras inom interaktioner. Att inte förstå något förutsätter att man inte har kunskap om ett 
ämne, men det är en ganska specifik sorts icke-kunskap, som tidigare studier inte riktigt 
inriktat sig på. Genom att undersöka hur förälder och handläggare orienterar sig gentemot 
detta hoppas därför uppsatsen att medföra ny kunskap om ämnet till samtalsanalytisk 
forskning och det sociologiska fältet i stort. Vidare har tidigare samtalsanalytiska studier 
också mest fokuserat på de moraliska aspekter som finns gällande hur bristen av kunskap om 
man blir frågad något och inte har ett svar hanteras. Denna studie kommer istället att inrikta 
sig på att undersöka huruvida att endast genomföra själva handlingen att uttrycka att man inte 
förstår kan ha moraliska konsekvenser.  
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4. Metod 
Följande avsnitt har som syfte att presentera uppsatsens tillvägagångssätt samt dess 
metodologiska övervägningar. Avsnittet kommer att börja med att diskutera hur 
samtalsanalytiska studier går till på ett praktiskt plan samt vilka fördelar och nackdelar som 
finns med ett samtalsanalytiskt perspektiv, vilket kommer att följas upp av en presentation av 
uppsatsens data och material. Därefter kommer uppsatsens etiska överväganden att diskuteras 
vartefter avsnittet kommer att avslutas med en genomgång av analysförfarandet.  
 

4.1 Metodologisk ansats 
Den metod som kommer att användas i denna studie är samtalsanalys. Utöver att SA är ett 
teoretiskt perspektiv förknippas det också med en rad olika metodologiska övervägningar. 
Eftersom vi tidigare gått igenom vad SA är i den teoretiska bakgrunden kommer detta avsnitt 
främst att fokusera på vilka metodologiska styrkor och svagheter SA har.  
 
En av de grundläggande principerna i SA är att man som forskare inte bör försöka förstå en 
aktörs avsikter eller hur denne tänker. Detta är något vi aldrig med säkerhet kan ha tillgång 
till utan istället bör man endast beskriva vad som händer i interaktionen (Atkinson, 2015). 
Detta betyder att man som samtalsanalytiker bör studera situationen som den förekommer 
inom det sammanhang där den skapas. Fenomenet denna uppsats vill studera är hur 
svårigheter att förstå manifesteras samt hanteras inom interaktioner och mer specifikt i det här 
fallet i Försäkringskassans kundtjänst. Att studera hur svårigheter att förstå manifesteras och 
hanteras skulle också kunna göras genom intervjuer. Vad man istället skulle få då är 
intervjuobjektets egna uppfattning om hur den upplevde situationen. Att genomföra en 
intervjustudie skulle därför medföra ett antal komplikationer som SA som metod undviker. 
Dessa inkluderar till att börja med en högre grad av manipulation av data. Vad som menas 
med detta är att så fort du själv blir inblandad i själva skapandet av datan kommer den alltid 
att påverkas på något sätt (Speers, 2002). När du genomför en intervju kommer frågorna du 
ställer, hur du ställer dem, och själva faktumet att det är en intervju som genomförs påverka 
svaren du får eftersom kunskapen blir konstruerad genom intervjun (Legard, Keegan & Ward 
2003, p. 139). Självklart finns det sätt att försöka minska ens effekt på materialet såsom att ha 
en så öppen intervju som möjligt (Aspers, 2011), men det går ändå inte att jämföra med att 
studera en naturlig förekommande situation. Vad SA vill göra är därför att fokusera på 
naturligt förekommande data och därmed lösa problemet med ett "tolkningsgap" som den 
kritiserar andra kvalitativa metoder att ha (Edwards, 2012).  
 
En av de huvudsakliga invändningarna mot SA är att den som en mikro-metod med 
uteslutande fokus på aktörernas perspektiv knappast kan redogöra för hur bredare 
makrostrukturer kan utöva effekter på aktörernas handlingar (Speer, 1999, s. 471). Detta är 
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till viss del sant. Som Frith (1998, s. 535) påpekar måste SA förlitar sig på att deltagarna 
inom interaktionen synliggör att de tar hänsyn till det aktuella ämne som forskaren 
undersöker (1998, s. 535). Eftersom analysen av SA är så empiriskt styrd kan man inte dra 
några slutsatser om bakgrundsvariabler, utan att det finns bevis för att deltagarna orienterar 
sig mot det under interaktionen. Att då bevisa hur makrostrukturer påverkar individer kan 
därför vara svårt, speciellt om du också tar hänsyn till att alla individer kan ha olika 
reaktioner. Enligt Schegloff (1997) fungerar begränsningen att bortse från allt som inte kan 
ses empiriskt i interaktionen som en slags buffert mot att den akademiska forskaren inför sina 
egna fördomar om vad som händer i interaktionen. I huvudsak kan SA därför ses som en 
förhandling mellan vad vi kan och inte kan veta och därför måste gå miste om. Den största 
svagheten med SA är att människors erfarenheter och uppfattningar måste lämnas utanför 
analysen, men den verkligheten kommer alltid att vara svår att fånga. Du kan aldrig veta 
exakt vad människor faktiskt tänker eller upplever, men du kan se vad de faktiskt gör eller 
säger i interaktionen. Verkligheten som denna uppsats försöker att fånga och beskriva är 
situationen mellan förälder och handläggare och hur de hanterar när någon uttrycker att 
reglerna är svåra att förstå. Att studera hur detta sker genom samtal med Försäkringskassans 
kundtjänst och därmed se hur förälder och handläggare i denna situation själva uttrycker sig 
utesluter inte bara riskerna för datamanipulation utan öppnar också ett fönster in i deras värld.  
 

4.2 Material 
Materialet denna studie utgår från består av databasen ISSICS som står för Interaction in 
Swedish Social Insurance Customer Service . Materialet består av inspelade samtal till 
Försäkringskassans kundtjänst angående olika delar av socialförsäkringen såsom 
sjukpenning, bostadsbidrag, barnbidrag, och föräldrapenning och är inspelade under 2016 och 
2017. Databasen består av totalt 2225 samtal med över 260 timmars samtalstid. 
Distributionen av samtal med Försäkringskassans olika avdelningar kan ses i figuren nedan 
(Flinkeldt & Näsman, kommande).  
 
Figur 1 
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Som vi kan se utifrån figur 1 berörde 558 av dessa samtal uppsatsens ämne, föräldrapenning. 
Från detta dataset har 44 samtal varit tillgängliga för uppsatsen. Urvalet av just dessa 44 
samtal var slumpmässigt i den mån att samtalen togs kronologiskt från det första till 
fyrtiofjärde från databasen av handledaren till uppsatsen. Samtalen var inte ordnade eller 
sorterade efter något mönster eller liknande varför urvalet kan bedömas vara slumpmässigt. 
Det hade varit möjligt att få tillgång till fler samtal, men eftersom de mönster som hittades 
rörande uppsatsens problemområde var liknande bedömdes materialet ha uppnått teoretisk 
mättnad (Glaser & Strauss, 1967). 
 
Dessa samtal lyssnades sedan igenom samt transkriberades och utgör därmed grunden till 
uppsatsens empiri. Den totala samtalstiden för transkriberade samtal var 6 timmar, 12 minuter 
och 6 sekunder. Medellängden för dessa 44 samtal är cirka 9 minuter där det kortaste samtalet 
var 1 minut långt och det längsta var 48 minuter och 38 sekunder. Kortare samtal är normen 
vilket kan deduceras från medellängden. Endast 8 av 44 samtal var längre än 10 minuter och 
endast 3 av dessa längre än 20 minuter.  
 

4.3 Datainsamling och etiska hänsynstaganden 
Sammanställningen och analysen av ISSICS-databasen godkändes av etikprövningsnämnden 
i Uppsala (diarienummer 2016/073). Ett antal åtgärder har vidtogs för att uppfylla etiska 
vetenskapliga standarder (Flinkfeldt & Näsman, kommande). Till att börja med har 
handläggarna från Försäkringskassan blivit informerade om ljudinspelningarna och gett ett 
skriftligt medgivande att samtalet får spelas in. Vidare har också de som ringer in blivit 
informerade om att samtalet kan komma att spelas in i forskningssyfte genom ett automatiskt 
röstmeddelande i telefonkön. De informerades ytterligare om möjligheten att meddela 
handläggaren under samtalet om de inte önskade att det skulle spelas in. Dessutom kan de 
som ringer upp begära att deras samtal ska avslutas samt uteslutas från databasen, när som 
helst under konversationen. Uppgifter som innehåller personlig information har inte 
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tillhandahållits databasen, förutom den information som de som har tillgång till samtalen 
själva kan höra i konversationerna. Därför har personlig information via dessa telefonsamtal 
som till exempel namn, personliga nummer och hemadresser, ändrats i transkriberingarna av 
materialet i syfte att bevara deltagarnas anonymitet. Till sist behövde också de forskare och 
studenter som ville ha tillgång till uppgifterna underteckna varje konfidentialitetsavtal 
(Vetenskapsrådet, 2011). 
 

4.4 Datahantering och analysförfarande 
Som tidigare tagits upp har 44 samtal mellan föräldrar och handläggare transkriberats till 
denna uppsats. Så mycket som möjligt av de artikuleringarna från ljudinspelningen 
inkluderades i transkriptionen, såsom vardagsspråk, grammatiska fel, uttryck som 'uhm' och 
'eh', känslomässiga uttryck som skratt, suck, gråt och så vidare. Denna typ av transkription är 
särskilt användbar vid analys av naturligt förekommande data med syftet att tillämpa en 
interaktivt orienterad analys eftersom den försöker återge hur den verkliga interaktionen 
faktiskt sker genom dessa steg (Nikander, 2008). 19 stycken av dessa samtal valdes sedan för 
extra analys eftersom de stämde överens med uppsatsens syfte och problemområde.  
 
SA är en datadriven metod som strävar efter att alltid sätta materialet först. Enligt Sacks 
(1984) bör den som praktiserar SA istället för att utgå från en tidigare teori eller liknande 
börja med att titta på materialet. På grund av detta genomfördes en induktiv analys av 
materialet som helt enkelt gick ut på att leta efter återkommande och utmärkande mönster i 
materialet. I det första steget av analysprocessen fördes alla 44 samtal in i ett excel-dokument 
där anteckningar gjordes gällande deras generella information, såsom vad samtalen handlade 
om, samtalens längd och om förälderns kön. Det som föreföll mest intressant i materialet var 
hur uttryck för att reglerna var svåra att förstå fördes fram och hanterades i samtalen, varför 
detta valdes till uppsatsens ämne. Med uttryck för svårigheter att förstå menas i analysen 
uttryck som direkt relaterar till svårigheter att förstå Försäkringskassans regelverk eller 
svårigheter att förstå hur man ska tillämpa regelverket för att få korrekt ersättning, eller 
liknande. Exempel på detta är meningar som: “Hejsan, jag har lite frågor gällande min 
föräldrapenning. Den är så låg och jag förstår inte varför”, eller “Jag ska lämna synpunkter, 
men förstår inte riktigt” och till slut “Jag hänger inte med i prisbasbelopp”. Dessa uttryck är 
hämtade från de samtal som utgör uppsatsens material och illustrerar hur uttryck för 
svårigheter att förstå regelverket kan se ut.  
 
När uppsatsens ämne var bestämt analyserades dessa 44 samtal och grupperades efter om de 
innehöll dessa uttryck eller inte. De samtal som inte innehöll tydliga exempel på uttryck för 
svårigheter att förstå blev sedan uteslutna varför uppsatsen landade på dessa 19 stycken 
samtal som dess empiriska bas. De 19 samtal som blev utvalda transkriberades sedan 
ytterligare en gång med hjälp av en så kallad Jeffersontranskribering, i de sekvenser av 
samtalen som var intressanta för uppsatsens syfte. Jeffersontranskribering är den sorts 
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transkribering som samtalsanalys vanligtvis använder sig av då den lägger märke till saker 
som mer detaljerade verbala och icke-verbala aspekter av interaktionen, såsom snabbt eller 
långsamt tal, hög eller låg tonhöjd, överlappande samtal, röstkvalitét och den specifika 
längden på pauser  (Hepburn & Bolden, 2013). Dessa samtal analyserades sedan ytterligare 2

utifrån Jeffersontranskriberingen där fokus låg på att undersöka hur dessa situationer där 
uttryck rörande svårigheter att förstå såg ut. Allteftersom analysen fortgick växte 3 ämnen 
växte fram till att vara av extra intresse. Dessa ämnen utvecklades senare till uppsatsens 
frågeställningar och hade att göra med vilken funktion uttryck för svårigheter att förstå fyller, 
hur de bemöts av handläggaren och vilka moraliska aspekter som är involverade. Vidare 
företeelser som var av intresse var likheter och skillnader mellan uttrycken och i det sista 
stadiet av analysen fördes teoretiska begrepp såsom alignment, affiliation och epistemisk 
åtkomst, företräde, ansvar, status och så vidare in för att se vart och hur de passade in i 
samtalen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

2 För en vidare överblick rörande transkriptionsnyckeln som användes, se appendix 8.1 
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5. Resultat och Analys 
De följande utdragen är valda eftersom de innehåller uttryck för att något inom 
Försäkringskassans regelverk är svårt att förstå eller svårt att veta hur man ska genomföra . I 
denna analys har fenomenet främst delats upp i tre delar utefter vilken funktion uttrycket 
fyller. Till att börja med kommer uttryck vars funktion är förklarande samt motiverande att 
analyseras, följt av uttryck som är urskuldande och till sist uttryck vars funktion är klagande. 
Varje del kommer också att gå igenom hur uttrycken hanteras av handläggarna och till sist 
kommer också moraliska aspekter med uttrycken att diskuteras allteftersom de dyker upp i 
utdragen. Vidare är det nödvändigt att tillägga att om ett uttryck har en funktion behöver inte 
det betyda att det inte samtidigt har en annan. Om ett uttryck är urskuldande behöver det inte 
betyda att det inte är förklarande eller motiverande, men om det är under avsnittet om 
urskuldande uttryck kommer främst denna aspekt att diskuteras. I utdragen står H för 
handläggare och F för förälder och alla namn är pseudonymer.  
 

5.1 Uttryck där funktionen är förklarande samt motiverande 
De flesta uttryck för att något är svårt att förstå sker precis i början av samtalen då föräldern 
förklarar anledningen till att denna ringt. Nästan alla samtal gällande föräldrapenning börjar 
på ett liknande sätt och detta är inget slumpmässigt sammanträffande utan mer en 
institutionaliserad struktur där målet med inledningen av samtalen är att fastställa varför 
föräldern ringt och vad som är problemet. Vid dessa tillfällen har uttrycken ofta funktionen 
av att förklara samt motivera varför man som förälder ringt till Försäkringskassans kundtjänst 
för att be om vägledning. Enligt samtalsanalytisk forskning (Garfinkel, 1967; Sacks, 1992) 
behöver deltagarna inom en interaktion hela tiden göra sig förstådda gentemot varandra. När 
man utför en handling behöver man således också redogöra för den så att den blir begriplig, 
vilket i SA-termer kallas att man gör den “accountable”. Detta avsnitt behandlar därför dessa 
redogörelser eller “accounts” rörande varför föräldrarna ringt in till Försäkringskassan för att 
be om hjälp.  
 
Vi börjar med att titta på exempel 2 där föräldern David ringt in till Försäkringskassan 
eftersom han har lite frågor rörande deras hemsida. 
 
Exempel 2 (ISSICS1485) 
1. H (Namn) va kan jag hjälpa till mä? 
2.  (.) 
3. F >Ja hej mitt namn e David.< e:h ja=e 
4. föräldraledig för #mitt barn#. <E:h och> ja 
5. har lite frågor för ja reder inte ut det 
6. här på eran hemsida [me  ] 
7. H    [Okej] 
8. F planering å ansökan av dagar här, 

22 



 

9. H Mm, 
10. F E:h, ja jobbar ju,=#e::# >Ja har hundraprocentig 
11. tjänst,< 
12. H [Ah ] 
13. F [E:h] Däremot så har vi då försökt å=lägga 
14. ett schema så att de ska funka för våran 
15. dotter på förskolan då me inte så långa dagar 
16. H Ah mm? 
17. F Och då e:h >ha=ja ju då< lagt in så att ja 
18. jobbar sjutti- >eller ja jobbar ju< sjuttiofem 
19. procent. (.) E:h tre dar i veckan, 
20. (1.6) 
21. H .Hh 
22. F Och femti procent en da i veckan och sen 
23. en heltidsda? 
24. H Då behöver=vi veta din tota:la (.) procent. 
 
Uttrycket vi är intresserade av börjar i det här fallet på rad 4 med: “<E:h och> j a 
har lite frågor  för ja reder inte ut det här på eran hemsida me planering och ansökan av 
dagar”. Detta uttryck visar att föräldern har svårigheter att förstå reglerna, i det här fallet hur 
man ansöker om dagar gällande föräldrapenning. Uttrycket kommer i samband med att 
föräldern säger att han har lite frågor till handläggaren. Funktionen uttrycket fyller är därför 
av förklarande, samt motiverande karaktär, då han ger en redogörelse för varför han ringt in. 
Enligt Heritage (1989) hålls man ansvarig för vad man säger och gör inom interaktioner. Att 
genomföra handlingen att ringa in till Försäkringskassan kräver därmed en redogörelse för 
varför man gjort det. I och med att David säger att han frågar eftersom han inte reder ut saker 
på hemsidan, både förklarar han och motiverar varför han ringer in för att fråga om hjälp och 
ger därmed redogörelsen som krävs för att upprätthålla interaktionen.  
 
Uttrycket bemöts endast av ett “okej” på rad 7 från handläggaren. Föräldern fortsätter därefter 
att förklara läget mellan raderna 13-15 vilket bemöts av “ah mm” på rad 16. Uttryck som ah, 
och mm, så kallade “continuers”, visar att handläggarens svar är i linje med förälderns, vilket 
betyder att hon stödjer den strukturella symmetrin i förälderns berättelse (Stivers, 2008, s. 
34). Hon visar att hon fortfarande lyssnar och att föräldern får fortsätta med sin berättelse tills 
allt nödvändigt blivit förklarat, utan att visa någon vidare empati gentemot förälderns 
svårigheter att förstå. Detta fortsätter sedan tills handläggaren bedömer att föräldern inte har 
något mer att tillägga och själv ställer en fråga på rad 24. 
 
Vi går vidare till exempel 3 där föräldern Sara ringt kundtjänsten eftersom hon har frågor om 
hur det fungerar när man är föräldraledig, men ska återgå till jobbet.  
 
Exempel 3 (ISSICS1509) 
1. H (Namn), va kan=jag hjälpa till mä? 
2. F Hejsan jag heter Sara, 
3. H Hej 
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4. F Hej, .h ehm ja har lite frågor hur det funkar när 
5. man e föräldraledig men ska börja jo:bba. 
6. H Ah, 
7. F Ä:h för ja: >ska börja jobba< en da i veckan. från 
8. första oktober. E:hm men det är lite komplic:erat 
9. för=att när ja gick på >mammaledigt< så hade ja 
10. heltidsvikariat (.) och nu kommer jag tillbaka till, 
11. en <deltidstjänst>. 
12. H Okej? 
13. F Ehm. Så hh.=ja undrar mer hur ja ska göra för att 
14. behålla min, >kallas det SGI<? 
15. H Ja. ja precis, e:hm, .h Då, men du återgår till din. 
16. >din< anställning då samma [arbetsgivare som] 
17. F                            [Preci:::s   ] 
18. H Ah 
19. F Samma arbetsgivare, >men de=e bara att det< 
20. e::- 
21. H Omfattningen [är- ] 
22. F              [tjufem tim-] [pre-] 
23. H     [Mm  ] 
24. F De e tjufem timmar i veckan istället 
25. för heltid. 
26. H Ah, nä men de=e ja med på. Eh å din SGI 
27. e då på hundra, som vi har fastställt 
28. [tidigare va?] 
29. F [Precis.     ] 
30. H Mm. Eh, för att skydda din hundraprocentliga då, 

 
Detta utdrag börjar precis likadant som det föregående utdraget med att handläggaren 
presenterar sig och frågar: “vad kan jag hjälpa till med?”. Sara börjar på rad 4-5 med att 
presentera problemet gällande varför hon ringt in, då hon undrar hur det fungerar när man är 
föräldraledig, men ska börja jobba igen. Hennes problem är dock inte färdigdefinierat utan på 
raderna 7-11 lägger hon till; “Ä:h för j a: >ska börja jobba< en da i v eckan. från första 
oktober. E:hm men det är lite komplic: erat för=att när ja gick på >mammaledigt< så hade ja 
heltidsvikariat (.) och nu kommer jag tillb aka till en <deltidstj änst>.”. Uttrycket för 
svårigheter att förstå förekommer i och med att hon beskriver att hennes situation är 
komplicerad eftersom hon tidigare haft heltidsvikariat och nu efter mammaledigheten ska 
komma tillbaka till deltidstjänst. Funktionen uttrycket fyller i det här samtalet är liknande det 
förra exemplet vi tittade på i och med att den är förklarande samt motiverande. Återigen 
används uttrycket som en sorts förklaring till varför Sara i det här fallet behövde ringa in för 
att fråga om hjälp. Som vi kan se är det alltså på grund av hennes komplicerade situation som 
gjort att hon inte riktigt förstått hur hon ska göra och därmed ringt in för att fråga om 
vägledning av Försäkringskassans handläggare.  
 
Det finns dock ett element i detta samtal som är extra intressant. På rad 13, precis innan 
föräldern ska fråga vad hon ska göra för att behålla sin SGI, kommer ett skratt. Enligt Potter 
och Hepburn (2009) så är meningen bakom dessa sorts skratt att modulera problematiska 
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situationer. Man visar att det finns ett problem med ens handling samtidigt som man utför den 
och skrattet är då tänkt att förmildra detta eller visa på att man förstår att det man säger kan 
vara problematiskt. Frågan är, vad är det som anses vara problematiskt? Tyvärr finns det 
inget säkert sätt att ta reda på detta. Det kan till exempel vara att problemet är komplicerat, att 
det är jobbigt att ställa en fråga och be om hjälp när man inte förstår eller att föräldern inte är 
bekväm med uttryck såsom SGI. Det som är intressant är dock att det antyder en moralisk 
dimension som vi inte riktigt sett tidigare, men som kommer att komma upp i fler exempel.  
 
I nästa exempel vi ska titta på ringer en mamma Försäkringskassans kundtjänst eftersom hon 
har frågor rörande hur pappan till barnen ska fylla i rätt uppgifter då han nyligen bytt arbete.  
 
Exempel 4 (ISSICS 1480)  
1. H Eh °Sofia Holm, Försäkringskassan,° 
2.  Va kan ja hjälpa dej me? 
3. F Ja hallå hej? 
4. H Hej? 
5. F Eh: de=e min man han=eh: har dagar eh: 
6.  för föräldrapenning, 
7. H Ok[ej:? 
8. F   [Till mina:: eh:: eh barn, 
9. H [ Mm, ] 
10. F [Å han] (ohörbart) innan eh: några dagar 
11.  .hh eh på (every) månad, å han (0.6) nu de 
12.  fick eh jobb på från första augusti, 
13. H Mm, 
14. F .h Han vet inte hur ska han eh fylla att=eh 
15.  ny eh information att han: har: ny inkomst, 
16.  å ny arbets=eh=givare,= 
17. H =Ja:::,= 
18. F =Ka- 
18. H [Ehm.] [De- de- han-] 
19. F [ Ja,] [   (Å vi-)  ] 

 
Detta exempel börjar likt de andra med att handläggaren presenterar sig och frågar vad hon 
kan hjälpa till med mellan raderna 1-2. Föräldern fortsätter därefter med att beskriva sitt 
problem och uttrycket vi är intresserade av kommer mellan raderna 14-16 med: “ .h Han vet 
inte hur ska han eh fylla att=eh ny eh information att han: har: ny inkomst, å ny 
arbets=eh=givare,=”. Precis som i exempel 1 och 2 fyller uttrycket funktionen att motivera 
varför föräldern behöver ringa in och fråga om hjälp. I det här fallet är det på grund av att 
hennes man inte vet hur han ska fylla i rätt uppgifter för att få föräldrapenning, då han har ny 
inkomst och ny arbetsgivare.  
 
Två funktioner av att uttrycka att man inte förstår reglerna har varit närvarande i alla dessa tre 
exempel. Först att förklara problemet och i och med detta också motivera varför man ringt in. 
Vad detta har visat är att det finns moraliska aspekter i själva handlingen att ringa in till 
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Försäkringskassan för att be om hjälp, då dessa uttryck bekräftat att det blir nödvändigt att 
förklara samt motivera och därmed ge en redogörelse för varför man ringt in (Heritage, 
1989). Vi har också sett en antydan till de moraliska aspekter som finns i att uttrycka att 
något är svårt i exempel 2 där föräldern lägger till ett skratt innan hon frågar om SGI.  
 
Vad gäller hur uttrycken hanteras bemöts de i dessa exempel endast av svar som är i linje 
med vad föräldern tidigare sagt, men inget mer. De exempel vi tittat på följer en 
institutionaliserad struktur som börjar med att handläggaren frågar vad den kan hjälpa till 
med följt av en förklaring av problemet som, tills problemet är fastställt, bemöts av uttryck 
som är i linje med vad föräldern sagt, såsom “ah” eller “mm” eller följdfrågor tills alla 
omständigheter är förklarade och handläggaren kan börja med att lösa problemet. Ett bra sätt 
att göra det på är då att låta föräldern med egna ord beskriva problemet utan någon större 
inblandning från handläggaren, precis som en läkare till en början ofta låter patienten själv 
berätta om problemet utan att ställa frågor (Heritage & Maynard, 2005, s. 432). Istället är 
handläggaren vid denna tidpunkt i samtalet först och främst lösningsorienterad. Vad 
handläggaren gör är att först fastställa problemet för att sedan bidra med en lösning, vilket 
gör att svaren till uttryck för svårigheter att förstå endast bemöts på ett sätt som tillåter 
föräldern att med egna ord beskriva problemet tills den är klar. Det är dock inte endast 
handläggaren som är lösningsorienterad i dessa samtal utan också föräldrarna. Vad 
föräldrarna gör i början av samtalen är att förklara sitt ärende, vilket de ofta gör genom att 
hävda att de haft svårigheter att förstå regelverket, medan handläggarnas uppgift är att 
klargöra reglerna. Samtalens början kan därför sägas styras av hur situationen i sig är 
lösningsorienterad.  
 

5.2 Uttryck där funktionen är urskuldande  
I denna del kommer vi att gå igenom uttryck för svårigheter vars funktion är urskuldande 
eftersom de försöker ursäkta varför man som förälder inte har förstått reglerna. Till skillnad 
från exemplen i avsnitt 5.1 sker dessa exempel inte i början av samtalen utan efter att 
problemet blivit fastställt och en förklaring och motivering till problemet getts. Detta avsnitt 
handlar därför också om redogörelser då det visar sig att föräldrarna måste redogöra för 
varför de inte förstår Försäkringskassans regelverk.  
 
Vi börjar med exempel 5. I detta fall har föräldern som ringer ingen SGI eftersom han inte 
uppfyller sexmånaderskravet, men försöker trots det hitta ett sätt att kringgå detta, medan 
handläggaren förklarar reglerna kring hans situation.  
 
Exempel 5 (ISSICS1459) 
1. F Ju:ste. (.) E::hm (.) Ska vi se=ska försöka förstå 
2. >det är lite<, de är allt är väldigt nytt för mig. 
3. Jag har >aldrig haft=faktiskt aldrig haft< nånting med 
4. försäkringskassan att gö:ra så jag kan [väldigt] 
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5. H                                        [nä:    ] 
6. F lite om allt det här. 
7. H Mm, 
8. F E::hm, (.) hh. men va har du för tips till oss. 
9. Asså hu:r ska man göra de på ett smart sätt då? 
10. H Ja d=om det fanns nåt smart sätt >så=skulle=ja< 
12. >så=skulle=ja< tipsa om det. men men det finns 
13. egentligen inget s:smart sätt.  

 
När exemplet börjar har handläggaren precis gett en lång förklaring rörande hur man 
uppfyller sexmånaderskravet och därmed får en SGI. Precis efter detta kommer uttrycket vi är 
intresserade av. Mellan rad 1-6 beskriver föräldern: “Ska vi se=ska försöka förstå >det är 
lite<, de är allt är väldigt n ytt för mig. Jag har >aldrig haft=faktiskt aldrig haft< n ånting med 
Försäkringskassan att gö:ra så jag kan [väldigt] lite om allt det här ”. Vad föräldern gör här är 
att han använder att allt är nytt för honom och att han aldrig haft med Försäkringskassan att 
göra som en ursäkt till varför han inte förstår. Här ser vi ett tydligt exempel på det moraliska i 
att erkänna att man inte förstår. Att endast säga att jag ska försöka förstå räcker inte utan han 
lägger också till en ursäkt till varför det kan bli svårt. Det som gör situationen extra intressant 
är att han egentligen inte bör ha något epistemiskt ansvar att veta hur han ska få en SGI 
eftersom Försäkringskassans kundtjänst är till för att hjälpa personer som har svårt att förstå 
regelverket (Stivers et al, 2011). Trots detta använder han sig alltså av en ursäkt som 
redogörelse till varför han haft svårt att förstå.  
 
Detta uttryck av föräldern bemöts endast av ett “nä” på rad 33 och ett “Mm” på rad 35 av 
handläggaren. Detta är som de tidigare exemplen i linje med vad föräldern säger och 
motstrider det inte på något sätt, men det visar heller ingen empati för dennes situation. Att 
föräldern blir tyst kort efter handläggarens svar på rad 36 och att det tar en viss tid för honom 
att komma på vad han ska säga därnäst visar dock på att han förväntade sig något mer av 
handläggaren. Detta kallas för “servicebörda” vilket syftar till de tillfällen då en vanlig person 
i interaktion med en byråkrat själv behöver ta över initiativet i interaktionen eftersom ingen 
vidare hjälp erbjuds (Sikveland, Stokoe & Symonds (2016). Detta blir ännu tydligare om vi 
tittar på resten av utdraget. Föräldern tar på rad 8-9 över initiativet i interaktionen och frågar 
själv om det finns något ytterligare tips då hans ursprungliga fråga blivit nekad. Mellan 
raderna 10-13 svarar handläggaren: “Ja d=om det fanns nåt smart sätt >så=skulle=ja< 
>så=skulle=ja< tipsa om det. men men det finns egentligen inget s:smart sätt”. Denna 
utveckling av interaktionen hade inte varit nödvändig om handläggaren redan innan på rad 7 
visat att det inte finns något att göra åt problemet. Eftersom detta inte händer blir det upp till 
föräldern att driva interaktionen vidare.  
 
Ytterligare en intressant aspekt av förälderns ursäkt är att den inte riktar någon skuld mot 
regelverket utan skulden riktas enbart mot honom själv. Han har svårt att förstå eftersom det 
är han själv som aldrig haft med Försäkringskassan att göra tidigare. Det är alltså inte så att 
han har svårt att förstå på grund av ett för komplext regelverk. Att detta bemöts av ett svar 

27 



 

som endast är i linje med vad föräldern sagt gör att handläggaren genom denna handling 
också erkänner skulden. Åtminstone säger han inte emot den genom att påpeka att det faktiskt 
är så att regelverket är erkänt svårt att förstå.  
 
Inledningen av exempel 6 ser precis ut som de andra inledningarna vi diskuterat. Detta samtal 
börjar med att föräldern säger: “Jag ska bara lämna några synpunkter, men förstår inte 
riktigt”. Redan här sätts kontexten till utdraget som ska analyseras. Detta följs upp av att 
förälder och handläggare tillsammans löser problemet som gjort att föräldern ringt in, i det 
här fallet hur föräldern ska fylla i hur mycket föräldrapenning hon ska få när hon vabbat, och 
vi anländer till slut vid rad 1 där handläggaren beskriver hur hon ska ändra uppgifterna som 
föräldern fyllt i så att det blir rätt i systemet.  
 
Exempel 6 (ISSICS1445) 
1. H Ja ska >bara< skriva vi ändrarh. .h  
2.  >Alltså< £de=e i(h)nte lätt£.=Ja förstår hur 
3.  du tänker.=De:- 
4. F J[A: ja har aldri vabbat förut]  
5. H  [Men skri:v- Allså ja förstå-] 
6. F [heller så=(ja-) ] 
7. H [ .hh=.hh    ] 
8. [ ~↑Jaha::h ~ ] 
9. F [°De=e (som)° ] första [gången. heh (heh)] 
10. H                       [.hhh Å:kh (h)ejh. ] 
11.  .hh hh .hh £Då har du mycke på en g(h)ångh .£ 
12.  .hh För de [ser ja:=eh] 
13. F                [    Ja:   ] 
14. H .hh De- de ser ju annorlunda=ut nu. Än=eh: 

 foreldrapeng. 
 
Något som är extra intressant med detta utdrag är att det är handläggaren som uttrycker att 
något är svårt att förstå när hon på rad 2 säger: “Alltså det är inte lätt. Jag förstår hur du 
tänker”. Detta kommer till följd av att samtalet i högsta grad handlat om att föräldern inte 
förstår reglerna kring tillfällig föräldrapenning. Detta kan tolkas som att handläggaren visar 
för föräldern att Försäkringskassans regler är svåra att förstå och att hon förstår varför hon 
tänkte fel, vilket också är funktionen av uttrycket i det här exemplet: att visa att det är okej att 
“tänka fel” och därmed inte förstå reglerna. Uttrycket har dock i det här fallet en ytterligare 
innebörd i och med att handläggaren genom denna handling tillskriver föräldern egenskapen 
att inte förstå. Vi kan kalla detta för en sorts institutionell hjälpsamhet. I det här fallet bemöts 
denna institutionella hjälpsamhet direkt av ett svar av föräldern på rad 4 i form av: “A: ja har 
aldri vabbat förut”. Att hon aldrig har vabbat förut kommer som ett slags försvar i form av en 
förklaring till varför hon inte förstår. Hon tillägger också senare att det är första gången, 
vilket ytterligare stärker denna tolkning. Återigen så har vi genom ursäkten ett 
skuldbeläggande som riktar sig mot föräldern istället för systemet.  Precis som i det förra 
exemplet förklarar föräldern att anledningen till att den inte förstår är eftersom hon aldrig 
gjort detta förut. Skulden hamnar därmed på henne själv och inte på själva regelverket. En 
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slutsats som handläggaren sedan bekräftar genom att hon instämmer i vad föräldern säger på 
rad 10-12. Det som är intressant med detta är att föräldern, precis som i förra exemplet inte 
har något epistemiskt ansvar att veta om detta. Föräldern bör inte förväntas veta hur 
föräldrapenning fungerar när man vabbar. Försäkringskassan kundtjänst är trots allt till för att 
hjälpa personer att reda ut deras regler och hjälpa dem att förstå sig på regelverket kring 
föräldrapenning. Trots det kommer en ursäkt från föräldern till varför hon inte förstått efter 
att handläggaren genom sin institutionella hjälpsamhet tillskrivit föräldern egenskapen att inte 
förstå. Detta visar ytterligare på att uttryck för att inte förstå har en moralisk dimension 
eftersom anledningen till att man inte förstår måste redogöras för.  
 
En annan sak som är värd att undersöka i det här utdraget är den lättsamma tonen. Denna är 
inte genomgående för hela samtalet utan framkommer först när samtalet kommer till punkten 
där utdraget börjar. Det finns två tänkbara anledningar till detta. Den första beror på att 
problemet som samtalet rörde har lösts. Det som var fel har blivit rättat och föräldern har 
erkänt att hon numera förstår hur hon ska göra i framtiden. Det finns en tydlig asymmetri när 
den ena parten i en interaktion sitter inne på mer information än den andra. Det råder en 
epistemisk obalans. Denna obalans leder sedan sekvensen tills det att obalansen är återställd 
och båda personerna i interaktionen har samma information (Heritage 2012, p. 32) När detta 
har lösts är sekvensen över och en ny börjar. Vad detta har för konsekvens i det här fallet är 
att samtalet går bort från den sakliga institutionella tonen till en mer personlig, lättsam ton. 
Ett tydligt tecken på detta är skratten som förekommer i den här delen av interaktionen. Skratt 
inom institutionella interaktioner är inte vanligt förekommande, speciellt när det kommer från 
handläggarens sida och att det i det här specifika fallet initieras av handläggaren gör det extra 
intressant. Ett exempel på detta är interaktioner mellan patient och läkare. Inom dessa är det 
vanligt att patienten av olika skäl skrattar när denna berättar om dess problem, men detta 
skratt besvaras inte av läkaren. Istället är läkaren orienterad mot att hitta en lösning på 
problemet och att skratta när någon berättar om ett problem skulle ge intrycket av att 
problemet inte behandlas tillräckligt seriöst (Hakaana 1999, p. 187-189; Glenn 2003, p. 
61-62). I vårt aktuella fall är dock problemet redan avklarat och löst, samt att det aldrig var ett 
allvarligt problem från början. Istället fyller skrattet funktionen att lätta upp stämningen och 
visa att det är okej för C att inte förstå och det är också här vi finner den andra anledningen 
till den lättsamma tonen, vilken är den moraliska laddningen som ligger i att CT tillskriver C 
egenskapen att inte förstå.  
 
Vad vi har sett i detta avsnitt är att uttryck för svårigheter att förstå också kan ha funktionen 
att vara urskuldande genom att de används som en ursäkt för varför man inte förstått 
Försäkringskassans regelverk gällande föräldrapenning. Vad detta har visat är att handlingen 
att uttrycka att något är svårt att förstå har den moraliska konsekvensen att den måste 
redogöras för. Vi har också sett att uttryck för svårigheter att förstå när de kommer från 
handläggaren har som funktion att visa att det är okej att ha fel. Detta har dock den moraliska 
konsekvensen att de tillskriver föräldern egenskapen att inte förstå, vilket den sedan måste 
försvara. Vad gäller hur uttrycken hanteras visar handläggarna i dessa fall samhörighet 
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gentemot vad föräldern sagt, snarare än att endast svara i linje med uttrycket. Detta tyder på 
att om funktionen för uttryck att inte förstå är att urskulda har den en större moralisk laddning 
än om funktionen endast är att motivera eller förklara. En slutsats som stärks genom hur 
handläggaren använder skratt för att lätta upp stämningen i exempel 6. Vi kan därför 
konstatera att uttryck för svårigheter att förstå när de sker efter samtalets inledning har en 
tydlig moralisk laddning eftersom de måste redogöras för genom att urskulda varför man inte 
förstått. Avslutningsvis har ursäkten också haft som konsekvens att den riktat skulden i att 
inte förstå mot föräldern själv istället för mot Försäkringskassans regelverk. Något som sedan 
styrkts genom handläggarnas svar.  
 

5.3 Uttryck där funktionen är klagande 
I denna del ska vi gå igenom uttryck för svårigheter att förstå vars funktion är klagande. Inom 
samtalsanalytisk forskning ses klagomål som uttryck av missnöje för vilket ansvaret kan 
tillskrivas allt från en person, till en organisation eller liknande (Heinemann & Traverso, 
2009). Genom att klaga förvandlas något som från början var ett personligt problem till ett 
problem som öppet delas mellan båda parter inom interaktionen. Denna handling kan vara 
moraliskt känslig eftersom den andra parten i interaktionen då blir medveten om den som 
uttrycker klagomålets problem och dennes känslor rörande detta problem. Att uttrycka ett 
klagomål och på så sätt avslöja sina inre känslor gör klagaren sårbar för hur andra reagerar. 
Ett klagomål handlar därför inte bara om personen som utför klagomålet utan också om hur 
mottagaren hanterar det. Mottagaren kan antingen välja att ignorera klagomålet eller 
instämma i det utan att uttrycka någon egen ståndpunkt då mottagaren kanske inte vill delta i 
en aktivitet som rör personliga, ofta intima aspekter av den som klagar. Mottagaren kan också 
välja att erkänna klagomålet genom att stämma in i klagan vilket har effekten att det gör 
också den till en klagare.  
 
I det första utdraget har föräldern ringt in eftersom hon arbetar oregelbundna tider och därför 
har svårt att förstå hur hon ska få korrekt ersättning. När utdraget börjar har föräldern precis 
börjat få grepp om hur det fungerar.  
 
Exempel 7 (ISSICS1470) 
1. F .Hhh Ah. de här blir  
2. ju::: >pussligt<  
3. [men de komme:r= >lösa sig<= >För de e ju fler som] 
4. H [A::h, de kommer det bli=lite pussligt för dig    ] 
5. F som klarare tänker ja.< 
6. H Jahh [dom kämpar på hhh]  
7. F      [Inte ja den enda.] J(hh)a↑ precis.   
8. H Alla- [alla me- med=alla som går på schema.  ] 
9. F       [nej men kan man ringa och höra med dom] 
10. H hamnar ju i såna här [situationer faktiskt] 
11. F                      [Ah, precis          ] 
12. H där=där de >å=i=å=i ibland< blir man inringd  
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13. och så glömmer man ta bort då. Nä det=de blir, 
14. F Ah 
15. H nä de=de=de e >bökigare för dom< [>naturligtvis<] 
16. F                                  [     ah       ] 
17. H [>än om man jobbar<] 
18. F [    Precis        ] 
19. H måndag till fredag åtta till fem 
20. F [.hh] 
21. H [De ] e liksom. 
22. F Men ni finns ju där om man e:h behöver fråga 
23. nåt eller (.)  
24. H Ja [vi finns här och de- pre-              ] 
25. F    [tänka nåt eller hur man ska fylla å så?] 
26. H [Precis.] 
27. F [Mm     ]  

 
Exemplet börjar med en lång inandning på rad 1 för att signalera att interaktionen börjar lida 
mot sitt slut och ett konstaterande: “Ah de här blir ju::: >pussligt”. Redan här ser vi ett 
exempel på att något är svårt att förstå, men det är inte helt självklart. Att något är pussligt 
behöver inte betyda att något är svårt att förstå. Det blir dock klarare i slutet av klippet. På rad 
22 och rad 25 ställer hon frågorna: “Men ni finns ju där om man e:h behöver fråga nåt eller (.) 
tänka nåt eller hur man ska fylla å så”. Det blir pussligt för föräldern att lägga in rätt tider, 
men detta beror på att reglerna hur man gör detta är svåra att förstå, vilket stärker tolkningen 
om att sekvensen faktiskt handlar om att något är svårt att förstå.  
 
Funktionen som uttrycket fyller kan i det här exemplet förstås som klagande. Enligt Edwards 
(2005) finns det ett visst antal kännetecken för vad som räknas som ett klagomål. Till att 
börja med bör det finnas en klagare, en mottagare och något att klaga om . I det här fallet är 
föräldern klagare, handläggaren mottagare och förälderns situation objektet att klaga om. 
Klagomål är också till sin natur negativa, vilket är fallet i exemplet samt också är anledningen 
till att uttrycket i exempel 6 inte är ett klagomål. Till sist så inkluderar ofta ett klagomål även 
en anledning till klagan. Detta kan till exempel vara en kränkning av något slag eller en 
överträdelse, vilket i det här fallet är att hon får det “pussligt”. Det som krävs inom SA för att 
en handling ska erkännas som ett klagomål är dock att mottagaren också hanterar det som ett 
sådant, vilket är fallet i det här exemplet. Genom handläggarens svar på rad 4; “A::h, de 
kommer det bli=lite pussligt för dig” så visar han samhörighet med vad föräldern sagt och 
därmed behandlar han det också som ett relevant klagomål. Vidare kan vi också se att 
föräldern försöker nedgradera klagomålet genom att på rad 3 lägga till: “men de komme:r= 
>lösa sig<= >För de e ju fler som klarare tänker ja”. Detta yttrande förmildrar klagomålet och 
visar på de moraliska aspekterna som finns i och med att man genomför ett klagomål, då man 
inte vill ses som en “gnällspik” (Edwards, 2005).  
 
Att klaga är dock inte den enda funktionen som uttrycket fyller utan förklaringen om att det 
är pussligt, men ändå kommer att lösa sig kommer som en sorts gardering till att det kanske 
inte kommer att kunna lösas.Vad detta har för konsekvenser är att förälderns klagomål om att 
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reglerna är svåra att förstå i det här fallet riktas mot systemet till skillnad från de tidigare 
exemplen där skulden istället riktats mot föräldern själv. Detta blir mer förståeligt om det 
sätts i kontext med vad föräldern säger på rad 22-25: “Men ni finns ju där om man e:h 
behöver fråga nåt eller (.) tänka nåt eller hur man ska fylla å så?” Om hon inte skulle förstå, 
så är det inte för att hon inte är smart nog utan för att reglerna är så pass svåra. Eftersom 
handläggaren, som vi redan tagit upp, visar samhörighet med förälderns uttryck om att det 
kommer bli pussligt erkänner han därmed vad föräldern sagt, vilket i sin tur har effekten att 
skulden också från hans synpunkt riktas mot regelverket.  
 
Ytterligare något som är intressant i detta samtal är att det är handläggaren som initierar 
institutionell hjälpsamhet i exempel 5, medan det i detta samtal sker efter att föräldern själv 
medgivit att det kommer att bli pussligt då handläggaren på rad 4 yttrar: “A::h, de kommer 
det bli=lite pussligt för dig”. Ett tydligt exempel på ett yttrande som visar samhörighet 
gentemot förälderns uttryck om att det är pussligt för henne. Denna tolkning stärks sedan av 
att handläggaren fortsätter med att beskriva hur detta händer många som inte arbetar 
regelbundna tider och att det naturligtvis blir “bökigare” då. Vad detta betyder är att 
handläggaren hävdar förståelse till förälderns berättelse, och att hon stödjer den (Stivers, 
2008, s. 32). Det här leder oss till frågan: vad har detta för några konsekvenser? Det verkar 
som att det inte riktigt finns något försvar från föräldern i detta utdrag vilket möjligtvis kan 
vara en konsekvens från att den institutionella hjälpsamheten inte först initieras av 
handläggaren, vilket i sin tur leder till att det inte finns något att försvara eftersom det inte 
finns någon moralisk laddning i vad handläggaren säger då han endast visat samhörighet med 
vad föräldern redan sagt.  
 
Skratt är återkommande också i detta exempel vilket kan urskönjas på rad 6 och 7, först från 
handläggaren och sedan från föräldern. Skrattet kommer efter att föräldern beskrivit hur 
pussligt det kommer att bli för henne samt lagt till att det kommer lösa sig eftersom: “ de e ju 
fler som klarare tänker ja”. Handläggarens svar är: “Jahh dom kämpar på hhh”, vartefter han 
sedan förklarar hur svårt det blir för folk som inte går på schema att lägga upp sin 
föräldrapenning korrekt. Detta har tydliga likheter med vad som sker i exempel 6 där skratten 
kommer in för att lätta upp stämningen eftersom det finns en moralisk laddning bara i 
handlingen att erkänna att något att något är svårt att förstå eller i det här fallet att det blir 
“pussligt”. Det är således inte nödvändigt att det är just handläggaren som tillskriver 
föräldern egenskapen att ha svårt att förstå utan det räcker med att föräldern själv initierar den 
handlingen för att den ska ha en moralisk laddning.  
 
I nästa samtal vi ska titta på har föräldern ringt in till Försäkringskassan eftersom hon inte vet 
hur föräldrapenning fungerar när man också är sjukskriven. Precis innan utdraget börjar har 
föräldern bett handläggaren att vänta medan hon hämtar ett glas vatten. Utdraget börjar när 
hon precis kommit tillbaka.  
 
Exempel 8 (ISSICS1444) 
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1. F °Så ska jag tänka=tänka° hur ja, vad som blir=blir 
2. bra för mig liksom. 
3. H [Jo men precis,  ] 
4. F [>men de=e så himla-<] >så himla< svårt å ve:ta 
5. hur man:: å va som gäller å eftersom, man e (.) 
6. H [Mm] 
7. F [a ] (1.2) inte (1.4) me: i alla system >här känns det som 
8.  ibland(hhh)?< 
9. H Nej men jaa förstår å=då måste man också se 
10.  var eh. Ah, hur man >ska lägga upp dä,< Så att d- 
11. F [Ja precis   ] 
12. H [Vi går igenom] de. E:hm och jag kan förklara 
13.  för dig just när de=kommer till föräldrapenning 
14.  hur det ligger till. 

 
Uttrycket vi är intresserade av kommer på rad 4. Det första vi kan notera är hur hennes 
yttranden på rad 4, 5 och 7 är fyllda med pauser och hack. Talet flyter inte riktigt. Detta kan 
vara ett tecken på att hon ska komma att uttrycka något känsligt. Första delen av rad fyra 
säger hon väldigt snabbt, vilket pilarna och likhetstecknena i yttrandet; >men de=e så 
himla-<] >så himla<, visar. Detta följs upp av något långsammare tal samt en mikropaus där 
handläggaren hinner emellan med ett “mm” på rad 6. På rad sju fortsätter föräldern med två 
längre pauser innan hon till slut får fram att anledningen till att det är svårt att veta reglerna 
kring hennes situation eftersom det känns som att hon inte är med i alla system. Något som 
ytterligare stärker slutledningen att det hon säger är känsligt är skrattet hon lägger till i slutet 
av meningen på rad sju, vilket som vi tagit upp tidigare kan vara ett sätt att modulera 
problematiska situationer. Funktionen uttrycket fyller i det här exemplet är ursäktande, men 
kanske framförallt klagande. Precis som förra exemplet finns en klagare, en mottagare och 
något att klaga om, i det här fallet föräldern som klagare, handläggaren som mottagare och 
förälderns situation som objektet att klaga om. “Kränkningen” är i det här fallet att hon inte är 
med i alla system vilket gör det svårt för henne att förstå hur hon ska göra. Handläggaren 
hanterar också uttrycket som ett klagomål genom att visa samhörighet då hon säger “Nej men 
jaa förstår å=då måste man också se var eh. Ah, hur man >ska lägga upp dä,”. Hon går sedan 
vidare med att erbjuda relevant hjälp anpassat till själva klagomålet genom; “[Vi går igenom] 
de. E:hm och jag kan förklara för dig just när de=kommer till föräldrap enning hur det ligger 
till.”, vilket vidare erkänner det som ett klagomål.  
 
Ytterligare något som är intressant med detta är att samtidigt som handläggaren visar 
samhörighet, så är hon också allvarlig. Hon lägger inte till något skratt eller liknande trots att 
föräldern i samband med klagomålet på rad 8 skrattat. Som vi tidigare konstaterat följs skratt 
i vardagssituationer oftast upp av skratt om inte yttrandet varit särskilt känsligt. Detta är ännu 
ett tecken på att förälderns klagomål behandlas som moraliskt laddat enligt båda parterna i 
interaktionen.  
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Vidare riktas skulden från klagomålet mot föräldern själv, till skillnad från det förra exemplet 
där skulden från klagomålet riktades mot systemet. Det är hon själv som “inte är med i alla 
system”, vilket gör det svårt för henne att förstå reglerna. Det framgår ingenstans att det beror 
på att reglerna i sig är komplexa. Handläggarens svar visar som vi redan tagit upp 
samhörighet med förälderns uttryck, vilket ytterligare understryker att det gäller en brist hos 
föräldern snarare än systemet. 
 
I nästa exempel som är från samma samtal ska vi titta på en liknande händelse. När klippet 
börjar har föräldern precis konstaterat att hon börjar få lite mer koll på hur tillfällig 
föräldrapenning fungerar, men handläggaren vill hjälpa till ytterligare.  
 
Exempel 9 (ISSICS1444) 
1. H E:h jag vet inte om du har varit inne 
2. och kännt dej bekväm? med >våran<=hemsida, 
3. [e:h]- 
4. F [Jo ] jag har ju försökt kolla lite här nu på 
5. morgonen, [men ] 
6. H           [>mm<]  
7. F >då var ju det eftersom< (.) 
8. [De=inte   ] 
9. H [De:=e rätt] rörigt å hitta allt.  
10. F [Ja::,] 
11. H [E:m  ]  
12. F och sen också det att jag inte ha:r det  
11. här typ. <A=men ja jobbar he:ltid,> 
12. H Mm 
13. F >Ja får va sjuk.<- >alltså du vet.< 
14. H [Ja] 
15. F [då] blir de. Dh. >då då< blir de så  
16. Då blir, då då blir det så krångligt=det 
17. känns som att jag har- jag är aldri är  
18. liksom hundra procent norma:l,=när det 
19. kommer till: att [ja ser skhhillnad på s(h)akerh .hh]  
20. H                  [Hhhhh                 .Hhha       ] 
21. F £och det är samma med sjukskrivning£ =eller 
22. va=det än e för mig att. >Ah=nämen då har  
23. ja ju det< hä::r och så e det här så.  
24. Ja fick ju- ja=vi va ju sjukskriven när jag fick 
25. min anställning (.) från första början också. >sen  
26. har ja ju jobbat< helt och sånt där också=men, 
27. det känns som att- och då blir det också=hur 
28. gör man då, då när man 
29. H Ja jo [men exakt] 
30. F       [Du ve:t  ] Ah, Det känns som att ja 
31. e så=här. Så=här ↑särfall hela tihhden hhhh 
32. H Nej nej [ne=nej d- de] eru inte.  
33. F         [De e ja     ] 
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Utdraget börjar med att handläggaren på rad 1-2 frågar om föräldern “varit inne och känt sig 
bekväm på deras hemsida”. Svaret föräldern ger är att hon försökt, vilket signalerar att det 
inte gått så bra. Innan hon hinner förklara varför så är fallet kommer återigen handläggaren in 
och beskriver hur “rörigt det är att hitta allt” på rad 9. Detta kan beskrivas som ett exempel av 
institutionell hjälpsamhet likt det i exempel 6. Genom att lägga till denna mening behandlar 
hon det föräldern sagt som problematiskt. Föräldern har försökt navigera hemsidan utan 
lycka, men det är inte så farligt eftersom “det är så rörigt” på hemsidan. Funktionen med detta 
uttryck blir därför att visa att det är okej att inte förstå. Problemet blir att hon då tillskriver 
föräldern egenskapen att inte förstå hur man navigerar hemsidan och vi ser återigen hur 
institutionell hjälpsamhet kan ha en moralisk laddning. Detta leder till att föräldern försvarar 
varför hon inte förstått genom att hävda att det blir extra krångligt för henne att förstå på 
grund av hennes speciella omständigheter på rad 16, vilket styrker slutledningen att hon 
behandlar det handläggaren sagt om hemsidan som problematiskt.  
 
Funktionen av att beskriva hennes situation som extra krånglig är tudelad. Först fungerar 
uttrycket som ett försvar gentemot vad handläggaren tidigare sagt, men det fungerar också 
som ett klagomål. Speciellt om man sätter det i kontext med vad som kommer sedan. 
Föräldern går vidare med att beskriva hur hennes situation är krånglig eftersom hon “inte är 
100 procent normal” och beskriver på rad 30-31; “Du ve:t Ah, Det känns som att ja e så=här. 
Så=här ↑särfall hela tihhden hhhh”, med ett skratt på slutet. Denna interaktion exemplifierar 
den moraliska laddning som finns i och med att uttrycka att något är svårt att förstå i form av 
ett klagomål. Man ser hela tiden hur förälder och handläggare behandlar klagomålet som 
känsligt i och med de skratt som återkommer i interaktionen. Enligt Jefferson (1979) finns det 
ett antal tillvägagångssätt gällande hur man bemöter när någon skrattar beroende på 
kontexten och hur den tolkas. Mottagaren kan antingen besvara skrattet med ett eget skratt, 
tystnad eller neka inbjudan till skratt, vilket vanligtvis sker genom att tala “seriöst” om ett 
ämne. Detta är också vad som verkar ske på rad 32. Intressant är att föräldern tidigare skrattat 
i utdraget på rad 19, vilket handläggaren besvarade med ett eget skratt. Något som inte 
händer på rad 32. Detta indikerar att det föräldern säger på rad 31 är mer allvarligt än det hon 
säger på rad 20 trots att meningarna har väldigt liknande innebörd, vilket leder till att 
meningen på rad 32 inte bemöts av ett skratt utan istället av ett bestämt nekande. Detta visar 
också på att handläggaren tar förälderns klagomål seriöst. Vad gäller vilken funktion 
förälderns skratt fyller visar skratt i samband med klagomål att ämnet inte är så allvarligt som 
det kanske kan framstå (Edwards, 2005). Föräldern försöker således nedgradera sitt klagomål 
till att bli mindre känsligt. Något som handläggaren genom hennes handling att bestämt neka 
på rad 32 inte verkar hålla med om.  
 
Något som är extra intressant med detta exempel är att handläggaren är den som riktar 
skulden mot en regelverket genom vad hon säger på rad 9: “[De:=e rätt] rörigt å hitta allt.”. 
Detta kommer som svar till att föräldern på rad 4 sagt: “[Jo] jag har ju försökt kolla lite här 
nu på morgonen”. Vad detta betyder är att handläggaren behandlar förälderns uttryck som ett 
klagomål gentemot regelverket och sedan erkänner klagomålet som riktigt genom att visa 
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samhörighet med det. Vad föräldern säger sedan ger dock en annan syn på situationen. 
Mellan raderna 12-19 framgår det istället att klagomålet från föräldern riktades mot henne 
själv i och med att hon hävdar att det är hon själv som inte är “100 % normal” och det är hon 
själv som varit sjukskriven, vilket är anledningen till att det är krångligt för henne att förstå 
reglerna. Återigen har alltså klagomålet från förälderns perspektiv konsekvensen att det 
skuldbelägger föräldern själv istället för regelverket. Intressant är att handläggaren visar 
samhörighet också med detta och inte fortsätter att påpeka att det är regelverket som är svårt, 
vilket gör att hon, precis som i de andra exemplen erkänner att bristen finns hos föräldern 
snarare än regelverket.  
 
I denna del har vi gått igenom hur uttryck för svårigheter att förstå används för att klaga. I 
exemplen kan vi se en klagare i form av föräldern, en mottagare i form av handläggaren och 
ett objekt att klaga om som har att göra med att Försäkringskassans regler är svåra att förstå. 
Att det är klagomål det rör sig om bevisas genom hur handläggaren hanterar uttrycken, vilket 
den gör genom att visa samhörighet på ett sätt som kvalificerar dem som legitima klagomål.  
 
Att uttrycka att något är svårt att förstå är, som vi har sett genomgående i denna analys, 
problematiskt. Funktionen klagomålen fyller i dessa exempel verkar därmed vara att motivera 
varför föräldrarna inte förstått reglerna gällande föräldrapenning. Att endast uttrycka att något 
är svårt att förstå räcker inte så länge uttrycket inte förekommer i början av samtalet. Istället 
ursäktar föräldrarna att de inte har kunskapen som krävs, vilket vi gick igenom i avsnitt 5.2, 
eller så genomför de ett klagomål rörande varför de inte förstått reglerna. Att klaga har dock 
ytterligare moraliska konsekvenser eftersom det innebär att man som klagare delar med sig 
av sina känslor rörande ett problem man har. Detta illustreras i exemplen genom att både 
förälder och handläggare hanterar klagomålen som problematiska, vilket kan ses bland annat 
genom de skratt som kommer från både förälder och handläggare samt genom handläggarens 
institutionella hjälpsamhet i exempel 9 som i sin tur kräver ett försvar av föräldern.  
 
Vi har vi också sett hur klagomålen från förälderns perspektiv riktar skulden mot både sig 
själva och regelverket till skillnad från när funktionen av uttrycket endast var urskuldande. I 
de fallen riktades skulden enbart mot brister hos föräldern snarare än systemet, vilket inte 
riktigt varit fallet här då skulden i ett av exemplen riktades mot regelverket. Detta skedde 
dock i endast ett av alla exempel, vilket tyder på att föräldrar verkar vara mer benägna att 
peka ut brister hos sig själva som anledning till varför de inte förstår snarare än att peka ut 
regelverket som särskilt komplicerat. Detta trots att de, som vi konstaterat, inte har något 
vidare epistemiskt ansvar att kunna reglerna. Vad gäller hur handläggarna hanterar 
skuldbeläggandet från klagomålen och ursäkterna verkar det i samtliga fall som att deras svar 
antingen visar samhörighet eller är i linje med vad föräldern sagt. Vad detta har för effekt är 
att de erkänner och konfirmerar vad föräldern redan sagt. Om föräldern riktar klagomålet mot 
sig själv eftersom den till exempel varit sjukskriven så stämmer handläggarens svar in på 
detta vilket återspeglar att bristen ligger hos föräldern. Om klagomålet istället riktas mot 
systemet stämmer handläggarens svar in på detta, vilket i så fall riktar skulden mot 
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regelverket. Genom att vara tillmötesgående och visa samhörighet med vad föräldrarna säger 
riskerar därmed handläggarna att rikta skulden i att inte förstå mot föräldrarna istället för mot 
systemet.  
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6. Avslutande diskussion 
Uppsatsens syfte var att bidra till en ökad förståelse om uttryck för svårigheter att förstå i 
samtal med Försäkringskassans kundtjänst, genom att samtalsanalytiskt undersöka hur de 
manifesteras i interaktionen mellan förälder och handläggare. Utifrån detta syfte skapades 
sedan tre frågeställningar:  
 

- Vilken funktion fyller föräldrars uttryck för svårigheter att förstå Försäkringskassans 
regelverk i samtal med Försäkringskassans kundtjänst?  

 
- Hur hanteras dessa uttryck av handläggarna?  

 
- Vilka moraliska aspekter synliggörs och hanteras i samband med uttrycken? 

 
Detta avsnitt kommer att gå igenom de slutsatser som kan dras utifrån uppsatsens analysdel 
samt diskutera dessa i relation till den teoretiska bakgrunden och tidigare forskningen.  
 

6.1 Slutsatser 
Den första frågeställningen berörde vilken funktion uttryck för svårigheter att förstå fyller i 
samtalen mellan förälder och handläggare. I analysen identifierades tre huvudsakliga 
funktioner: uttryck som förklarande och motiverande, uttryck som urskuldande och uttryck 
som klagande. Uttrycken som endast var av förklarande samt motiverande karaktär skedde i 
början av samtalen och fungerade till att förklara samt motivera varför föräldern ringt till 
Försäkringskassans kundtjänst för att be om hjälp. Att man som förälder behöver motivera 
varför man har ringt in genom att beskriva hur man inte förstått reglerna, visar på en viss 
moralisk sida i själva handlingen att ringa till kundtjänsten för vägledning. Vidare bemöttes 
de förklarande samt motiverande uttrycken från föräldrarna endast med svar som var i linje 
med uttrycken från handläggaren, vilket visar på minimal empati. Vad detta betyder är att 
handläggaren inte hanterar uttryck rörande svårigheter att förstå där funktionen endast är 
förklarande samt motiverande som moraliskt problematiska. Istället är handläggarna vid 
denna tidpunkt i samtalen lösningsorienterade och fokuserar därför på att komma fram till 
vad problemet är genom att låta föräldern med egna ord beskriva det innan de börjar hjälpa 
till med att komma fram till en lösning. Service prioriteras således i dessa exempel snarare än 
att visa empati. Föräldrarna själva behandlade inte handläggarens svar som problematiskt 
vilket visar att också de är lösningsorienterade i denna situation samt ytterligare tydliggör att 
uttryck för svårigheter att förstå med förklarande och motiverande karaktär inte uppfattas som 
särskilt känsliga.  
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Uttryck av svårigheter att förstå vars funktion var urskuldande var också vanligt 
förekommande. Dessa innebar ett försvar för varför föräldern inte hade förstått. Att endast 
säga att man inte förstår verkar alltså inte räcka, utan behöver också en anledning eller ursäkt 
till varför. Denna kan till exempel vara att man aldrig gjort detta förut eller att ens situation är 
extra komplicerad. Detta visar en tydlig moralisk aspekt av att inte förstå just på grund av den 
urskuldande funktionen uttrycken har i dessa exempel, vilket blir ytterligare intressant när 
man tänker att föräldrarna inte bör ha något epistemiskt ansvar att kunna Försäkringskassans 
regelverk. Dessa uttryck bemöttes av handläggarna med svar som visade samhörighet med 
vad föräldern tidigare sagt, förutom i exempel 5 där handläggarens svar endast var i linje med 
förälderns uttryck. Detta hade då konsekvensen av att “servicebördan” lades på föräldern 
själv, vilket slutade med att föräldern var tvungen att ta initiativet i konversationen. Ett annat 
intressant fenomen som dök upp i exempel 6 var den institutionella hjälpsamheten. När 
handläggarna själva beskriver regler som svåra att förstå tillskriver de föräldern egenskapen 
att inte förstå, vilket har den moraliska konsekvensen att föräldern sedan måste försvara sig, 
till exempel genom att hävda att det här är nytt för dem och att de aldrig haft med 
föräldrapenning att göra förut. De urskuldande uttrycken hade också konsekvensen att de 
riktade skulden till varför föräldrarna inte hade förstått mot dem själva istället för mot 
regelverket. I och med att handläggarna visade samhörighet med detta bekräftade de också 
den synen.  
 
Den sista funktionen som analysen gick igenom var när uttryck om svårigheter att förstå 
användes som klagomål. Klagaren var i dessa fall föräldern och mottagaren var handläggaren 
medan objektet det klagades om var att det var svårt att förstå Försäkringskassans regelverk. 
Handläggarna hanterade klagomålen genom att visa samhörighet, vilket legitimerade 
uttrycken som klagomål. Även om klagomålet handlade om reglerna riktades det endast mot 
Försäkringskassans regelverk i ett av fallen. I de två andra exemplen riktades de precis som i 
avsnitt 5.2 mot föräldern. Återigen visade handläggarna samhörighet med vad föräldern sagt, 
vilket hade effekten att de bekräftade vart skulden riktades. Om en brist pekades ut mot 
föräldern erkände handläggaren den versionen och om en brist pekades ut i regelverket 
erkände handläggaren den versionen. Skratt var också ett fenomen som dök upp i samband 
med uttryck vars funktion var klagande. Funktionen skratt verkade fylla i dessa situationer 
var att från handläggarens sida försöka förmildra den moraliska aspekten av att inte förstå 
medan när de kom från föräldern handlade om att signalera att man skulle komma att säga 
något känsligt eller att visa att man inte tar det känsliga yttrandet så allvarligt som den annars 
skulle framstå. Skratt var i interaktionerna därför starkt ihopkopplat med den moraliska 
laddningen som uppstår i och med att uttrycka att något är svårt att förstå.  
 

6.2 Diskussion 
Till att börja med kan man se funktionen hos uttryck för svårigheter att förstå som strategier 
för att genomföra andra interaktionella handlingar. Att uttrycka att man har svårt att förstå i 
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den institutionella kontext som är samtal med Försäkringskassans kundtjänst skulle därför 
kunna ses som strategier för att motivera samtalet, urskulda varför man inte förstått eller för 
att kunna legitimt genomföra ett klagomål. Detta kan jämföras med de strategier Beach & 
Metzger (1977), Pomerantz (1980) och Goodwin (1987) tar upp vad gäller handlingen att 
uttrycka “jag vet inte”. Detta tyder på aatt uttrycka att något är svårt att förstå, precis som den 
snarlika handlingen att uttrycka man inte vet, kan ses som en resurs för att organisera och på 
ett sätt driva interaktionen i dessa samtal.  
 
Vidare har handlingen att hävda otillräcklig kunskap undersökts i tidigare studier utifrån att 
man får en fråga som man inte kan besvara (Beach & Metzger, 1977; Clayman, 1992; Drew 
1992; Hutchby, 2002; Kevallik, 2011). Vad dessa studier främst kommit fram till är att när du 
får en fråga blir du ansvarig att förse den som frågar med ett svar. Att inte svara har därför 
negativa moraliska konsekvenser. Detta är dock inte exakt samma sak som uppsatsen 
undersökt, allra främst eftersom handlingen i exemplen vi gått igenom inte förutsätter att en 
fråga ställs. Enligt Pomerantz (1980) har man epistemiskt ansvar då man förväntas sitta inne 
på typ 1 eller typ 2 kunskap, där typ 1 kunskap är den kunskap som innefattar personlig 
information och typ 2 kunskap den kunskap som du förväntas ha eftersom något berättat 
något för dig. I samtalen med Försäkringskassan bör det inte finnas någon förväntan att 
föräldrarna som ringer dit ska inneha någon kunskap gällande hur reglerna fungerar eftersom 
själva poängen med att ringa dit är att be om hjälp. Trots det har vi i exemplen sett att 
deltagarna, både handläggare och förälder, behandlar handlingen att säga att något är svårt att 
förstå som moraliskt laddad. Detta illustreras genom hur föräldrarna antingen måste försvara 
eller urskulda varför de inte förstått eller hur handläggarna genom deras institutionella 
hjälpsamhet tillskriver föräldrarna egenskapen av att inte förstå, vilket återigen behöver 
försvaras. Vad denna uppsats därmed visar är att det verkar finnas moraliska konsekvenser 
med att inte inneha kunskap även om man inte förväntas inneha den. Epistemiskt ansvar 
verkar därför sträcka sig bortom personlig information, men också bortom typ 1 och typ 2 
kunskap (Se Pomerantz, 1980; Stivers et al, 2011, s. 18).  
 
En av de mest intressanta upptäckterna i analysen är att handläggarens hantering av uttryck 
rörande svårigheter att förstå skiftar beroende på vilken funktion uttrycken har. Tidigare 
studier av Ekström, Lindström och Karlsson (2013) samt Ruusuvuori (2005) har antytt att 
byråkraters lösningsorientering ofta prioriteras framför att visa empati. Detta till skillnad från 
vardagliga samtal då svaret ofta fokuserar på problemet i sig snarare än att vara 
lösningsorienterat (Jefferson & Lee, 1981). Vad uppsatsens analysdel dock antyder är att hur 
uttryck rörande svårigheter att förstå hanteras beror på vilken funktion det har. Har uttrycket 
funktionen att förklara och motivera varför man ringt in bemöts det av svar som endast är i 
linje med uttrycket och där fokus ligger på lösa problemet, medan om funktionen är 
urskuldande och klagande bemöts den av svar som visar samhörighet med uttrycket och 
därmed mer empati. Detta har också att göra med huruvida det fortfarande finns ett problem 
kvar att lösa eller inte. De fall där funktionen är förklarande samt motiverande återfinns i 
början av samtalen där problemet först introduceras, medan de fall där funktionen är 
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urskuldande eller klagande oftast sker när problemet redan blivit löst och då handläggaren 
inte längre behöver vara lika lösningsorienterad och istället agerar “mindre byråkratiskt”. 
Detta förtydligas i exemplen genom att tonen i samtalen ändras till att bli mer lättsam och 
personlig efter att problemet löst (Se exempel 6, 7). Detta behöver dock inte alltid vara fallet. 
I vissa av exemplen där problemet inte är löst visar handläggaren ändå empati (Se exempel 8, 
9), vilket tyder på att vilken funktion uttrycket fyller snarare är vad som bestämmer hur det 
hanteras än när i samtalet uttrycket sker, även om allt är ihopkopplat.  
 
Det är dock mer komplicerat än så. Det går inte att bara konstatera att uttryck om svårigheter 
att förstå vars funktion är att klaga alltid kommer att bemötas av svar som visar samhörighet 
med klagomålet. Enligt Ekström och Lundström (2014) är det ovanligt för byråkrater att visa 
samhörighet med ett klagomål. Något som alltså inte har varit fallet i uppsatsens exempel. 
Anledningen till detta kan vara att klagomålen i de flesta fall i uppsatsen riktas mot 
föräldrarna själva och inte mot något som handläggaren representerar. Det blir därför 
nödvändigt för handläggaren att bemöta klagomålet genom ett svar som visar samhörighet 
med vad föräldern sagt snarare än bara är i linje med det. Om klagomålet istället riktats direkt 
mot systemet eller mot handläggaren själv som är fallet i Ekström och Lundströms studie 
skulle det antagligen bemötas på ett annorlunda sätt.  
 
Vad gäller samhälleliga bidrag visar uppsatsen till att börja med att Försäkringskassans 
regelverk verkligen är komplext. Detta eftersom föräldrarna i exemplen direkt hänvisar till att 
anledningen till att de ringt in är eftersom att de inte förstått hur de ska tillämpa regelverket 
för att få ekonomisk ersättning. Vad denna uppsats har gjort är därmed att belysa att det 
komplexa regelverket fortfarande är ett problem för Försäkringskassan och att kundtjänsten 
fortfarande fyller en viktig funktion, med tanke på hur det görs tydligt inom dessa 
interaktioner.  
 
Det kanske viktigaste samhälleliga bidraget handlar dock om de moraliska aspekter som finns 
i att uttrycka något som svårt att förstå. Som vi tidigare har diskuterat verkar handlingen att 
uttrycka att något är svårt ha negativa moraliska konsekvenser. Något som illustreras av hur 
både föräldrar och handläggare hanterar detta, till exempel genom hur föräldrarna försvarar 
varför reglerna är svåra att förstå och handläggarna visar samhörighet genom att uttrycka att 
det är okej att inte förstå. Detta ökar inte bara förståelsen för detta fenomen inom SA utan är 
också viktigt för att förstå hur dessa interaktioner går till. Att det finns, som uppsatsen visar, 
moraliska konsekvenser av att uttrycka att något är svårt är viktigt för handläggare att veta 
om eftersom de då kan vara bättre förberedda på hur de ska hantera dessa situationer. 
Relevansen av detta understryks genom exempel 5 där handläggaren bemöter förälderns 
uttryck för att den inte förstått med ett svar som endast är i linje med uttrycket, vilket leder 
till att servicebördan och därmed ansvaret att föra samtalet vidare hamnar på föräldern själv. 
Att som handläggare veta hur man bör svara på dessa uttryck utifrån vilken funktion de fyller 
i samtalet är därför viktigt för att undvika dessa konsekvenser och göra kundtjänsten så bra 
som möjligt. Att bidra med ökad förståelse kring detta problem, hur det hanteras och vilka 
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moraliska aspekter och konsekvenser som är inblandade anses därför vara uppsatsens kanske 
viktigaste bidrag.  
 
Vad uppsatsen visat är att föräldrar förväntas att förstå Försäkringskassans regelverk. Detta 
på grund av hur uttryck för svårigheter att förstå det hanteras, både av föräldrarna själva och 
handläggarna. De kanske inte förväntas kunna reglerna i början av samtalen, men de 
förväntas ändå till slut att förstå ett regelverk vilket de ringt till en kundtjänst för att få hjälp 
med. Frågan är, vad säger detta om relationen mellan föräldrar och socialförsäkringen och om 
vi abstraherar till ytterligare en nivå, vad säger det om relationen mellan medborgare och 
välfärdsstat? Till att börja med går det att argumentera för att dessa förväntningar sätter ett för 
stort ansvar på medborgaren då den anses behöva kunna navigera ett regelverk som är erkänt 
komplicerat bara för att kunna få sin rättmätiga ersättning. Förutom eventuella ekonomiska 
konsekvenser har dessa förväntningar som uppsatsen visat också moraliska konsekvenser. 
Som vi redan konstaterat är själva handlingen att uttrycka att någonting är svårt att förstå 
moraliskt laddad. Så länge uttrycket inte kommer i början av samtalet behöver det försvaras 
eller motiveras. Detta kan göras antingen genom att man ursäktar varför man inte kunnat 
regelverket eller riktar ett klagomål mot varför man inte förstått reglerna. Båda dessa 
handlingar innebär ytterligare moraliska konsekvenser vilket illustreras genom hur föräldrar 
och handläggare använder skratt bland annat för att lätta upp stämningen. Ännu ett exempel 
på de moraliska aspekterna som uppstår i och med att uttrycka att något är svårt att förstå är 
hur både ursäkter och klagomål riktar skuld mot något i och med att de anger en anledning till 
att man inte förstått. I uppsatsen verkade det som att föräldrarna var mer benägna att rikta 
skulden mot brister hos sig själva snarare än mot regelverket i sig. Att handläggarna sedan 
svarade genom att visa samhörighet med dessa ursäkter eller klagomål hade konsekvensen att 
de bekräftade föräldrarnas bild av att bristen låg hos dem själva istället för hos 
Försäkringskassans regelverk. Att ringa in för att be om vägledning och därmed erkänna att 
man inte förstår Försäkringskassans regelverk kan därför vara något som är jobbigt för 
föräldrarna. Allt detta kan i värsta fall leda till mindre förtroende för socialförsäkringen och 
därmed undergräva relationen mellan medborgare och välfärdsstat.  
 
Denna studie kan dock inte på grund av dess omfattning samt metodologiska ansats 
generaliseras vidare utanför denna institutionella miljö och därmed dra sådana slutsatser, men 
det skulle vara intressant att se om vidare forskning skulle kunna undersöka andra situationer 
och se om liknande mönster finns där. Förutom begränsningarna gällande generalisering finns 
det också andra begränsningar med att använda SA som metod varav den största är att man 
endast kan säga något så länge deltagarna själva tydliggör det genom hur de agerar i 
interaktionen. Det är möjligt att en intervjustudie skulle tydligare kunnat undersöka relationen 
mellan medborgare och välfärdsstat genom att direkt fråga om detta, men vad en 
intervjustudie skulle gå miste om är just att undersöka hur dessa interaktioner verkligen går 
till och hur förälder och handläggare i denna institutionella miljö orienterar sig mot uttryck 
gällande svårigheter att förstå.  Vad uppsatsen gagnar genom att använda SA som metod är 
därför ett mer tillförlitligt resultat då risken med datamanipulation minskar eftersom man 
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endast kan använda hur deltagarna inom interaktionen handlar och inte hur de tänker i sitt 
resultat. Naturligt förekommande interaktioner kan dock också analyseras med hjälp av 
diskursanalys, men diskursanalysens betoning på större diskursiva mönster skulle också 
förbise de intrikata sätten på vilka förälder och handläggare orienterar sig till de relevanta 
uttrycken i interaktionerna. Med hjälp av SA som metod kan man dock undersöka just detta 
eftersom metodens övergripande syfte är att generera detaljerad kunskap om de pågående 
konstruktionerna och reproduktionerna av sociala strukturer, utan att försumma de 
orienteringar som aktörerna själva gör relevanta. Genom att undersöka hur föräldrar och 
handläggare hanterar, bemöter, behandlar och orienterar sig gentemot uttryck för svårigheter 
att förstå i dessa naturligt förekommande situationer har uppsatsen kunnat se de 
bakomliggande moraliska aspekter som existerar i och med att man genomför en ursäkt eller 
ett klagomål i samband med att uttrycka att något är svårt att förstå. Något som inte varit lika 
tydligt med en annan metod. Att dra de slutsatser uppsatsen gjort utifrån denna studie hade 
därför varit svårt utan att använda SA som metod.  
 
En annan fråga som framtida studier utifrån denna diskussion skulle kunna ställa är: hur 
kommer det sig att föräldrarna har dessa förväntningar att förstå regelverket på sig trots att de 
kanske inte borde? Återigen, detta kan endast spekuleras kring, men det är en viktig fråga att 
diskutera. Vad uppsatsen antyder är att det finns inneboende negativa moraliska 
konsekvenser i att uttrycka att något är svårt att förstå, åtminstone om funktionen är att 
urskulda sig eller klaga. Att man har detta epistemiska ansvar, i det här fallet att förstå ett 
regelverk utan att man egentligen inte borde, är något som tidigare samtalsanalytiska studier 
inte undersökt. Eftersom uppsatsens resultat som sagt inte kan generaliseras utanför den här 
institutionella kontexten kan det därför vara nyttigt att framtida studier ytterligare utreder 
epistemiskt ansvar och hur det fungerar gällande handlingen att uttrycka att något är svårt. 
Förutom det teoretiska bidraget finns det också här ett samhällsrelevant bidrag. Det är inte 
bara föräldrar som behöver tyda reglerna för föräldrapenning utan detta kan generaliseras till 
andra statliga institutioner och regler. Att förstå hur man som medborgare bör agera enligt 
statens regler kommer antagligen alltid att innebära ett problem för relationen mellan 
medborgare och välfärdsstat och kundtjänster kommer antagligen att fortsätta att spela en 
viktig roll i att försöka mitigera detta problem, även om andelen automatiserade beslut ökar. 
Framtida studier rörande hur handläggare i liknande situationer agerar är därför viktiga för att 
förstå hur de situationerna bäst bör hanteras för att i slutändan åstadkomma en välfungerande 
relation mellan medborgare och välfärdsstat.  
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8. Appendix 

8.1 Transkriberingsnyckel 
 
[ord 
[ord Början på överlappande tal  
 
ord] 
ord] Slut på överlappande tal  

ord= 
 =ord Frånvaro av skönjbar paus mellan ord ( latching )  

(0.5) Tystnad, i tiondels sekunder  

(.) Tystnad, kortare än 0.2 sekunder  

↑ord Höjt tonläge  

↓ord Sänkt tonläge  

ord Betoning  

o:rd  
o::::rd Utdraget ljud  

>ord< Snabbare än omkringliggande tal  

<ord> Långsammare än omkringliggande tal  

°ord° Tystare än omkringliggande tal  

ORD Högre än omkringliggande tal  

°°ord°° Viskning  

ord. Fallande intonation i slutet av en intonationsenhet  
(‘avslutande’ intonation)  

ord?  Starkt stigande intonation i slutet av en intonationsenhet  
(‘frågande’ intonation)  

ord, Svagt stigande intonation i slutet av en intonationsenhet  
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(‘fortsättande’ intonation)  

ord¿ Mellanstarkt stigande intonation i slutet av en  
intonationsenhet  

o- Avklippt ord  

£ord£ ‘Leende’ röst  

~ord~ Skakig röst  

#ord# Knarrig röst  

.shih Snörvling  

.hh Inandning  

hh Utandning  

o(h)rd Insprängt andningsljud (skrattpartikel/gråtpartikel)  

((ord)) Transkriptörens kommentarer, t.ex. om kontextuella aspekter  

(ord) Osäkert uppfattade ord  

Källor: Hepburn, 2004; Hepburn och Bolden, 2014; Jefferson, 2004.  
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