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In this dissertation I investigate the communication of immigrants employed at a Swedish 
hospital. The overall aim is to find factors that have a positive effect on their integration into 
the workplace. The data comprise observations, field notes and approximately 80 hours of 
audio recordings with five second language speakers made during their everyday activities at 
work. Since I recorded entire workdays the data include both professional and social interac-
tion, such as meetings, interaction with patients and small talk between colleagues. In prepa-
ration for the case studies I conducted a larger number of interviews at the hospital and so 
gained valuable knowledge about the hospital routines and how second language speakers 
experience their communicative situation. 

The five participants in the case studies are one male cleaner from Tanzania, two female 
nurses, one from Iran and one from Lebanon, and two female physicians, one from Hungary 
and one from Lithuania. The number of years spent in Sweden varies from 4 to 18. 

In the analyses I focus on communication strategies, humor and medical case rounds. The 
results show that lack of language skills is not a hindrance since the participants make use of 
different strategies to solve language problems. I also show that, despite the difficulties and 
risks involved in using of humor, the participants do so as a way of showing collegiality. The 
analysis of case rounds show that the participants are treated as equal interlocutors and con-
tribute as much to the conversation as the first language speakers do. The results indicate, 
with a few exceptions, successful integration of the participants. 

Finally, I argue that a multicultural and multilingual staff is a positive feature since their 
skills in other languages can be used in ways that both save time and are of economic benefit 
to the employer. I also argue that Swedish teaching should focus more on interactional skills, 
for example so that the second language speakers are better prepared to face the communica-
tive challenges they encounter in a workplace. 
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1 Inledning 

Sverige räknas i dag som ett mångkulturellt och mångspråkigt land. Många 
av de invandrare och flyktingar som kommer till Sverige har såväl yrkesut-
bildning som rikligt med arbetslivserfarenhet från sina forna hemländer. Att 
finna en anställning i Sverige är dock inte lätt för personer med utländsk 
härkomst. Stora grupper av invandrare diskrimineras i det svenska samhället, 
bland annat på arbetsmarknaden. Många har svårt att finna en anställning 
och speciellt svårt är det att finna en anställning som motsvarar den kompe-
tens de besitter (jfr Långtidsutredningen 2003/04). Mot bakgrund av de svå-
righeter personer med utländsk härkomst har att komma in på den svenska 
arbetsmarknaden startade forskningsprojektet Den kommunikativa situatio-
nen för invandrare på svenska arbetsplatser vid avdelningen FUMS (Forsk-
ning och utbildning i modern svenska) vid Uppsala universitet. Projektet 
fokuserar på individer som invandrat till Sverige i vuxen ålder och faktiskt 
har lyckats ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Ett grundläggande 
syfte med projektet är att finna faktorer som har en positiv inverkan på dessa 
individers integration i arbetsmiljön. Projektet presenteras närmare i avsnitt 
1.2, men inledningsvis kommer jag att kort beskriva invandringen till Sveri-
ge ur ett historiskt perspektiv. Fokus ligger på vilka större grupper som 
kommit till Sverige och varför de kommit samt hur invandringen förändrats 
över tid. Detta utmynnar i en beskrivning av invandrares situation i dagens 
Sverige. 

1.1 Invandringen till Sverige – en överblick 
Att redogöra för migrationen till Sverige i ett längre tidsperspektiv är ingen 
lätt uppgift då man måste ta i beaktande att Sveriges gränser under många 
århundraden ständigt ändrats. Landet har varit i union med både Danmark 
och Norge och Finland var en del av Sverige ända fram till 1809. Det är 
egentligen först från 1905, då unionen med Norge upplöstes, och framåt som 
dagens gränser uppstått. Migrationen har dock alltid varit omfattande, oav-
sett var Sveriges gränser gått. 

Mycket förenklat kan man säga att Sveriges historia präglats av en arbets-
kraftsinvandring ända fram till perioden för andra världskriget. Från 1100-
talet och framåt invandrade till exempel munkar från olika europeiska län-
der, tyskar, belgare, holländare, fransmän och italienare. Migrationen mellan 
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de nordiska länderna har alltid varit omfattande, men det är inte riktigt rätt 
att benämna till exempel finländare som ”invandrare” då Finland tillhörde 
Sverige under en så lång period. 

Vid 1800-talets mitt var det mest utvandring från Sverige som skedde och 
den fortsätter ända fram till andra världskriget. Framför allt utvandrade män-
niskor till USA och många blev kvar. Man räknar med att cirka 1,3 miljoner 
människor lämnade Sverige mellan 1850 och 1930. 

Perioden kring andra världskriget präglas av en stor flyktinginvandring. 
Människor från de baltiska staterna, de nordiska grannländerna och från 
Tyskland kom till Sverige för att söka skydd från kriget. Då andra världskri-
get tog slut rådde stor brist på arbetskraft vilket ledde till att människor flyt-
tade till Sverige från bland annat Finland, Norge, Danmark och Polen. Från 
de baltiska staterna fortsatte flyktingar att komma till Sverige. Under 1950-
talet rekryterades arbetskraft framför allt i södra Europa med hjälp av flera 
kampanjer för att locka människor till Sverige. Det var då främst den svens-
ka exportindustrin som behövde arbetskraft. Den ungerska revolutionen, 
1956, ledde till att flera tusen ungerska flyktingar kom till Sverige. Under 
1960-talet var det också stor arbetskraftsinvandring från bland annat Jugo-
slavien, Turkiet och de nordiska länderna. Förutom detta gjorde krig och 
oroligheter i bland annat Grekland, Vietnam och Ungern att många politiska 
flyktingar kom till Sverige. Totalt sett kom dock de allra flesta människor 
från våra nordiska grannländer, speciellt från Finland (SOU 2004:73, s. 30). 

I början av 1970-talet minskade arbetskraftsinvandringen, bland annat på 
grund av den lågkonjunktur som rådde i Sverige. En annan orsak var att Sve-
rige i slutet av 60-talet införde en striktare invandringspolitik, så kallad re-
glerad invandring. Det innebar att endast personer med ett arbetserbjudande 
fick flytta till Sverige. Dessutom krävdes att dåvarande Invandrarverket till-
sammans med arbetsmarknadens parter utförde en arbetsmarknadsprövning 
där Sveriges behov av den utländska arbetskraften prövades. Om det fanns 
arbetslösa i Sverige som kunde utföra arbetet beviljades inget uppehållstill-
stånd. Vissa grupper fick dock komma till Sverige utan prövning: nordbor, 
flyktingar och personer som hade familjemedlemmar i landet. Detta gjorde 
att Sverige i stort sett gick från en arbetskraftsinvandring till en flykting- och 
anhöriginvandring. Stora flyktinggrupper under 70-talet var chilenare, assy-
rier, syrianer och kurder (SOU 2004:73, s. 31). Fram till och med 1975 kom 
ändå nästan 90 % av alla invandrare från europeiska länder, men under 80-
talet förändrades den bilden så att mer än hälften av alla invandrare anlände 
från länder utanför Europa. Många var flyktingar från Iran och Irak samt från 
krigsdrabbade länder i östra Afrika (SOU 2004:73, s. 31). 

Från 1990-talet och framåt har invandringen till Sverige framför allt be-
stått av flyktingar och anhöriga till människor som redan befunnit sig i lan-
det. På grund av kriget i det forna Jugoslavien kom särskilt många flyktingar 
därifrån. De många flyktingarna från Balkan gjorde dock att andelen från 
europeiska länder åter blev över 50 % (SOU 2004:73, s. 31). De senaste 
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åren, från början av 2000-talet och framåt, har stora grupper av invandrare 
kommit från Asien, från länder som Irak, Thailand, Iran, Afghanistan och 
Kina. Många kommer också från europeiska länder utanför norra och västra 
Europa, såsom Turkiet, Bosnien-Hercegovina, Ryssland och före detta Jugo-
slavien (Migration 2004, SCB). 

Sverige har alltså, som tidigare nämnts, gått från en arbetskraftsinvand-
ring till en flykting- och anhöriginvandring. Samtidigt har den svenska ar-
betsmarknaden förändrats. I dag är efterfrågan på industriarbetare inte alls så 
stor som den var under efterkrigstiden. Samhället i stort har genomgått stora 
rationaliseringar och nedskärningar, vilket betyder ett minskat antal arbets-
tillfällen. Många industrier förlägger också sin verksamhet i länder där kost-
naderna för arbetskraft och annat är lägre än i Sverige och på så sätt försvin-
ner ännu fler arbetstillfällen. I slutet av 1980-talet arbetade cirka 40 % av 
alla utrikes födda män inom industrin och för kvinnor var siffran drygt 20 %. 
År 2004 har de siffrorna sjunkit till 25 respektive 10 % (Statistikrapport 
2004, s. 24). Avindustrialiseringen förefaller alltså drabba just invandrare 
hårt. 

Genom invandringen har en stor del av den arbetsföra befolkningen ut-
ländsk bakgrund. Vid årsskiftet 2005-06 var andelen personer med utländsk 
bakgrund, det vill säga personer som är födda i ett annat land och personer 
vars båda föräldrar är födda i ett annat land, drygt 16 %. Att Sverige har en 
stor andel invandrare är en situation som i sig inte är ny, men de som anlän-
der till Sverige i dag möter inte samma efterfrågan på arbetskraft som tidiga-
re. Den svenska arbetsmarknaden, såsom den ser ut i dag, ställs därmed inför 
nya möjligheter med en mångkulturell och mångspråkig arbetskraft, men 
också inför nya utmaningar. Många undersökningar visar att stora grupper av 
invandrare har mycket svårt att få ett arbete i Sverige. Det är huvudsakligen 
utomeuropeiska invandrargrupper som diskrimineras och marginaliseras på 
arbetsmarknaden (Najib 1999). De som lyckas få en anställning får ofta en 
som inte motsvarar den kompetens de besitter utan de hamnar inom mindre 
välbetalda delar av arbetsmarknaden såsom städföretag, hotell- och restau-
rangbranschen eller som buss- eller taxichaufförer (Diaz 1993, Najib 1999, 
Gunnarsson 2002). Andelen invandrare som endast har tidsbegränsade an-
ställningar är också större än bland svenskfödda personer. 

Då invandrare generellt sett inte har lägre utbildningsnivå än vad personer 
som är födda i Sverige har kan svårigheterna att finna en anställning inte 
förklaras genom skillnader i utbildning. En intervjuundersökning om inställ-
ningen till arbete bland invandrare och svenskfödda visar också att en större 
andel invandrare än svenskfödda personer anser att det är viktigt att ha ett 
arbete (Arai m.fl. 1999). Orsakerna bakom detta anges vara att invandrare 
har ett större socialt tryck på sig från anhöriga och vänner att ha ett arbete. 
Samma undersökning visar också att invandrare är mer aktiva då det gäller 
att söka arbete än vad infödda svenskar är då invandrare svarar på fler ar-
betsannonser än vad svenskfödda gör (Arai m.fl. 1999). I Långtidsutredning-
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en 2003/04 slår man bland annat fast vikten av att nyanlända invandrare 
snabbt kommer in på arbetsmarknaden, något som forskning och erfarenhe-
ter från andra länder visat (s. 12). Samtidigt lyfter man där fram att kunskap 
och erfarenheter av vad som kan förklara svårigheterna för utlandsfödda att 
etablera sig på arbetsmarknaden kan lägga grunden för mer framgångsrik 
integration i framtiden. Diskriminering framhålls som ett omfattande pro-
blem då det gäller invandrares bristande integration på arbetsmarknaden 
(s. 12). Då undersökningar visar att invandrares kompetens generellt sett inte 
är lägre än den som svenskfödda personer besitter, och att invandrare är mer 
aktiva när det gäller att söka arbete framstår diskriminering som den troligas-
te förklaringen till att så många invandrare står utanför arbetslivet. För in-
vandrare som har fått en anställning är löneskillnaderna också stora jämfört 
med de löner infödda svenskar har och klyftan har ökat. År 1974 hade män 
som invandrat till Sverige i genomsnitt 3 % lägre lön än vad infödda män 
hade och 1991 hade den siffran ökat till 14 % (se vidare Gunnarsson 2005). 

Forskning indikerar att det många gånger kan förekomma diskriminering, 
men det kan vara svårt att fastslå att det verkligen är så. Diskriminering an-
vänds ofta som en sista förklaring när andra variabler inte kan förklara stora 
skillnader i sysselsättningsgrad och i lön mellan olika etniska grupper samt 
mellan svenskfödd och utlandsfödd arbetskraft. I en genomgång av svensk 
forskning kring diskriminering framhåller De los Reyes & Wingborg (2002) 
att indikationerna på att diskriminering förekommer i Sverige är entydiga, 
men att det finns kunskapsluckor inom området. I en annan undersökning 
hävdar Hjerm (2002) att diskrimineringen av invandrare på arbetsmarknaden 
är mer utbredd än vad vi hittills velat tro. Hjerms förklaring till invandrares 
svårigheter att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden är dels språksvårig-
heter, dels förlust av humankapital till följd av migration och väntan på up-
pehållstillstånd. 

I sex olika studier har Lange (1999, 2000) djupintervjuat invandrare för 
att ta reda på hur de själva upplever sin situation i Sverige. Det framkommer 
bland annat att många har upplevt att de blir diskriminerade på grund av sitt 
utländska ursprung. Av totalt 3000 intervjuade invandrare uppgav var tredje 
att de under de senaste fem åren inte fått det arbete de sökte för att de är 
invandrare. Iranier och afrikaner är de två grupper som tycker sig ha upplevt 
detta i störst utsträckning. Av dem som vid intervjutillfället var arbetslösa, 
knappt 1 000 personer, uppgav ungefär hälften att de anser att arbetslösheten 
beror på att arbetsgivare hellre anställer personer som är födda i Sverige än 
en invandrare. Problemet med en undersökning av detta slag är att man inte 
säkert kan säga om individerna verkligen är utsatta för diskriminering eller 
om de bara upplever sig vara det. Lange menar dock att denna upplevda 
diskriminering avspeglar en faktisk diskriminering. 

Samtidigt som stora grupper av invandrare har svårt att få en anställning 
råder det brist på kompetent personal inom många av landets sektorer. Ett 
exempel är läkaryrket. En orsak till läkarbristen är höga pensionsavgångar 
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samtidigt som jämförelsevis få nya läkare utexamineras. Svenska läkare 
lockas också i allt högre utsträckning att arbeta utomlands på grund av högre 
löner, lägre skatter, kortare arbetstid och större möjligheter till fortbildning. 
Bristen på vårdpersonal, såväl läkare som annan sjukvårdsutbildad personal, 
leder till långa väntetider för patienter samtidigt som den personal som finns 
upplever stress och en allt för stor arbetsbörda. Ett sätt att komma till rätta 
med problemet är att rekrytera personal från länder såväl inom som utanför 
EU:s gränser. Exempel på projekt som startats för att locka utländska läkare 
till Sverige är ”Project Foreign Physician”, ”Legitimation.nu”, Stockholms-
projektet och Malmöprojektet. Detta har resulterat i att många tyska, ungers-
ka, polska och spanska läkare nu arbetar i olika delar av Sverige. Samtidigt 
som Sverige ”importerar” läkare från andra länder, finns dock många utbil-
dade läkare med invandrarbakgrund redan i landet som inte lyckas få en 
anställning som motsvarar deras utbildning. Lösningen för dem blir att söka 
arbete i andra länder, som Norge och Danmark, och pendla mellan familj 
och arbete, eller att ta ett arbete som inte svarar till deras utbildning, till ex-
empel som taxi- eller busschaufför. 

1.2 Den kommunikativa situationen för invandrare på 
svenska arbetsplatser – KINSA-projektet 
Bakgrunden till projektet Den kommunikativa situationen för invandrare på 
svenska arbetsplatser är den situation många invandrare befinner sig i: att de 
inte får en anställning på grund av sin utländska härkomst. På ytan är visser-
ligen toleransen stor, men faktum är att många invandrare har svårare att 
finna en anställning än svenskar (Gunnarsson 2002). Det är ett slöseri med 
såväl mänskliga som ekonomiska resurser att människor med högre utbild-
ning inte får arbeten som motsvarar deras kompetens. I ljuset av detta är 
arbetet för förståelse mellan människor från olika delar av världen mycket 
viktigt. Forskning inom området kan bidra till att öka förståelsen mellan 
människor från olika språkliga och kulturella bakgrunder. 

En mångspråkig och mångkulturell arbetskraft öppnar nya möjligheter för 
en arbetsgivare – möjligheter som arbetsgivaren måste våga ta vara på. 
Många är rädda att det ska innebära problem och merkostnader att anställa 
människor som har ett annat modersmål än svenska. Det handlar då främst 
om språkkunskaper. Fungerar inte kommunikationen kan produktivitet och 
effektivitet påverkas i negativ riktning. En väl fungerande kommunikation 
kan, å andra sidan, påverka produktivitet och effektivitet i en positiv rikt-
ning. 

Trots svårigheterna är det många personer med invandrarbakgrund som 
på ett eller annat sätt lyckas ta sig in på arbetsmarknaden, i den privata eller i 
den offentliga sektorn. Vi vet dock inte mycket om varför vissa lyckas bättre 
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än andra. Etnisk bakgrund, religion, kön, ålder och utbildning är faktorer 
som kan antas påverka individens framgång på den svenska arbetsmarkna-
den. Personlighet och social bakgrund, som dock är mer svårfångade fakto-
rer, kan också antas spela en roll för hur väl individen lyckas i arbetslivet. 
Ytterligare en faktor är behärskningen av det svenska språket. Av många 
platsannonser i dag framgår det att en ”god behärskning av svenska i tal och 
skrift” är en nödvändighet för de sökande. Att behärska svenska förefaller 
alltså vara en förutsättning för att få ett arbete. För att kommunikationen ska 
fungera måste man dock också besitta en funktionell kompetens. Det innebär 
kunskaper om hur man kommunicerar i olika sammanhang och med olika 
människor samt vad som är lämpligt i olika situationer. Andraspråkstalares 
kommunikation i arbetslivet är dock något som inte analyserats i någon stör-
re utsträckning vare sig i Sverige eller i andra länder (Gunnarsson 2002). 

I projektet riktas fokus just mot personer som har lyckats få en fast an-
ställning i Sverige. Inom projektet skrivs två avhandlingar, dels föreliggande 
avhandling om situationen på ett sjukhus, dels en kommande avhandling om 
situationen på ett företag. Då vi är två doktorander som arbetat utifrån sam-
ma förutsättningar och mot samma mål är vårt arbete på många punkter lika 
och vi har utfört de olika stegen i samma ordning. Många av stegen har ock-
så utförts parallellt. Figur 1 ger en översiktlig bild av hur arbetsgången varit 
och vilka steg som genomgåtts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Översikt över arbetet inom KINSA-projektet 

Det första huvudsteget, urval, skedde i samråd med Britt-Louise Gunnarsson 
som är ansvarig för projektet och tillika huvudhandledare. Gemensamt för 
urvalen vid de bägge arbetsplatserna är att deltagarna har kommit till Sverige 
först i relativt vuxen ålder, att de har en fast anställning och att de inte har 
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engelska, tyska eller franska som modersmål och inte heller kommer från 
något av de nordiska grannländerna. Det andra steget, datainsamling, har 
utförts på liknande sätt och i stort sett parallellt på de bägge arbetsplatserna. 
De två första stegen presenteras i kapitel 4 där jag bland annat redogör för 
urval, datainsamlingsmetoder och de data som samlades in från sjukhuset. 
Det tredje steget, analys, har dock anpassats till förutsättningarna vid den 
enskilda arbetsplatsen eftersom de insamlade data från respektive arbetsplats 
skiljer sig åt på en rad punkter. Kort sagt kan man säga att de två arbetsplat-
serna uppvisar stora olikheter bland annat vilka samtalssituationer de an-
ställda kan befinna sig i, hur många olika personer de anställda kommunice-
rar med under en arbetsdag, vilket eller vilka syften en speciell samtalssitua-
tion fyller och hur mycket de anställda måste kommunicera i tal respektive i 
skrift under sina arbetsdagar. 

Ett övergripande syfte för projektet som helhet har varit att finna kommu-
nikativa faktorer som på ett positivt sätt inverkar på invandrares integration i 
arbetsmiljön. Frågan är om invandrarna lyckats tillägna sig en funktionell 
kompetens, det vill säga kunskaper om hur man kommunicerar i olika sam-
manhang och med olika människor samt vad som är lämpligt i olika situatio-
ner, så att de kan hantera alla samtalssituationer som kan uppstå under en 
arbetsdag. Den grundläggande hypotesen, som formulerades i ansökan till 
Vetenskapsrådet, var att invandrares relativa framgång bland annat beror på 
det sociokulturella klimatet på arbetsplatsen och inom den nära arbetsgrup-
pen (Gunnarsson 2002:4). Min avhandling fokuserar alltså inte bara på indi-
viduella drag, utan också på samspelet mellan olika individer. 

1.3 Avhandlingens syfte och frågeställningar 
Genom intervjuer och audioinspelningar studerar jag ett antal individers 
arbetsvardag på ett större svenskt sjukhus. Fokus ligger på den muntliga 
kommunikationen mellan kolleger och mellan mina deltagare och de patien-
ter, anhöriga och övriga som de kommer i kontakt med under sina arbetsda-
gar. Ett av målen är att undersöka vad det är som gör att just dessa personer 
nått framgång inom det svenska arbetslivet när så många andra inte gör det. 
Kunskaperna kan sedan användas inom undervisning för att förbereda såväl 
svenskar som invandare inför mötet med dagens arbetsliv. Näringslivet torde 
kunna dra nytta av en studie där positiva aspekter av en mångkulturell och 
mångspråkig personal lyfts fram. Då kan fler invandrare få en anställning så 
den resurs de utgör och den kompetens som finns verkligen tas till vara. 

Avhandlingens övergripande syfte sammanfaller med syftet för projektet 
som helhet: att finna kommunikativa faktorer som inverkar på invandrares 
integration i arbetsmiljön på ett positivt sätt. Till detta syfte är två frågor 
kopplade: Hur kan arbetsmarknaden, det vill säga olika arbetsgivare inom 
den privata och den offentliga sektorn, dra nytta av denna undersökning? och 
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Hur kan svenskundervisningen bäst förbereda invandrare för de kommunika-
tiva utmaningar de möter i arbetslivet? Dessa två frågor återkommer jag till i 
den avslutande diskussionen (kap. 9). 

Därtill kommer ett antal syften som är specifika för min avhandling. Jag 
har valt att skilja på integration på arbetsplatsen och integration med kolle-
gerna. Med integration på arbetsplatsen avser jag först och främst att delta-
garna har ett fast arbete, vilket alla också har. Men arbetet ska också kunna 
utföras utan att till exempel språkliga tillkortakommanden eller kulturella 
olikheter utgör ett hinder. Med integration med kollegerna avser jag delta-
garnas interaktion i professionella och sociala situationer. Frågan är om alla 
deltar på jämlika villkor, oavsett språklig och kulturell bakgrund. Termen 
integration diskuteras närmare i avsnitt 3.6. 

För att avgöra huruvida deltagarna är integrerade eller inte är det viktigt 
att se på hur deras inlägg i olika typer av samtal bemöts och tolkas, vilka 
samtalssituationer de deltar i, eller inte deltar i, om de undviker någon situa-
tion, till exempel möten, och om de deltar i samtal på lika villkor som inföd-
da talare av svenska gör. Avhandlingen fokuserar alltså inte enbart på andra-
språkstalarnas inlägg, utan också på hur de bemöts av andra samtalsdeltaga-
re. Frågeställningarna syftar till att belysa det sociokulturella klimatet på 
arbetsplatsen och redogöra för om deltagarna är en del av den gemenskap en 
arbetsgrupp utgör. I avhandlingens tre resultatkapitel presenteras mer speci-
fika frågeställningar som knyter an till de analyser jag genomfört. 

Då jag valde analysområden utgick jag från integrationstanken, det vill 
säga att de fenomen jag studerar ska visa på positiva drag i deltagarnas inter-
aktion. De tre som slutligen utkristalliserades ligger på lite olika nivåer och 
kan te sig som helt separata fenomen: 

1. kommunikationsstrategier (kap. 6) 
2. humor (kap. 7) 
3. ronder (kap. 8) 

Kommunikationsstrategier är en resurs för talare då språket inte riktigt räck-
er till för att formulera eller för att förstå ett meddelande. I undersökningen 
fokuserar jag på hur talare löser problem som uppstår under ett samtal. Det 
kan till exempel röra sig om brister i språkkunskaperna vilket kan leda till 
missförstånd eller icke-förståelse. Kommunikationsstrategier används i såväl 
professionella som sociala samtal. Analysen av kommunikationsstrategier 
syftar bland annat till att klargöra om andraspråkstalarna vågar uttrycka att 
de inte förstår, om de vågar be om hjälp då språkproblem uppstår och om 
kommunikationsstrategierna leder till att samförstånd uppnås. Jag ser an-
vändningen av kommunikationsstrategier som uttryck för en vilja att uppnå 
samförstånd även i de fall då språket inte räcker till. Förekomsten av kom-
munikationsstrategier är alltså ett positivt drag. 
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Humor är en social resurs och ett viktigt inslag som visar på samhörighet 
och solidaritet mellan människor. Det är dock bland det svåraste att lära sig 
att behärska på ett andraspråk. Även humor kan förekomma i såväl profes-
sionella som sociala samtal. Analysen av humor syftar bland annat till att 
klarlägga om andraspråkstalarna skämtar i lika stor utsträckning som först-
språkstalarna och hur andraspråkstalarnas skämt bemöts. Det är också viktigt 
att studera vilken funktion de skämt som förekommer har. Den mest grund-
läggande funktionen hos skämt är visserligen att roa och visa på samhörig-
het, men skämt kan också användas i nedvärderande syfte och för att visa på 
avstånd mellan människor. 

Det institutionella samtalet ronden är ett samtal med enbart professionella 
samtalsdeltagare och innehållet är starkt inriktat mot det professionella även 
om inslag av mer social karaktär kan förekomma. Syftet med att analysera 
ronder är bland annat att se om andraspråkstalarna deltar på samma villkor 
som förstaspråkstalarna i ett samtal med enbart professionella samtalsdelta-
gare och med ett yrkesrelaterat innehåll. 

Gemensamt för de tre infallsvinklar som studeras är alltså att de, på olika 
sätt, kan visa positiva faktorer i deltagarnas kommunikation som i sin tur kan 
bidra till en integration på arbetsplatsen och med kollegerna. Analyserna kan 
dock visa det motsatta då drag som pekar mot att deltagarna inte är integre-
rade kan framkomma. 

1.4 Disposition 
Detta första kapitel har behandlat avhandlingens bakgrund och syfte samt 
frågeställningar. Jag har också placerat avhandlingen i ett större, samhälle-
ligt, perspektiv genom att belysa invandrares situation på den svenska ar-
betsmarknaden i dag. Kapitel 2 innehåller en översikt av forskning kring 
bland annat arbetsplatskommunikation och andraspråkstalare. Översikten 
fungerar som en ram till de kommande resultatkapitlen. I kapitel 3 presente-
ras teoretiska utgångspunkter för avhandlingsarbetet. I kapitel 4 redogör jag 
för undersökningens uppläggning och de metoder som använts vid datain-
samlingen för intervjuer och fallstudier. Där presenterar jag också intervju-
deltagarna och ger en kort sammanfattning av resultaten från intervjustudien. 
Kapitel 5 innehåller en presentation av var och en av de fem deltagarna i 
fallstudierna. Kapitlen 6 till och med 8 är analys- och resultatkapitel där jag i 
följande ordning redogör för mitt arbete med deltagarnas kommunikationssi-
tuation: kommunikationsstrategier som resurs, humor som social resurs och 
samspel i det institutionella samtalet ronden. Varje kapitel innehåller de teo-
retiska och metodiska utgångspunkter som är specifika för var och en av 
analyserna, samt mer preciserade frågeställningar som knyts till analyserna 
och resultaten. I kapitel 9, som är slutkapitel, följer en sammanfattning och 
diskussion av resultaten. 
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2 Tidigare forskning 

I detta kapitel redogör jag för tidigare forskning som är relevant för min 
studie och som har fungerat som kunskaps- och inspirationskälla under arbe-
tets gång. Avhandlingen berör många olika, och var för sig breda, forsk-
ningsområden, till exempel institutionella samtal, andraspråksforskning, 
humorforskning och forskning kring arbetsplatskommunikation. Det breda 
fältet av inriktningar gör att redogörelsen på intet sätt ska ses som en full-
ständig genomgång av tidigare forskning, utan syftet är att ge min egen un-
dersökning stöd i vad som tidigare genomförts av andra forskare. Jag har 
därför valt att lyfta fram studier där jag kan dra paralleller till mitt eget arbe-
te. I resultatkapitlen presenteras tidigare forskning som direkt anknyter till 
vart och ett av analysområdena. Mycket av forskningen kring såväl arbets-
platskommunikation som andraspråkstalare har gällt skrift. Då jag enbart 
fokuserar på det muntliga i min avhandling har jag valt att bara beröra munt-
lig kommunikation i forskningsöversikten. 

I det första avsnittet presenteras forskning kring arbetsplatskommunika-
tion. De undersökningar jag refererar till i det avsnittet har inte fokus på 
andraspråkstalare, utan på arbetsplatskommunikation i allmänhet. Säkert 
finns andraspråkstalare representerade i åtminstone en del av de data som 
samlats in, men det är inget som någon av undersökningarna lägger någon 
vikt vid. I andra avsnittet presenteras forskning kring andraspråksinlärning. 
I det tredje avsnittet fokuserar jag på forskning som bedrivits kring andra-
språkstalare i arbetslivet. 

2.1 Arbetsplatskommunikation 
Inom ramen för Language in the Workplace Project (LWP), som bedrivs på 
Nya Zeeland, har data från ett stort antal olika arbetsplatser samlats in (Hol-
mes 2005). Syftet med projektet är att lokalisera och analysera drag i effektiv 
arbetsplatskommunikation. Fokus ligger alltså på kommunikation som är 
lyckad. Intresset ligger i att ta reda på vad som fungerar och varför det fun-
gerar. Resultaten är sedan tänkta att användas som rekommendationer och en 
resurs för hur man skapar en väl fungerande kommunikation på arbetsplat-
ser. Nya Zeeland har stor invandring och är därmed ett mångkulturellt och 
mångspråkigt land. I LWP-projektet ligger dock inte fokus på andraspråksta-
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lare på de olika arbetsplatserna utan studierna inriktas mer på faktorer som 
kön och status. 

Projektet har många medarbetare och många infallsvinklar. Holmes själv 
har bland annat analyserat småprat och humor i de data som samlats in. Hon 
framhåller att det har funnits relativt lite forskning kring spontan humor i 
naturliga samtal, och ännu mindre sociolingvistisk forskning kring humor på 
arbetsplatser, institutioner och organisationer (Holmes 2006:29). Under de 
senaste tio åren har dock forskningen av spontant förekommande humor på 
arbetsplatser ökat då forskningen tagit en mer etnografisk ansats med inspel-
ningar av samtal på arbetsplatser. Mycket av arbetet fokuserar på de positiva 
sociala och psykologiska effekter som humor har och resultaten presenteras 
till exempel i tidskrifter som riktas till näringslivets chefer. Humor lyfts då 
fram som ett medel för att öka produktiviteten och som ett viktigt redskap 
för chefer, speciellt i möten.  

Holmes (2000a) visar bland annat att arbetsplatshumor ofta är kontext-
bunden. Yttranden som får kolleger att skratta kan för en utomstående lyss-
nare te sig högst obegripliga. Detta är i sig en reflektion av en av humorns 
mest grundläggande sociala funktioner: att visa på samhörighet mellan män-
niskor. Delad humor fungerar som en gräns mellan olika grupper samtidigt 
som den understryker delade normer och värderingar. Holmes fann att 
mycket av den humor som används mellan jämställda kolleger på en arbets-
plats uttrycker och förstärker solidariteten och bidrar därmed till den sociala 
kohesionen. Humor framhålls som en högt rankad egenskap hos anställda 
som inte enbart bidrar till att upprätthålla goda sociala relationer på arbets-
platsen, utan också till att öka effektiviteten och produktiviteten. För nyan-
ställda kan humor också underlätta vägen in i gemenskapen med kollegerna. 

Holmes framhåller vikten av att forskning baseras på autentisk kommuni-
kation. Hon menar att det ger kunskaper om hur människor kommunicerar 
på olika arbetsplatser; kunskaper som sedan kan användas för att bättre för-
bereda människor inför de interaktionella utmaningar som väntar dem i ar-
betslivet. Genom LWP-projektet, och de resultat som framkommit, har det 
också anordnats kurser för chefer där de får lära sig hur en väl fungerande 
arbetsplatskommunikation kan skapas och upprätthållas. 

Forskning kring kommunikation inom sjukvården är inte något nytt om-
råde utan har genomförts inom många olika discipliner, till exempel antropo-
logi, sociologi, medicin och lingvistik. Mycket av forskningen kring kom-
munikation inom vården har dock inriktats på dyader mellan vårdgivare och 
vårdtagare, så kallade institutionella samtal (t.ex. Fisher & Todd 1983, 
Heath 1986, Silverman 1987, ten Have 1989, Maynard 1992, Heritage & 
Sefi 1992, Melander Marttala 1995). Institutionella samtal definieras vanli-
gen som ett samtal där minst en av deltagarnas medverkan utgör en del av 
arbetet (t.ex. Drew & Heritage 1992:3). Institutionella samtal kan sedan ka-
tegoriseras efter vilka deltagarna är, till exempel om samtalet förs mellan en 
institutionell representant och en lekman, mellan deltagare inom institutio-
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nen eller mellan företrädare för olika institutioner eller professioner (Linell 
1990). 

Flera studier visar att institutionella samtal är asymmetriska på en rad 
punkter. Något som ofta påpekas är att den professionella parten använder 
ett språk som kan göra det svårt för lekmannen att förstå, till exempel medi-
cinska termer och medicinsk jargong. Kommunikationssvårigheter i samtal 
mellan läkare och patienter kan dock ha olika orsaker. I Shuy (1983) identi-
fieras tre källor: problem kan uppstå på social, kulturell och på språklig nivå. 
Han pekar på att medicinsk jargong, som ofta utpekas som syndabock, har 
mindre inflytande på samtalets utgång än kulturella föreställningar och skil-
da samtalsstilar och strategier. 

I de samtal jag analyserar kommer deltagarna från olika kulturer och har 
olika förstaspråk. Man kan tänka sig att de problemkällor som Shuy identifi-
erat i samtal mellan läkare och patienter kan ha relevans för samtal mellan 
professionella som inte delar samma språkliga och kulturella bakgrund. Del-
tagarna torde ha tillägnat sig arbetsspråket och den medicinska jargong som 
gäller på sjukhuset i stort och de avdelningar de arbetar på, vilket gör att det 
inte uppstår problem på grund av språket. Däremot kan man tänka sig att 
problem skulle kunna uppstå på grund av kulturella olikheter. 

Asymmetrin i institutionella samtal kan också komma sig av att den ena 
parten dominerar samtalet med avseende på bland annat taltid och vilka äm-
nen som tas upp. Den professionella parten är ofta den som dominerar och 
den som, i kraft av sin kompetens och sin roll, bestämmer vad som ska be-
traktas som relevant och tillräcklig information samt när informationen ska 
ges. Det händer att initiativ från lekmannens sida helt ignoreras av den pro-
fessionella, vilket är ett tydligt tecken på dominans (Nordberg 1988, Linell 
1990). Den professionella brukar också ha tolkningsföreträde vilket innebär 
att lekmannens yttranden kan omformuleras så att de passar in i institutio-
nens föreställningsramar (Nordberg 1999, Sundberg 2004). Vanligen går det 
till så att den professionella omformulerar det lekmannen sagt varefter lek-
mannen får bekräfta att det är riktigt uppfattat. Ett tydligt exempel på detta 
visar Sundberg i sin undersökning av rekryteringssamtal mellan svenskfödda 
rekryterare och andraspråkstalande arbetssökande. I samtalen får andra-
språkstalarna bland annat svara på vilka starka egenskaper de tycker sig be-
sitta. Sundbergs analyser visar att det prefererade svaret ska innehålla ett 
adjektiv, till exempel målinriktad eller stresstålig. I de fall andraspråkstalar-
na inte använder sig av adjektiv omformulerar rekryteraren svaret till adjek-
tiv så att det ska passa in i den institutionella ramen (Sundberg 2004). 

Forskningen kring institutionella samtal har till största delen handlat just 
om situationer där en professionell och en lekman möts. Den typen av samtal 
är det som i allmänhet har kommit att avses med begreppet institutionella 
samtal. Exempel på några av de viktigaste typerna av institutionella samtal 
som studerats är lektioner, polisförhör, rättegångar, läkarkonsultationer, 
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barnmorskesamtal, anställningsintervjuer, intervjuer med arbetssökande och 
larmsamtal (jfr uppställningen i Nordberg 1999:96). 

Typiskt för institutionella samtal är bland annat att de utgör specifika ak-
tiviteter som har på förhand bestämda syften. Dessa syften realiseras med 
hjälp av speciella rutiner. Detta gör att institutionella samtal är målinriktade 
och fokuserade på ett helt annat sätt än vardagliga samtal. Ett institutionellt 
samtal innehåller också, till skillnad från ett vardagligt samtal, en uppsätt-
ning olika faser som ofta måste behandlas i en bestämd ordning (Linell 1990, 
Nordberg 1999). Samtalets aktiviteter har därför sina, mer eller mindre, be-
stämda platser i den sekventiella strukturen. Linell (1990:22f.) ställer upp 
följande fasstruktur för det institutionaliserade samtalet: först kommer en 
identifikationsfas där problemet eller ärendet introduceras, därefter följer en 
undersökningsfas då relevant ny information begärs eller meddelas, efter 
detta kommer en fas med beslut och/eller diskussion alternativt en tolkning 
och sist kommer slutfasen som innehåller formulerandet av en rapport. Linell 
påpekar att före, mellan, efter och under dessa olika faser kan inslag av 
”snack” förekomma, det vill säga sekvenser som mer eller mindre faller 
utanför det pågående ämnet kan infalla när som helst under ett institutionellt 
samtal. Många institutionella samtal innehåller också en tydlig vändpunkt 
som är starkt knuten till målet med samtalet. Då vändpunkten nåtts kan sam-
talet börja avvecklas (Linell 1990:29). 

Ett annat utmärkande drag som framkommit genom forskningen är att in-
stitutionella samtal tenderar att vara mer formella än vardagliga samtal. 
Formaliteten kan bland annat yttra sig i turtagningsregler som avviker från 
dem som präglar vardagliga samtal. Samtalet kan till exempel enbart inne-
hålla fråga-svarssekvenser, där den professionella står för frågorna och lek-
mannen för svaren (Drew & Sorjonen 1996:102f). Nyhetsintervjuer är ex-
empel på en samtalstyp med ett strikt turtagningssystem som avviker från 
vardagliga samtal. Det finns dock institutionella samtal som inte utmärks av 
ett avvikande turtagningssystem, även om de ändå kan innehålla en hög an-
del av sekvenser med närhetsparen fråga–svar. Drew & Heritage (1992:28) 
visar att samtal mellan brittiska health visitors och nyblivna mödrar förvisso 
innehåller många sekvenser med fråga–svar, men ändå inte följer det strikta 
turtagningssystemet som är vanligt i många andra typer av institutionella 
samtal. 

Formaliteten kan också ta sig uttryck i att en eller flera parter använder en 
formell eller specialiserad terminologi (t.ex. Aronsson m.fl. 1987, Melander 
Marttala 1995, Drew & Sorjonen 1996). Institutionella samtal innebär också 
ofta begränsningar både vad gäller ämnen som kan tas upp och hur de ska 
behandlas. Ofta är det den professionella som avgör vad som är relevant att 
vidareutveckla och när detta ska göras. 

I denna avhandling har jag inte fokuserat speciellt på samtal mellan en 
professionell part och en lekman, vilket inte hindrat att också den typen av 
samtal finns med bland de sekvenser jag analyserat. Det professionella sam-
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tal jag valt att undersöka är ronder, där två eller flera professionella möts i 
ett samtal om patienterna. Frågan är hur mycket av det som framkommit om 
forskningen kring institutionella samtal, där ju vanligen en professionell part 
och en lekman deltar, som också kan sägas gälla för samtal med enbart pro-
fessionella. Den typ av asymmetri som uppstår på grund av att en samtals-
part är expert och en är lekman torde inte uppstå i ett samtal med enbart pro-
fessionella aktörer. Däremot kan man undersöka om det finns asymmetrier 
som uppkommer på grund av att deltagarna har olika professionell status. 
Man kan också tänka sig att rondernas speciella syfte gör att de innehåller ett 
antal olika faser som måste gås igenom och att man därför kan benämna dem 
som en speciell samtalstyp. 

Adelswärd (1995) väljer termen inominstitutionella samtal för att beteck-
na samtal som äger rum mellan enbart professionella. Jag har valt att följa 
Adelswärd och kallar de ronder jag analyserat för inominstitutionella. Di-
stinktionen mellan institutionella och inominstitutionella samtal gör att läsa-
ren lätt kan dra inferenser om vilka deltagare som är inblandade: lekmän och 
professionella, eller enbart professionella. Det gör också att forskning kring 
inominstitutionella samtal hamnar inom fältet för forskning kring arbets-
platskommunikation där man vanligen fokuserar på arbetsrelaterad och/eller 
social kommunikation mellan kolleger på en arbetsplats. 

2.2 Andraspråksinlärning 
I detta avsnitt om andraspråksinlärning fokuserar jag på hur forskningen 
kring andraspråksinlärning bedrivits och hur intresset har förflyttats från 
kvantitativa till kvalitativa data. 

En stor del av forskningen kring andraspråksinlärning har varit inriktad på 
kvantitativa data där speciella språkliga fenomen valts ut som föremål för 
analyser. Insamlingarna har då också skett under kontrollerade former just 
för att forskarna velat komma åt speciella drag i andraspråkstalares talpro-
duktion. Denna form av samtal överensstämmer troligtvis inte med den som 
andraspråkstalare kan tänkas möta i autentisk interaktion. De andraspråks-
samtal som undersökts är ofta ”an interaction designed to allow the NNS1 to 
produce a language sample” (Liddicoat 1997:315). En sådan konstruktion av 
språklig interaktion står i direkt motsättning till ett interaktionellt perspektiv 
där yttranden alltid tolkas i relation till den omgivande kontexten. Om andra-
språkstalare interagerar med varandra i syfte att utföra en uppgift som be-
stämts av en forskare kan interaktionen se helt annorlunda ut än vad den 
skulle göra i ett naturligt samtal. 

Nunan (1991) granskade 50 empiriska undersökningar som gjorts om 
andraspråkstalare och kunde visa att 35 av de 50 hade utförts i klassrum eller 
                               
1 Förkortningen NNS står för non native speaker. 
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genom laboratorieexperiment. Endast två undersökningar hämtade sina data 
från naturliga förhållanden, och mycket få undersökningar innehöll enkäter, 
intervjuer eller dagböcker som kan visa hur andraspråkstalare själva upple-
ver samtal av olika typer. Lazaraton (2005) undersökte artiklar med empiris-
ka undersökningar som fokuserar på andraspråkstalare. Hon gick igenom 
fyra olika tidskrifter, Language Learning, Studies in SLA, Modern Language 
Journal och Tesol Q, för att se relationen mellan kvantitativa och kvalitativa 
undersökningar. Det visade sig att under tioårsperioden 1991–2001 var 86 % 
av artiklarna kvantitativt inriktade och endast 13 % hade en kvalitativ inrikt-
ning. En liten reservation kan framföras mot dessa siffror då det enbart är 
amerikanska tidskrifter som undersökts. 

En orsak till att forskare mer och mer övergår till att studera autentiska 
samtalssituationer kan ha sin grund i ett förändrat synsätt på interaktion. En 
tidigare syn, som bland annat kritiserats av Wagner (1996), Firth & Wagner 
(1997, 1998) och Gardner och Wagner (2004), som innebar att man sett in-
teraktion som ett sätt att överföra information på har allt mer fått ge vika för 
ett mer interaktionistiskt synsätt. Språk är ett socialt fenomen och inlärning 
och användning av ett andraspråk sker i en naturlig kontext (Young 1999). 

Denna ändrade syn på andraspråksinlärning och andraspråksanvändning 
har bland annat resulterat i att forskare börjat undersöka vad en andraspråks-
talare gör när han eller hon inte behärskar målspråket så bra och med hjälp 
av så kallade kommunikationsstrategier (se vidare kap. 6) försöker kompen-
sera sina brister för att ändå förstå eller förmedla ett budskap. Forskare som 
Kasper (1997) och Wagner & Firth (1997) undersöker hur kommunikations-
strategier används i autentisk interaktion för att uppnå ett visst mål. I dessa 
studier fokuseras inte den referentiella meningen utan i stället samtalets dy-
namik, till exempel vilka olika funktioner ett yttrande fyller och hur inter-
subjektivitet gemensamt uppnås. 

Young (1999) menar att det finns tre olika sociolingvistiska teorier om 
andraspråksinlärning. Den första utgår från att talare befinner sig i olika 
diskursdomäner (discourse domains) och att andraspråkstalare producerar 
mer eller mindre felfritt tal beroende på vilken diskursdomän han eller hon 
för tillfället befinner sig i. Enligt Young gör forskare som utgår från denna 
teori förutsägelser om en andraspråkstalares språkliga korrekthet. Den andra 
teorin har ett vidare perspektiv och ser alla sociala och sociolingvistiska 
fenomen som gemensamt skapade av samtalsdeltagarna. Den tredje teorin, 
som också har detta vidare perspektiv, behandlar den interaktionella kompe-
tensen. Young är anhängare av denna tredje teori och framhåller sig själv 
som en av dess grundare. Enligt denna är andraspråkskunskaper något som 
skapas gemensamt i interaktionen. Den interaktionella kompetensen tillägnas 
just genom att en talare är delaktig i olika samtalssituationer. Young påpekar 
att interaktionell kompetens skiljer sig från kommunikativ kompetens (se 
vidare avsnitt 3.4.1) genom att man med den senare anser att andraspråks-
kompetensen är ett individuellt drag (Young 1999:118). 
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Jag undersöker visserligen inte språkinlärning i denna avhandling, men 
synen på att sociala och sociolingvistiska fenomen är gemensamt skapade 
anser jag är mycket viktig. Inom teorin om interaktionell kompetens utgår 
man från att kunskaper skapas gemensamt i interaktionen och det leder till 
att man inte kan dra någon skarp gräns mellan språkinlärning och språkan-
vändning. Man får i stället se användning som en väg till bättre språkkun-
skaper där olika samtalssituationer kan ge andraspråkstalaren möjlighet att 
fylla eventuella kunskapsluckor. Young (1999) framhåller också att man 
inom forskningen kring andraspråksinlärning ser på begreppet kontext ur en 
etnometodologisk synvinkel, vilket innebär att man måste förstå hur sam-
talsdeltagarna i en viss situation uppnår en gemensam kontext, eller intersub-
jektivitet. Detta resulterar i sin tur i en djupanalys av interaktionen. Young 
menar att det kvalitativa angreppssättet med hermeneutiska tolkningar är 
något som dominerar inom forskningen kring andraspråksinlärning. 

2.3 Andraspråkstalare i arbetslivet 
I det här avsnittet kommer jag att behandla forskning som fokuserar på indi-
vider som arbetar i ett land där majoritetsspråket inte är detsamma som deras 
förstaspråk. Jag har valt att inte gå in på studier av interkulturella möten, det 
vill säga planerade och isolerade möten där professionella från olika länder 
träffas och förhandlar eller ingår affärsuppgörelser (se t.ex. Scollon & Scol-
lon 2001). Jag ser dessa möten som relativt isolerade företeelser genom att 
den ena eller båda parterna rest för att kunna genomföra en förelagd uppgift. 
Min genomgång nedan gäller alltså forskning som inriktas på personer som 
bor och arbetar i ett land där de inte kan använda sitt förstaspråk, utan är 
andraspråkstalare. 

En forskare som haft stor inverkan på andraspråksforskningen är John 
Gumperz. Han talar bland annat om signalling mechanisms, eller contextua-
lization cues (1982). Dessa kontextualiseringssignaler (se vidare 3.4) berör 
intonation och rytm samt lexikala, fonetiska och syntaktiska val som en tala-
re gör. Dessa val beror bland annat på den kulturella och språkliga bakgrun-
den och olikheter i dessa signaler kan leda till kommunikationsproblem då 
talare inte delar samma uppsättning signaler, eller har olika uppfattningar om 
hur de ska tolkas och användas. Gumperz studier av kommunikation mellan 
afroamerikaner och vita (interracial communication) i USA och mellan indi-
er och britter (interethnic communication) i England visar att just sådana 
signaler kan leda till såväl kommunikationsproblem som en stereotypisering 
av olika etniciteter samt bidra till ojämlikheter i makt och status. 

Gumperz (1999) har till exempel studerat asiaters kommunikation med in-
födda engelsmän. I en undersökning har han riktat fokus mot anställningsin-
tervjuer, det vill säga institutionella samtal. Studierna visar bland annat att 
den som leder intervjuerna förlitar sig på att de kulturella normerna för vil-
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ken information som ska utbytas är delad. Intervjuaren signalerar också till 
den sökande vilken typ av svar som efterfrågas genom att vissa lexikala val 
accentueras, till exempel genom betoning. Det visade sig dock att sökande 
som har sitt ursprung i Asien inte uppmärksammar dessa kontextualiserings-
signaler och därför inte tar fasta på det intervjuaren försöker lyfta fram. Sö-
kande med asiatiskt ursprung delar inte heller de sociokulturella normerna 
som omger en anställningsintervju och ser det därför som opassande att 
framhålla sina goda sidor. 

I en annan undersökning av interaktion mellan människor med asiatiskt 
ursprung och infödda engelsmän visade det sig återigen hur viktiga kontex-
tualiseringssignaler är. Inspelningarna gjordes på ett flygplatscafé där café-
besökarna å ena sidan klagade på att de blev ovänligt bemötta och servitö-
rerna å andra sidan tyckte att de blev diskriminerade på grund av sitt asiatis-
ka ursprung. Genom att spela in konversationer mellan de båda parterna 
kunde Gumperz (1982) visa att problemet låg i hur andraspråkstalarna an-
vände, eller inte använde, kontextualiseringssignaler. Då de asiatiska servitö-
rerna ställde en fråga använde de inte en stigande intonation, utan en fallan-
de. Det som var tänkt som en fråga uppfattades då av kunderna som ett oar-
tigt påpekande. Genom inspelningarna kunde andraspråkstalarna uppmärk-
sammas på vari problemet låg och lära sig hur man använder den stigande 
intonationen för att ett yttrande ska uppfattas som en hövlig fråga snarare än 
ett oartigt påpekande. Gumperz menar att sådana sätt att signalera artighet på 
är konventionaliserade och därför uppenbara för förstaspråkstalare, men 
osynliga för många andraspråkstalare. 

Genom studier som de två ovan nämnda visar Gumperz bland annat hur 
missförstånd uppstår då talarna inte delar samma kulturella normer för hur 
en viss typ av samtal går till. Tolkningen av ett samtal bygger på just socialt 
och kulturellt konstruerad kunskap, vilket Gumperz studier visar. 

Gardner & Wagner (2004) vill, genom flera studier av samtal med andra-
språkstalare inblandade, visa att det inte finns några grundläggande skillna-
der mellan dessa samtal och samtal där endast förstaspråkstalare är inblan-
dade. De menar att det inte går att hitta några fenomen som enbart finns i 
samtal med andraspråkstalare. Samma drag återfinns i alla samtal, oavsett 
talarnas språkliga bakgrund. De påpekar dock att vissa drag är vanligare i 
samtal mellan en första- och en andraspråkstalare än i samtal mellan enbart 
förstaspråkstalare. Även Kurhila (2003) framhåller denna tanke. Hon menar 
att samtalsdeltagare, oavsett språklig bakgrund, använder alla sina lingvistis-
ka resurser för att utföra olika aktiviteter, tolka varandras yttranden och sva-
ra på dem på en tur för tur-basis. 

Kurhila har analyserat data från såväl vardagliga som institutionella situa-
tioner där talare med finska som förstaspråk interagerar med personer som 
har finska som andraspråk. Hennes resultat visar bland annat att de korriger-
ingar som riktas mot andraspråkstalarnas yttranden snarast handlar om inne-
hållet och inte om formen. De korrigeringar som ändå görs av formen är i 
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form av metakommentarer som är direkt utförda av förstaspråkstalaren utan 
att felet först påpekas. Därmed får felen inte så starkt fokus och risken för att 
korrigeringarna ska leda till att det pågående ämnet avbryts minskar. Kurhila 
menar också att andraspråkstalare kan visa osäkerhet och på så sätt ge 
förstaspråkstalaren makten att avgöra vad som är korrekt. Förstaspråkstalar-
na däremot initierar inga sådana drag som kan synliggöra den språkliga 
asymmetrin. Även om korrigeringar initieras av förstaspråkstalarna, vilket 
visar på ett asymmetriskt förhållande, görs det på ett sätt som inte stör det 
pågående samtalet. Korrigeringarna är antingen en respons på att andra-
språkstalaren visat osäkerhet, eller så bäddas de in i ett naturligt påföljande 
yttrande, till exempel ett utbyggt svar. Det innebär att andraspråkstalarens 
yttrande upprepas i modifierad form och förstaspråkstalaren ger sin tolkning 
av den föregående turen. Upprepningen fungerar som en kontroll av att ytt-
randet uppfattats och förståtts på rätt sätt, vilket är speciellt viktigt i ett insti-
tutionellt samtal där informationen måste vara korrekt. 

Clyne (1994) är en av de forskare som framhåller vikten av forskning 
kring interkulturell kommunikation i arbetslivet. Han påpekar att lyckad 
interkulturell kommunikation har sociala och ekonomiska konsekvenser för 
både anställda och ledning eftersom en icke-fungerande kommunikation kan 
leda till konflikter. Detta kan i sin tur påverka effektiviteten och produktivi-
teten på ett negativt sätt (se även Holmes 2005). Clyne har i sin forskning 
analyserat hur människor med olika kulturell och språklig bakgrund in-
teragerar och kommunicerar med varandra på ett antal arbetsplatser i Austra-
lien. Engelska fungerar som lingua franca för deltagarna i hans undersök-
ning som bland annat syftar till att lyfta fram verbala kommunikationsmöns-
ters roll i lyckad och misslyckad interkulturell kommunikation. Clyne hävdar 
bland annat att framgång i kommunikation handlar om relationen mellan 
talarens kommunikativa intentioner, mottagarens förväntningar på medde-
landet och kommunikativa effekter i meddelandet. Lyckad kommunikation 
innebär att de kommunikativa effekterna matchar intentionerna. Fem möjliga 
utgångar av kommunikativa handlingar ställs upp: (1) kommunikationen är 
lyckad, (2) kommunikationen är potentiellt misslyckad, det vill säga en 
kommunikativ kollaps undviks genom förhandlande så att den blir lyckad, 
(3) kommunikationen är misslyckad men får en lösning och blir därigenom 
lyckad, (4) kommunikationen är misslyckad och problemet kan inte lösas, 
(5) kommunikationen är misslyckad och inget försök till lösning görs (Clyne 
1994:144f). 

Ickekommunikation och misskommunikation är två begrepp som Clyne 
använder. Det förra avser situationer då inget meddelande kommuniceras, 
medan det senare innebär att ett oavsiktligt meddelande kommuniceras. Cly-
ne menar att kommunikation har bättre förutsättningar att bli lyckad om de 
dolda implikationerna förstås av deltagarna. Samtidigt är ickekommunika-
tion mindre trolig om kulturella antaganden delas av talare och lyssnare. 
Analyserna visar att ickekommunikation och misskommunikation uppstår på 
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grund av pragmatiska och diskursrelaterade faktorer snarare än på grund av 
morfosyntax, fonologi eller ordförråd. 

Jag håller med Clyne om att pragmatiska och diskursrelaterade faktorer 
kan vara orsaker till ickekommunikation eller misskommunikation. Men jag 
tror inte att man ska bortse från att till exempel ett bristande ordförråd många 
gånger kan göra att en andraspråkstalare har svårt att förstå och att göra sig 
förstådd, vilket då kan leda till att kommunikationen inte riktigt fungerar 
som det var tänkt. 

Studier som fokuserar på andraspråkstalande sjukvårdspersonals interak-
tion med förstaspråkstalande kolleger eller patienter är fåtaliga. Några studi-
er som undersökt andraspråkstalande läkares interaktion med infödda patien-
ter är Erickson & Rittenberg (1987) där polska och vietnamesiska läkare 
interagerade med amerikanska patienter, Steward (2003) som ger en översikt 
över problem som utländska läkarstuderande i USA upplever och McGrath 
(2004) som undersökt utländska läkare i Australien. Erickson & Rittenbergs 
undersökning fokuserar på de svårigheter som utländska läkare möter då det 
gäller att anpassa sin interaktiva stil till amerikanska förväntningar. De visar 
bland annat att läkarna använder sig av rollbyten, distansering från rollen 
och rollkonflikter för att handskas med maktasymmetrier. 

I Göteborg pågår en studie om interkulturell kommunikation inom sjuk-
vården (t.ex. Allwood m.fl. 2005, Berbyuk 2005). Målet är att analysera och 
beskriva kommunikation mellan ”icke-svenska läkare, deras svenska patien-
ter och annan sjukvårdspersonal”. Fokus ligger på såväl de svårigheter som 
uppstår på grund av kulturella olikheter som på positiva effekter av att ha en 
mångkulturell personal. Berbyuk framhåller att forskning kring interaktion 
inom vården visserligen är mycket omfattande, men att fokus huvudsakligen 
legat på interaktion där patienten är den som har ett annat modersmål än 
majoritetsbefolkningen. I Göteborgsstudien är det däremot läkaren som har 
ett annat modersmål. 

I ett första steg i den nämnda studien skickades enkäter ut till svenskfödd 
vårdpersonal och till relativt nyanlända läkare med utländsk bakgrund. Frå-
gorna handlade bland annat om kommunikationen på arbetsplatsen och hu-
ruvida svenskfödd respektive utlandsfödd personal upplever några svårighe-
ter på grund av att man inte delar samma förstaspråk. En fråga var om de 
ansåg att bristande kompetens i svenska kunde misstas för bristande profes-
sionell kompetens. Alla de svenskfödda läkarna svarade ja på denna fråga, 
medan endast 18 % av de utlandsfödda svarade ja (28 % svarade ibland). 
Vid min egen intervjuundersökning visade det sig att de allra flesta, 18 av 
21, är rädda för att bli betraktade som ”dumma” eller ”inkompetenta” efter-
som de inte alltid kan uttrycka sig korrekt på svenska. Den låga siffran från 
enkätundersökningen förklaras med att de utländska läkarna känner obehag 
inför frågor som handlar om deras professionella kompetens (Berbyuk m.fl. 
2003). Övriga resultat visar att majoriteten bland såväl de utländska läkarna 
som den svenskfödda personalen i stort sett är nöjd med kommunikationen, 
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trots att det ibland uppstår svårigheter på grund av språket. Ett av de vanli-
gaste exemplen på svårigheter är att de utländska läkarna inte hittar det ord 
de behöver för att kunna uttrycka det de vill. 

Allwood & Berbyuk (2005) påpekar att lyckad kommunikation mellan lä-
kare och patient är av största vikt för en hög kvalitet inom sjukvården och 
för patienternas välbefinnande. Vid samtal mellan läkare och patient utbyts 
information som är viktig för båda parter. Det är ju på patientens information 
som läkaren grundar sin diagnos, föreslår en behandling och informerar pati-
enten. Därför är det mycket viktigt att båda deltagarna kan uttrycka sig på ett 
korrekt och förståeligt sätt så att all nödvändig information når fram. 

Ett resultat som Berbyuk (2005) framhåller är att läkare med utländsk 
härkomst är mycket nöjda med sin kommunikation med svenskfödda patien-
ter. De problem som uppstår i interaktionen är mer av språklig art än av kul-
turell. Läkarna upplever att de förstår patienterna, men att patienterna inte 
alltid förstår dem. Som läkare måste man inför patienterna kunna använda ett 
enkelt, vardagligt språk för att informationen ska förstås. Många tycker sig 
sakna detta verktyg i interaktionen med patienter. Då läkarna talar med sina 
kolleger och kan använda det mer vetenskapliga och professionella språket 
uppstår sällan problem på grund av otillräckliga språkkunskaper. 

Studier av samtal inom sjukvården där läkaren eller annan vårdpersonal är 
den som har ett annat förstaspråk än det lokala majoritetsspråket är dock få. 
Fokus ligger vanligen på möten där patienten är den som har ett annat 
förstaspråk, det vill säga tillhör en minoritet. Erickson & Rittenberg (1987), 
som nämndes tidigare, har dock diskuterat maktasymmetrier i fall där läka-
ren är den som talar engelska som andraspråk medan patienten har engelska 
som förstaspråk. Författarna menar att de läkare som ingick i studien tende-
rar att avbryta patienternas berättande i högre grad än vad infödda läkare gör. 
Avbrotten görs genom så kallade strategies of topic control, vilket innebär 
att läkaren avbryter patienten för att leda in samtalet på ämnen som läkaren 
anser relevanta. Det är alltså läkaren som bestämmer vad som ska tas upp 
under konsultationen. Enligt författarna kan denna dominans komma sig av 
att läkaren saknar en interaktionell kompetens på engelska. Det leder till att 
de föredrar ett samtal där läkaren ställer frågor och patienten mest svarar 
”ja” och ”nej” framför ett mer öppet samtal där patienten själv får berätta om 
sina problem. En annan orsak till dominansen kan vara att läkarna har en 
annan uppfattning om hur ett möte mellan en läkare och en patient ska gå 
till, det vill säga att de använder sig av de kulturella normer som gäller i 
deras forna hemländer. Detta kan göra att de utländska läkarna uppfattas som 
arroganta. 

Davidson (2001) har undersökt tolkens roll i mötet mellan läkare och pa-
tienter som har ett annat modersmål. Davidson framhåller att läkare i dagens 
sjukvård arbetar under enorm tidspress. De måste träffa så många patienter 
som möjligt på så kort som möjligt. Detta får konsekvenser för samtal där en 
tolk måste vara närvarande. Läkare förväntar sig att tolken sållar rejält i det 
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som patienten berättar och väljer bort ”irrelevanta” detaljer av icke-
medicinsk natur. Detta leder till att det som tolkarna väljer att framföra fun-
gerar som en slags ”fördiagnos” genom att viss information sållats bort. Da-
vidson framhåller att tolkarna inte besitter någon medicinsk utbildning eller 
någon institutionell auktoritet som kan hjälpa dem att avgöra vad som bör 
översättas eller inte, men trots det får rollen som diagnosställare. Resultaten 
visar att i de samtal där en tolk fanns med fick läkaren mycket mindre in-
formation från patienten än i samtal utan tolk. I samtal med förstaspråksta-
lande patienter blev också fler diagnoser ställda från läkarnas sida än vad 
som skedde i samtalen där en tolk var närvarande. 

En ny undersökning som även den behandlar utländsk personal inom 
svensk sjukvård är Berbyuk Lindströms Intercultural communication in 
health care. Non-Swedish physicians in Sweden (2008). Avhandlingen foku-
serar på utländska läkares interaktion med kolleger och patienter och fokus 
ligger på hur kulturella skillnader och de utländska läkarnas användning av 
svenska som andraspråk påverkar kommunikationen. Mitt och Berbyuk 
Lindströms arbete skiljer sig åt då hon lägger stort fokus på interaktionen 
mellan läkare och patient. Berbyuk Lindström har också fokuserat enbart på 
läkare som har svenska som andraspråk medan jag har ett bredare spektrum 
av yrkeskategorier. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Avhandlingen fokuserar på den muntliga interaktionen mellan olika männi-
skor, eller med andra ord den talade diskursen. Det gör att analyserna är en 
form av diskursanalys. Diskurs och diskursanalys är två problematiska be-
grepp som har kommit att få en stor mängd olika definitioner, bland annat 
beroende på vilken forskningsinriktning man utgår från. Begreppet diskurs 
har ofta används urskillningslöst utan närmare bestämning av dess innehåll, 
vilket bidragit till att synen på vad diskurs är varierar kraftigt. Oftast rymmer 
dock ordet en eller annan idé om att språket är strukturerat i olika mönster 
som våra yttranden följer då vi agerar i olika situationer och med olika män-
niskor. Man talar till exempel om en ”medicinsk diskurs” eller en ”politisk 
diskurs”. Diskursanalys kan sedan, enkelt uttryckt, definieras som en analys 
av dessa mönster. Då man intresserar sig för talad diskurs finns emellertid en 
stor mängd olika analytiska perspektiv att utgå från. Titscher m.fl. (2000) ger 
en överblick över tolv olika diskursanalytiska angreppssätt, men ännu fler 
finns. En gemensam grundtanke i många av angreppssätten är dock att våra 
sätt att tala på inte neutralt avspeglar vår omvärld, våra identiteter och våra 
sociala relationer utan spelar en aktiv roll i skapandet och förändringen av 
dem. 

Analyserna jag genomför placerar sig främst inom den interaktionella so-
ciolingvistiken. Ibland hänförs den, liksom andra teoretiska inriktningar, till 
begreppet diskursanalys som då används som en övergripande term, men 
andra gånger behandlas den som en fristående inriktning. Interaktionell so-
ciolingvistik och diskursanalys kan då tillsammans hänföras till det övergri-
pande begreppet sociolingvistik. Trots den interaktionella inriktningen anslu-
ter jag mig till vissa teoretiska utgångspunkter som anges inom diskursana-
lysen och redogör därför i detta kapitel för såväl diskursanalys som interak-
tionell sociolingvistik. De utgångspunkter jag lyfter fram står på intet sätt i 
strid med synsättet inom den interaktionella sociolingvistiken, utan kan sä-
gas gälla även inom den. En förgrening av diskursanalys är den kritiska 
diskursanalysen. Projektet som helhet har åtminstone en beröringspunkt med 
denna inriktning varför jag även presenterar de grundläggande utgångspunk-
terna inom den kritiska diskursanalysen. 

Dessa inledande teoretiska utgångspunkter utgör en allmän ram för studi-
en och varje analyskapitel innehåller de specifika teoretiska utgångspunkter 
som gäller för varje analys. Förutom de teoretiska utgångspunkterna redogör 
jag i detta kapitel även för två begrepp som är viktiga för avhandlingen, kul-
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tur och integration. Först av allt ger jag en överblick över hur synen på språk 
och kultur förändrats över tid och lett till ett konstruktivistiskt synsätt, vilket 
också gäller inom diskursanalysen. 

3.1 Språk och kultur 
Förhållandet mellan språk och kultur har diskuterats av många forskare. En 
av dem är Saville-Troike (1989) som talar om den kulturella kompetensen 
och menar att den är en del av den kommunikativa kompetensen (se vidare 
avsnitt 3.4.1). Den kommunikativa kompetensen innefattar språkliga och 
kulturella regler. De kulturella reglerna är, enligt Saville-Troike, hur man 
agerar i olika situationer och vilket språkligt uttryck som är lämpligt i ett 
visst sammanhang. Exempel på områden där kulturkrockar kan uppstå är 
hälsningsfraser, tilltal, graden av formalitet eller informalitet och hierarkisy-
stem i samhället eller på arbetsplatsen (t.ex. Purves 1998, Clyne 1994, Kes-
sapidu 1997). 

Inom andraspråksforskningen brukar man tala om interferens eller trans-
fer, vilket innebär att drag från modersmålet överförs till målspråket (t.ex. 
Larsen-Freeman & Long 1991, Viberg 2001). Detta överförande kan anting-
en vara positivt eller negativt. Positivt är det då de strukturer som överförs 
från modersmålet överensstämmer med andraspråkets strukturer. Negativt är 
det då strukturer som överförs från modersmålet inte stämmer överens med 
målspråket utan ger upphov till normavvikelser. Vanligen studeras transfer, 
eller interferens, på den lexikala eller grammatiska nivån, men transfer före-
kommer på fler nivåer. En andraspråkstalare kan till exempel överföra kultu-
rella normer och regler för hur man talar med en myndighetsperson varvid 
antingen en positiv eller negativ transfer uppstår. Det är alltså mycket viktigt 
att beakta en andraspråkstalares kulturella bakgrund då normer och regler 
från den egna, det vill säga den ”första”, kulturen kan bidra till att kommuni-
kationen antingen lyckas eller misslyckas. De normer och regler som gäller i 
den nya kulturen är något som måste läras in, antingen genom studier eller 
genom egna observationer. Purves (1988) framhåller att olikheter i normer 
och värderingar vad gäller hur man kommunicerar inte ska misstas för skill-
nader i kognitiv förmåga, något som också diskuteras av Gumperz (t.ex. 
1982). 

Clyne (1994) hävdar att toleransen för mångfald och variation beträffande 
språk och kultur ökat de senaste årtiondena. Han grundar detta på studier 
utförda på en mångkulturell arbetsplats. Resultaten visar att grammatiska 
och fonologiska avvikelser från den infödda normen inte upplevs som så 
störande, men att toleransen är mindre då det gäller kommunikativa regler, 
det vill säga normer på den pragmatiska nivån och diskursnivån. Vidare 
nämner Clyne att betonandet av den kommunikativa förmågan vid språkin-
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lärning har lett till realistiska snarare än perfektionistiska förväntningar på 
andraspråksinlärare. 

Clyne (1994) framhåller att det finns tre huvudinriktningar då det gäller 
att studera kultur och kommunikation. Den första är kontrastiv (contrastive 
approach) och då jämförs olikheter mellan olika språkgrupper, till exempel 
vilka skillnader det finns i hur japaner hälsar på varandra och på hur tyskar 
gör det. Denna inriktning har alltså ingenting med andraspråksanvändning 
att göra, utan kartlägger endast skillnader som finns mellan olika kulturer. 
Den andra är interspråklig (interlanguage approach) och då undersöker man 
kommunikation där samtalsdeltagarna inte delar samma språkliga och kultu-
rella bakgrund. Samtalen sker antingen genom ett lingua franca eller på ett 
av samtalsdeltagarnas modersmål. Den tredje är den interaktiva interkulturel-
la inriktningen (interactive inter-cultural approach). Även här fokuserar 
man samtal där deltagarna inte har samma språkliga och kulturella bakgrund, 
men skillnaden är att man både undersöker och jämför kommunikation där 
samtalsdeltagarna antingen använder ett lingua franca eller någon av delta-
garnas modersmål. 

Clyne själv använder sig av den interaktiva interkulturella inriktningen för 
sin undersökning. Han påpekar dock att det är den minst utvecklade och 
minst använda inriktningen av de tre. En orsak är bristen på data. Han menar 
att en stor databas med exempel från många olika språk skulle underlätta om 
man till exempel vill undersöka hur normer från modermål påverkar andra-
språksanvändning. 

3.2 Diskurs och diskursanalys 
Att definiera diskurs och diskursanalys är ingen lätt uppgift då olika forskare 
använder begreppen med olika utgångspunkter och för olika syften. En för-
klaring till svårigheten att definiera begreppen är att diskursanalys har vuxit 
fram ur olika forskningstraditioner, till exempel lingvistik, kognitiv psykolo-
gi, sociolingvistik och antropologi (Potter 2004:2). Något som ytterligare 
bidrar till svårigheten att definiera diskursanalys är att olika forskare använ-
der begreppet för att studera olika fenomen, till exempel språk och text – det 
vill säga skrivet språk eller språk och talare – det vill säga muntligt språk 
och språk i förhållande till samhälle och kultur. 

Begreppet diskurs kan, enligt Schiffrin (1994:28f), avse ett studium av ta-
lat språk, språk i sammanhang – det vill säga text i kontext, naturligt uppko-
met språk, interaktivt språk eller mänsklig aktivitet i någon språklig manifes-
tation. Då mina data består av hela arbetsdagar där deltagarna interagerar i 
en mängd olika situationer och olika sammanhang, det vill säga att samtalen 
utspelar sig i olika kontexter, måste jag använda mig av alla ovanstående 
defintioner av vad diskurs är. Schiffrin (s. 29) påpekar också att det är van-
ligt att flera av punkterna kombineras för att beskriva vad diskurs är. 
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Inom en språkligt inriktad diskursanalys kan man utgå antingen från ett 
strukturellt eller från ett funktionellt perspektiv. Det strukturella angreppssät-
tet innebär en syn på diskurs som uppbyggd av mindre enheter. Vad en enhet 
exakt innebär kan variera, men inom den tidiga grammatiskt inriktade 
diskursforskningen var det vanligt att utgå från meningen som basenhet. En 
definition av diskurs skulle då, enligt Norrby (2004), innebära att diskurs, 
muntlig eller skriftlig, är språk över sats- eller meningsnivån. Utgångspunk-
ten i definitionen är en systematisk, eller strukturell, beskrivning av språket. 

Antar man i stället ett funktionellt, eller socialkonstruktionistiskt, per-
spektiv och definierar diskurs som yttranden, ger det ett bruksperspektiv 
(Schiffrin 1994:39ff). Diskurs skapas inte av isolerade, eller dekontextualise-
rade, meningar utan utgörs av yttranden som produceras i ett språkligt sam-
manhang, i en unik kontext. Då kan diskursen studeras som en samman-
hängande och begriplig enhet. Ur ett vidare perspektiv kan olika yttrandes 
förhållande till varandra studeras. Brown & Yule (1983) definierar diskurs-
begreppet genom att framhålla att analys av diskurs är analys av språk i an-
vändning. Utgångspunkten för det funktionella perspektivet är frågan om 
vad ett yttrande, i ett visst sammanhang, fyller för funktion(er). Ett yttrande 
kan förvisso fylla två eller flera funktioner samtidigt, men normalt överväger 
en funktion. 

Då ett av mina syften med studien är att undersöka hur ömsesidig förstå-
else uppnås är det funktionella perspektivet viktigt. Jag ser yttranden som 
ingående i en större kontext där förståelse och mening skapas gemensamt av 
samtalsdeltagarna. Det leder också till att jag ser diskurs som språk i an-
vändning, det vill säga ett pragmatiskt synsätt. Diskurs är ett verktyg som 
används för att man ska kunna agera i olika situationer och i olika kontexter. 
Diskurs både konstruerar och konstrueras av sociala praktiker och på så sätt 
reproduceras och konstrueras speciella diskursiva praktiker, det vill säga 
uppfattningar om hur diskurs utövas. Dessa är i sin tur styrda av normer och 
regler på en makronivå: den samhälleliga (jfr Fairclough 1992, Candlin 
1997). 

En funktionell analys kan innebära två sinsemellan olika angreppssätt. 
Det ena är att utgå från att det finns ett antal urskiljbara språkfunktioner som 
realiseras i diskursen. Då går man från en teori om övergripande språkfunk-
tioner till det enskilda fallet, eller diskursen, för att se vilka funktioner som 
faktiskt realiseras där. Ett sådant förfarande tenderar dock att bli statiskt 
eftersom man förutsätter en i förväg bestämd uppsättning språkfunktioner 
som över huvud taget kan realiseras. Alternativet är att göra tvärt om. Det 
innebär att man studerar hur ett yttrande används i ett visst sammanhang och 
därefter drar slutsatser om vilken eller vilka funktioner det fyller. Intresset 
ligger i att ta reda på varför yttrandet fälls här och nu. Ett sådant synsätt är 
dynamiskt och relativt, det vill säga att funktionerna är föränderliga och kon-
textberoende. Detta tillvägagångssätt är utmärkande för en stor del av sam-
tals- och diskursforskningen (Schiffrin 1994:27). 
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Ansluter man sig Schiffrins syn på diskursanalys har man ett analytiskt 
åtagande att studera ”texts and talk in social practices” (Sciffrin 1994:4). Det 
innebär att fokus inte ligger på språket som en abstrakt entitet, såsom ett 
lexikon eller en uppsättning grammatiska regler. Språket ses i stället som ett 
medel för interaktion. Analys av diskurs blir således en analys av vad männi-
skor gör. 

Diskursanalys är vidare mer induktivt är hypotetiskt deduktivt. Vanligen 
startar arbetet med till exempel ett diskursivt fenomen snarare än en i förväg 
formulerad hypotes (Schiffrin 1994:26). Detta induktiva tillvägagångssätt är 
något som jag anslutit mig till då mina data består av inspelningar av hela 
arbetsdagar där jag på förhand inte avgjort vad jag vill analysera. Jag har i 
stället, efter många genomlyssningar av mina inspelade data, kunnat ana 
vissa fenomen som återkommer hos mina deltagare och därför valt att stude-
ra dessa mer ingående. 

Diskursanalysen som teoretisk grund har, liksom många andra teorier, 
förgrenat sig i flera olika inriktningar. En av dem är den kritiska diskursana-
lysen som har sina teoretiska rötter i bland andra Foucaults2 arbeten. Den 
kritiska diskursanalysen presenteras kort i avsnitt 3.3. 

3.3 Kritisk diskursanalys 
Inom kritisk diskursanalys används teorier och metoder för att teoretiskt 
problematisera och empiriskt undersöka relationerna mellan diskursiv prak-
tik och social och kulturell utveckling i olika sociala sammanhang. Liksom 
inom andra forskningsinriktningar har även den kritiska diskursanalysen 
delat in sig i flera, mer eller mindre olika, grenar. Norman Fairclough och 
Ruth Wodak, som är två välkända forskare inom området, anser dock att det 
finns flera grundläggande likheter mellan de olika förgreningarna. En är 
synen på diskurs som en form av social praktik som både konstituerar den 
sociala världen och konstitueras av andra sociala praktiker. Diskursen bidrar 
alltså inte bara till att forma och omforma sociala strukturer och processer 
utan speglar dem också. En annan likhet är att den kritiska diskursanalysen 
hävdar att diskursiva praktiker bidrar till att skapa och reproducera ojämlika 
maktförhållanden mellan sociala grupper. Klassiska exempel på sådana 
grupper är kön, etnicitet och social bakgrund. 

Det kritiska perspektivet innebär att analysen har som uppgift att klarläg-
ga den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala värld, och 
de sociala relationer, som innebär ojämlika maktförhållanden. Syftet med 
den kritiska diskursanalysen är att bidra till social förändring så att maktför-
hållandena i kommunikationsprocesserna och i samhället som helhet blir mer 

                               
2 Foucault (1926–1984) var en fransk filosof och idéhistoriker med särskild inrktning på 
psykologi och sociologi. Foucault brukar benämnas ”diskursanalysens fader”. 
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jämlika. Den kritiska diskursanalysen är därför inte politiskt neutral, utan 
målet är att åstadkomma en social förändring (Fairclough & Wodak 1997). 

De analyser jag utför har inte detta kritiska perspektiv och jag använder 
inte heller de lingvistiska metoder som är typiska för analyser inom den kri-
tiska diskursanalysen. Själva forskningsprojektet, Den kommunikativa situa-
tionen för invandrare på svenska arbetsplatser, kan dock sägas vila på en 
kritisk grund. Bakgrunden till projektet är att stora grupper av invandrare har 
svårt att finna en anställning. Bakom detta ligger en diskriminering, eller 
snällare uttryckt: en rädsla för och en okunskap om det nya och okända, av 
människor på grund av deras etniska härkomst. Mina analyser av interaktio-
nen syftar däremot inte till att påvisa maktstrukturer mellan olika människor, 
utan huvudsakligen till att lyfta fram positiva faktorer i deltagarnas interak-
tion, det vill säga sådana som bidrar till att de integreras på arbetsplatsen och 
med sina kolleger. 

3.4 Interaktionell sociolingvistik 
Liksom diskursanalys har den interaktionella sociolingvistiken sina rötter 
inom olika forskningsområden: antropologi, sociologi, etnografisk kommu-
nikationsforskning och lingvistik (Roberts et al. 1992, Schiffrin 1994). 
Dessutom delar den interaktionella sociolingvistiken intresseområden med 
kultur-, samhälls- och språkforskare. Den interaktionella sociolingvistiken 
har också stora likheter med till exempel CA (conversation analysis), 
diskursanalys och antropologisk lingvistik (Verschueren 1995). 

Forskare inom den interaktionella sociolingvistiken fokuserar vanligen på 
språklig och kulturell variation i kommunikationen och undersöker hur den-
na påverkar relationerna mellan olika grupper i samhället. Interaktionell 
sociolingvistik framhålls som mycket användbar för undersökningar av in-
tervjuer, möten, samtal på arbetsplatser och liknande eftersom dessa karakte-
riseras av olikheter i makt och status hos deltagarna (Roberts et al. 1992). De 
data som används av forskare inom denna tradition är alltid autentisk inter-
aktion och består vanligen av arbetsplatskommunikation och institutionella 
samtal av olika slag, men samtal hämtade från den privata sfären används 
också. 

Gumperz är en av upphovsmännen bakom denna inriktning och själva 
namnet, interaktionell sociolingvistik, användes för att beskriva det arbete 
han utförde tillsammans med andra lingvister och antropologer. De arbetade 
utifrån teorier och metoder från såväl lingvistik som antropologi och under-
sökte språklig och kulturell relativitet och interetnisk eller interkulturell 
kommunikation. Gumperz menar bland annat att kognition och språk påver-
kas av sociala och kulturella krafter genom att människors beteende och val 
av språklig kod styrs av dessa krafter. För att förstå effekterna av detta be-
hövs en ”general theory of verbal communication which integrates what we 
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know about grammar, culture and interactive conventions into a single over-
all framework of concepts and analytical procedures (Gumperz 1982:4). 

En annan forskare som bidrog till utvecklingen av interaktionell socio-
lingvistik är Goffman. Han menar bland annat att språket är en av många 
symboliska resurser som ger ett index till de sociala identiteter och relationer 
som skapas genom interaktion. Goffman gav också en utarbetad syn på 
”contextual presuppositions” som talare använder och konstruerar under 
inferensprocessen i ett pågående samtal. 

Schiffrin påpekar att det finns två centrala punkter som förenar Goffman 
och Gumperz och ger en grund för den interaktionella sociolingvistiken, 
nämligen: ”the interaction between self and other, and context” (1994:105). 
Både Goffman och Gumperz lägger också stor vikt vid kontexten och menar 
att den spelar en avgörande roll för hur ett yttrande tolkas. Med hjälp av 
kontexten drar samtalsdeltagare inferenser om hur ett visst yttrande ska tol-
kas och förstås. 

Förmågan att dra inferenser framhålls som en mycket viktig egenskap. 
Det innebär att man använder sina tidigare kunskaper om kontext, interak-
tionens mål och relationer mellan samtalsdeltagarna för att skapa en ram som 
kan användas för att tolka och förstå det som sker (se även avsnitt 3.4.2). 
Engagemanget är också mycket viktigt för denna tolknings- och förståelse-
process: ”we know that understanding presupposes the ability to attract and 
sustain others’ attention” (Gumperz 1982:4). En teori om diskursstrategier 
måste enligt Gumperz utgå från följande: ”specifying the linguistic and 
socio-cultural knowledge that needs to be shared if conversational involve-
ment is to be maintained, and then go on to deal with what it is about the 
nature of conversational inference that makes for cultural, subcultural and 
situational specificity of interpretation” (1982:3). I den process, som inriktas 
på att förstå varandra och skapa mening, är kontextualiseringssignaler myck-
et viktiga. Talaren använder olika kontextualiseringssignaler för att visa hur 
ett visst yttrande ska uppfattas (Gumperz 1982:131, 1992:231, Auer 
1992:24). De olika signalerna, verbala som icke-verbala, ger samtalsdelta-
garna en kontext utifrån vilken de kan tolka och förstå ett budskap (Gumperz 
1999:461). Genom sin forskning har Gumperz bland annat visat att männi-
skor med olika språkliga och kulturella bakgrunder kan missförstå varandra 
på grund av att de använder olika kontextualiseringssignaler för att signalera 
samma sak. 

Då man växer upp i en talgemenskap förvärvas också förmågan att an-
vända kontextualiseringssignaler. De är en del av den kommunikativa kom-
petensen och talare är kanske inte alltid medvetna om vilka olika kontextua-
liseringssignaler de använder för att förmedla ett visst budskap. Att kontex-
tualiseringssignaler tillhör den mer dolda kunskapen och samtidigt är kultu-
rellt betingade kan göra att talare med olika språklig och kulturell bakgrund 
missförstår varandra. Genom att fokusera kontextualiseringssignaler vidgar 
Gumperz analysen och begränsar sig inte enbart till den lexikala informatio-
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nen. Detta räknas också som ett av hans viktiga bidrag till forskningen kring 
samtal. De kontextualiseringssignaler Gumperz (t.ex. 1982:231, 1999) räk-
nar med kan delas in enligt följande (med min översättning): 

• Prosodiska drag: intonation, ordbetoning, tonhöjd, röststyrka. 
• Paralingvistiska drag: taltempo, pausering, tvekanden, överlap-

pande tal, ”latching”. 
• Kodval: lingvistisk variation, val av en viss stil, kod eller dialekt. 
• Lexikala val: val av formelartade eller lexikala uttryck. 

För min undersökning, som behandlar samtal mellan första- och andra-
språkstalare, eller mellan två talare som båda använder ett andraspråk, är 
kontextualiseringssignaler viktiga att beakta eftersom de kan vara en orsak 
till att missförstånd uppstår. Kontextualiseringssignaler är ofta subtila mar-
körer som, även för en förstaspråkstalare, kan vara svåra att uppfatta. Delta-
garna i min studie har genom sina förstaspråk redan tillägnat sig kontextuali-
seringssignaler. I vissa fall kan de överensstämma med de signaler som an-
vänds i svenska språket, men kanske inte alltid. Deltagarna måste därför 
både lära sig att tolka och att använda de signaler som gäller för svenska 
språket på ett korrekt sätt. Under intervjuerna nämnde många att de har 
svårt, trots många år i Sverige, att uppfatta alla nyanser i språket och att det 
tar lång tid att lära sig att uttrycka sig på ett korrekt sätt i olika situationer så 
att ett yttrande uppfattas såsom det är menat. Kontextualiseringssignaler är 
heller inget en inlärare normalt lär in genom svenskundervisning, utan något 
man tillägnar sig i verklig interaktion med förstaspråkstalare. 

3.4.1 Kommunikativ kompetens 
Hymes (1972) myntade begreppet kommunikativ kompetens. Den kommuni-
kativa kompetensen utgör grunden till en talares faktiska användning av ett 
språk i olika situationer och beskriver såväl kunskaper som färdigheter. 
Kompetenssynen är en utveckling av Chomskys begrepp språklig kompetens 
som fokuserar på grammatiken. Hymes menar att det är minst lika viktigt att 
kunna avgöra om ett yttrande är passande som om det är korrekt. Han fram-
håller att barn inte bara lär sig om meningar är grammatiskt korrekta, utan 
också om de är lämpliga. Barn tillägnar sig kunskaper om när man kan tala 
liksom när man inte kan tala och vad man kan tala om med vem, när, var och 
på vilket sätt. Denna kompetens hänger samman med de attityder och värde-
ringar som finns i samhället (Hymes 1972:277f). Den kommunikativa kom-
petensen innefattar en språkgemenskaps hela lingvistiska repertoar och den-
na repertoar relateras till talhändelsen i tid och rum, det vill säga situationen, 
och till de kulturella och sociala normer som gäller för den specifika situa-
tionen. 
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Attardo (1994:1) talar också om den språkliga kompetensen och menar att 
den inte är explicitgjord utan avser fenomen som talarna vet att man ska 
använda sig av, utan att veta hur och vad de gör. Ett exempel på detta är just 
kontextualiseringssignaler, vilka diskuterats ovan. För en talare med asiatiskt 
ursprung är fallande intonation en signal att yttrandet ska tolkas som en fråga 
och något talaren tillämpar omedvetet. För en infödd talare av engelska upp-
fattas dock ett yttrande med fallande intonation som ett påstående. Sådana 
olikheter kan leda till missförstånd och frustration utan att respektive part 
kan utreda orsaken. 

Gumperz har dock omformulerat innehållet i begreppet kommunikativ 
kompetens och använder en mer interaktionellt inriktad definition: ”the 
knowledge of linguistic and related communicative conventions that spea-
kers must have to create and sustain conversational cooperation” (1982:209). 
Den kommunikativa kompetensen innefattar, med ett annat ord, de diskurs-
strategier människor använder sig av för att skapa engagemang, mening och 
koherens i interaktion. 

Young (1999:118) menar dock att den kommunikativa kompetensen in-
nebär att andraspråkskompetens ses som ett individuellt drag. Han talar hell-
re om en interaktionell kompetens och menar att ett andraspråk tillägnas 
genom att en talare är delaktig i olika samtalssituationer. Stor vikt läggs allt-
så vid just det interaktiva samspelet mellan människor från olika språkliga 
och kulturella bakgrunder. Enligt Young är interaktionell kompetens en teori 
som specificerar vad andraspråkstalare behöver kunna för att delta i interak-
tion i olika situationer. Likheten mellan den kommunikativa och den interak-
tionella kompetensen är dock stor då båda starkt fokuserar på vad en talare 
behöver kunna för att hantera olika samtal i olika situationer. 

Då de andraspråkstalare som är i fokus i min undersökning kom till Sve-
rige först i relativt vuxen ålder innebär det att de har en väl utvecklad kom-
munikativ kompetens som överensstämmer med de normer och värderingar 
som gäller i deras respektive tidigare hemländer. Dessa normer och värde-
ringar är dock, i större eller mindre utsträckning, kulturbundna och det är 
inte självklart att andraspråkstalare kan förlita sig på sin kommunikativa 
kompetens för att på ett korrekt sätt hantera olika kommunikationssituationer 
i ett nytt hemland. Den kommunikativa kompetensen kan alltså behöva om-
formas. Eftersom den kommunikativa kompetensen avser ”dolda” kunskaper 
som en talare tillägnar sig genom att vara en del av ett samhälle kan det dock 
vara svårt för en andraspråkstalare att för det första upptäcka eventuella 
skillnader och för det andra att tillägna sig nya kunskaper. Eftersom de and-
raspråkstalare jag följt alla har ett fast arbete hamnar de i sin arbetsvardag i 
olika samtalssituationer och borde därför ha goda möjligheter att utveckla 
sin kommunikativa kompetens. 
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3.4.2 Samtalsramar 
Den psykolingvistiska forskningen har bidragit med kunskaper om så kallade 
ramar i interaktionen. En ram utgör grunden för en talares intention med ett 
yttrande och den behövs för att övriga samtalsdeltagare ska kunna tolka ytt-
randet på rätt sätt. En samtalsdeltagare kan till exempel tolka ett skämt för 
vad det är endast om det yttras inom en ram där skämt förväntas. Om ett 
skämt yttras inom ”fel” ram riskerar talaren att övriga samtalsdeltagare tol-
kar det som ett allvarligt menat yttrande eller att det passerar obemärkt utan 
att någon tar notis om det. 

Ramarna är inte statiska under ett samtals gång utan kan ändras kontinu-
erligt. Samtalsdeltagarna måste alltså vara beredda att från stund till stund 
omvärdera vilken ram de är i och gå från en till en annan, så kallad ”footing” 
(Drew & Heritage 1992). Ramarna kan ändras om ett nytt ämne tas upp, men 
de kan också ändras utan att ett nytt ämne introduceras. De ord som yttras 
och de kontextualiseringssignaler (Gumperz 1982, 1992) som används ska-
par, omskapar eller upprätthåller den ram mot vilken ett yttrande ska tolkas. 
En samtalsram har betydelse både för lyssnare och för talare i ett samtal 
eftersom allt som yttras gör det mot bakgrund av en viss ram och likaså tol-
kas allt mot ramen. En talare har större möjligheter att uppfattas på rätt sätt 
om yttrandet passar in i en redan existerande ram. Det är dock viktigt att 
komma ihåg att nya yttranden kan ändra en existerande ram (Goffman 
1974). 

Begreppet ram kan, presenterat på detta sätt, te sig okomplicerat och lätt 
att använda i en studie, men då flera olika forskare inom olika traditioner 
sysslat med detta fenomen har antalet benämningar och definitioner vuxit. 
Schema, script, aktivitetskontext, speech activity och situationsdefinition är 
exempel på begrepp som används för att beskriva ungefär samma sak som 
Goffmans rambegrepp. Definitionerna inom olika discipliner överlappar ofta 
varandra i mer eller mindre utsträckning, vilket gör diskussionen om de olika 
begreppens innebörd förvirrande och svår att överblicka. Tannen (1999) 
menar dock att gemensamt för de olika begreppen är att de försöker fånga de 
förkunskaper och förväntningar deltagare har inför en bestämd situation. 

Jag har i min undersökning valt att utgå från Goffmans rambegrepp då det 
så nära sammanhänger med Gumperz kontextualiseringssignaler. I samtal 
där talarna inte delar samma förstaspråk, och därmed kanske inte samma 
normer och kunskaper om kontextualiseringssignaler, kan det därför vara 
viktigt att se hur samtalsramen tolkas av olika samtalsdeltagare. 

Rambegreppet, som det diskuterats här, ligger alltså på en mikronivå. Det 
är den omedelbara samtalskontexten som avses. Alla samtal ingår dock i 
större kontexter vilket gör att ramar finns på olika nivåer. I min undersök-
ning utgör det aktuella sjukhuset den övergripande yttre ramen, eller makro-
nivån, medan varje avdelning utgör var sin ram inom denna. Naturligtvis kan 
man räkna med ytterligare ramar som i sin tur omger sjukhuset, till exempel 
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Landstinget och efter den det svenska samhället, men dessa har ingen direkt 
relevans för min undersökning. Det är dock viktigt att ha i åtanke att dessa 
ramar existerar och att de påverkar de diskursiva och sociala praktiker som 
manifesteras inom sjukhuset. 

3.5 Kulturbegreppet 
Begreppet kultur har givits ett stort antal olika definitioner. Till en början 
användes kultur om det fenomen som höll samman människor och gjorde att 
vi skilde sig från djuren. Vi människor utgjorde på så sätt en enhet. I dag 
används kulturbegreppet i stället för att skilja olika grupper av människor åt. 
Människor från olika delar av världen skiljer sig åt vad gäller mat, kläder, 
synen på kvinnor, kroppsspråk, musik och så vidare. Den ständigt ökande 
rörligheten mellan länder och kontinenter har dock gjort att gränserna mellan 
olika kulturer försvagas. Rörligheten gör att gränserna mellan olika kulturel-
la grupper inte är lika skarpa längre och det är heller inte lika självklart att 
personer endast har en kulturell identitet. 

Inom etnologin definierar man ofta kultur som ”allt vi gör”. Denna defini-
tion räcker dock inte till för att förklara varför det finns skillnader mellan 
olika kulturer. Det är hur vi gör allt detta som vi gör. Genom detta hur kan 
man se skillnader mellan olika kulturer och dessa skillnader kan ge upphov 
till kulturkrockar. Genom att ställa frågan hur signalerar man också att kultur 
ses som ett verb, det vill säga att kultur skapas (och återskapas) genom 
mänsklig interaktion, och då har man ett interaktionellt perspektiv på be-
greppet kultur (Street 1993). Synen på att kultur är ett fenomen som visar sig 
i interaktion mellan olika människor medför i praktiken ett innanförperspek-
tiv (Börestam Uhlmann 1994:136) i analysen. 

Ehn & Löfgren (2001) definierar kultur som de koder, föreställningar och 
värden som människor, mer eller mindre omedvetet, delar och som de kom-
municerar och bearbetar i socialt handlande. Även de lägger ett handlings-
orienterat perspektiv på begreppet där kultur speglas i det människor gör, i 
de inlärda handgrepp olika människor har samt i färdigheter och kroppsliga 
dispositioner. Även känslomässiga aspekter räknas in i begreppet, det vill 
säga hur känslor och sinnestillstånd får sina uttryck. Ehn & Löfgren menar 
att en sådan öppen kulturdefinition ger olika infallsvinklar på hur människor 
beter sig i olika situationer (s. 8f). En annan viktig aspekt är att varje individ 
ingår i flera olika kulturella sammanhang som delvis kan överlappa var-
andra. Även andra forskare (t.ex. Street 1993, Scollon & Scollon 2001) me-
nar att kultur visar sig i samspelet mellan människor. Kultur är ett redskap 
som innefattar kunskaper och erfarenheter som hjälper oss att tolka och för-
stå det som händer runt omkring oss. Ålund (1999) framhåller också att kul-
turer inte längre kan reduceras till homogena, åtskilda och distinkta enheter; 
kulturer avgränsas inte av nationer, regioner eller lokalsamhällen. Att inte se 
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olika kulturer som åtskilda och distinkta enheter är, anser jag, mycket vik-
tigt. 

Gumperz (1982) framhåller att talare är medlemmar av sociala och kultu-
rella grupper. Genom vårt sätt att använda språket visar vi bland annat vår 
gruppidentitet, vem vi är, vad vi vill kommunicera och hur vi vet att vi ska 
göra just så. Allt detta är en del av den kommunikativa kompetensen, menar 
Gumperz. I dagens samhälle som allt mer präglas av stor rörlighet mellan 
olika länder och därmed en stor heterogenitet blir interkulturell kommunika-
tion ett allt vanligare fenomen. Arbetsgivare, skolväsende och myndigheter 
måste vara beredda att kommunicera med människor från olika kulturella 
och språkliga bakgrunder. Den interaktionella kompetensen, som Young 
(1999) talar om, kan då vara ett viktigt redskap – eller till och med en förut-
sättning – för att människor ska kunna integreras i ett nytt samhälle. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att kultur har ett stort inflytande 
på individen. Kultur påverkar bland annat vad vi gör, vad vi säger och hur vi 
tolkar och förstår det som sker runt omkring oss. Som många av deltagarna i 
min studie påpekar kan de aldrig helt lägga ifrån sig sina tidigare kunskaper 
och erfarenheter. De finns hela tiden med och påverkar det de gör och det de 
säger, också när de försöker vara ”svenska” på sin arbetsplats. Man måste 
beakta att de tar med sig mycket av kulturen från sina tidigare hemländer in i 
den situation de befinner sig i nu. Det påverkar naturligtvis deras kommuni-
kation och handlingar och kanske också, i mer eller mindre utsträckning, hur 
de blir bemötta av kolleger och patienter. 

3.6 Integration 
Ett av studiens huvudsyften är att finna faktorer som påverkar invandrares 
integration på arbetsplatsen och med sina kolleger på ett positivt sätt. Integ-
rationsbegreppet är dock inte helt problemfritt eftersom det finns många 
närliggande begrepp som också används då man talar om invandrares, eller 
flyktingars, liv i ett nytt hemland, till exempel adaption, absorption, ackom-
modation, ackulturation och assimilation. Vart och ett av begreppen har sin 
officiella definition i uppslagsverk, men då de används i olika sammanhang 
och för olika syften blir också definitionerna olika. Jag har valt att hålla mig 
till integration. En anledning är att integration är det begrepp som används 
mest i det officiella språket – vi har till exempel en Integrationsminister – 
och att det därför är den termen som är mest spridd i övriga samhället. En 
annan anledning är att integrationsbegreppet inte innehåller den negativa 
konnotationen att de som invandrat helt lägger bort förstaspråket och den 
kultur de växt upp i, som är fallet med till exempel termen assimilation. 

Under avhandlingsarbetets gång har jag hela tiden arbetat utifrån integra-
tionstanken, men det var egentligen först när datainsamlingen var avslutad 
och jag hade, åtminstone delvis, bearbetat alla data som jag definitivt kunde 
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avgöra om jag skulle välja just termen integration eller om jag behövde yt-
terligare någon term. Innan det visste jag ju inte något om deltagarnas liv på 
och utanför arbetsplatsen och kunde därför inte avgöra om de var integrera-
de, assimilerade, ackulturerade eller något annat. 

Diaz (1993:7) har definierat integration på följande sätt: minoritetsgrup-
pers kvalitativa ökning av deltagande i system av social interaktion och soci-
ala relationer i majoritetssamhället. Integration innebär vidare att människor 
med invandrarbakgrund blir en arbetande del av samhället. Diaz menar ock-
så att integration innebär att man tar till sig av och delar de attityder och 
uppförandemönster som finns i majoritetssamhället samt frivilligt deltar i 
olika aktiviteter. Samtidigt behålls en del av den gamla kulturella identiteten 
och etniciteten (1993:16). 

I sin avhandling slår Diaz fast att invandrare arbetsmässigt sett är segrege-
rade från svenskarna och att de återfinns i lågstatusyrken med relativt dåliga 
arbetsvillkor (s. 78). Vidare poängterar han att det ekonomiska livet och 
arbetsmarknaden är två av de mest signifikanta dimensionerna av ett organi-
serat socialt liv där invandrares integration i samhället också sker. 

Diaz menar också att integration är ett mycket komplext begrepp och att 
integration kan ske på olika nivåer i samhället. Han delar därför in det i föl-
jande sju typer som här återges med min översättning (1993:72f): 

• Kommunikativ integration: kompetens i majoritetssamhällets 
språk och konsumtion av massmedia på majoritetsspråket. 

• Strukturell integration: deltagande i arbetslivet vilket innebär att 
man är en del av det ekonomiska livet. 

• Politisk integration: man röstar, är med i organisationer och är po-
litiskt mobiliserad. 

• Social integration: deltagande i den informella strukturen av soci-
ala kontakter med majoritetsbefolkningen. 

• Familjemässig integration: giftermål eller sammanboende med en 
person ur majoritetssamhället. 

• Boendeintegration: segregerat boende eller inte. 
• Personlig integration: den personliga tillfredsställelsen med sitt 

liv i det nya samhället. 

Den kommunikativa integrationen framhålls som ett grundläggande villkor 
för de andra typerna av integration. 

Diaz punkter kan jämföras med dem som ställs upp i en dansk utredning 
angående integration. Även där använder man sig av sju punkter som här 
återges i mycket kortfattad form: 1: danskkunskaper, 2: integration på ar-
betsmarknaden, 3: självförsörjning, 4: frånvaro av diskriminering, 5: kontakt 
mellan danskar och utlänningar i vardagen, 6: deltagande i det politiska livet 
och 7: grundläggande värderingar och normer (Tænketanken 2006:6f.). De 
båda listorna har många gemensamma punkter, men det finns också skillna-
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der. Den danska listan nämner till exempel ingenting om familjemässig in-
tegration och inte heller något om boendeintegration. Punkten om frånvaron 
av diskriminering som återfinns i den danska listan, men inte bland Diaz sju 
punkter, skulle man möjligen kunna föra till ”personlig integration”. Blir 
man utsatt för diskriminering påverkar det troligen den personliga tillfreds-
ställelsen i det nya landet. Däremot återfinns språkkunskaper, social integra-
tion, deltagande i det politiska livet och ekonomisk integration i båda listor-
na även om de omnämns på lite olika sätt. Som jag ser det kompletterar de 
båda listorna varandra och man skulle kunna utarbeta en mycket omfattande 
modell över olika nivåer som invandrare kan vara integrerade på. 

Alla punkter är egentligen inte relevanta för min studie då det är integra-
tionen på arbetsplatsen jag undersöker. I intervjuerna ingick inte frågor om 
var informanterna bor eller vad de gör på sin fritid. Det gör att jag inte fullt 
ut kan bedöma deras integration enligt alla punkter. Utifrån deltagarnas egna 
initiativ till att ta upp olika ämnen under intervjuerna, och de samtal som 
förekom under fallstudierna, fick jag ändå mycket information om deras liv 
utanför arbetsplatsen. Jag kommer därför att beröra integration på olika ni-
våer för de andraspråkstalare som deltar i fallstudierna i det avslutande kapit-
let i avhandlingen. 

Det jag redan här vill påpeka är att alla deltagare i min undersökning har 
nått den strukturella integrationen. De har ett fast arbete och på så sätt är de 
en del av det ekonomiska livet. Den fjärde typen i Diaz lista, social integra-
tion, avser sociala och informella kontakter med majoritetsbefolkningen. 
Diaz förlägger detta till aktiviteter i det privata livet. För min undersökning 
är det dock relevant att se på den sociala integrationen på arbetsplatsen och 
därför har jag förflyttat den typen av integration till arbetsplatsens domän (se 
avhandlingens syfte i avsnitt 1.3). Det strider inte, som jag ser det, mot Diaz 
indelning. En av mina avsikter är att undersöka om deltagarna är integrerade 
med sina kolleger, vilket kan klarläggas genom att studera såväl professio-
nella samtal som samtal av mer social karaktär för att klargöra om alla deltar 
aktivt och på samma villkor i de olika typer av samtal som förekommer på 
arbetsplatsen. 

Naturligtvis kan modeller av det här slaget diskuteras och man kan finna 
svagheter i dem. Jag anser till exempel inte att kommunikativ integration är 
ett grundläggande villkor för familjemässig integration. En av deltagarna, 
Mustafa, flyttade till Sverige på grund av att han träffade en svensk kvinna. 
Han kunde inte någon svenska då han kom utan han och hans flickvän talade 
swahili och engelska med varandra till en början. Mustafa nådde alltså famil-
jemässig integration före kommunikativ integration. Även strukturell integ-
ration kan nås innan en kommunikativ integration uppnåtts då olika arbets-
givare ibland rekryterar personal från andra länder för att fylla vissa behov 
på arbetsplatsen. I de fallen har den rekryterade personalen en strukturell 
integration redan då de anländer till Sverige, medan den kommunikativa 
integrationen får tillägnas efter hand. Styrkan med de båda modellerna är 
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dock att de ger en bild av hur komplext begreppet integration egentligen är, 
något som sällan framkommer i diskussionen om invandrare i ett majoritets-
samhälle. Man kan till och med hävda att begreppet är ännu mer komplext 
än vad modellerna ger sken av. Man skulle kunna utarbeta en mycket omfat-
tande modell med en mängd olika nivåer som integration kan ske på. Då 
måste man också ställa sig frågan om det är önskvärt att invandrare uppfyller 
integration på alla olika nivåer och om man då egentligen inte strävar mot en 
assimilering snarare än en integrering. 

3.7 Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna 
Den interaktionella sociolingvistiken är utgångspunkten för analyserna i 
denna avhandling. Jag utgår från att interaktion är en ömsesidig process där 
deltagarna samarbetar för att nå samförstånd. Den sociokulturella kunskapen 
är mycket viktig då den, tillsammans med språket, hjälper individen att ska-
pa mening i interaktionen. Viktiga begrepp jag kommer att använda i resul-
tatkapitlen är till exempel kontextualiseringssignaler, kommunikativ kompe-
tens och samtalsramar. 

Kultur och integration är två nyckelbegrepp som återkommer i resultatka-
pitlen. Det är viktigt att komma ihåg att deltagarna har växt upp i ett annat 
land än Sverige. De har därmed tillägnat sig kulturella normer och regler 
som kanske inte överensstämmer med dem som finns i Sverige vilket kan 
leda till asymmetrier och missförstånd då deltagarna interagerar med sina 
kolleger och andra på arbetsplatsen. Integration är ett huvudbegrepp då av-
handlingens syfte är att undersöka om deltagarna är integrerade på arbets-
platsen och med sina kolleger eller ej. 
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4 Material och metod 

I detta kapitel redogör jag för metodiska utgångspunkter som användes för 
de intervjuer och fallstudier jag genomfört samt för de data som samlades in 
under fältarbetets olika faser. Materialet och resultaten från intervjuunder-
sökningen presenteras i sammanfattad form då jag tidigare skrivit utförligt 
om den undersökningen i en rapport (Andersson 2007). Efter redogörelsen 
för intervjumaterialet kommer en sammanfattning av de viktigaste resultaten 
från den. Utöver detta diskuterar jag också hur jag gick till väga under de 
dagar då inspelningarna utfördes och hur mycket min och bandspelarens 
närvaro kan tänkas ha inverkat på omgivningen. Allra först ger jag en bak-
grund till val av arbetsplatser och till hur urvalet av deltagare till intervjustu-
dien gick till. 

4.1 Val av arbetsplatser 
I projektet som helhet ingår materialinsamlingar från två arbetsplatser: ett 
större teknikföretag och ett större sjukhus. Marie Nelson har varit på företa-
get och skriver om det i sin kommande avhandling, medan denna avhandling 
fokuserar på sjukhuset (se även 1.3). Jag refererar i fortsättningen till arbets-
platserna genom att använda ”Företaget” respektive ”Sjukhuset”. 

En av tankarna bakom valet av arbetsplatser var att de skulle representera 
både den offentliga sektorn och det privata näringslivet. En annan tanke var 
att organisationen inom den offentliga sektorn lyder under andra regler än 
organisationen inom den privata sektorn, vilket kan avspegla sig i den kom-
munikativa arbetsvardagen för de anställda på de olika arbetsplatserna (Gun-
narsson 2002). Ganska snart visade det sig också vara andra stora skillnader 
mellan de båda arbetsplatserna. På Sjukhuset är lite drygt 80 % av de an-
ställda kvinnor, medan det på Företaget i stället är 20 % kvinnor. Projektet 
omfattar alltså en starkt kvinnodominerad arbetsplats, Sjukhuset, och en 
mansdominerad, Företaget. 

Sjukhuset är också en öppen arbetsplats där människor ständigt kommer 
och går. Man möter till exempel anställda från olika avdelningar, patienter, 
anhöriga och vänner som är på besök, vaktmästare samt leverantörer och 
reparatörer av teknisk utrustning. Visserligen finns det en del avdelningar 
som är mer slutna på grund av smitto- och infektionsrisker där ingen annan 
än avdelningens personal får tillträde. Som helhet måste ändå Sjukhuset 
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betraktas som en öppen arbetsplats. På Företaget släpps däremot inte utom-
stående in. Där är det låsta dörrar och man måste ha passerkort för att ta sig 
fram till och mellan olika avdelningar. Det är alltså en mycket mer sluten 
arbetsplats där de anställda inte möter lika många olika personer under en 
arbetsdag som de anställda på Sjukhuset gör. 

På Sjukhuset är arbetsspråket nästan uteslutande svenska. Det används 
vid den interna kontakten mellan kolleger och till patienter samt deras anhö-
riga. Svenska används också med dem man har kontakt med utanför Sjukhu-
set, till exempel apotek, andra sjukhus och olika vårdinrättningar. Undanta-
get är vissa läkare som ibland skriver artiklar på engelska som de sedan sän-
der in till internationella tidskrifter. Det är läkare som har forskning i sin 
tjänst, eller enbart forskar, som använder engelska som vetenskapsspråk. 
Engelska är dock en fördel att kunna, berättar såväl sköterskor som läkare, 
då det finns möjligheter att delta i konferenser och kurser för att fortbilda 
sig. Många av dessa är internationella och språket är engelska. På Företaget 
används engelska i större utsträckning i såväl den muntliga som den skriftli-
ga kommunikationen. Företagets koncernspråk är också amerikansk engels-
ka (Nelson & Andersson 2005). 

4.2 Intervjumetod 
Inom många olika forskningsinriktningar finns en lång tradition av att an-
vända intervjuer som en källa till kunskap. Inom etnologin till exempel ses 
intervjuer som en av de väsentligaste och mest etablerade källorna för forsk-
ning. Genom intervjuer kan verkligheten beskrivas och gestaltas då männi-
skor berättar om sina liv och erfarenheter, sina tankar och upplevelser samt 
ger sina versioner och tolkningar av skeenden (Fägerborg 1999:55). 

Kvale (1997) ser intervjun som ett samtal som har en struktur och ett syf-
te. Han poängterar att det inte är ett samtal mellan likställda parter eftersom 
det är forskaren som definierar och kontrollerar situationen. 

Forskningsintervjuer delas vanligen in i tre typer: öppna, halv-
strukturerade och strukturerade. Den halvstrukturerade som också benämns 
kvalitativ intervju kännetecknas av att den utgår från en intervjuguide som är 
koncentrerad kring vissa teman med tillhörande frågor (Kvale 1997:32). 
Intervjumetoden ger forskaren möjlighet att ändra ordningsföljden på frå-
gorna under intervjuns gång och att komma med följdfrågor till de svar som 
ges. 

Då ett av syftena med den inledande intervjustudien var att få ta del av 
deltagarnas erfarenheter och upplevelser av sin arbetsvardag valdes den kva-
litativa, halvstrukturerade forskningsintervjun. Utgångspunkten var 30 frågor 
som kan inordnas under tre teman. Det första består av frågor som rör delta-
garnas bakgrund: födelseland, språkkunskaper, utbildning, antal år i Sverige 
med mera. Frågorna fungerade både som en uppvärmning i intervjun och 
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som ett sätt att få bakgrundsfakta om var och en av deltagarna. Det andra 
temat behandlar den nuvarande anställningen och kommunikationssituatio-
nen där. Fokus ligger bland annat på hur mycket, och med vilka, deltagarna 
talar under sin arbetsvardag, vilket eller vilka språk som används och om de 
aktivt deltar i de olika kommunikationssituationer som uppstår under en 
arbetsvardag. Även frågor om skriftlig kommunikation finns med där delta-
garna får berätta om hur mycket de måste skriva och/eller läsa i sitt arbete. 
Det tredje temats fokus ligger på erfarenheter och svårigheter. Frågorna gäll-
er hur deltagarna hanterar eventuella situationer då de inte förstår vad som 
sägs till dem, eller inte själva kan finna rätt ord för att uttrycka det de vill 
och om de upplever någon typ av situation som svårare än någon annan. 
Frågor om kulturella likheter och olikheter finns också med liksom om de 
har upplevt några problem på grund av skilda normer eller värderingar. 

Det första temat hamnar mer i den strukturerade intervjuformens domän. 
Frågorna är enkla och kräver endast korta och enkla svar. De två andra te-
mana innehåller däremot mer öppna frågor där deltagarna delar med sig av 
sina erfarenheter och upplevelser. Deltagarna gavs utrymme att tala ganska 
fritt kring frågorna och jag ställde ofta följdfrågor för att få ytterligare in-
formation. Då frågorna till största delen är av den mer öppna typen räknar 
jag intervjumetoden som halvstrukturerad och kvalitativ, trots den mer struk-
turerade inledningen. 

Intervjufrågorna hade tidigare utarbetats och prövats i en pilotstudie om-
fattande tretton deltagare (Nelson 2002). Inför den större intervjustudien på 
Företaget och Sjukhuset gjorde vi dock några ändringar och tillägg för att få 
fram ytterligare information. 

4.2.1 Val av deltagare för intervjustudien 
Ett urvalskriterium för såväl studien vid Sjukhuset som Företaget var att 
deltagarna skulle ha kommit till Sverige först i vuxen ålder. Det innebär att 
alla har någon form av skolgång från hemlandet bakom sig och de flesta har 
också arbetslivserfarenhet från sina forna hemländer. Att de skulle ha arbets-
livserfarenhet från hemlandet var inget krav, men under intervjuerna visade 
det sig att de flesta arbetat, i vissa fall i flera olika länder, innan de kom till 
Sverige. Ett annat kriterium gällde förstaspråket och födelselandet. Inga 
personer från våra nordiska grannländer togs med och inte heller personer 
med engelska, tyska eller franska som modersmål. Anledningen till detta är 
att dessa grupper har lättare att få en anställning i Sverige (Gunnarsson 
2002). Vidare skulle deltagarna vid intervjutillfället ha en fast anställning 
och ha haft sitt arbete i åtminstone ett par år. De förväntades därmed vara 
någorlunda bekanta med arbetsplatsens rutiner och med sina kolleger. 

För att finna deltagare kontaktade jag först en av de personalchefer som är 
ansvarig för Sjukhuset som helhet. Efter ett samtal med henne fick jag löfte 
om att få en lista med tänkbara deltagare och jag skickade ett informations-
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brev om undersökningen som hon skulle kunna använda sig av. Hon, i sin 
tur, skickade dock ut informationsbrevet till ett, för mig okänt, antal avdel-
ningar på Sjukhuset. Brevet skickades till personalchefer på respektive av-
delning och dessa i sin tur gav brevet till olika anställda som de ansåg skulle 
vara passande deltagare i studien. Detta ledde till att många själva tog initia-
tivet till att kontakta mig och berätta att de ville delta i undersökningen. Det 
gjorde att jag fick en del deltagare som inte riktigt uppfyller alla kriterier för 
urvalet av deltagare. Jag har till exempel ett par deltagare som flyttade till 
Sverige redan i tonåren, och de uppfyller alltså inte kriteriet på att ha flyttat 
till Sverige i vuxen ålder. För att finna fler deltagare gick jag också själv runt 
på Sjukhusets olika avdelningar för att aktivt söka deltagare. Ibland talade 
jag då först med personalchefen och ibland med avdelningschefen, dels för 
att utröna om det fanns lämpliga deltagare på avdelningen, dels för att be om 
tillstånd att få genomföra intervjuer och eventuella fallstudier. I vissa fall 
fick jag namn på lämpliga deltagare av dem jag intervjuade och fick på så 
sätt fler deltagare i intervjustudien. (Utförligare beskrivning av hur jag gick 
till väga för att finna deltagare finns i Andersson 2007.) 

Vid sökandet eftersträvades också en så jämn könsfördelning som möj-
ligt. En annan ambition var att få med olika yrkesgrupper. Att finna lika 
många män som kvinnor vid det kvinnodominerade Sjukhuset visade sig 
dock vara svårt. Jag kontaktade flera manliga anställda per brev, men fick 
inga svar från dem. Under insamlingen träffade jag också flera män, men 
ingen var villig att bli inspelad hela dagar även om de gärna pratade med 
mig då jag spelade in andra. Att finna olika yrkesgrupper var dock inga pro-
blem och bland dem jag intervjuat finns sju lokalvårdare, sju sjuksköterskor, 
två barnmorskor och fem läkare. Totalt intervjuades 21 personer med ut-
ländsk härkomst. 

Jag har också intervjuat tre svenskfödda personer. Jag valde ut dem efter-
som de arbetar tillsammans med några av de utlandsfödda deltagarna samt 
har en relativt lång erfarenhet av Landstinget. Samtliga tre har någon form 
av chefsposition på sina respektive avdelningar, men de fungerar också som 
kolleger då två av dem arbetar som lokalvårdare och en arbetar som sjukskö-
terska vid sidan om sina chefspositioner. Dessa intervjuer gjorde jag bland 
annat för att få en bättre inblick i anställningsförfarandet vid Sjukhuset och 
hur man ser på språkkunskaper vid anställningar. Jag ställde också frågor om 
kulturella olikheter, och om positiva och negativa konsekvenser av att ha en 
mångspråkig och mångkulturell personal. 

Vid datainsamlingen var alla intervjudeltagare anställda av Landstinget. 
För lokalvårdarnas del har dock detta förhållande ändrats. Kort efter inspel-
ningarna lades ansvaret för lokalvården ut på en privat entreprenör. 
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4.2.2 Genomförande av intervjuerna 
Alla intervjuer genomfördes på deltagarnas arbetsplats. Innan intervjuerna 
startade informerade jag deltagarna om syftet med forskningsprojektet och 
de fick möjlighet att ställa frågor. Cheferna på de aktuella avdelningarna var 
informerade om projektet och hade givit sitt samtycke till min närvaro på de 
olika avdelningarna. I vissa fall var det genom cheferna jag hade fått kontakt 
med deltagarna. 

Intervjuerna spelades in på band om deltagarna gav sitt samtycke. Det 
skedde i alla fall utom ett. Vid inspelningen och bearbetningen av inspel-
ningarna har Vetenskapsrådets etiska riktlinjer om konfidentialitet, sam-
tycke, information och nyttjanderätt följts (HSFR 1991). 

Den genomsnittliga längden för intervjuerna är 45 minuter. Den allra kor-
taste är 23 minuter vilket kommer sig av att deltagaren och jag hade mycket 
svårt att förstå varandra. Hon svarade alltid snabbt och med korta svar, men 
av svaren märktes det att hon ibland inte förstått frågan. Jag omformulerade 
då frågorna och förenklade såväl syntaxen som innehållet, men vid någon 
fråga var jag tvungen att ge upp. På det stora hela fungerade dock intervju-
frågorna mycket bra. Många deltagare uttryckte sin glädje över att någon 
kom och pratade med just dem om deras situation. De framhöll hur bra det 
kändes att berätta om de saker jag tog upp. Det gjorde att många intervjuer 
mer kändes som ett socialt samtal än ett professionellt samtal. I de fallen 
blev också intervjuerna längre. Den längsta är lite drygt 80 minuter. På detta 
sätt fick jag också mycket mer information än vad jag, genom mitt intervju-
formulär och följdfrågor, efterfrågade. 

Då det väsentliga är innehållet i det deltagarna säger har ingen transkrip-
tion av intervjuerna gjorts. Jag har i stället sammanställt varje intervju för sig 
genom att använda en loggbok (Merriam 1994:98). Det innebär att jag i en 
kolumn citerat viktiga utsagor från deltagarnas sida och i en annan antecknat 
vilken fråga eller vilket område utsagan hör till. I loggboken har jag också 
skrivit in egna iakttagelser. Genom detta tillvägagångssätt har jag åstad-
kommit en sammanfattning av det jag ansett som viktig information för stu-
diens syfte. Samtidigt har uppställningen givit mig en god överblick över 
likheter och olikheter i deltagarnas svar på de olika frågorna. 

4.2.3 Sammanfattning av intervjuerna 
I detta avsnitt redogör jag kort för intervjuerna och de resultat som framkom 
i intervjuundersökningen. Tabell 1 visar en uppställning över intervjuerna 
med de 21 utlandsfödda deltagarna. Variablerna kön, yrke, födelseland, mo-
dersmål och antal år i Sverige visas. Kvinna förkortas med ”K” och man 
med ”M”. Deltagarna har numrerats i den ordning jag genomförde intervju-
erna. Intervjuerna och deltagarnas svar presenteras mer utförligt i Andersson 
2007. 
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Tabell 1. Deltagarnas kön, yrke, födelseland, modersmål och antal år i Sverige 

Intervju Kön Yrke Födelseland Modersmål År i Sverige 
1 K sjuksköterska Iran persiska 17 
2 K sjuksköterska Kurdistan3 kurdiska 13 
3 K barnmorska Iran persiska 14 
4 K barnmorska Iran persiska 15 
5 K sjuksköterska Iran persiska 17 
6 K lokalvårdare Iran farsi4 14 
7 K lokalvårdare Turkiet turkiska 15 
8 K lokalvårdare Bosnien-

Hercegovina 
serbokroatiska5 8 

9 K lokalvårdare Bolivia spanska 21 
10 K lokalvårdare Eritrea asmera6 14 
11 M lokalvårdare Tanzania swahili 5 
12 K läkare Litauen litauiska 4 
13 K sjuksköterska Jugoslavien7 rumänska 32 
14 K sjuksköterska Iran persiska 18 
15 K sjuksköterska Iran persiska 18 
16 K läkare Iran persiska 14 
17 M lokalvårdare Chile spanska 18 
18 K läkare Sudan arabiska 19 
19 K läkare Litauen ryska 5 
20 K läkare Ungern ungerska 4 
21 K sjuksköterska Libanon armeniska 18 

Som tabellen visar är åtta deltagare ursprungligen från Iran, alltså mer än en 
tredjedel av alla deltagare. Sjuksköterskan från Kurdistan, nummer två, an-
gav under intervjun att hon är från den iranska delen. I övrigt är det en sprid-
ning över världen. Endast två manliga deltagare finns med bland de intervju-
ade och båda arbetar som lokalvårdare. Som nämndes tidigare varade inter-
vjuerna i genomsnitt i 45 minuter och totalt uppgår intervjuerna till cirka 

                               
3 Kurdistan är inget egentligt land, utan ett område i gränslandet mellan Turkiet, Irak, Iran och 
till mindre del Syrien. Många som kommer från det området hävdar dock att de kommer just 
från Kurdistan och att det är ”deras land”, varför jag har valt att redovisa deltagarens svar, 
även om de inte riktigt överensstämmer med hur länder markeras på kartor o.d. 
4 Farsi är den persiska benämningen på just språket persiska. Deltagaren hävdade bestämt 
under intervjun att hon talar farsi och att detta är skilt från persiskan. På grund av språksvå-
righeter lyckades jag inte få henne att närmare förklara detta. I Iran finns dock en sydvästlig 
fars som är distinkt från farsi, eller persiska. Möjligen är det detta språk som deltagaren avser 
då hon talar om farsi. 
5 Serbokroatiska existerar inte längre som ett språk, utan har splittrats i flera olika. Deltagaren 
ville dock inte närmare precisera vilket språk hon talar, utan nöjde sig med serbokroatiska. 
6 Asmera är Eritreas huvudstad. Jag har inte kunnat verifiera om det också är ett av de språk 
eller en dialekt som talas i Eritrea. Denna informants kunskaper i svenska var så bristfälliga 
att jag inte fick några ytterligare svar på mina följdfrågor om språket och jag kan inte helt 
utesluta att hon inte förstått mina frågor alls och i stället för att berätta om vilket hennes 
förstaspråk är berättat om vilken stad hon kommer ifrån. 
7 Jugoslavien existerar inte som ett land längre, utan har splittrats i flera. Denna deltagare kom 
dock till Sverige långt innan Jugoslaviens kollaps och hon har ännu inte riktigt förlikat sig 
med att ”Jugoslavien” inte existerar längre. 
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femton timmars audioinspelningar. Utöver detta har jag en intervju där jag 
endast förde löpande anteckningar då deltagaren inte ville spelas in. 

En av de inledande frågorna var hur deltagarna fått sin nuvarande anställ-
ning. Femton av de 21 har själva tagit kontakt med arbetsgivaren. Många av 
dem har blivit tipsade av släkt och vänner om att det finns lediga platser, 
medan andra på eget initiativ ringt runt till olika avdelningar på olika sjuk-
hus och frågat efter ett arbete. En av läkarna, kvinnan från Sudan, är hand-
plockad till sin nuvarande tjänst och har alltså inte behövt söka arbete. Två 
av sjuksköterskorna från Iran fick sin tjänst efter att de gjort praktik på de 
aktuella avdelningarna och har därmed inte heller behövt söka efter ett arbe-
te. Övriga tre, en läkare och två sjuksköterskor, har sökt lediga tjänster via 
arbetsförmedlingen eller annonser i Läkartidningen. Majoriteten har alltså 
funnit sina nuvarande anställningar genom att själva ta kontakt med arbets-
givaren. Även tidigare forskning visar att kontakter är mycket viktiga för att 
finna en anställning. Enligt Franzén (1999:160–161) är den vanligaste vägen 
till en anställning för invandrare att de själva tar kontakt med en arbetsgivare 
och ställer sina tjänster till förfogande. Dessutom beror den kontakten ofta 
på att en eller flera landsmän redan finns anställda hos arbetsgivaren. Fran-
zén framhåller att 70 % av alla tillsättningar sker genom direktkontakt med 
arbetsgivare och tips från släkt, vänner och bekanta (s. 161). 

Inom de olika yrkesgrupperna visade det sig att deltagarnas svar var 
mycket lika varandra på många av intervjufrågorna. Ingen av lokalvårdarna 
tycker att de behöver kommunicera på svenska i någon större utsträckning 
under sina arbetsdagar. De arbetar oftast en och en, och på lunch- och fi-
karaster sätter de sig med dem de delar sitt förstaspråk med. Om de måste 
tala med chefen eller någon kollega de inte delar förstaspråket med är det 
naturligtvis svenska som används, men flera av lokalvårdarna säger att de 
drar sig för att tala svenska eftersom de tycker att de behärskar språket så 
dåligt. De är rädda att inte förstå vad som sägs till dem och att inte kunna 
göra sig förstådda. Fyra av de lokalvårdare jag intervjuade säger till och med 
att de försöker undvika att tala med människor de möter på arbetsplatsen just 
på grund av den här rädslan. De kan klara sig genom sina arbetsdagar utan 
att säga mer än ”hej” på svenska. Möjligheterna att använda och öva svenska 
språket är alltså inte så stora för dem. För personalen med medicinsk utbild-
ning, sjuksköterskor, barnmorskor och läkare, är däremot den muntliga 
kommunikationen central i arbetet. De interagerar till exempel med patien-
ter, anhöriga, kolleger samt personal på andra avdelningar inom Sjukhuset 
och på andra vårdinrättningar. För att få ett arbete inom sjukvården krävs 
goda kunskaper i svenska, medan det för lokalvårdarnas del räcker med 
högst grundläggande kunskaper. Till viss del kan deltagarnas skilda kommu-
nikationsmönster förklaras genom de vitt skilda arbetsuppgifter de har. Lo-
kalvårdarnas arbete kräver inte det ständiga utbyte av information som den 
sjukvårdande personalens arbete gör. 
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Endast två av deltagarna säger att det behövs något annat språk än svens-
ka för det arbete de har. Många av deltagarna bland den sjukvårdande perso-
nalen framhåller dock att det är positivt med en mångspråkig personal då det 
är vanligt med patienter som inte har svenska som förstaspråk. Personalen 
kan då hjälpa såväl patienten som den övriga personalen med språket och till 
och med ibland få agera tolkar. 

Alla deltagare berättar att de då och då hamnar i situationer då de inte för-
står vad som sägs eller att de själva inte blir förstådda. Detta är vanligare 
bland lokalvårdarna än bland den sjukvårdande personalen. På frågan om hur 
de gör för att lösa situationer där problem uppstår på grund av språket ger 
alla liknande svar. Den vanligaste vägen är att be om en upprepning för att 
på så sätt få ytterligare en chans att förstå. Lyssnaren kan också be talaren 
upprepa endast ett eller ett par ord eller be om en förklaring. Ibland kan det 
räcka med att talaren tar om yttrandet i ett långsammare tempo för att förstå-
else ska nås. Om deltagarna själva inte blir förstådda, använder de sig av 
upprepningar, omformuleringar och kroppsspråk. Förvånansvärt få av delta-
garna uppger att de tar hjälp av andra språk då de inte kan göra sig förstådda 
endast med svenskan. Två av lokalvårdarna säger sig göra det liksom en av 
läkarna. En av lokalvårdarna, nummer sjutton, berättar att han kan använda 
såväl spanska som franska för att försöka göra sig förstådd. Lokalvårdaren 
från Tanzania använder ofta engelska ord och påpekar att engelska är mer 
som ett andraspråk för honom och mycket lättare att använda än svenska. 
Läkaren från Ungern säger att hon ibland tar in något engelskt ord om hon 
inte kan finna rätt uttryck på svenska. Det händer till och med att ungerska 
ord kommer in i talet, men det är endast då hon är stressad, påpekar hon. I 
övrigt framhåller läkare, sjuksköterskor och barnmorskor att de försöker 
undvika att ta in ord från främmande språk eftersom de inte kan vara säkra 
på att mottagaren förstår något annat språk än svenska. De anser att det är 
bättre att försöka omformulera sig på svenska. För många av lokalvårdarna 
utgör bristande svenskkunskaper ett stort hinder då det gäller att ta till sig 
den information som kommer från chefer och arbetsgivare. Två av lokalvår-
darna berättar att de tar hjälp av släktingar ibland. En av dem har sin dotter 
och hennes man på samma arbetsplats och berättar att de två ofta får förklara 
saker som hon själv inte förstår. Den andra säger att hon ofta tar hem den 
information de får på arbetet och ber sina barn om hjälp med att förstå. Fem 
av de sju lokalvårdarna tillstår att de kan säga att de förstår fast de inte alls 
gör det. Det kan till exempel hända i situationer då de tycker att de frågat så 
många gånger och till slut säger att de förstått för att inte framstå som dum-
ma genom att fortsätta fråga. Mannen från Tanzania säger också att han 
ibland helt enkelt inte orkar bry sig – det är lättare att låtsas förstå än att be 
om upprepningar och förklaringar. De olika strategierna för att förstå och 
göra sig förstådd diskuteras mer ingående i kapitel 6. Bland den sjukvårdan-
de personalen säger deltagarna att de i professionella samtal alltid frågar på 
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en gång om det är något de inte förstår. I sådana situationer är det ju viktigt 
att all information når fram och förstås. 

Den största delen av den muntliga kommunikationen på arbetsplatsen är 
arbetsrelaterad även om det ibland kan vara svårt att dra en gräns mellan vad 
som är socialt och arbetsrelaterat tal. Ganska ofta har ett samtal både socialt 
och professionellt innehåll oavsett situation och deltagare. I samtal med pati-
enter eller kolleger kan innehållet antingen till största delen vara professio-
nellt eller socialt orienterat beroende på situationen. Under lunch- och fika-
pauser dominerar det sociala talet, även om det också förekommer diskus-
sioner om patienter. I så kallade överlämningsmöten, då de sjuksköterskor 
som slutar sitt arbetspass lämnar information till dem som ska börja arbets-
dagen, är innehållet ibland rent professionellt, men många gånger är det 
långa sekvenser av rent socialt tal även då. En situation då samtalet nästan 
enbart innehåller professionellt tal är ronden då läkare och sjuksköterskor 
diskuterar patienterna och vilka åtgärder som ska vidtas. Ronden är ett vik-
tigt inslag i arbetsdagen och då det är ett samtal mellan professionella och 
med ett nästan uteslutande professionellt innehåll kommer jag att presentera 
detta fenomen mer ingående i kapitel 8. Då det handlar om samtal av mer 
social karaktär berättar några av deltagarna att de kan ha problem att förstå 
allt och att de inte alltid frågar om det är någonting de inte förstår. De anser 
inte att det är nödvändigt att förstå precis allt i sådana sammanhang och väl-
jer då att inte avbryta talaren för att få en förklaring. En anledning till att 
sociala samtal upplevs som svårare är att de kan behandla ämnen som är 
obekanta för deltagarna vilket naturligtvis inte underlättar förståelsen. En 
annan anledning är, enligt deltagarna, att samtalstempot i sociala samtal ofta 
är högre vilket gör det svårare att uppfatta alla ord. 

Något som så gott som alla nämner som svårigheter är att uttrycka käns-
lor, hantera mer kritiska situationer och att skämta. Ofta saknar deltagarna 
ord för att riktigt kunna uttrycka sina känslor samtidigt som de inte är riktigt 
säkra på hur man till exempel levererar kritik. Det behöver alltså inte bara 
handla om språket, utan kulturella olikheter spelar också in. Deltagare från 
alla olika yrkesgrupper lyfter också fram hälsningsfraser som en svårighet. I 
Sverige är maktdistansen liten och ”du” används som tilltal oavsett ålder, 
kön och status. Många av deltagarna är vana vid ett mer hierarkiskt samhälle 
och säger sig därför ha haft svårt att anpassa sig efter det svenska systemet. 
De har också haft svårt att vänja sig vid att man bara säger ”hej” till varandra 
då man möts på arbetet, och ibland inte ens det. Från sina forna hemländer är 
de vana att kolleger pratar mer sinsemellan och månar mer om varandra. 
Deltagarna berättar vidare att de kan ha svårt att förstå om en person skämtar 
eller är allvarlig. Det händer att de tar skämtsamt avsedda yttranden på allvar 
och att de själva blir missuppfattade då de skämtar. Eftersom deltagarna 
finner att humor är ett problematiskt inslag i kommunikationen, både vad 
gäller att förstå att det är ett skämt och att bli förstådda då de själva skämtar, 
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analyserar jag förekomsten och användningen av skämt i inspelningarna. 
Resultaten presenteras i kapitel 7. 

Endast fyra av de 21 intervjuade uppger att de behöver läsa och skriva en 
del i sina arbeten. Det är två av sjuksköterskorna som berättar att de måste 
läsa och skriva mycket i patientjournaler. Övriga sjuksköterskor och barn-
morskor uppger också att de skriver i journaler, men framhåller att det mest 
handlar om siffror och medicinska termer. Flera berättar också att det finns 
standardiserade, korta, fraser att använda sig av och man kan med hjälp av 
en knapptryckning på datorn få in en färdigformulerad kommentar i journa-
len, remissen eller provsvaret. Ett exempel på detta fick jag se av en av lä-
karna. Hon tryckte in ”Ä9” på datorn och då dök följande kommentar upp i 
formuläret för provsvar: ”normal modifierad APC-kvot, vilket talar mot en 
mutation i V-genen”. Hon visade att de har en lång lista på sådana kortkom-
mandon för färdigformulerade fraser. Ingen av deltagarna, förutom två läka-
re, säger sig producera några andra typer av texter i arbetet. 

Två av läkarna berättar också att de måste skriva en hel del i arbetet då de 
både arbetar med forskning och med patienter. Det är i forskningsarbetet de 
skriver vetenskapliga artiklar som de skickar in till olika tidskrifter. Språket 
är då engelska eftersom det är internationella tidskrifter. En av dessa två 
framhåller att svenska är arbetsspråket medan engelska är vetenskapsspråket. 
Samma två läkare säger att de också läser mycket i arbetet, men det är främst 
texter på engelska. En av sjuksköterskorna uppger att hon måste läsa mycket 
i arbetet. Hon arbetar på en röntgenavdelning och patienterna som kommer 
dit har remitterats varför hon måste läsa deras, ibland omfattande, remisser. 
Skriva behöver hon dock inte eftersom det är läkarna som tolkar röntgenbil-
derna och skriver in resultaten och eventuella remisser efteråt. Lokalvårdar-
na svarar att de endast behöver fylla i semester- och ledighetsansökningar på 
arbetet. I övrigt är det ingenting de behöver skriva. De får emellanåt skriftlig 
information från sina chefer, antingen i handen eller så läggs den ut på bor-
den i personalrummet. Sex av dem jag intervjuade säger dock att de sällan 
bryr sig om att läsa informationen eftersom de tycker att det är svårt att läsa 
på svenska. De framhåller också att språket är svårt i den information som 
kommer från ”högre ort”, så de orkar inte ens försöka förstå. 

Från början var det tänkt att även den skriftliga produktionen (och kon-
sumtionen) skulle samlas in vid materialinsamlingen. Då det visade sig att de 
fem deltagare jag följde under fallstudierna skrev mycket lite, framför allt 
egenhändigt formulerade texter, valde jag bort den skriftliga ansatsen. En 
annan anledning till att jag valde bort skriften är att det lilla de skriver mest 
är i patientjournaler som är sekretessbelagda. Jag bedömde att det skulle bli 
alltför tidskrävande att försöka få tillgång till journalerna, särskilt med tanke 
på den lilla mängd text jag skulle få ut av det. 



 53 

4.3 Fallstudien som metod 
För att samla data till huvudstudien valdes fallstudien som metod. Merriam 
(1994) framhåller att det inte råder någon enighet om vad en fallstudie egent-
ligen är. Detta beror bland annat på att metoden ofta jämförs med fältarbete, 
etnografisk metodik, deltagande observation, kvalitativ intervju och feno-
menologisk teori. Merriam hävdar dock att kvalitativt inriktade fallstudier är 
ett vetenskapligt förhållningssätt som kan särskiljas från övriga metoder. 

Metodens styrka är, påpekar Merriam, att man som forskare får en djup-
gående insikt om en viss situation och hur de inblandade personerna tolkar 
denna. Den innebär därför ofta den bästa metoden för att hantera problem 
där man måste ha en förståelse innan man kan förbättra praktiken. Genom att 
kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder inom ramen för en fallstudie 
får man dessutom en triangulering som förbättrar både validiteten och relia-
biliteten av studien. Kunskapen från en fallstudie skiljer sig från annan ve-
tenskaplig kunskap i fyra avseenden: kunskapen är mer konkret, kunskapen 
är mer kontextuell, kunskapen är mer utvecklad genom forskarens tolkning 
och kunskapen baseras i större utsträckning på en viss referenspopulation 
som forskaren bestämmer (1994:28–29). 

Enligt Merriam har inte fallstudien inmutat några speciella metoder för att 
samla in data. Vanliga metoder att använda är intervjuer, observationer, del-
tagande observationer, audio- och videoinspelningar samt fotografering. Det 
finns heller inga speciella analysmetoder utan forskaren får i stället utifrån 
sina egna frågeställningar avgöra vad som är centralt. De möjligheter som 
fallstudierna ger i fråga om val av datainsamlings- och analysmetoder är i sig 
en styrka. Forskaren har friheten att använda sig av flera olika metoder vilket 
kan göra kunskapen såväl djupare som bredare. 

En invändning man kan ha mot fallstudier är att det ofta endast är ett fåtal 
individer som ingår i undersökningen och att representativiteten därmed blir 
låg. Lindström (2000) framhåller dock att det är bättre att spela in samma 
individer flera gånger. De data som samlats in blir förvisso inte lika repre-
sentativa, men det behöver inte vara ett problem för den kvalitativa forsk-
ningen. Det viktiga är representativiteten hos de data forskaren har, det vill 
säga hur väl det återspeglar deltagarnas sociala verklighet. 

Att samla in data genom att befinna sig i den grupp man vill studera har 
länge varit ett tillvägagångssätt inom såväl antropologin som etnologin och 
det är numera vanligt även inom språkvetenskapen. Genom fältarbetet befin-
ner sig forskaren mitt i den verklighet som studeras. Det kan bland annat 
leda till att arbetet inte går att genomföra som det var planerat och att nya, 
oväntade empiriska insikter ofta tillkommer. De frågeställningar som från 
början slagits fast kan behöva omformuleras och/eller kompletteras under 
processens gång (Öhlander 1999a:9). 

Arbetet nära människor ger också forskaren en kunskap som tar fasta på 
hur enskilda människor eller sociala grupper upplever sin verklighet. Kaijser 
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(1999) framhåller också att en fältarbetare kontinuerligt måste ställa frågor 
om vilken typ av resonemang och diskussion det empiriska materialet möj-
liggör. Exempel på sådana frågor är: vad materialet representerar, vilka frå-
gor materialet kan respektive inte kan svara på, om iakttagelserna är allmän-
giltiga eller om de berör ett snävt sammanhang. Forskaren måste också kon-
textualisera de händelser som studeras. Det innebär att kunskapen ska relate-
ras till det sammanhang där den är giltig. 

Många forskare skiljer mellan observation och deltagande observation. 
Det senare innebär att forskaren interagerar med de människor som deltar i 
studien. Genom deltagande observation lär man känna människorna vilket 
ger möjlighet att ställa frågor under arbetets gång. Öhlander (1999b:74) 
framhåller att forskaren kan vara deltagande observatör ibland, för att ibland 
enbart vara observatör. Graden av deltagande kan varieras efter situation. 

4.3.1 Val av deltagare för fallstudierna 
Mitt urval till fallstudierna kom att begränsas av olika faktorer. Två av delta-
garna i intervjustudien, som själva kontaktat mig och ville vara med, valdes 
bort då de kommit till Sverige redan i tonåren och alltså inte som vuxna. 
Också en läkare som endast arbetat några månader vid Sjukhuset valdes bort 
på grund av den korta anställningstiden. Hon berättade själv under intervjun 
att hon ännu inte utförde så mycket arbete själv, utan var tillsammans med 
någon av avdelningens mer seniora läkare för att lära sig arbetsplatsens ruti-
ner. De två barnmorskorna, som visat stort intresse för fortsatt deltagande i 
min undersökning, hade slutat sina anställningar då jag återkom för att 
genomföra fallstudierna. Svårigheten att finna manliga anställda som var 
villiga påverkade också. Det faktum att ungefär en tredjedel av alla som 
intervjuades kom från Iran begränsade också urvalet då ambitionen var att få 
deltagare från olika delar av världen. Den slutliga gruppen som jag hade till 
förfogande vid urvalet till fallstudierna var alltså inte så stor. Det var natur-
ligtvis också mycket viktigt att deltagarna var positivt inställda till studien 
och till att bli inspelade hela arbetsdagar. Av sju möjliga valdes slutligen fem 
och jag kontaktade dem inför det fortsatta arbetet. Tre av de sju kom ur-
sprungligen från Iran och mellan dem var det egentligen slumpen som av-
gjorde vem det blev. De fem jag följt är: en sjuksköterska från Iran (nummer 
15 i tabell 1) och en från Libanon (nummer 21), en läkare från Ungern 
(nummer 20) och en från Litauen (nummer 19) samt en lokalvårdare från 
Tanzania (nummer 11). En utförligare presentation av deltagarna i fallstudi-
erna följer i kapitel fem. 

4.3.2 Genomförande av fallstudierna 
Inför fallstudierna kontaktade jag var och en av deltagarna och tillsammans 
bestämde vi en dag och tid som passade. Eftersom jag redan varit på de ak-
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tuella avdelningarna och genomfört intervjuer var det många i personalen 
som kände igen mig och visste vad jag arbetade med. Det underlättade natur-
ligtvis det fortsatta arbetet med datainsamlingen. Jag hade också sett till att 
det fanns projektbeskrivningar i personalrummen på de avdelningar där jag 
skulle genomföra fallstudierna. Förhoppningen var att personalen skulle läsa 
dem och vara lite förberedda på min ankomst och det visade sig fungera bra. 
På Sjukhuset är dock personalstyrkan stor och jag fick ofta börja inspel-
ningsdagarna med att presentera mig, förklara syftet med min närvaro och be 
alla om tillåtelse att ha bandspelaren på under dagen. Då Sjukhuset är en så 
pass stor arbetsplats var jag ofta tvungen att repetera denna presentation flera 
gånger under dagarna, eller kvällarna, men ju längre jag var där desto färre 
blev de gånger jag behövde göra detta. 

Inspelningsutrustningen bestod av en DAT-bandspelare med mikrofon. 
Själva bandspelaren är så liten att den går ner i en ficka och mikrofonen kan 
lätt fästas på kläderna. Varje band, och de batterier som behövdes, räckte för 
fyra timmars inspelningar åt gången. Det innebar att jag i de flesta fall endast 
behövde byta band och batterier en gång under de dagar jag spelade in delta-
garna. Det tekniska var alltså inget som i någon större utsträckning inverka-
de på deltagarnas arbete. En tanke var också att komplettera audioinspel-
ningar med videoinspelningar. På Sjukhuset visade det sig dock vara prak-
tiskt omöjligt för en ensam person, det vill säga mig själv, att hantera en 
sådan utrustning och samtidigt behålla en överblick över allt som händer i 
deltagarnas arbetsvardag. En orsak är att såväl sjuksköterskornas som lokal-
vårdarnas arbetsuppgifter innebär att de ständigt är i rörelse vilket försvårar 
videoinspelningar. En annan orsak är att jag aldrig på förhand visste vilka 
situationer deltagarna skulle befinna sig i då jag kom för att göra mina in-
spelningar och då heller inte exakt var de skulle befinna sig. Möten skedde 
alltid i olika rum vilket gjorde det omöjligt att i förväg ställa i ordning in-
spelningsutrustning och i många fall var det så trångt att en videokamera inte 
skulle ha gått att använda av den anledningen. De inspelningar jag genom-
förde inskränker sig alltså till audioinspelningar. 

Parallellt med inspelningarna förde jag noggranna fältanteckningar över 
bland annat den fysiska omgivningen, samtalssituationen, samtalsdeltagarna, 
klockslag, gester och kroppsspråk samt yttre störningar som inverkade på 
den pågående interaktionen. Anteckningarna har fungerat som ett komple-
ment till inspelningarna och vid analysarbetet har jag ofta använt dem för att 
till fullo kunna tolka vad som händer. Till exempel om en av deltagarna hål-
ler upp något, pekar för att visa vad han eller hon menar, använder en gest 
för att förtydliga eller om ett samtal plötsligt avstannar på grund av att en 
dörr öppnas kan jag se detta i mina anteckningar. Då jag fört anteckningar 
över om deltagarna söker ögonkontakt eller gör någon annan icke-verbal 
ansats för att lämna över ordet till en viss person har de också hjälpt mig att 
avgöra vem ett yttrande riktas till, om detta inte framgår av inspelningen. 
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Till en början hade jag ambitionen att vara en ”osynlig” observatör som 
endast iakttog allt och förde anteckningar. Ganska snart visade det sig dock 
vara omöjligt. Det går inte att vara närvarande utan att människor blir nyfik-
na och vill prata (jfr Malmbjer 2007, Palmér 2008). Många har också en 
tendens att känna sig obekväma om en person är närvarande utan att alls 
delta i det som pågår. Att ha en person som lyssnar uppmärksamt, studerar 
hur man uppför sig och för anteckningar kan alltså inge en känsla av obehag. 
Då personalen visste syftet med min undersökning var det också många som 
passade på att ventilera sina erfarenheter av att vara andraspråkstalare, eller 
kolleger till en andraspråkstalare. Detta gav mig naturligtvis ännu mer intres-
sant information om situationen på Sjukhuset. Den lösning jag valde var att 
pendla mellan att vara deltagande observatör och enbart observatör. Delta-
gande observatör var jag till exempel då jag direkt blev inbjuden i ett samtal 
genom att någon ställde en fråga, ville ha min åsikt eller ville dela med sig 
av sina erfarenheter och tankar. Då jag var ensam med mina deltagare prata-
de jag naturligtvis också mer med dem, om det inte störde deras arbete. Vid 
sådana tillfällen passade jag på att fråga om sådant som hänt under arbetsda-
gen och fick på så sätt deltagarnas syn på samtal som förts och hur de upp-
fattat situationen. Det blev också en hel del socialt prat under stunderna på tu 
man hand och jag tycker att jag lärde känna varje person ganska väl. 

Vid inspelningarna framhöll jag alltid att jag skulle återkomma vid fler 
tillfällen och att bandspelaren skulle vara på när jag var med var och en av 
deltagarna. Detta gjorde jag för att personalen på avdelningarna skulle vara 
föreberedda på min närvaro och att fler inspelningar skulle ske. Inga av del-
tagarnas kolleger hade något emot att bli inspelade på band. Det verkade 
som om många tog det hela som ett lite udda, men roligt, inslag i arbetsvar-
dagen och bandspelaren föranledde en del skämtsamma kommentarer: ”nu 
går det här direkt till socialstyrelsen” och ”oj då nu är det bäst att prata tyd-
ligt igen”. Vid inspelningen av patienter och anhöriga som var med var det 
lite svårare. En del patienter var äldre och dementa eller så förvirrade att 
personalen inte kunde vara säkra på att de förstod vad som hände runt om-
kring dem. Vissa var också hårt medicinerade och inte riktigt kontaktbara för 
den skull. Jag kom överens med deltagarna om att det var deras omdöme om 
patienterna som gällde. Om de ansåg att man inte kunde räkna med att en 
viss patient skulle förstå och kunna ge ett tillförlitligt svar på en förfrågan 
om eventuell medverkan i datainsamlingen avstod vi från inspelningar med 
just den patienten. I ett fall hände det att en anhörig inte ville medverka i 
inspelningen och då kunde jag heller inte spela in patienten, den minderåriga 
sonen. Sonen och pappan hade ingenting emot bandspelaren eller min närva-
ro, men då mamman hade sagt nej valde jag bort den patienten. I övrigt var 
det inga problem att få tillåtelse att vara med och spela in patienter och deras 
anhöriga. Problemet var i stället att de flesta ville prata mer med mig och 
veta allt om studien eller själva berätta om sina uppfattningar om sjukvården, 
andraspråkstalare eller vad som helst som föll dem in. Jag försökte dock 
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samtala så lite som möjligt utan att för den skull uppfattas som ohövlig. 
Många gånger kom deltagarna till min hjälp. De visste att jag helst ville hålla 
mig i bakgrunden, även om min närvaro var nödvändig, och kunde avbryta 
patienter och anhöriga och föra in samtalet på medicinska frågor – till exem-
pel åtgärder, allmäntillstånd och liknande. 

Då jag träffade nya människor framhöll jag frivilligheten i att bli inspelad 
och alla fick en kort skriftlig beskrivning av projektet där mitt telefonnum-
mer och min e-postadress fanns med. Jag påpekade att de var välkomna att 
höra av sig med eventuella frågor eller om de ångrade sig och inte ville fin-
nas med på band. Konfidentialitet är mycket viktigt vid inspelningar och alla 
som blivit inspelade har avidentifierats. Alla ort- och personnamn som finns 
i exemplen är fingerade och jag har valt att helt radera de personnummer 
som spelades in. Det hände ibland att deltagarna, eller någon annan, berätta-
de saker som de inte ville att jag skulle föra vidare. Sådana sekvenser rade-
rades också från banden då jag påbörjade min bearbetning av materialet. 

Vid inspelningar och observation, eller deltagande observation, kan man 
alltid fråga sig hur mycket bandspelarens och forskarens närvaro inverkar på 
situationen och de samtal som förs och hur naturliga samtalen blir. Det före-
faller dock vara så att människor generellt sett prioriterar sina egna projekt 
framför intresset för forskaren och dennes utrustning. Tidigare forskning där 
inspelningar använts som datainsamlingsmetod visar att närvaron av en 
bandspelare, kamera och/eller forskare ofta glöms bort (t.ex. Melander Mart-
tala 1995:38). Duranti (1997:118f) kommenterar detta och framhåller att 
människor är för upptagna för att ändra sina liv på grund av att en ny person 
är med och att många undersökningar visar att deltagare grälar, visar känslor 
och avslöjar intima aspekter av sina privatliv även då en kamera är riktad 
mot dem. Ett samtals ”naturlighet” förefaller alltså vanligen inte påverkas av 
att samtalsdeltagarna blir inspelade med videokamera eller med audio-
bandspelare. Lindström (2000) definierar naturligt förekommande interak-
tion som ett samtal som skulle ha ägt rum oavsett om forskaren var där eller 
inte. På en arbetsplats måste arbetet fortgå även om ett ovanligt inslag, som 
till exempel närvaron av en forskare, finns där och med utgångspunkt i Lind-
ströms definition karakteriserar jag de samtal jag spelat in som ”naturliga”. 

Under inspelningarna upplevde jag ofta att min närvaro blev ”bortglömd” 
av både deltagarna och deras kolleger. Det förekommer till exempel en del 
grova skämt, några som kanske till och med skulle betraktas som direkt ela-
ka av en utomstående lyssnare. Detta talar, som jag tolkar det, för att perso-
nalen inte tog någon större notis om min närvaro. En gång hände det till och 
med att deltagaren jag följde helt glömde bort mig. Vi hade ätit lunch till-
sammans med sjuksköterskor och läkare och som vanligt följde jag efter då 
hon gick för att arbeta igen. Då vi kommer in till patienten fick hon syn på 
mig och utbrast: ”ja just ja dig hade jag glömt”. Naturligtvis förekommer det 
skämt och kommentarer i inspelningarna just på grund av min och bandspe-
larens närvaro, men de är inte så vanliga. Bergman (1990) påpekar att det 
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inte är ovanligt att deltagarna kort kommenterar forskaren och utrustningen 
då det är ett generellt samtalsfenomen att uppmärksamma förändringar i den 
lokala kontexten. Han menar att det i stället kan finnas anledning att ifråga-
sätta inspelningar där deltagarna avhåller sig från att göra sådana kommenta-
rer. Det kan då tolkas som en onaturlig interaktion. 

Därmed har jag i detta kapitel presenterat de datainsamlingsmetoder som 
använts, hur urval av arbetsplatser och deltagare gått till, hur datainsamling-
en genomförts samt givit en sammanfattning av de viktigaste resultaten från 
intervjustudien. Nästa kapitel, 5, innehåller en presentation av var och en av 
de fem deltagarna i fallstudierna. 



 59 

5 Presentation av deltagarna i fallstudierna 

Fem deltagare valdes ut för fallstudierna. De fem presenteras i var sitt avsnitt 
i detta kapitel. Presentationerna inleds med en kort beskrivning av varje del-
tagares bakgrund, till exempel modersmål, födelseland och yrke. Därefter 
redogör jag för deras respektive arbetsvardag och kommunikationssituation, 
det vill säga hur mycket de talar, skriver, läser, vilka de kommunicerar med 
och så vidare. Efter presentationen av de fem deltagarna följer en kort jämfö-
relse och sammanfattning av de viktigaste punkterna och jag lägger där störst 
fokus vid deltagarnas kommunikativa arbetsvardag. Kapitlet avslutas med en 
diskussion om studiens representativitet. Allra först vill jag dock säga några 
ord om ett fenomen som ofta nämns inom fältarbete av olika slag: mättnad. 

Inspelningarna från fallstudierna uppgår till drygt 80 timmar. Nästan lika 
mycket tid tillbringade jag med deltagarna utan att jag spelade in. Inom 
bland annat fallstudien som metod brukar man tala om att forskaren ska vara 
ute i fält tills mättnad uppnåtts (Merriam 1994). Det innebär att forskaren 
följer personen eller gruppen tills alla situationer känns igen och ingen ny 
kunskap tillförs om det fenomen som studeras. Det kan kännas lite vanskligt 
att tillämpa en term som mättnad då man studerar ett antal personers kom-
munikativa vardag på ett sjukhus. Patienter skrivs ut och nya skrivs in, kol-
leger slutar och nya börjar i deras ställe, telefonsamtal till olika sjukhus och 
andra vårdinrättningar måste göras och det är alltid olika ärenden som då 
behandlas och olika personer i andra änden av luren. Personal från olika 
avdelningar är också i kontakt med varandra för att till exempel utbyta in-
formation om patienter. Då jag följde mina fem deltagare blev de situationer 
de hamnade i och de personer de interagerade med alltmer bekanta för mig. 
Jag kunde till exempel börja förutse, genom att känna igen situation och 
deltagare, när samtalet enbart skulle vara professionellt inriktat och när det 
skulle kunna innehålla inslag av mer social karaktär. Jag kunde också, bero-
ende på vad de var på väg att göra, se om de skulle arbeta koncentrerat och 
tyst eller under arbetets gång interagera med kolleger eller andra som fanns i 
närheten. Eftersom jag på detta vis började kunna läsa av deltagarnas arbets-
dag och kommunikation, ibland till den grad att jag kunde förutse vad de 
skulle prata om med olika personer, tycker jag mig kunna säga att en hög 
grad av mättnad uppnåddes i datainsamlingen. Naturligtvis finns det situa-
tioner jag inte lyckats fånga, men att uppnå en total mättnad med avseende 
på vilka situationer deltagarna hamnar i och med vilka de interagerar får nog 
ses som ett ouppnåeligt mål då man gör datainsamlingar på det här sättet. 
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Tabell 2 visar hur mycket data jag spelat in med var och en av deltagarna. 
I tabellen anges deltagarna med de kodnamn var och en själv valt att jag ska 
använda: Mustafa, Mitra, Katarina, Nairi och Alice. I efterföljande resultat-
kapitel är det också dessa namn jag använder mig av. 

Tabell 2. Antal inspelade timmar och minuter med varje deltagare 

Namn Mustafa Mitra Katarina Nairi Alice 

Antal inspelade timmar 16.54 18.15 16.27 15.47 17.49 

Utifrån intervjuerna och de iakttagelser jag gjorde under inspelningarna pre-
senteras de fem deltagarna. Först ges korta fakta om var och en med ut-
gångspunkt i de svar jag fick i intervjuundersökningen. Jag redogör bland 
annat för hur de lärt in svenska språket och hur de fått sin nuvarande anställ-
ning. Efter det följer en beskrivning av deras respektive arbetsdag. Beskriv-
ningen grundas dels på de iakttagelser jag gjorde under de dagar jag följde 
var och en, dels på det varje deltagare berättade för mig om sitt arbete och 
arbetsplatsen såväl under intervjuerna som när jag följde dem. Under inter-
vjuerna besvarade deltagarna frågor om bland annat sin kommunikations-
situation på arbetet och utifrån deras svar och mina iakttagelser under in-
spelningarna beskriver jag deras arbetsdag även ur denna synvinkel. Mycket 
av det som lyfts fram har sin grund i deltagarnas intervjusvar och jag kunde 
under inspelningarna se att de beskrivit sin kommunikativa arbetsvardag 
mycket väl. Det de berättade under intervjuerna fick jag också bekräftat ge-
nom egna iakttagelser under inspelningarna. 

5.1 Mustafa 
Kodnamn:  Mustafa 
Födelseland:  Tanzania 
Modersmål:  swahili 
Yrke:  lokalvårdare 
Antal år i Sverige: 5 
Ålder vid ankomst: 25 

Mustafa gick sju år i skolan i Tanzania och arbetade sedan med att reparera 
båtmotorer och andra maskiner. Förutom swahili talar han flytande engelska. 
I Sverige har han läst Sfi men vill gärna läsa mer svenska. Han tycker fram-
för allt att han behöver förbättra sitt ordförråd, uttal och läs- och skrivförmå-
ga. Mustafa är gift med en svenska och de har två barn. Hans chanser att öva 
upp sin svenska är alltså goda, men han säger själv att han är lat och hellre 
använder swahili eller engelska. Hans fru talar flytande swahili, så han an-
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vänder det hemma både med henne och med barnen. Kunskaperna i svenska 
är alltså inte så goda. Han saknar många ord då han vill uttrycka något och 
jag noterade att han ofta använder kroppsspråk eller engelska för att göra sig 
förstådd. Han berättar också att han inte bryr sig om att läsa information som 
delas ut till lokalvårdarna eftersom han har svårt att förstå den. Viljan att 
kommunicera finns dock hos honom och han är inte rädd att försöka tala 
med människor trots att han vet att det blir fel och att han inte alltid hittar 
rätt ord. 

Då han kom till Sverige lyckades han först inte få något arbete och börja-
de då hjälpa till på ett snabbmatsställe. Han fick inget betalt eftersom det inte 
fanns utrymme för en anställd till, men han ville ändå arbeta för att träffa 
människor och känna att han gjorde någon nytta. Efter ett par år i Sverige 
lyckades han få arbete i en större livsmedelsbutik och arbetade där i drygt ett 
år. Under den tiden fick han arbete som lokalvårdare på Sjukhuset och hade 
ett tag dubbla arbeten. Det blev dock för mycket i längden och nu arbetar 
han bara som lokalvårdare. Fyra på varandra följande torsdagar gick jag runt 
med Mustafa och hans arbetsdagar var mycket lika varandra. Han hade sina 
bestämda tider på olika avdelningar och han pratade med ungefär samma 
människor om samma saker. Han påpekade många gånger att hans arbete är 
mycket ensamt, vilket jag också kunde bekräfta under datainsamlingen. 

Där Mustafa arbetar är nationaliteterna många och därmed också språken. 
Anställda med svenska som förstaspråk är i minoritet. Av de totalt 45 lokal-
vårdarna, 40 med anställning och fem som arbetar på timmar, har närmare 
30 ett annat förstaspråk än svenska. Svenska kan sägas fungera som lingua 
franca. Under intervjuerna och fallstudierna märkte jag att många inte be-
härskar svenska i någon större utsträckning, trots att de bott i Sverige i mer 
än tio år. Det var också tydligt att flera helst undvek att använda svenska. 
Mustafa hade vid fallstudiernas genomförande inte bott i Sverige i mer än 
fem år men talade ändå bättre svenska än många av sina kolleger. Han hörde 
också till en av de få som säger att han gärna talar med människor han möter 
på sina städrundor. 

Mustafa börjar sin arbetsdag klockan sex på morgonen. Han tar en kopp 
kaffe i personalrummet innan han går och byter om och samlar ihop det han 
behöver till sin städvagn. Den tiden på morgonen är det lugnt i personal-
rummet, men i tvättrummet där personalen hämtar sina kläder, moppar och 
trasor är det desto livligare. Att föra ett samtal där är dock svårt på grund av 
allt oljud från maskinerna. Därför är det mest hälsningsfraser och korta, 
skämtsamma kommentarer som utbyts mellan kollegerna. 

Först går han till ortopeden där det så tidigt på morgonen är tomt på per-
sonal. Vid sju börjar sjuksköterskorna anlända. Mustafa hälsar på dem och 
växlar artighetsfraser med några av dem. Det första han gör är att städa gips-
salen. Den är stor och det är smutsigt på golvet av allt gips. Han använder en 
skurmaskin, och då den är igång finns ingen möjlighet att samtala med nå-
gon. Salen måste vara färdig till klockan åtta då patienterna börjar komma. 
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Efter det städar han undersökningsrummen och går sedan tillbaka för att ta 
handfaten och toaletten i gipssalen. Framemot åtta brukar Mustafa vara fär-
dig med det han måste göra innan avdelningen öppnar. Han sätter sig då i 
personalrummet för att ta en kopp kaffe innan han fortsätter till nästa avdel-
ning. 

Första dagen träffar jag vårdenhetschefen och ber om hennes tillstånd att 
få följa med Mustafa då han städar på ortopeden. Under första dagen är det 
också många av sjuksköterskorna som blir intresserade av undersökningen 
och då Mustafa vid olika tillfällen kör med sina skurmaskiner passar några 
av dem på att prata mer med mig. Alla påpekar att Mustafa är en mycket 
duktig städare och att de är glada att ha honom där. De tycker också att han 
är en glad och trevlig person och två av dem säger att de ser honom som ”en 
i gänget”. En av sjuksköterskorna berättar att Mustafa är den bästa de haft 
och att det aldrig varit så rent där. Senare under dagen berättar Mustafa själv 
att han trivs väldigt bra på ortopeden. Han tycker att sjuksköterskorna där är 
trevliga, snälla och glada och han känner att de uppskattar hans arbete. Alla 
dagar jag var där märkte jag också att han får uppskattande kommentarer av 
olika sköterskor: ”du känner väl att du gör ett bra jobb” och ”du gör så fint 
här”. Däremot noterade jag att många av läkarna inte hälsar på honom och 
Mustafa säger själv att de har en ”attitude” han inte tycker om. 

Efter kaffet går Mustafa till avdelningen för klinisk kemi och farmakolo-
gi. Där städar han omklädningsrummet, personalrummet, laboratoriet och 
korridoren med toaletter. Strax före nio avbryter han sin städning och går ner 
till lokalvårdarnas personalrum för att äta frukost. Vid denna tid är det fullt 
med människor och det fylls på efter hand som lokalvårdarna kommer från 
sina områden. I personalrummet bildas små språköar då de som har samma 
förstaspråk sätter sig med varandra. Man umgås alltså inte över språkgrän-
serna. Vid ett bord talas det turkiska, vid ett annat spanska och vid ett tredje 
svenska. Mustafa, som är den enda som har swahili som modersmål, blir 
därför ofta ensam, något som han också påpekar själv. Han brukar sätta sig 
vid samma bord som två eritreanska män, men de pratar inte gärna svenska 
och kan ingen engelska, så Mustafa har svårt att få igång ett samtal. 

Då frukostrasten är slut går han tillbaka till klinisk kemi och farmakologi 
för att städa det han inte hann före frukostrasten. På denna avdelning kunde 
jag under inspelningarna notera att inte lika många hälsar på honom, trots att 
han ofta flyttar på saker som står alldeles intill personalen. Några är mer 
uppmärksamma än andra och flyttar på stolar, papperskorgar och annat så 
Mustafa bättre kommer åt. Mustafa säger själv att han inte tycker att perso-
nalen på den här avdelningen är lika trevlig som den på ortopeden. På klinisk 
kemi blir alltså ett redan ensamt arbete ännu ensammare då de flesta i perso-
nalen där inte ens hälsar på lokalvårdaren som kommer. Vid lunchtid, när-
mare klockan tolv, lämnar Mustafa klinisk kemi och går till lokalvårdarnas 
personalrum för att äta lunch. 
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Under lunchen är det många i rummet, och uppdelningen mellan olika 
språkgrupper gör sig återigen gällande. Samtliga gånger jag är i personal-
rummet sitter lokalvårdarna på samma platser och pratar sina respektive 
förstaspråk med varandra. På en vägg finns en tv monterad och då Mustafa 
ofta saknar någon att prata med koncentrerar han sig på denna i stället. Då 
lokalvårdarna trängs runt diskhon eller kaffemaskinen förekommer en del 
skämt och småprat över språkgränserna, men i övrigt är det inte många som 
talar med varandra under pauserna. Jag noterade i huvudsak tre personer som 
försökte prata och skoja med andra, oavsett språklig bakgrund: en man från 
Frankrike, en svenskfödd man och Mustafa. Mellan dessa tre fungerade in-
teraktionen bra, men om de riktade sig till någon av lokalvårdarna som inte 
har svenska som förstaspråk var det många gånger som initiativet föll platt. 

Efter lunchen återvänder Mustafa till ortopeden för att städa omklädnings-
rum, patientsalar, läkarexpeditioner, korridorer och toaletter. Han försöker 
vara färdig strax före klockan två så han kan lämna sina moppar och trasor 
till lokalvårdaren som ansvarar för tvätten. På så sätt hinner allt som behöver 
tvättas bli färdigt till morgonen efter så alla kan få moppar och annat de be-
höver för dagen. Innan Mustafa lämnar ortopeden tar han en kaffepaus i 
deras personalrum. De dagar han hinner städa sina områden färdigt före 
klockan tre hjälper han en annan lokalvårdare. Det är Sahar, en kvinna från 
Iran, som har stora områden att städa och många tunga lyft. Ibland får hon 
hjälp av Mustafa och ytterligare en manlig lokalvårdare. De tycker att hon 
har för stora områden och hjälper henne när de kan, trots att de inte behöver 
göra det. Sahar är, liksom Mustafa, sällskaplig och pratglad, och de två har 
roligt tillsammans trots att de många gånger har svårt att förstå varandra. 

En av dagarna jag följde Mustafa hade han bett sin chef om att få hjälp 
med städningen. Han ville städa allt lite grundligare denna dag, till exempel 
damma ordentligt på läkarnas tjänsterum. Till sin hjälp får han då Abdu, en 
man från Iran. De två städar tillsammans hela dagen. Mustafa talar den da-
gen mer än vanligt eftersom han nu har en kollega med sig. Svenska är det 
enda språk de har gemensamt och ingen av dem har ett speciellt stort ordför-
råd att använda sig av. De har många gånger uppenbara problem med att 
förstå varandra, men lyckas ofta överkomma språksvårigheterna och behand-
lar ämnen både av arbetsrelaterad och av mer social natur. 

5.2 Mitra 
Kodnamn:  Mitra 
Födelseland:  Iran 
Modersmål:  persiska 
Yrke:  sjuksköterska 
Antal år i Sverige: 18 
Ålder vid ankomst: 22 
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Mitra var 22 år då hon kom till Sverige och hade gått gymnasiet i Iran där 
hon även läst ekonomi vid universitetet. Då hon kom till Sverige läste hon 
svenska i sammanlagt fyra år, bland annat vid Komvux och ABF:s kursverk-
samhet. Efter dessa studier läste hon till vårdbiträde och sedan till underskö-
terska. För att kunna läsa vidare till sjuksköterska läste hon svenska och 
engelska. Mitra berättar att hon ville lära sig svenska så snabbt som möjligt 
och läste därför böcker och tittade på tv för att lära sig mer. Hon berättar att 
hon aldrig varit rädd för att be om hjälp och att hon som ny i Sverige ofta 
gick till grannfrun för att få hjälp med sådant hon inte förstod. Då inspel-
ningarna gjordes hade hon varit inom sjukvården i åtta år. Sitt nuvarande 
arbete fick hon då hon gjorde praktik på avdelningen. På arbetet använder 
Mitra nästan bara svenska, medan språket hemma är persiska. Hon är gift 
med en iransk man och de talar persiska med varandra och med barnen. Hon 
umgås både med svenskar och iranier privat och har alltså användning för 
båda språken i sitt sociala liv. 

På Mitras avdelning arbetar ungefär 60 personer och förutom Mitra är det 
bara en annan anställd som också har ett annat förstaspråk än svenska. Det är 
en sjuksköterska som ursprungligen kommer från USA. Hon har dock varit i 
Sverige i över 30 år och det hörs knappt att hon har en annan språklig bak-
grund. 

I arbetet som sjuksköterska är den talade kommunikationen central. Mitra 
interagerar med kolleger på den egna såväl som på andra avdelningar, med 
patienter och deras anhöriga, med personal på andra sjukhus eller vårdinrätt-
ningar samt övrig personal inom och utanför Sjukhuset såsom vaktmästare, 
psykologer, tandläkare, sjukgymnaster och terapeuter. En del av den muntli-
ga kommunikationen är genom telefonsamtal då hon måste ringa mellan 
olika avdelningar och till andra sjukhus. Under intervjun uppgav Mitra att 
hon inte behöver läsa och skriva så mycket i sitt arbete och det bekräftades 
under fallstudierna. För alla patienter förs journaler som både läkare och 
sjuksköterskor läser och skriver in i. Den text som finns i journalerna består 
dock mest av siffror för hur mycket medicin som ges, olika värden och prov-
svar samt medicinska förkortningar. 

Sjuksköterskorna arbetar dag, eftermiddag/kväll eller natt på denna av-
delning. Arbetspassen för dag och eftermiddag/kväll inleds med ett så kallat 
överlämningsmöte. De sjuksköterskor som slutar rapporterar om varje pati-
ent till dem som ska börja. När rapporteringen är klar går de som slutar hem, 
medan övriga sitter kvar och diskuterar vem som ska ha ansvaret för vilka 
patienter under arbetspasset. Varje sjuksköterska får en till sex patienter, 
beroende på hur många som är på avdelningen, som de är ansvariga för un-
der sitt arbetspass. Då nattpassen börjar sker inget sådant möte, utan varje 
sköterska rapporterar var för sig till dem, ofta två, som ska jobba natten. 
Sköterskorna läser en del i journalerna för att se vilka mediciner ”deras” 
patienter ska få och om det hänt något speciellt under förgående pass, till 
exempel feber, smärta, vätsketillförsel eller någon tillfällig medicinering. 
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När Mitra läst det hon behöver brukar hon gå runt och hälsa på de patienter 
hon har ansvar för. Ibland har hon träffat dem förut, men ibland är det nya 
som kommit in. 

Efter detta är det antingen dags att blanda de mediciner som behövs under 
arbetspasset eller att sätta sig ner och ronda patienterna med ansvarig läkare. 
Om den eller de läkare som Mitra måste träffa är tillgängliga rondar hon ofta 
innan hon tar itu med övriga arbetsuppgifter. Ronderna är också ett slags 
möte, men det är sjuksköterska och läkare som tillsammans diskuterar pati-
enternas allmäntillstånd, medicinering och övriga åtgärder. Mitra ska ronda 
alla sina patienter och det händer att hon måste träffa tre olika läkare för att 
gå igenom alla patienter. Ronderna genomförs då båda parter har tid att sätta 
sig en stund och äger rum i något ledigt rum på avdelningen. (Ronderna be-
skrivs och analyseras närmare i kapitel 8.) Mitras arbetsvardag innehåller 
alltså många små professionella möten där arbetet, det vill säga patienterna, 
diskuteras. En av skillnaderna mellan överlämningsmöten och ronder är att 
de förra har fler inslag av social karaktär. Under överlämningsmötena skäm-
tar sköterskorna mycket med varandra och skämten kan vara både arbetsrela-
terade och av mer social karaktär. Mitras ronder innehåller mycket lite, om 
ens något, av sådana socialiserande inslag utan är mer inriktade mot det pro-
fessionella. 

Mitra säger själv under intervjun att hon inte har några större problem 
med det svenska språket numera. Hon klarar sig bra i såväl professionella 
som sociala sammanhang. En sak som fortfarande är svår är att uttrycka 
känslor. Hon säger att hon hellre blir glad, ledsen eller arg på persiska efter-
som hon då vet hur hon ska uttrycka sig, såväl språkligt som kulturellt. Även 
humor lyfts fram som en svårighet. Mitra säger att hon ibland inte förstår om 
en person är allvarlig eller skämtar. I övrigt tycker hon inte att det är några 
problem vare sig att förstå eller att göra sig förstådd. Det händer också att 
hon får upprepa det hon säger, eller säga en sak på ett annat sätt. Om hon 
själv inte förstår frågar hon på en gång och framhåller att hon inte är rädd att 
fråga numera. Hon påpekar att om hon bara klarar av sitt arbete så blir det 
lättare att komma över andra svårigheter också. Själv tycker hon inte att hon 
pratar så bra svenska. Hon vet till exempel att hon ofta använder fel ordföljd 
och fel ändelser. Efter en arbetsdag är hon också oerhört trött, säger hon, 
eftersom mycket koncentration går åt till att tala korrekt svenska. Hon måste 
hela tiden tänka på att ”inte prata fel” och att ”prata rätt i sammanhang”, det 
vill säga att hon tänker på att anpassa sitt språkbruk efter situation och mot-
tagare. 

I personalrummet samlas såväl sköterskor som läkare för att äta frukost 
vid nio, lunch vid tolv och eftermiddagsfika vid tre. Mitra kan dock aldrig 
vara säker på att få sitta i lugn och ro och äta då arbetet kan göra att hon 
måste springa ifrån. Det kan vara en patient som ringer i sin klocka, telefon-
samtal, någon patient som ska till en annan avdelning, dropp som inte funge-
rar eller annat som kräver omedelbar åtgärd. Under pauserna samtalas det 
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om allt möjligt mellan kollegerna. Ofta är innehållet socialt inriktat, men 
man diskuterar även patienter och jobbet i övrigt. Pauserna kan användas för 
att ventilera problem om någon patient eller om det är något som inte funge-
rar som det ska. Personalen kan också skämta en del om patienterna, vilket 
kan underlätta vardagen i ett, emellanåt ganska svårt, arbete. 

Förutom latinska termer är det är bara svenska som behövs för att få det 
arbete Mitra har nu. Engelska är bra att kunna, påpekar hon, eftersom många 
nya rön inom medicinområdet publiceras på engelska. Ibland kommer dock 
patienter till avdelningen som delar Mitras förstaspråk, persiska, och då får 
hon användning för modersmålet. Någon gång händer det till och med att 
hon får agera tolk mellan patienter och sjukvårdspersonal. Hon tycker att det 
är positivt att ha ytterligare ett språk och tror att hon har mer förståelse för 
patienter, och deras anhöriga, som kommer från andra länder än vad den 
svenskfödda personalen har. Det tror hon själv kommer sig av att hon växt 
upp i en annan kultur och kanske på så sätt har lättare att förstå varför en 
patient, eller anhörig, reagerar på ett visst sätt. Hon är också van vid ett lite 
mer hierarkiskt samhälle där man behandlar äldre och högre uppsatta perso-
ner med lite mer respekt än vad man gör här. En annan skillnad hon lyfter 
fram är att svenskar inte är så öppna som iranier och att hon kan tycka att det 
är tråkigt att kollegerna inte uppmärksammar varandra tillräckligt. 

5.3 Katarina 
Kodnamn:  Katarina 
Födelseland:  Ungern 
Modersmål:  ungerska 
Yrke:  underläkare 
Antal år i Sverige: 4 
Ålder vid ankomst: 33 

Då Katarina kom till Sverige var hon utbildad läkare. Hon hade läst i sex år 
vid universitetet i Ungern och sedan arbetat ett år som husläkare och ett år 
som internmedicinare där innan hon flyttade till Sverige. När Katarina kom 
till Sverige gick hon till öppna förskolan med sina barn och tycker att hon 
lärde sig mycket svenska genom att vara där. Det tror hon är orsaken till att 
hon upplevde att den två månader långa Sfi-kurs hon gick var lätt och att hon 
inte behövde anstränga sig så mycket under den. Efter Sfi läste hon en fem 
månader lång kvällskurs i svenska. Katarina har även gått kursen Sjukvårds-
svenska men berättar att hon inte var närvarande vid så många tillfällen. 
Slutprovet gick hon dock upp på och klarade. 

Katarina hade svårt att finna en anställning i Sverige. Hon berättar att hon 
personligen kontaktade många avdelningschefer men hela tiden fick negativa 
svar. Många gånger kände hon att det var på grund av sin utländska bak-
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grund som hon inte fick ett arbete. För att visa upp sig och lära sig rutinerna 
inom den svenska sjukvården gick hon under en period som auskulterande 
läkare. Det innebar att hon då inte utförde något egentligt läkararbete utan 
endast fick utföra enklare uppgifter som att skriva in och ut patienter. Hon 
hade inget betalt som auskulterande läkare då hon inte var anställd utan 
hade, som hon säger, ”tjatat till sig” att få göra detta. Målet var naturligtvis 
att få in en fot på arbetsplatsen och visa att hon ville och kunde arbeta. Det 
ledde också så småningom till en provanställning och senare ett fast arbete. 
Hon, liksom många andra bland deltagarna, framhåller att man som invand-
rare måste börja under nollstrecket och arbeta sig uppåt. Det är viktigt att 
hela tiden visa att man vill och att man kan för att vinna kollegernas förtro-
ende och respekt. 

Även för Katarina är den muntliga kommunikationen central då hon in-
teragerar med patienter, anhöriga och kolleger såväl på den egna som på 
andra avdelningar. Svenska är det enda språk som behövs, förutom latinska 
termer. Katarina påpekar dock att det är bra att kunna andra språk då många 
patienter inte har svenska som förstaspråk. Det händer att hon får använd-
ning för sitt förstaspråk om det kommer en patient från Ungern. Som läkare 
behöver inte Katarina tala så mycket i telefon. Om anhöriga eller andra av-
delningar behöver kontaktas tar sjuksköterskorna hand om det, berättar hon. 
Om det gäller en kortare konsultation av en specialistläkare brukar hon dock 
ta kontakten själv. Katarina säger att hon inte behöver skriva så mycket i sitt 
arbete. Remisser är det vanligaste, men i dessa är informationen kortfattad 
och standardiserad. På Katarinas avdelning använder sig också läkarna av 
diktafon och en sekreterare hämtar banden och skriver ut innehållet. Mycket 
av en läkares skriftliga uppgifter förvandlas på så sätt till muntliga uppgifter. 
Hon behöver heller inte läsa så mycket i sitt arbete tycker hon. Remisser, 
patientjournaler och FASS8, som hon ibland slår upp något i, är den text hon 
mest kommer i kontakt med. Hon framhåller dock att hon gärna läser artiklar 
inom medicinområdet, men dessa är vanligen på engelska. 

Katarina tycker själv att hon har en hel del brister i sina svenskkunskaper. 
Det är främst ordförrådet som hon skulle vilja förbättra. Hon tycker att hon 
saknar ord för att uttrycka sig på fler olika sätt och för att få fram fler nyan-
ser. Hon säger att hon skulle vilja kunna leka med orden mer. Hon framhål-
ler också att det är svårare att skriva på svenska och att hon ofta ber sina 
kolleger om hjälp med skriftliga formuleringar. Hon påpekar att hon vid de 
tillfällena känner sig dum eftersom hon tycker att hon borde kunna det. 

I professionella samtal tycker Katarina att hon numera förstår och gör sig 
förstådd för det mesta. Hon säger att hon inte drar sig för att yttra sig eller 
fråga om det är något hon inte förstår. Samtidigt framhåller hon att hon helst 
sitter tyst och lyssnar för att lära sig under möten, även om hon känner sig 

                               
8 FASS står för Farmaceutiska Specialiteter i Sverige och är en uppslagsbok om alla godkän-
da läkemedel i Sverige. 
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som en i ”teamet” och upplever att kollegerna lyssnar då hon väl säger nå-
got. Om hon, i samtal med en patient, inte finner rätt ord ber hon sjukskö-
terskorna om hjälp. Hon berättar att det numera räcker med en blick för att 
sköterskorna ska hjälpa henne med språket, men att hon i början uttryckligen 
bad dem om hjälp. Andra sätt som Katarina nämner då hon inte blir förstådd 
är upprepningar, omformuleringar och kroppsspråk. Sköterskorna får ibland 
också hjälpa till att förklara vad en patient säger om Katarina inte förstår. 
Många av de patienter hon träffar är äldre, och hon tycker att de är svårare 
att förstå än yngre personer. Om hon inte är riktigt säker på att hon förstått 
en patient rätt brukar hon upprepa patientens yttrande och lägga till en fråga i 
stil med ”stämmer det”. På så sätt får hon en kontroll på att hon förstått rätt. I 
sociala situationer finner hon oftare att svenskkunskaperna inte riktigt räcker 
till. Katarina menar att taltempot är högre i socialt orienterade samtal och att 
hon då får svårt att hänga med. Sammanhanget är ofta klart, men många ord 
missas på grund av det höga tempot, berättar hon. Arbetsspråket tycker hon 
sig behärska, medan hon oftare måste fråga om ord och uttryck i det mer 
socialt inriktade språket. Katarina är alltså inte rädd att vare sig säga att hon 
inte förstår eller att be om hjälp då hon behöver det. 

På frågan om hon upplever några kulturella olikheter mellan Ungern och 
Sverige säger Katarina att det är ”massor med konstigheter” i Sverige. Hon 
berättar bland annat att hon upplever det som att man i Ungern är lite snälla-
re mot varandra. I Sverige tycker hon knappt att folk hälsar på varandra. Hon 
anser att det är mycket viktigt att vara snäll och säger att hon alltid lägger till 
ett ”snälla du” eller ”var snäll” då hon ber en kollega om något. Svenskfödda 
personer ger bara order, tycker hon. Katarina har också svårigheter med den, 
på ytan, hierarkilösa arbetsplats Sjukhuset utgör. Från Ungern är hon inte 
van vid att sjuksköterskor ifrågasätter läkares beslut, medan hon tycker att 
hon nu hela tiden måste förklara varför hon vill vidta en viss åtgärd. Hon 
måste också själv förklara och försvara sina ställningstaganden inför över-
ordnade läkare, men detta framhålls inte som något problem då det är mer 
likt det hierarkiska system hon är van vid från Ungern. 

5.4 Alice 
Kodnamn:  Alice 
Födelseland:  Litauen 
Modersmål:  ryska 
Yrke:  läkare 
Antal år i Sverige: 5 
Ålder vid ankomst: 33 

Alice utbildade sig till läkare, en sex år lång universitetsutbildning, i Litau-
en. Efter avlagd examen arbetade hon som allmänläkare under tio år och fick 
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sedan en tjänst på ett laboratorium. Då hon kom till Sverige läste hon en 
intensivkurs i svenska för invandrare vid Folkuniversitetet. Efter det läste 
hon Sjukvårdssvenska under fyra månader, även det vid Folkuniversitetet. 
Hon påpekar att hon lärde sig mycket själv genom att läsa tidningar och titta 
på tv. Framför allt uttal och meningsbyggnad tycker hon att hon lärt sig ge-
nom detta. Hon påpekar också att hon lärt sig mycket svenska av sin sambo 
som är svenskfödd och att de två använder svenska hemma. Förutom ryska 
och svenska behärskar hon även lettiska och litauiska. De språken använder 
hon då hon åker till Litauen eller om hon får besök därifrån. Ryska använder 
hon med sin son då hon vill att han ska växa upp med det språket. Alice 
tycker sig också ha goda kunskaper i engelska. Hon kan även läsa och förstå 
polska, men inte skriva det. 

Sin nuvarande anställning fick Alice genom att svara på en annons i Lä-
kartidningen. Före dess hade hon en provtjänstgöring i sex månader och fick 
sedan en ST-tjänst. Den tjänsten avbröts då hon fick sitt nuvarande arbete. 
Hon har alltså inte mött några svårigheter att ta sig in på den svenska ar-
betsmarknaden. 

I sin tjänst är Alice ansvarig för en del av verksamheten på laboratoriet. 
Under den tid jag träffar henne är det hematologi. Hennes arbete innebär 
bland annat att hon ska godkänna prover av olika slag och eventuellt granska 
de resultat som personalen kommer fram till. I vissa fall behövs det läkar-
rådgivning och då får hon hjälpa personalen att tolka provsvaren. Alice har 
också jour ibland, vilket innebär att hon då måste kunna nås per telefon hela 
tiden. Ofta är det läkare eller sköterskor som ringer och har frågor om ett 
provsvar och vill ha ett förtydligande eller undrar varför de inte fått något 
svar. Telefonsamtalen kan komma från nästan hela Sverige då Alice avdel-
ning tar emot prover från många sjukhus runt om i landet. I arbetsuppgifter-
na ingår också att ha föreläsningar för blivande läkare. 

I Alice kommunikativa vardag ingår det alltså inte mycket patientkontakt. 
Det händer att någon enstaka patient kopplas fram genom jourtelefonen, men 
det är läkare och sjuksköterskor som egentligen ska stå för kontakten. Alice 
berättar att hon vanligen ber patienten ta kontakt med sin läkare, hellre än att 
själv lämna och förklara ett provsvar över telefon. Utöver telefonkontakten 
med läkare och sköterskor från andra svenska sjukhus är det mycket muntlig 
kommunikation med kollegerna på avdelningen. Det är läkare, sjuksköters-
kor och forskare i form av professorer, docenter och doktorander hon in-
teragerar med. Den muntliga kommunikationen är den centrala i arbetet ock-
så för Alice och hon framhåller att hon inte behöver skriva så mycket. Det 
är, enligt henne, överläkarna som gör det mesta av skrivarbetet. Skriftspråket 
är svenska, men om det inte finns någon adekvat term på svenska används 
uttryck på engelska. Liksom för många andra av deltagarna finns det också 
standardiserade, färdigformulerade fraser att använda sig av. Alice visade 
mig en lång lista på kortkommandon som läkarna knappar in på datorn för 
att på så sätt skriva in ett provsvar eller en kommentar i ett formulär. De 
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gånger Alice uttrycker sig i skrift behöver hon alltså inte formulera sina egna 
meningar, utan kan välja bland dem som finns inprogrammerade. Läsande är 
däremot ett större inslag i hennes arbetsvardag. Texterna hon läser är veten-
skapliga publikationer på engelska och svenska som hon behöver för att 
hålla sig uppdaterad om nya rön inom sitt område. 

De dagar jag följer Alice har hon ständigt en telefon i handen eftersom 
hon har jour. En stor del av förmiddagarna sitter hon på sitt arbetsrum vid 
datorn. Då har hon tid att läsa och förbereda föreläsningar men är samtidigt 
beredd att svara i jourtelefonen eller gå ner till laboratoriet, som ligger två 
våningsplan under, om det behövs. Eftermiddagen tillbringas mer i laborato-
riet då hon går igenom resultat som personalen kommit fram till. Alice måste 
också skriva under och godkänna såväl prover som kommer för behandling 
som provsvar som ska skickas ut. Under eftermiddagarna har också de läkare 
som är i tjänst så kallade remissmöten. Då går de igenom remisser som 
kommit från andra läkare och gör en gemensam bedömning av vilka åtgärder 
som bör vidtas. Det händer också att Alice själv behöver en andra åsikt om 
ett provsvar och i de fallen söker hon upp någon av överläkarna som finns på 
plats. 

Alice delar rum med en svenskfödd kvinna i samma ålder och mellan dem 
blir det såväl samtal av mer professionell som av social karaktär. De går 
också till personalens restaurang för att äta lunch tillsammans, och om de 
kan så fikar de samtidigt i personalrummet på eftermiddagen. Till lunch får 
de ofta sällskap av en manlig professor i övre medelåldern. Alice säger att 
hon uppskattar de här mer sociala stunderna eftersom hon då kan koppla av 
och inte behöver tänka så mycket på språket. Hon känner att det inte gör så 
mycket om hon uttrycker sig fel, eller inte förstår allt, då det är ett socialt 
samtal. Däremot är hon mer medveten om sitt språkbruk då det är ett profes-
sionellt samtal. Alice är faktiskt den enda av de 21 intervjuade som anser att 
sociala situationer är lättare att hantera än professionella. Några av dem som 
intervjuats framhåller att det inte är någon skillnad mellan social och profes-
sionella situationer, men majoriteten anser att sociala situationer är svårare. 
Det är möjligt att Alice har större vana vid att föra samtal av mer social natur 
då hon bor med en svensk man. Hon kan därför ha tillägnat sig mer kunska-
per om typiskt svenska fenomen och ett större ordförråd att använda sig av i 
sociala situationer varför de kan kännas lättare att hantera. 

Trots att Alice bara bott i Sverige i fem år tycker hon att hon för det mesta 
gör sig förstådd och förstår vad som sägs. Om hon inte förstår frågar hon på 
en gång, oavsett om det är ett socialt eller ett professionellt samtal. Hon sä-
ger också att hon inte är rädd att uttrycka sig, även om hon vet att hon emel-
lanåt säger saker på ”fel sätt”. Om hon inte blir förstådd använder hon sig av 
omformuleringar eller kroppsspråk. Vissa fenomen upplevs dock som svåra-
re än andra. Alice berättar att hon har lite svårt med skämt och ironi. Ibland 
tar hon det som är menat som ett skämt på allvar och ibland tvärt om. Hon 
säger vidare att hon har mycket svårt att ge kritik på svenska. Hon uttrycker 
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sig mycket rakare än vad infödda svenskar gör, dels på grund av kulturella 
olikheter i att uttrycka sig, dels på grund av att kunskaperna i svenska inte 
alltid räcker till för att linda in saker på det sätt svenskar gör. Alice tror att 
hon kan uppfattas som en lite argare och elakare person än vad hon egentli-
gen är på grund av detta. Hon tycker också att det är svårare att utrycka 
känslor på svenska och skulle vilja ha fler ord att välja mellan då hon är upp-
rörd, arg, ledsen eller riktigt glad. Hon säger själv att hon är för ”grå” på 
svenska på grund av denna brist i ordkunskapen. 

Alice berättar, som svar på frågan om kulturella likheter eller olikheter, 
att man i Litauen behandlar äldre, och högre uppsatta personer, med lite mer 
respekt än vad man gör i Sverige. En annan skillnad är att man i Litauen 
berättar mer om privata saker kollegerna emellan, vilket både är på gott och 
på ont, menar Alice. I övrigt tycker hon sig inte ha upplevt några större 
skillnader mellan den svenska och den litauiska kulturen. Vissa problem kan 
ju uppstå på grund av en kombination mellan kulturella skillnader och språk-
liga brister, påpekar hon: som i fallet med att leverera kritik. Hon är medve-
ten om att svenskfödda personer ger varandra kritik på ett sätt som hon inte 
är van vid från Litauen, men kan själv inte anpassa sig efter det då hon sak-
nar de rätta språkliga verktygen. 

5.5 Nairi 
Kodnamn:  Nairi 
Födelseland:  Libanon 
Modersmål:  armeniska 
Yrke:  sjuksköterska 
Antal år i Sverige: 17 
Ålder vid ankomst: 31 

Nairi utbildade sig till sjuksköterska i Libanon. Sammanlagt läste hon tre 
läsår och två somrar för att bli legitimerad sjuksköterska. Innan flytten till 
Sverige hann hon arbeta i fyra år som sjuksköterska i Libanon. Då hon kom 
till Sverige gick hon en Sfi-kurs och arbetade sedan i en kiosk som hon drev 
tillsammans med sin man. Åren i kiosken beskriver hon som ”en väg till det 
svenska samhället”. Hon säger att hon lärde sig mycket svenska och fick 
samtidigt en uppfattning om hur svenskar är och uppför sig. Då hon ansåg att 
hon lärt sig tillräckligt mycket av det svenska språket och om den svenska 
kulturen sökte hon kursen Sjukvårdssvenska för att kunna utöva det yrke hon 
är utbildad till. Efter avslutad kurs fick hon en praktikplats på Sjukhuset och 
genom den sin nuvarande anställning. 

Katarina, läkaren som presenterades tidigare, och Nairi arbetar på samma 
avdelning. Det är många i personalen som har en annan språklig och etnisk 
bakgrund. Där finns personal som ursprungligen kommer från Mellanöstern, 
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Sydamerika, Afrika och Europa. Av dem jag träffar då jag gör inspelningar-
na framhåller alla att det är positivt med en mångspråkig personal och att de 
ofta får ta hand om de patienter de har ett gemensamt förstaspråk med. Även 
många svenskfödda berättar att det är en stor fördel att ha personal som be-
härskar olika språk då man snabbt kan få hjälp om språksvårigheter uppstår 
med patienter. Alternativet är att beställa en tolk, men det kan ta tid att få dit 
någon. Dessutom är ju tolkarna inte utbildade i sjukvårdsfrågor, så alla anser 
att det är bättre om någon som kan både språket och sjukvårdsbiten kan tala 
med patienterna. 

Även för Nairi är den muntliga kommunikationen central. Nairi interage-
rar med kolleger inom och utanför den egna avdelningen samt med patienter 
och anhöriga. Liksom på Mitras avdelning har varje sjuksköterska ansvaret 
för några patienter. På Nairis avdelning arbetar man dock i sjuksköterskelag 
och ansvaret för varje patient delas alltså mellan flera sköterskor. I sjukskö-
terskelaget är det en sköterska som har det övergripande ansvaret, en form av 
”översköterska”. Det är översköterskan som rondar med läkarna och sedan 
rapporterar till de övriga i laget. De dagar jag följde Nairi fungerade hon 
som översköterska. Ibland togs initiativet till ronderna av läkarna, ibland av 
Nairi. 

Nairi tycker inte att hon har några problem med att bli förstådd, eller att 
förstå, oavsett om det är professionella eller mer sociala samtal. Hon fram-
håller att man måste kunna språket mycket bra så att man kan uttrycka sig på 
olika sätt för att patienterna och kollegerna ska förstå budskapet. Då hon inte 
förstår ber hon om upprepningar eller förklaringar. Om någon talar en sär-
präglad svensk dialekt tycker hon dock att det kan vara svårt att förstå och 
får då be om upprepningar lite oftare. I hennes arbete ingår det också att 
ringa många telefonsamtal. Hon kontaktar till exempel olika boenden då 
patienterna ska skrivas ut, andra vårdinrättningar, anhöriga, beställer taxi till 
de patienter som ska åka hem och ringer andra avdelningar i olika ärenden. 
Nu tycker hon sig inte ha några problem med att tala i telefon, men berättar 
att hon till en början tyckte att det var svårare eftersom hon då inte såg den 
hon talade med. Liksom många andra kan hon dock ha lite problem med att 
finna rätt uttryck då hon vill förmedla starka känslor. Hon tycker inte att hon 
har tillräckligt många olika ord att välja mellan vid sådana tillfällen. 

Att skriva på svenska tycker Nairi är lite svårare än att tala. I arbetet be-
höver hon inte skriva så mycket. Ibland är det ett så kallat rapportblad som 
måste fyllas i, men informationen i dem är, enligt Nairi, vanligen kortfattad 
och standardiserad. I patientjournaler är det mest siffror, medicinska termer 
och förkortningar som används. Om hon känner sig osäker på hur hon ska 
skriva ber hon någon kollega om hjälp. Nedan återges en del av ett rapport-
blad som Nairi fyllde i på datorn. Texten markerad med fetstil är det Nairi 
själv skrev. 
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Tablå 1. Exempel på skriftlig information i ett så kallat rapportblad 

Ankomst status              Aktuellt status           Föslag till omv. 

Inkommer p.g.a. feber diaree kräkningar och bröstsmärta 

Aktivitet Ingen förändring sen tidigare 

Elimination Använder blöja för skydd har haft diaree vid inkomsten ingen 
mer 

Nutrition Äter diabetik kost 

Andning/cirk Hade feber vid ankomsten blev insatt på antibiotika IV Feber 
fri ska få antibiotika 

Psykosocialt Lite agresivt, svårt att komma åt ansiktet 

Som rapportbladet visar är det inte mycket text som produceras. Av dem jag 
såg Nairi fylla i är just detta bland de längre. Det är inte alltid information i 
alla fält, utan ett eller flera kan lämnas tomma. För en utomstående betrakta-
re är informationen inte lätt att begripa då den är så kortfattad och innehåller 
ett typiskt yrkesspråk med förkortningar och medicinska termer. Rapportbla-
den är dock utformade så att de inte ska innehålla mycket text utan bara den 
allra nödvändigaste informationen. Patientjournalerna, däremot, innehåller 
mer information även om också denna är kortfattad, standardiserad och fär-
gad av yrkesspråket. 

Även på denna avdelning äter personalen frukost och lunch tillsammans 
samt fikar vid bestämda tider. Det är då många som ska samsas i ett ganska 
litet personalrum och ljudnivån kan ibland bli ganska hög, noterade jag. 
Samtalsämnena är mer av social karaktär här, och man diskuterar familjen, 
vädret, fritidsaktiviteter, kultur, nyheter och mycket annat. Språket i perso-
nalrummet är svenska, även om några i personalen delar ett annat förstaspråk 
och skulle kunna använda det då de äter tillsammans. Nairi är dock den enda 
på avdelningen som har armeniska som förstaspråk. Typiskt för deltagarna 
som intervjuades i grupperna med läkare, sjuksköterskor och barnmorskor är 
att de framhåller att de inte använder sina respektive förstaspråk med var-
andra eftersom de tycker att det är oartigt gentemot dem som inte förstår. De 
drar alltså en strikt linje mellan arbetslivet och privatlivet. 

5.6 Sammanfattning 
För de två läkarna och de två sjuksköterskorna som deltar i fallstudierna är 
den muntliga kommunikationen mycket viktig. Den är ett centralt arbetsred-
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skap som bland annat används för att inhämta och utbyta information mellan 
kolleger inom och utanför den egna avdelningen, från patienter och anhöri-
ga. Att information utbyts, och når fram, är mycket viktigt då det bland annat 
påverkar vilka åtgärder som ska vidtas för olika patienter och det i sin tur 
påverkar patienternas hälsa. 

Mustafas arbetssituation är annorlunda då han inte behöver använda språ-
ket så mycket i sitt arbete. Då han väljer att interagera med olika människor 
är det främst i socialt syfte. Hans behov av ett väl fungerande ”arbetsspråk” 
är alltså inte lika stort som hos övriga fyra deltagare i fallstudierna. Ibland 
händer det dock att någon tar upp arbetsrelaterade frågor med Mustafa, men 
den socialt inriktade kommunikationen överväger för hans del. 

Ingen av de fem deltagarna i fallstudierna behöver skriva särskilt mycket i 
sina arbeten. För Mustafas del är den skriftliga produktionen minimal då han 
endast behöver fylla i semesteransökan, sjukfrånvaro och dylikt i sitt arbete. 
Läkare och sjuksköterskor skriver visserligen en del i patientjournaler, men 
informationen är då ofta kortfattad och standardiserad. En stor del av skriften 
består dessutom av siffror och förkortningar. 

Alla fem deltagare anger att de deltar i de möten som sker inom deras re-
spektive avdelningar eller områden. Alice, Mitra och Nairi anser inte att de 
har några problem vare sig med att förstå det som sägs eller att själva yttra 
sig under mötena. Katarina framhåller att hon inte är rädd för att yttra sig, 
men väljer helst att inte göra det. Anledningen till det är att hon främst vill 
lyssna och lära. Hon berättar dock att när hon väljer att yttra sig så känner 
hon att de övriga lyssnar på henne och att hon på så sätt upplever att hon är 
”en i teamet”. Mustafa går också på de möten som är på arbetsplatsen, men 
framhåller att han helst skulle slippa. Han tycker att det språk som används 
under möten av olika slag är mycket svårt att förstå och att han därför inte 
får ut någonting av att vara med på dem. Han berättar också, vilket bekräftas 
av flera av de intervjuade lokalvårdarna, att det känns svårare att be om upp-
repningar och förklaringar då så många personer är samlade och att det till 
och med händer att de som behärskar svenska bra skrattar åt dem som inte 
förstår. Detta bidrar naturligtvis till Mustafas, och andras, motvilja till att 
delta i möten. 

För en av läkarna, Katarina, och de två sjuksköterskorna är möten av olika 
slag ett relativt stort inslag i arbetsvardagen. Det handlar främst om så kalla-
de överlämningsmöten där det sjuksköterskelag som ska avsluta sitt arbets-
pass träffar dem som ska börja sitt pass. Under dessa möten överlämnas in-
formation om de olika patienterna och de sjuksköterskor som börjar kan 
ställa frågor om allmäntillstånd, medicinering och övrigt. En annan typ av 
möte är ronden, då läkare och sjuksköterskor, eller enbart läkare, diskuterar 
patienternas tillstånd, medicinering vilka åtgärder som bör vidtas med mera. 
Innehållet i överlämningsmöten och ronder är alltså ganska likartat men i det 
förra är det enbart sjuksköterskor som deltar, medan det i det senare kan vara 
både sjuksköterskor och läkare. På Alice avdelning, där läkarna inte träffar 
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patienterna, utan man arbetar med remisser sker naturligtvis inga sådana 
möten. Man har i stället något som kallas remissmöten där läkarna på avdel-
ningen diskuterar de remisser som inkommit och gemensamt beslutar bland 
annat om vilka rekommendationer som bör ges och vem som tar ansvaret för 
vilken remiss. Övriga typer av möten, till exempel för personalen där arbets-
situation och liknande diskuteras, är mycket ovanliga enligt deltagarna. Det-
samma gäller för Mustafa som berättar att det är mycket få möten för perso-
nalen. Det är främst då de själva signalerat att det finns något som de vill 
diskutera som man kallar alla. De chefer jag intervjuade bekräftade också 
detta och berättade att de inte gärna kallar personalen i onödan. Om det finns 
frågor personalgruppen vill ha en diskussion om anordnas ett möte, men man 
är i övrigt restriktiv vad gäller att schemalägga möten. Alla tre chefer fram-
håller att möten ofta tar mycket tid; tid som de anställda hellre lägger på det 
vanliga arbetet. 

Alla fem deltagare är också aktiva då det gäller samtal av mer social ka-
raktär på arbetsplatsen. Samtliga äter frukost, lunch och fikar i personal-
rummet tillsammans med sina kolleger och de deltar i de samtal som förs vid 
sådana tillfällen. Mustafa är den som har svårast att interagera med sina lo-
kalvårdarkolleger då de flesta väljer att endast tala sina respektive 
förstaspråk under de gemensamma pauserna. Mustafa, som är ensam om att 
ha swahili som förstaspråk, är hänvisad till svenska om han vill vara social 
med övriga. Då så många helst undviker att tala svenska kan han dock ha 
svårt att samtala med sina kolleger under pauserna. Under sina städrundor 
blir det dock en del socialt småprat med sjuksköterskor och en del läkare 
som han möter. Ibland initierar Mustafa själv ett samtal, men ibland är det 
någon sjuksköterska eller läkare som gör det. 

5.7 Resultatens representativitet 
Denna avhandling har en kvalitativ grund i det att jag fokuserat på fem indi-
vider och närstuderat deras respektive arbetsdagar med avseende på den 
muntliga kommunikationen. Syftet har inte varit att genomföra en undersök-
ning som kan lära oss allt om hur det är att vara andraspråkstalare på en 
svensk arbetsplats och hur man bör agera och kommunicera för att bli inte-
grerad i en arbetsgrupp. Man måste också beakta att det just handlar om någ-
ra enstaka individer och att detta faktum vanligen hindrar forskaren från att 
göra generaliseringar. 

Utifrån resultaten i intervjuundersökningen, där 21 andraspråkstalare del-
tog, var det dock lätt att finna vissa genomgående mönster. Intervjusvaren 
var på många punkter samstämmiga mellan alla deltagare, oavsett deras 
språkliga och sociala bakgrund (Andersson 2007). Detta gör att resultatens 
generaliserbarhet ökar något. Förutom de intervjuade talade jag med en stor 
mängd första- och andraspråkstalare under datainsamlingen. Även dessa 
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samtal bekräftade det jag funnit i intervjuundersökningen. Under åren som 
doktorand har jag också träffat många människor, både genom arbetet och i 
privatlivet, som gärna diskuterat det pågående arbetet och de åsikter och 
erfarenheter jag då fått ta del av har varit slående lika de jag funnit genom 
min undersökning. En uppfattning som jag ofta fått höra, oavsett var perso-
nen kommer ifrån, vilket yrke han eller hon har och var i landet han eller hon 
bor är: ”som invandrare måste man börja under noll, visa att man kan och att 
man vill”. Detta har för mig blivit en slags kärna i hela arbetet. Mina delta-
gare, och övriga jag träffat, har övervunnit det första hindret: att få en an-
ställning. Men striden är inte över för den skull, utan nu måste de inför sina 
kolleger och sina chefer visa att de är minst lika duktiga på sitt arbete som 
infödda svenskar. Bakom detta ligger en rädsla att förlora sin anställning, 
och många berättar att de aldrig vågar säga nej när chefen ber dem arbeta 
extra, till exempel under helgdagar då många svenskfödda ber om att få vara 
lediga. Eftersom jag funnit så stor samstämmighet, vågar jag påstå att gene-
raliserbarheten, åtminstone på vissa punkter, är ganska stor. 
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6 Kommunikationsstrategier som resurs 

Deltagarna i studien kommunicerar med många olika människor under sina 
arbetsdagar. För de fyra med sjukvårdande uppgifter är en ömsesidig förstå-
else av högsta vikt för arbetets genomförande. För lokalvårdarens del är för-
ståelsen inte lika viktig för arbetet då han mest för samtal med socialt inriktat 
innehåll under sina städrundor. Att på lika villkor kunna delta i såväl sociala 
som professionella samtal måste dock ses som en viktig väg att nå integra-
tion på arbetsplatsen och med kollegerna. Eftersom deltagarna inte har 
svenska som förstaspråk hamnar de ibland i situationer då de inte begriper 
vad som sägs till dem eller inte själva kan uttrycka det de vill. Detta gäller 
både i samtal mellan första- och andraspråkstalare och sådana gånger då alla 
inblandade har ett annat förstaspråk än svenska. Under intervjuerna frågade 
jag dem hur de gör i situationer när de inte förstår vad som sägs. Man angav 
då: begäran om upprepning, begäran om förklaring som kan avse ett eller 
flera ord i ett yttrande och begäran om förtydligande. Om de själva inte blir 
förstådda, använder de sig av upprepningar, omformuleringar, omskrivning-
ar, lån från andra språk, kroppsspråk samt papper och penna som hjälpmedel 
för att nå sitt kommunikativa mål. 

Analysen i detta kapitel fokuserar på hur deltagarna går till väga då de 
inte förstår vad som sägs till dem, om de själva inte kan göra sig förstådda 
eller om de har svårt att uttrycka sig på svenska, det vill säga vid problem. 
Min analys omfattar här alla situationer där någon av samtalsdeltagarna sig-
nalerar att kommunikationssvårigheter föreligger. Mitt urval av sekvenser är 
alltså baserat på deltagarnas språkliga och icke-språkliga agerande i den 
aktuella situationen. Frågan är hur kommunikationssvårigheter blir lösta. 
Med svårigheter avser jag de sekvenser där antingen talaren själv eller lyss-
naren verbalt eller icke-verbalt visar att en svårighet föreligger. Det kan röra 
sig om att en talare inte finner rätt ord, att någon av samtalsdeltagarna begär 
en upprepning av det nyss sagda eller att icke-förståelse signaleras på något 
sätt. Det är dock inte alltid lätt att avgöra om talaren och/eller lyssnaren an-
ser att ett problem föreligger då kommunikationsstrategier kan användas till 
synes omedvetet och utan att de påverkar den pågående interaktionen. Detta 
återkommer jag till i resultatavsnitten. Jag kommer också att sätta deltagar-
nas intervjusvar i relation till det jag finner i analyserna och genom detta 
förfarande diskutera i vad mån man kan tala om olika kommunikationsstra-
tegier som medvetna eller omedvetna. Just denna fråga har delat forskare i, 
åtminstone, två läger. 
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De sekvenser som analyseras har excerperats ur mina inspelade data och 
baseras på en detaljerad transkription av dessa. Fokus för denna avhandling 
är andraspråkstalares interaktion, men det är viktigt att komma ihåg att kom-
munikationsstrategier av olika slag förekommer i alla slags samtal, även där 
alla deltagare har samma språkliga bakgrund (t.ex. Melander Marttala 1995, 
Kurhila 2006). Kommunikationsstrategier är alltså inget specifikt fenomen 
för interaktion där samtalsdeltagarna inte delar samma förstaspråk (se även 
avsnitt 2.3). Det kan dock vara en skillnad i hur frekvent olika typer av 
kommunikationsstrategier förekommer då andraspråkstalare kan ha ett större 
behov av mer tid att planera sitt tal, av att be om förklaringar, pröva olika 
former och så vidare. Ytterligare en viktig utgångspunkt är att jag ser före-
komsten av kommunikationsstrategier i mina data som ett positivt fenomen. 
Om deltagarna inte kommunicerade skulle det inte gå att finna några kom-
munikationsstrategier. Förekomsten av kommunikationsstrategier kan därför 
också tyda på att det finns en vilja hos samtalsdeltagarna att nå ömsesidig 
förståelse även i de fall då språket inte räcker till. Att en deltagare använder 
sig av olika kommunikationsstrategier kan med ett sådant synsätt ses som ett 
drag som pekar mot en lyckad integration. Det är bland annat viktigt att un-
dersöka vem som initierar kommunikationsstrategin, hur samtalsdeltagarna 
försöker lösa problemet och om det får en lösning. Det är också viktigt att 
undersöka hur talare med svenska som andraspråk bemöts, till exempel om 
det förekommer att deltagarna ignoreras eller avbryts av övriga samtalsdel-
tagare. Det sistnämnda skulle i så fall kunna vara ett tecken på att deltagarna 
inte är integrerade. 

Jag redovisar också de fall där en förstaspråkstalare korrigerar någon av 
deltagarnas språkbruk. Det handlar då om metaspråkliga sekvenser där fokus 
ligger på korrektheten i deltagarnas utflöde. Under intervjuerna framhöll 
deltagarna att de är medvetna om att de inte talar en alldeles riktig svenska 
och gärna vill bli korrigerade då de använder till exempel fel ordföljd, felak-
tiga böjnings- eller genusformer och så vidare för att bli bättre på svenska. 
Frågan är om deras kolleger, eller andra, korrigerar något i deras tal och i så 
fall vad. Då jag utförde fallstudierna fick jag intrycket att grammatiska miss-
tag inte korrigeras, medan felaktigt använda ord ibland korrigeras och ibland 
inte. Ordens innebörd är ju mer central för budskapet än vad grammatiken 
är, och därför får kanske grammatiska fel, om de inte äventyrar förståelsen, 
passera utan åtbörder från övriga samtalsdeltagare. 

6.1 Teoretiska utgångspunkter 
Forskningen kring kommunikationsstrategier är oerhört omfattande och jag 
redogör i detta avsnitt för olika teoretiska utgångspunkter. Å ena sidan kan 
forskningen behandla samtal mellan förstaspråkstalare och å andra sidan 
samtal där en eller flera av samtalsdeltagarna använder ett andraspråk eller 
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något annat språk som inte är deras modersmål. Jag utgår i denna översikt 
endast från sådan forskning som koncentrerar sig på andraspråkstalares in-
teraktion. 

Utgångspunkten för den forskning som bedrivits kring kommunikations-
strategier har varit konstaterandet att otillräckliga språkkunskaper leder till 
en rad språkliga fenomen vars funktion är att hantera svårigheter som upp-
kommer i interaktionen. Dörnyei & Scott (1997:174) framhåller att det räck-
er med en kort analys av spontan interaktion hos en andraspråkstalare för att 
upptäcka hur viktiga kommunikationsstrategier är i talet och hur mycket tid 
och energi som går åt till att väga upp språkliga brister. 

Selinker (1972) var den första att använda termen communication strate-
gies (kommunikationsstrategier) och menade att dessa var en av fem centrala 
processer i andraspråksinlärning. Han gick dock inte i detalj in på vad han 
avsåg med dessa strategier. Savignon (1972) använder i stället begreppet 
coping strategy då hon talar om språkinlärning i ett kommunikativt perspek-
tiv. Ingen av dessa två forskare gav någon definition på vad communication 
strategy respektive coping strategy innebär. Det dröjde till 1976 innan den 
första definitionen av begreppet kommunikationsstrategier kom (Tarone, 
Cohen & Dumas 1976). Tarone (1977) var också den som utarbetade den 
första taxonomin för kommunikationsstrategier – en taxonomi som fortfa-
rande anses vara en av de mest inflytelserika på området. Canale & Swain 
(1980) och Canale (1983) inkluderade också kommunikationsstrategier i sin 
modell över kommunikativ kompetens och menade att sådana är en av hörn-
stenarna i den strategiska kompetensen, som är en underkategori till den 
kommunikativa kompetensen. 

Forskningsfältet är dock inte oproblematiskt. Det finns ingen universellt 
accepterad definition av vad begreppet innebär och numera finns det flera 
taxonomier som står i strid med varandra. Enligt det traditionella synsättet är 
kommunikationsstrategier verbala eller icke-verbala verktyg som används 
för att kompensera brister i talarens andraspråkskunskaper. Tarones defini-
tion är att kommunikationsstrategier används för att komma runt problem 
som uppkommer då språket inte räcker till för att uttrycka en individs tankar 
(1977:195). En liknande definition ges också i Færch & Kasper (1983). De 
skriver att kommunikationsstrategier är potentiellt medvetna planer inriktade 
på att lösa ett problem och nå ett specifikt kommunikativt mål (s. 36). Kom-
munikationsstrategier ses som en del av den problemhantering som sker i 
planeringsstadiet, det vill säga de kan ses som separerade från andra typer av 
problemlösning som förhandling om mening och reparationssekvenser, till 
exempel begäran om förtydligande, vilka gäller hanterandet av problem som 
redan uppstått i interaktionen. 

Tarone införde senare det interaktionella perspektivet och menade att 
kommunikationsstrategier avser ett ömsesidigt försök att nå samförstånd 
(1980:420). Det interaktionella perspektivet banar vägen för att inkludera 
olika reparationsmekanismer i definitionen av kommunikationsstrategier om 
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de, som Tarone framhåller, är avsedda att klargöra innehållet snarare än att 
korrigera den språkliga formen (s. 424). 

Dörnyei & Scott föreslår en ytterligare vidgning av begreppet där fördröj-
ningsstrategier (stalling strategies) såsom fyllda pauser och tveksamhets-
markörer också räknas som kommunikationsstrategier. Argumentet för det är 
att en grundläggande orsak till andraspråkstalares kommunikationsproblem 
är den otillräckliga tiden att processa sitt tal. Då ger fördröjningsstrategier 
talaren tid att tänka samtidigt som kommunikationskanalen hålls öppen 
(1997:179). 

Den allra vidaste definitionen av kommunikationsstrategier ger Canale 
(1983). Enligt hans synsätt innefattar begreppet allt som görs för att öka 
effektiviteten i kommunikation, det vill säga kommunikationsstrategier ses 
inte enbart som ett verktyg för problemlösning. Utifrån en sådan syn kan 
man säga att all kommunikation, oavsett om samtalsdeltagarna delar samma 
språkliga bakgrund eller ej, sker med hjälp av kommunikationsstrategier av 
olika slag, vilket jag redan inledningsvis påpekat. 

Corder (1983:15ff) skiljer på två huvudtyper av kommunikationsstrategi-
er: anpassningsstrategier (message adjustment strategies) och expansions-
strategier (resource expansion strategies). Den första typen innebär att talare 
undviker risktagande och eventuellt misslyckande genom att justera budska-
pet till de språkliga resurser som står till förfogande, till exempel genom att 
låta bli att svara på en fråga, besvara endast en del av den eller helt byta 
ämne. Den andra innebär att talaren på olika sätt försöker utvidga sina språk-
liga resurser, till exempel genom att säga något som är förenklat men ändå 
har en viss relevans. Ett sätt är att använda ett överordnat begrepp. Flera 
forskare har senare byggt vidare på Corders indelning av kommunikations-
strategier. 

Definitionerna ovan har det gemensamt att de primärt utgår från en inte-
raktionell lingvistisk syn på vad kommunikationsstrategier är. Under 1990-
talet började man dock ta ett mer psykologiskt grepp om fenomenet. Bialys-
tok och den så kallade Nijmegen Group (Bongaerts, Kellerman & Poulisse) 
argumenterade för att kommunikationsstrategier är mentala processer och att 
forskare därför måste undersöka de kognitiva processer som ligger bakom en 
strategisk språkanvändning. De menade att man inte skulle utföra en pro-
duktorienterad forskning utan anta ett analytiskt perspektiv där den kognitiva 
djupstrukturen i språkanvändningen fokuseras (Bialystok 1990, Poulisse 
1993 och 1994). Denna inriktning på forskningen delade strategiforskarna i 
två läger: ”pros” och ”cons”. De förra följer den traditionella synen på kom-
munikationsstrategier, medan de senare följer den mer psykologiska synen. 
Yule & Tarone sammanfattar skillnaderna mellan de båda inriktningarna: 
fokus för ”pros” ligger på att beskriva det språk andraspråkstalare producerar 
genom att karakterisera de medel som används för att uppnå det kommunika-
tiva målet. Det är främst en beskrivning av observerade former i andra-
språkstalares utflöde där implicita referenser görs till de olika psykologiska 
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processer som producerade dem. Det alternativa synsättet hos ”cons” fokuse-
rar på en beskrivning av de psykologiska processer som används av andra-
språkstalare, och karakteriserar de kognitiva beslut talare gör för att uppnå 
sitt mål. Det är alltså framför allt en beskrivning av kognitivt processande. 

Forskare har dock i allmänhet instämt i Bialystoks uttalande om att 
”communication strategies are an undeniable event of language use, their 
existence is a reliably documented aspect of communication, and their role 
in second-language communication seems particularly salient” (1990:116). 
Däremot finns flera olika teoretiska perspektiv representerade: Færch & 
Kasper (1983) ser kommunikationsstrategier som verbala planer inom ramen 
för talproduktion; Tarone (1980) tar ett diskursanalytiskt perspektiv med en 
interaktionell grund; Dörnyei & Scott (1995) likställer strategiskt språkan-
vändande med problemlösningsstrategier i allmänhet; Canale (1983) föreslår 
att även icke-problemlösande strategier också räknas in; Bialystok (1990) 
väljer att se kommunikationsstrategier främst som mentala processer och har 
en psykologisk och kognitiv ansats. 

För min undersökning har jag valt att utgå från det interaktionella per-
spektivet på vad kommunikationsstrategier är. Det innebär att jag undersöker 
det språk andraspråkstalarna producerar för att kunna beskriva hur de gör för 
att uppnå sina kommunikativa mål. Jag följer alltså inriktningen ”pros”, vil-
ket gör att jag inkluderar allt en talare, eller en lyssnare, gör för att underlätta 
kommunikationen som kommunikationsstrategier. 

6.2 Definition av kommunikationsstrategier 
Termen strategi användes ursprungligen inom militären, men har i generellt 
språkbruk kommit att användas för att beteckna hur man med olika medel 
kan uppnå ett bestämt mål. Bialystok (1990) definierar strategi som en med-
veten planering för att uppnå explicita mål. Alla forskare är dock inte över-
ens om att strategi är den lämpligaste termen att använda. Dörnyei & Scott 
(1997) anser att den helt bör undvikas och Landqvist (2001:34) har vissa 
reservationer mot termen. Han anser att den implicerar en högre grad av 
medvetenhet och planering hos talaren än vad man kan vara säker på före-
ligger. Vidare pekar han på att termen syftar på en psykologisk process, och 
att det kan vara svårt att belägga såväl förekomst som uppbyggnad av en 
sådan. I stället för strategi förordar Landqvist benämningen åtgärder som 
inte implicerar samma grad av medvetenhet och planering. 

Jag väljer dock att använda termen kommunikationsstrategier för de fe-
nomen som analyseras här och utgår från det problemorienterade synsättet 
där allt en talare gör för att underlätta kommunikationen räknas in. En orsak 
är att begreppet är välkänt och genomskinligt. En annan är att deltagarnas 
intervjusvar tyder på att de har en medvetenhet om hur de använder språket 
för att förstå och bli förstådda. Strategierna kan därmed sägas vara lagrade 
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hos deltagarna och åtminstone i en intervjusituation förefaller det som om de 
har en stor medvetenhet om hur de brukar försöka lösa kommunikationspro-
blem. 

Jag följer Canales (1983) vida definition av begreppet och räknar allt som 
görs för att öka effektiviteten som kommunikationsstrategier. Jag utgår ock-
så från ett interaktionellt perspektiv och räknar olika lyssnarinitierade repara-
tionsmekanismer som kommunikationsstrategier om de är avsedda att klar-
göra innehållet. De fall där lyssnaren endast korrigerar den språkliga formen 
har jag dock inte räknat som kommunikationsstrategier (jfr Tarone 
1980:424). Dessa fall behandlas separat (se 6.6) och jag kallar dem då korri-
geringar. Utifrån dessa utgångspunkter har jag ur mina data excerperat 
kommunikationsstrategier och skiljer mellan talarorienterade problem och 
lyssnarorienterade problem (se vidare 6.5). 

1. Talarorienterade problem: talaren själv uppmärksammar att det 
sagda inte är korrekt formulerat varpå någon form av självrepara-
tion följer. 

2. Lyssnarorienterade problem: något som talaren sagt uppfattas 
som inkorrekt, oväntat eller är för lyssnaren, helt eller delvis, 
oförståeligt varpå en förhandling om mening följer (Tarone 1980, 
Canale 1983, Savignon 1983, Tarone & Yule 1987, Dörnyei & 
Scott 1995). 

Ett andra definitionskriterium man kan använda sig av är medvetenhet. Med 
detta avses att talaren medvetet använder en viss strategi för att uppnå sitt 
kommunikativa mål. Problemet med begreppet är att medvetenheten gäller 
såväl problemet som lösningen. Talaren kan till exempel vara medveten om 
ett föreliggande språkproblem, om försöket eller avsikten att lösa problemet, 
om vilka strategier som kan användas, om en alternativ strategiplan, om hur 
strategin ska utföras och om hur strategin kan hjälpa talaren att nå sitt mål. 
Dörnyei & Scott (1997) anser att begreppet har så många olika konnotationer 
att det helst bör undvikas helt. Bialystok (1990) väljer att skilja mellan med-
vetenhet och avsiktlighet. Det senare definieras som de strategier en talare 
har kontroll över vilket ger talaren möjlighet att välja en viss strategi för att 
uppnå det kommunikativa målet. 

Færch & Kasper (1983) diskuterar också begreppet medvetenhet och me-
nar att det snarare är frågan om en gradskillnad i medvetande än ett antingen 
eller. Denna tanke får stöd hos Gass & Selinker (1994) som påpekar att tala-
re har en tendens att automatisera olika fenomen i sitt tal. Strategier kan där-
för bli rutinmässiga och det som en gång var en medveten strategi kan bli en 
högst automatiserad, eller fossiliserad, och oreflekterad strategi. 

Man kan dock inte undvika att räkna med vissa aspekter av medvetenhet i 
en definition av kommunikationsstrategier då problemorientering i sig är ett 
otillräckligt kriterium för strategiskt språkanvändande (Dörnyei & Scott 
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1997:186f). Jag väljer att se på strategier som något lagrat, som vi genom 
erfarenheter av interaktion med olika människor i olika situationer tillägnat 
oss och kan plocka fram vid behov. Detta kan säkert ske medvetet och plane-
rat, men vanligen är det nog fråga om en automatisk användning av de stra-
tegier man har att tillgå. Jag tror, liksom Færch & Kasper (1983), att det 
snarast är frågan om en gradskillnad i medveten användning. Säkert kan 
också strategier gå från att vara medvetna till omedvetna genom att talare 
rutiniserar olika fenomen i sitt tal så att de blir automatiserade eller fossilise-
rade (Gass & Selinker 1994). 

Som påpekades tidigare kan mina deltagare berätta om hur de går till väga 
för att förstå och bli förstådda. Strategierna får därmed sägas vara lagrade 
hos deltagarna, eftersom de, åtminstone i en intervjusituation, är medvetna 
om vilka strategier de använder. Om deltagarna sedan i spontan interaktion 
medvetet och planerat väljer en eller en annan strategi ser jag som mindre 
intressant. Det är också svårt att dra en klar gräns mellan vad som är omed-
vetet eller medvetet eftersom vi saknar kunskap om medvetandets roll då det 
gäller talproduktion, särskilt i ljuset av den frekventa och signifikanta auto-
matiseringen av vissa element/subprocesser i språkprocessandet. 

6.3 Tidigare forskning kring kommunikationsstrategier 
Mycket av den tidiga forskningen kring andraspråkstalares kommunikations-
strategier har utförts på interaktion som försiggår under kontrollerade for-
mer, till exempel i klassrum eller i speciellt ordnade testmiljöer där deltagar-
na ibland fått svara på frågor om hur de gått tillväga för att nå ett visst kom-
munikativt mål (t.ex. Færch & Kasper 1983, Tarone 1983, Bialystok 1983 
och Haastrup & Phillipson 1983). Vid sådana undersökningar kan forskarna 
styra uppgifterna för att få deltagarna att använda vissa ord eller uttryck och 
bestämma själva formen, till exempel intervju, återgivande av en berättelse, 
översättning eller konstruktion av en berättelse utifrån bilder. En ordnad 
testmiljö ger också möjlighet att fråga deltagarna hur de gick tillväga för att 
nå ett specifikt kommunikativt mål eftersom de direkt kan kommentera sina 
yttranden (se även 2.2). 

I en svensk undersökning (Malmqvist 2001) som just utfördes under så-
dana former, det vill säga med i förväg bestämda uppgifter, fick tio svensk-
födda tyskstuderande utföra tre uppgifter. Den första var att lyssna till och 
sedan återberätta en känd sägen för en samtalspartner som också den behärs-
kar både tyska och svenska. Den andra var att beskriva tre olika bilder som 
var utvalda med tanke på att de skulle framkalla kommunikationsstrategier, 
det vill säga bilderna anknöt till ett ganska specialiserat ordförråd. I den tred-
je uppgiften blev studenterna intervjuade på tyska och fick svara på frågor 
om hur de gör om de inte kommer på ett visst ord och vilket som är deras 
tankespråk (s. 38f). Fokus för undersökningen låg på strategianvändning hos 
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talarna. De strategier som användes analyserades och kategoriserades för att 
sedan jämföras med vilka strategier de i den efterföljande intervjun uppgav 
att de använde. 

Analyserna av bildbeskrivningarna visade bland annat att deltagarna i hög 
grad använde sig av vad Malmqvist (2001:40) kallar reduktionsstrategier. 
Talarna kunde till exempel uppge för samtalspartnern att de inte kunde ett 
visst ord, eller gav de upp och använde det svenska ordet. Även så kallade 
utjämnande strategier användes, vilket innebär att talarna frågade samtals-
partnern om man kunde säga på ett visst sätt eller så utgick de från ett 
svenskt ord och gjorde det mer tyskt genom att ändra semantiken eller fone-
tiken. En strategikategori som inte var lika vanlig var den produktiva, det vill 
säga att talarna tog risker genom att använda ord som semantiskt sett låg 
nära det som avsågs, uppfann nya ord eller använde kroppsspråket. 

Efter uppgifterna intervjuades två av de tio deltagarna. Vad som då visade 
sig vara intressant var skillnaden mellan de båda informanterna. I det ena 
fallet visade det sig vara en stor diskrepans mellan vilka strategier informan-
ten sade sig ha använt och vilka som hade iakttagits av forskaren. I det andra 
fallet, däremot, visade sig informanten vara väl medveten om vilka strategier 
han använt, det vill säga intervjusvaren stämde överens med forskarens ana-
lyser (Malmqvist 2001:41f). Som en möjlig förklaring till denna skillnad 
mellan de båda intervjupersonernas medvetenhet om sin strategianvändning 
anförs deras olika färdigheter. Då inte all energi går åt till att försöka produ-
cera rätt form, kan man även observera sitt eget beteende. En ökad färdighet 
kan alltså leda till en ökad medvetenhet om det egna kommunikativa hand-
landet, menar Malmqvist. 

Kurhila (2006) har i en undersökning fokuserat på hur talare kommer 
fram till ömsesidig förståelse i institutionella och vardagliga situationer där 
infödda och icke infödda talare av finska interagerar med varandra. Hon 
antar ett lingvistiskt och interaktionellt perspektiv där fokus ligger på talar-
nas gemensamma uppbyggnad av interaktionen. Förståelse ses som ett dy-
namiskt kommunikationsfenomen som baseras på en interaktionell, eller 
dialogisk, syn på språket. 

Undersökningen visar bland annat att de icke infödda talarna använder en 
stor mängd grammatiska former som avviker från standardspråket. Det är 
dock mycket ovanligt att förstaspråkstalare korrigerar sådana fel, utan man 
låter dem passera. Detta kan ha sin förklaring i att korrigeringar stör den 
pågående interaktionen och att samtalet inte kan fortsätta innan en korriger-
ingssekvens är avslutad. Därför kan förstaspråkstalare dra sig från att korri-
gera sådana ”ytliga” fel. Andraspråkstalare kan också framställa sig själva 
som ”icke-kompetenta” talare genom att visa osäkerhet och att söka hjälp 
hos förstaspråkstalaren. Kurhila framhåller att hennes undersökning inte 
stöder tanken om att interaktion mellan en första- och andraspråkstalare 
skulle skilja sig på något grundläggande sätt från interaktion med enbart 
förstaspråkstalare. Hon anser att andraspråkstalare använder alla sina lingvis-
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tiska resurser för att utföra olika aktiviteter, tolka övrigas språkliga uppträ-
dande och svara på detta på ett relevant sätt. De ojämlika språkliga resurser-
na kan dock inverka på interaktionen, till exempel genom att förstaspråksta-
lare korrigerar andraspråkstalare (s. 221). I Malmqvists tidigare nämnda 
undersökning använde talarna, svenska förstaspråkstalare som interagerar på 
tyska, svenska ord dels för att fråga samtalspartnern om man kan säga på ett 
visst sätt, dels för att täcka brister i ordkunskapen på tyska. De svenska or-
den görs då mer tyska genom att semantiken eller fonetiken ändras. Svenska 
språket utgör alltså en extra resurs för talarna. I interaktionen mellan en för-
sta- och en andraspråkstalare kanske det inte finns andra språk att hämta 
resurser från, utan talarna kan vara hänvisade till endast ett språk. Jag in-
stämmer alltså i Kurhilas tanke om att det inte finns någon grundläggande 
skillnad mellan interaktion med enbart förstaspråkstalare jämfört med inter-
aktion mellan första- och andraspråkstalare, eller interaktion mellan enbart 
andraspråkstalare. En skillnad ligger dock i vilka strategier talarna har till-
gång till, vilket i sin tur beror på hur väl utvecklade kunskaper de har i olika 
språk och vilket eller vilka språk de har gemensamt. En annan skillnad ligger 
i frekvensen av olika strategier; en andraspråkstalare kan behöva använda sig 
av fler strategier än vad en förstaspråkstalare behöver göra. 

I ett forskningsprojekt som bedrivits i Göteborg har man bland annat stu-
derat invandrade läkares kommunikation med kolleger och patienter (se även 
2.3). Resultaten visar till exempel att en av de vanligast förekommande svå-
righeterna för de invandrade läkarna är att finna rätt ord då de interagerar 
med patienter. Allwood & Berbyuk (2005) presenterar en taxonomi över 
strategier de funnit i läkarnas interaktion. En vanlig strategi som de studera-
de läkarna använder är ett högre antal pauser. Författarna kallar dessa för 
OCM-markörer (own communication management). Sekvenser med OCM 
kan bestå av pauser, självrepetition, gester, tveksamhetsmarkörer och OCM-
fraser som ”vad heter det”. Detta ger talaren extra tid att försöka finna rätt 
ord och på så sätt lösa problemet själv, något som ibland lyckas, men ibland 
inte. Även avbrutna ord visar sig vara vanliga i läkarnas tal och detta hänför 
författarna till att ett språkproblem föreligger. Läkarna lånar också ord från 
andra språk, förstaspråket eller engelska, men det förutsätter att läkaren kan 
anta att patienten har en möjlighet att förstå ordet. Olika typer av gester och 
kroppsspråk tas också upp som en vanlig väg att nå förståelse. Det kan vara 
allt från att peka på den kroppsdel där det medicinska problemet är lokalise-
rat till ikoniska gester för att visa rörelsen hos en rullstol. Gester kan använ-
das för att ersätta ett muntligt uttalande. Studien visar vidare att de utländska 
läkarna känner sig obekväma då de inte riktigt kan uttrycka sig på svenska, 
eftersom de tror att det kan påverka patienternas uppfattning om deras pro-
fessionella kompetens och därmed förtroendet för dem som vårdgivare. 

I en annan artikel skriver Berbyuk, Allwood & Edebäck (2003) om en en-
kätundersökning som gjordes inom ramen för samma projekt. Såväl svensk-
född som utlandsfödd vårdpersonal fick svara på frågor som bland annat 
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gällde om de upplevt svårigheter på grund av skilda språkliga bakgrunder. 
Det visade sig att majoriteten, 66 %, av de utlandsfödda läkarna var nöjda 
med sin kommunikativa situation på arbetet. Så mycket som 83 % av de 
svenskfödda läkarna svarar dock att de har upplevt problem då de kommuni-
cerar med icke svenskfödda läkare. Ett annat resultat från enkätundersök-
ningen är att samtliga tillfrågade svenskfödda läkare tror att brister i svenska 
språket kan misstas för otillräckliga professionella kunskaper medan endast 
18 % av de utlandsfödda läkarna tror det samma. Detta stämmer dock inte 
överens med vad som sägs i en annan artikel (Allwood & Berbyuk 2005), 
där författarna framhåller att de utländska läkarna tror att det kan påverka 
patienternas uppfattning om dem som professionella vårdgivare. 

Sammanfattningsvis framhåller Berbyuk, Allwood & Edebäck (2003) att 
både svenskfödda och utlandsfödda läkare är relativt nöjda med kommunika-
tionen på arbetet, även om de tror att missförstånd och problem med att för-
stå implicit information kan uppstå. Svaren i enkäterna indikerar dock att 
svenskfödd personal oftare upplever svårigheter än den personal som är ut-
landsfödd. En förklaring som ges till detta är att de som inte har svenska som 
förstaspråk kanske inte alltid uppfattar att det föreligger ett missförstånd, 
eller annat språkligt problem, på grund av brister i just kunskaperna i svens-
ka. En annan möjlig förklaring är att den svenskspråkiga personalen kan ha 
en rädsla för kritik och konflikter vilket kan göra att många missförstånd 
göms och är svåra att upptäcka för såväl svenskfödd som invandrad personal 
(s. 201f). Berbyuk, Allwood & Edebäck (2005) pekar också på att det finns 
en motsättning för utländska läkare i den svenska sjukvården. Författarna 
framhåller att det kan vara bra att inte fråga då man inte förstår, eftersom det 
fortsatta samtalet eller händelseutvecklingen ofta är självförklarande. Genom 
att inte fråga slipper man då framstå som inkompetent. Det kan dock också 
vara bra att fråga, så man inte hamnar i en position där man förutsätts förstå 
men inte gör det. Den svenskfödda personalens kommentarer kring detta 
visar, enligt författarna, att det är bättre att be om hjälp, vara ödmjuk och 
fråga vid osäkerhet. Samtidigt är detta en strategi som många utländska läka-
re inte vågar använda till en början, påpekar författarna, då det finns en räds-
la att bli betraktade som okunniga och inkompetenta. 

Under de intervjuer jag gjort vid Sjukhuset berättade samtliga barn-
morskor, sjuksköterskor och läkare att de genast frågar om det är något de 
inte förstår (Andersson 2007). De anser att det är mycket viktigt att förstå 
allt i professionella samtal och frågar därför. Därmed skiljer sig mina inter-
vjudeltagare från läkarna som ingår i studien i Göteborg. Många av deltagar-
na i min undersökning framhåller dock att de är rädda att bli betraktade som 
okunniga och inkompetenta om de frågar mycket, men att de ändå väljer att 
ta den risken. 

Forskningen kring kommunikationsstrategier har genererat en mängd oli-
ka taxonomier, vilka i sin tur innehåller olika slags strategier. En orsak till 
skillnaderna är att forskarna baserar sina taxonomier på olika teoretiska ut-
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gångspunkter. En annan är att datainsamlingen gjorts på olika sätt. Om fors-
karen arrangerat situationen med syftet att fråga deltagarna hur de gått till 
väga då kommunikationsproblem uppstått, resulterar detta i andra kategorier 
än då man studerat naturligt förekommande tal och inte frågat talaren hur 
han eller hon tänkt. Som ett exempel på datainsamlingens roll för vilka stra-
tegier forskaren kommer fram till kan tas meddelandereduktion, eller äm-
nesundvikande, det vill säga när talaren gör sitt meddelande kortare på grund 
av brister i de språkliga resurserna. En sådan strategi är svår att påvisa i 
spontan interaktion om inte talaren själv berättar att en del av det som skulle 
sägas utelämnats. En lyssnare vet ju inte exakt vad en talare avsett att säga 
och kan därför inte heller säkert avgöra om något inte sades. I en arrangerad 
situation där syftet är att komma åt vilka strategier som används är det natur-
ligtvis lättare att kontrollera om det är frågan om ett undvikande. Man kan 
också fråga sig hur nära sanningen en rapportering i efterhand ligger. Jag 
ställer mig kritisk till att ämnesundvikande ofta används som förklaring till 
varför andraspråkstalare inte alltid svarar på en fråga eller annat inlägg på ett 
adekvat och, för lyssnaren, förväntat sätt. Jag anser att det lika gärna kan 
vara frågan om att talaren och lyssnaren inte förstår varandra och att detta 
gör att ett introducerat ämne inte får det förväntade svaret. Under intervjuer-
na hände det att jag fick svar på något helt annat än det jag frågat om. Då jag 
omformulerade mig och frågade om de förstod mig fick jag dock ofta svar 
som bättre stämde överens med den ursprungliga frågan. Det som vid första 
anblicken tedde sig som ett ämnesundvikande tycktes alltså bero på att and-
raspråkstalaren inte förstått det ursprungliga meddelandet och därför svarat 
på det han eller hon trott att jag sagt. 

Jag menar dock inte att ämnesundvikande saknas som strategi. Många av 
mina informanter säger till exempel att de helst inte deltar i samtal av mer 
social karaktär, eftersom de känner att de inte har tillräckliga kunskaper i 
svenska för sådana ämnen. Vissa undviker till och med att tala med männi-
skor de möter på arbetsplatsen, så långt det går, vilket får ses som ett extrem-
fall av undvikandestrategi. Man måste dock använda begreppet med försik-
tighet så att det inte används för alla tillfällen då en andraspråkstalare ger en 
icke-förväntad respons på ett inlägg. 

Dörnyei & Scott (1997) innehåller en översikt över kommunikationsstra-
tegier baserad på de olika definitioner forskare givit. Listan inkluderar stra-
tegier från såväl ”pros” som ”cons” och innehåller 41 olika strategier. Utöver 
detta har de också samlat nio taxonomier som forskare utarbetat. Taxonomi-
erna innehåller i stort sett samma strategier, även om de har givits olika 
namn av olika forskare och definitionen kan skilja sig något åt. Trots att 
taxonomierna har utarbetats inom andraspråksforskningen, ska de strategier 
man funnit ska inte ses som specifika för samtal där andraspråkstalare deltar. 
Strategierna går att finna även i samtal med enbart förstaspråkstalare. Många 
av strategierna är dock troligen vanligare hos andraspråkstalare då de till 
exempel kan behöva mer tid för att planera sitt tal, kan ha ett färre antal olika 
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ord på det aktuella språket att tillgå och ett större behov av att försäkra sig 
om att de förstått ett meddelande korrekt. 

I nästa avsnitt presenterar jag hur jag gått till väga vid identifieringen av 
kommunikationsstrategier och den taxonomi jag valt som grund för min 
undersökning. 

6.4 Metod för kategorisering av kommunikationsstrategier 
Vid analysen var det första steget att identifiera och excerpera alla sekvenser 
i mina inspelade data där någon form av kommunikationsproblem tycks fö-
religga. Därefter transkriberade jag alla sekvenser och markerade till exem-
pel intonation, röstläge och icke-verbala inslag. Vid icke-verbala inslag har 
jag använt mina fältanteckningar som grund för att beskriva exakt vad tala-
ren gör. Kommunikationsproblemen har identifierats utifrån talarens och 
lyssnarens agerande i de aktuella situationerna. Genom att använda omskriv-
ningar, upprepningar, omstarter eller dylikt visar talaren att han eller hon är 
osäker på hur meddelandet ska uttryckas. En lyssnare kan också signalera att 
ett problem föreligger, till exempel genom att be om en upprepning, en för-
klaring eller att själv upprepa något som talaren sagt med ett frågande ton-
fall. Det är alltså sekvenser då någon av samtalsdeltagarna explicit indikerar 
att det föreligger ett problem som jag har excerperat och analyserat. Vid 
excerperingen har jag flitigt utnyttjat mina fältanteckningar där jag bland 
annat noterat om någon av samtalsdeltagarna använder kroppsspråk, och i så 
fall exakt vad han eller hon uttrycker med kroppen, om speciella ansiktsut-
tryck förekommer och om talaren söker ögonkontakt eller inte. 

I nästa steg har de excerperade sekvenserna kategoriserats. Att kategorise-
ra kommunikationsstrategier är dock ingen lätt uppgift bland annat på grund 
av att en mängd olika taxonomier finns att tillgå där definitionerna av vad en 
kommunikationsstrategi är skiljer sig åt (se 6.1) vilket leder till att olika tax-
onomier, åtminstone till viss del, innehåller olika slags kommunikationsstra-
tegier. Efter ingående studier av litteraturen har jag arbetat fram en taxonomi 
som lämpar sig för mitt material. 

För mina analyser har jag valt att utgå från den taxonomi Dörnyei & Scott 
1997:188ff) själva ställt upp. Utgångspunkten för deras taxonomi är det tra-
ditionella synsättet på kommunikationsstrategier, men den har utvidgats till 
att innefatta även det interaktionella och det kognitiva synsättet. Taxonomin 
återges nedan med de engelska benämningarna på strategierna. Därefter, i 
avsnitt 6.5, redogör jag för hur jag bearbetat taxonomin. 
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Direct strategies Interactional strategies Indirect strategies 
Message abandonment Appeals for help Use of fillers 
Message reduction Comprehension check Repetitions 
Message replacement Own-accuracy check Verbal strategy markers 
Circumlocution Asking for repetition Feigning understanding 
Approximation Asking for clarification 
Use of all-purpose words Asking for confirmation 
Word-coinage Guessing 
Restructuring Expressing nonunderstanding 
Literal translation Interpretive summary 
Foreignizing Responses 
Code switching 
Use of similar sounding 
words 
Mumbling 
Omission 
Retrieval 
Mime 
Self-rephrasing 
Self-repair 
Other-repair 

Dörnyei & Scott indelar kommunikationsstrategierna i tre grupper: direkta 
strategier, interaktionella strategier och indirekta strategier. Problemet med 
denna taxonomi, liksom med andra, är att många av strategierna ligger 
mycket nära varandra definitionsmässigt. Ett exempel på det är asking for 
clarification och expressing nonunderstanding. Enligt definitionen skiljer 
man på dessa genom att den förra innebär en begäran om förklaring av ett 
ord eller uttryck, medan den senare signalerar icke-förståelse, verbalt eller 
icke-verbalt. Då jag arbetade med kategoriseringen av de excerperade se-
kvenserna blev svårigheterna med gränsdragningar mellan de olika kategori-
erna uppenbara. Ett exempel från inspelningarna med Katarina får illustrera 
svårigheten att skilja mellan asking for clarification och expressing nonun-
derstanding. Under en av ronderna säger en läkarstudent: ”han var ämlig den 
karln” varvid Katarina säger ”ämlig” med ett frågande tonfall. Genom repeti-
tion med ett frågande tonfall visar Katarina att hon inte förstått ordet, samti-
digt som det kan ses som en implicit begäran om förtydligande. I defini-
tionskriteriet för begäran om förtydligande ingår just sådana upprepningar 
(question repeat) och jag har svårt att se hur man ska kunna skilja på dessa 
två i ett autentiskt material där vägarna att uttrycka icke-förståelse eller att 
begära förtydliganden är många och inte alltid så tydliga. 

För att komma bort från gränsdragningsproblem av det här slaget mellan 
olika kommunikationsstrategier har jag valt att sammanföra vissa strategier 
under en benämning. Jag utgår alltså från Dörnyei & Scotts taxonomi och 
följer de definitionskriterier de anger, men har dragit ner på antalet strategi-
er. En orsak till att jag reducerat antalet är att jag efter min kategorisering av 
de excerperade sekvenserna samlat strategier som andra forskare kanske 
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skulle dela upp under två eller flera kategorier, under en och samma katego-
ri. Orsaken till detta är, som exemplet ovan visar, att jag helt enkelt inte an-
ser att det alltid går att avgöra exakt vad en kommunikationsstrategi omfat-
tar. En annan orsak till det lägre antalet kategorier är att jag endast redovisar 
de kategorier jag funnit exempel på i inspelningarna. Min analysmodell pre-
senteras i avsnitt 6.5. 

6.5 Analysmodell 
Analysmodellen som presenteras är ett resultat av hur jag efter excerpering-
en grupperade de analyserade exemplen på kommunikationsstrategier. Jag 
delade först in exemplen efter vem som initierar en strategi, det vill säga 
någon av mina deltagare eller någon övrig talare. Beroende på vem som 
initierar en strategi benämns de talar- respektive lyssnarinitierade strategier. 
Själva termen lyssnarinitierad är inte helt optimal då det alltid är den person 
som talar som faktiskt använder en strategi. För att på ett enkelt sätt visa vem 
som initierar en strategi har jag dock konsekvent behandlat mina deltagare 
som talare medan övriga samtalsdeltagare benämns som lyssnare. På så sätt 
går det att hålla isär de strategier som mina deltagare använder själva och de 
strategier som riktas mot dem av andra talare (jfr talar- och lyssnarorientera-
de problem i avsnitt 6.2). Viktigt att komma ihåg är att det inte bara är mina 
deltagare, det vill säga talarna, som är andraspråkstalare utan att även lyssna-
ren kan ha ett annat förstaspråk än svenska. 

Nästa steg i indelningen var att undersöka vad strategin består av, till ex-
empel kroppsspråk, frågeintonation, upprepning, ord från något annat språk 
än svenska och så vidare. Därefter jämförde jag mina grupperingar med de 
kategorier Dörnyei & Scott (1997) ställt upp. Då det stod klart att jag inte 
kunde använda mig av alla de olika kategorier som finns i deras taxonomi 
utarbetade jag en egen som passar för de sekvenser med kommunikations-
strategier jag funnit i mina inspelningar. I de fall de tidigare namngivna och 
definierade kategorierna överensstämmer med det jag funnit använder jag 
mig naturligtvis av samma definition och samma benämning. Nedan följer 
en genomgång och definition av de strategier jag funnit i inspelningarna. De 
ursprungliga engelska benämningarna finns inom parentes. 

• Icke-verbala strategier (mime): sekvenser då kroppen används för 
att förtydliga, eller helt ersätta, ett talat budskap. Det kan handla 
om allt från enstaka ord till hela fraser som ersätts med kropps-
språk. Analysen vilar här på mina fältanteckningar. 

• Kodväxling (code switching): yttranden som till större eller mind-
re utsträckning innehåller ord från något annat språk än svenska. 
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• Hämtningsstrategi (retrieval): talaren upprepar en rad ofullständi-
ga eller felaktiga former i ett försök att komma på den rätta for-
men. 

• Fördröjningsstrategier (use of fillers): användning av fyllda pau-
ser och fraser som ger talaren mer tid att planera sitt tal men ändå 
behålla turen. 

• Begäran om hjälp (appeals for help): talaren vänder sig till någon 
annan och använder en direkt fråga för att få hjälp med språket. 

• Begäran om förtydligande (asking for confirmation, asking for 
clarification och expressing non-understanding): sekvenser där 
en bekräftelse begärs på att man hört eller förstått ett yttrande 
korrekt, där icke-förståelse signaleras genom uttryck som ”Nu 
förstår jag inte” eller genom en repetition med frågande tonfall av 
ett eller flera ord från föregående talares tur. 

• Begäran om upprepning (asking for repetition): en direkt begäran 
om upprepning med fraser som ”Vad sa du?” eller ”Kan du ta det 
en gång till?”. 

• Egeninitierade reparationer (self-repair): talaren korrigerar fel i 
sitt eget tal. 

• Omskrivningar och omformuleringar (circumlocution, self-
rephrasing): talaren finner inte rätt ord för det som ska uttryckas 
och hittar i stället andra vägar, till exempel genom exemplifie-
ringar eller beskrivningar. 

• Tomma ord (use of all-purpose word): talaren använder ett mer 
generellt, eller tomt, ord då det specifika ordet saknas, till exem-
pel ”grej” i stället för ”kruka”. 

• Användning av liknande ord (use of similar sounding words): ta-
laren använder ett ord som, mer eller mindre, liknar det avsedda 
ordet på grund av osäkerhet eller okunskap om den korrekta for-
men. 

• Bokstavering: talaren bokstaverar ett ord för att underlätta förstå-
elsen av det. 

Många av kategorierna i min modell är som sagt desamma som andra forska-
re funnit i interaktion, men jag har gjort en viss hopslagning då jag ansett det 
omöjligt att alltid avgöra exakt vad en talare avser med sitt yttrande. Jag har 
endast funnit en typ av strategi som inte tidigare omnämns i den litteratur om 
kommunikationsstrategier som jag läst. Det är bokstavering, som är en stra-
tegi vilken kan underlätta förståelsen till exempel genom att homofoner ute-
sluts (se vidare avsnitt 6.6.2.6). 

Då jag följer den vida definitionen av begreppet kommunikationsstrategi-
er borde jag, för konsekvensens skull, räkna fyllda och ofyllda pauser, så 
kallade fördröjningsstrategier. Jag har dock valt att inte göra det då jag anser 
det alltför vanskligt att avgöra om sådana pauser kommer sig av behovet av 
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att få mer tid att tänka över hur något ska kläs i språklig form eller av ett 
behov att tänka över vad som ska sägas. Hur skulle alltså räknas som en 
kommunikationsstrategi, men inte vad. Tidigare forskning (t.ex. Allwood & 
Berbyuk 2005) har, som nämnts, visat att andraspråkstalare har fler fyllda 
och ofyllda pauser i sitt tal, vilket då ansetts bero på ett större behov av tal-
planering. Jag kan i mina inspelningar, utan att närmare ha studerat fenome-
net, se att även mina deltagare har fler pauser än vad deras kolleger som talar 
förstaspråk har i sitt tal. Den största delen av dessa kommer troligen av att 
deltagarna behöver mer tid att formulera sig på svenska, men jag nöjer mig 
med att konstatera detta och analyserar inte fenomenet mer ingående. 

Jag har delat strategierna i två grupper beroende på om det är deltagarna 
själva som initierar en strategi eller om det är den person de talar med som 
initierar en strategi. De förra benämner jag talarinitierade strategier och de 
senare lyssnarinitierade strategier. De lyssnarinitierade strategierna definie-
ras på samma sätt som de talarinitierade. Skillnaden ligger endast i vem stra-
tegin riktar sig till. Jag följer alltså inte den indelning i direkta, inter-
aktionella och indirekta strategier som Dörnyei & Scott använder i taxono-
min ovan. Jag ser det som mer intressant att undersöka vilka strategier som 
deltagarna använder och vilka som riktas till dem för att undersöka om de 
olika strategierna fungerar. I slutet av kapitlet jämför jag de strategier jag 
kunnat påvisa i de excerperade sekvenserna med dem som deltagarna själva 
tog upp under intervjuerna. 

Ofta förekommer flera olika strategier inom en och samma tur och då har 
strategierna räknats var för sig och förts till relevanta kategorier. Ett exempel 
ser vi i följande uttalande från Mustafa: ”vad kallar den vegetable”. För det 
första ber han lyssnaren om hjälp genom att fråga och för det andra använder 
han det engelska ordet i stället för det svenska. Han använder alltså de båda 
strategierna begäran om hjälp och kodväxling i en och samma tur. 

6.6 Analysresultat 
I följande avsnitt presenteras analyserna av de excerperade sekvenserna där 
någon form av kommunikations- eller språkproblem signaleras av en sam-
talsdeltagare. Valet av sekvenser grundar sig dels på talarens agerande, till 
exempel förekomsten av verbala eller ickeverbala markörer såsom kropps-
språk, omskrivningar och kodväxling, dels på lyssnarens agerande där bland 
annat begäran om upprepning eller begäran om förtydligande kan indikera 
att kommunikationsproblem föreligger. Jag redogör för en strategi i taget och 
belyser användningen av den med exempel från mina inspelade data. Frågan 
om huruvida de strategier som används kan ses som medvetna eller omed-
vetna diskuteras också, liksom vilka problem som finns med att kategorisera 
språkliga fenomen på detta sätt. Efter strategierna presenteras de fall då en 
lyssnare korrigerar något i talarens utflöde med avsikt att ge det korrekta 
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ordet. Då handlar det bara om rena korrigeringar och felet har inte på något 
sätt påverkat förståelsen av budskapet. Sist i kapitlet kommer en samman-
fattning och diskussion av resultaten. 

6.6.1 Talarinitierade strategier 
I följande avsnitt presenteras analyserna av de excerperade sekvenserna där 
någon form av kommunikations- eller språkproblem signaleras av deltagar-
na. Jag utgår först från deltagarnas perspektiv och redovisar vilka olika typer 
av strategier de använder. Med benämningen talarinitierade avser jag alltså 
de fall då mina deltagare initierar kommunikationsstrategier. 

6.6.1.1 Ickeverbala strategier 
Till ickeverbala strategier räknar jag alla de fall där kroppen på något sätt 
används som en hjälp, eller som en ersättning för ett ord eller en fras, för att 
uttrycka ett meddelande. Det kan vara allt från att tydliggöra ett verbalt ut-
tryck genom att peka på något till att ersätta ett eller flera ord genom att låta 
kroppen ”tala” i stället. Till min hjälp vid excerperingen av denna typ av 
strategi har jag använt de fältanteckningar jag förde under datainsamlingen 
(se 6.4). Allwood & Berbyuk (2005) går ett steg längre i sina analyser av 
ickeverbala strategier och delar in kroppsspråk och gester i olika kategorier 
beroende på hur elaborerat det är, om det till exempel ersätter hela fraser 
eller endast används för att understödja ett verbalt uttryck. I mitt material är 
det dock ovanligt att deltagarna helt ersätter verbala uttryck med ickeverbala 
och därför har jag inte gjort någon utförligare indelning mellan olika typer. 

I exempel 1 som är hämtat från en av ronderna försöker Katarina och en 
sjuksköterska, Anna, komma fram till var det är en patient har ont och båda 
använder sig av kroppsspråk. 9 

Exempel 1. 
1 Anna värken har förflyttat sig från här 

 2 ((PEKAR)) var det vänster 
3 Katarina vänster vänster här ((PEKAR)) 
4 Anna ja okej fast 
5 Katarina här upp till hit ((VISAR)) 
6 Anna moäää från från underskinkan 
7  [till på på] skinkan 
8 Katarina [underskinkan]       ((SKRATTAR)) 

Anna börjar med att försöka klargöra exakt var smärtan sitter och använder 
sig inte av benämningen på någon kroppsdel, utan väljer att peka på den del 
hon menar (rad 2). Katarina bekräftar att det är vänster sida och pekar samti-
                               
9 Transkriptionsnyckel finns i bilaga 1. 
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digt ut det ställe där hon har uppfattat att smärtan sitter (rad 3). Annas nästa 
yttrande, rad 4, indikerar att hon förstått Katarina men samtidigt påbörjas en 
invändning: ”fast”. Katarina tar dock turen igen och förtydligar med hjälp av 
en svepande gest längs sin egen kropp var hon har uppfattat att patienten har 
ont (rad 5). Först på rad 6 nämns en kroppsdel, ”underskinkan”, av Anna i ett 
försök att med ord förklara var smärtan sitter. Katarina i sin tur upprepar 
ordet ”underskinkan” och skrattar sedan. Upphovet till användningen av 
kroppsspråk i dessa turer kan ligga i att ingen av dem vet, eller i alla fall inte 
just då kommer på, hur de ska benämna den exakta delen av kroppen det 
handlar om. Att Anna till slut använder ”underskinkan”, vilket Katarina först 
upprepar och sedan skrattar åt, talar för en sådan tolkning. ”Underskinka” 
förefaller inte höra till det normala yrkesspråket men används här i brist på 
annat. I detta fall är det inte heller säkert att det faktum att en av samtalsdel-
tagarna är andraspråkstalare spelar någon roll för hur interaktionen utformas, 
utan det kan ses som en normal samtalssekvens där olika strategier används 
för att säkerställa ömsesidig förståelse. Annas användning av kroppsspråk 
(rad 1 och 2) talar för att problemet snarast beror på att det kanske inte finns 
någon adekvat benämning på den del av kroppen som avses och att samtals-
deltagarna därför hänvisas till att använda andra uttrycksmedel för att med-
delandet ska bli korrekt. 

6.6.1.2 Kodväxling 
I fallen med kodväxling använder deltagarna ord från något annat språk än 
svenska för att täcka luckor i språkkunskapen. Ofta handlar det bara om en-
staka ord som lånas in, men det kan också vara fraser. Under inspelningarna 
använde alla deltagare, åtminstone vid något tillfälle, sina respektive 
förstaspråk. Dessa tillfällen har inte räknats med i analyserna av kodväxling 
eftersom språkbytet då beror på att de talar med en person som de delar för-
staspråket med. Denna kodväxling sker då deltagarna antingen själva ringer 
hem eller får ett samtal hemifrån och talar förstaspråket med sin äkta hälft 
eller något av sina barn. Kodväxlingar som räknats i denna analys är fallen 
då ett annat språk används i interaktion med kolleger eller andra personer, 
som de inte delar förstaspråket med, och som befinner sig på Sjukhuset. 

Exempel 2 visar ett fall då Mustafa växlar från svenska till engelska då 
han inte vet, eller i alla fall just då kommer på, hur han ska uttrycka sig på 
svenska. En stund tidigare har Sonja, en av sjuksköterskorna på avdelningen, 
lovat att hon ska köpa en blomma åt Mustafa och hon skämtar nu om det när 
han kommer förbi igen. 
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Exempel 2. 

1 Mustafa ja nu är jag här 
 2 Sonja men jag har ju inte hunnit köpa nån 

3 blomma än 
4 Mustafa va 
5 Sonja jag har inte hunnit köpt nån blomma än 
6  Mustafa nej ingen fara ((LEENDE)) 
7  Sonja ((SKRATTAR)) 
8  Mustafa des- det är (0.3) det är (0.4) vad 
9   heter det don´t worry be happy  
10  ((SKRATTAR)) du kan en dag på sommaren 
11  kanske det är bra när det finns 

På rad 6 säger Mustafa att det inte gör någonting att Sonja inte köpt en 
blomma än och försöker utveckla detta vidare på raderna 8 och 9. Han lyck-
as dock inte uttrycka sig på svenska och lösningen blir att han väljer det eng-
elska uttrycket ”don´t worry be happy”. Som framgår av mina intervjuer har 
lokalvårdarna fått tillsägelse av cheferna att inte använda något annat språk 
än svenska under sina städrundor (Andersson 2007). Jag kunde dock under 
inspelningarna märka att Mustafa använder engelska då han talar med sina 
lokalvårdarkolleger och med mig, men inte då han talar med övrig personal. 
Exemplet ovan är enda gången han använder sig av ett engelskt uttryck till 
en sjuksköterska. I ett annat samtal, som exempel 3 visar, där han talar med 
sköterskan Ingegerd får han problem att uttrycka sig och påbörjar ett yttran-
de på engelska, men ändrar sig snabbt och försöker på svenska i stället: 

Exempel 3. 

1 Mustafa snart du ska bli mormor eller 
 2 Ingegerd ja prec- i april ska jag bli mormor 

3 Mustafa hur känns det är det bra eller 
4 Ingegerd ja det är jättespännande mm 
5  Mustafa det är fint 
6  Ingegerd får du se när dina barn blir stora sen 
7  Mustafa ja jag kan tycka ((SKRATTAR)) 
8  Ingegerd va 
9  Mustafa i can th- öh s- vad heter det tinka 
10  tinka tinkar att det blir spännande 
11  när dom blir stora 
12 Ingegerd ja 

På rad 7 påbörjar Mustafa en tur, men kommer aldrig fram till det han vill 
säga utan börjar skratta i stället. Skrattet kan tolkas som ett tecken på att han 
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är osäker på hur han ska uttrycka sig. På rad 9 försöker han igen och inleder 
då på engelska. Eftersom han talar så bra engelska skulle det inte ha varit 
något problem för honom att fortsätta turen på engelska, men han avbryter 
sig själv och försöker uttrycka sig på svenska. Det är tydligt att han har pro-
blem att finna rätt ord, men kommer till slut fram till en lösning genom att 
använda ”tinka” och kan sedan fortsätta yttrandet. Att han så snabbt avbryter 
sig då han talar engelska kan komma sig av att han vet att han inte ska an-
vända det. I detta exempel ser vi också hur Mustafa upprepar en felaktig 
form flera gånger (hämtningsstrategi, se 6.5.1.3): ”tinka tinka tinkar”. Efter-
som Mustafa inleder sin tur på engelska kan det vara engelskans think som 
ligger bakom hans användning av ”tinka”. Svenskans tänka, tycka och tro 
kan dock vara svåra för andraspråkstalare att lära sig, speciellt då alla tre på 
engelska kan motsvaras av think. Då Mustafa framhåller att engelska är mer 
som ett andraspråk för honom är det troligt att han inte riktigt vet vilket 
svenskt ord han ska använda i det här fallet och att upprepningarna kommer 
just av denna osäkerhet. 

Intervjuerna visade att inställningen till att använda ett annat språk på ar-
betet är lite blandad hos deltagarna. Mustafa berättar att han ofta använder 
engelska ord då kunskaperna i svenska inte räcker till för det han vill ut-
trycka. Han påpekar också att han, i alla fall med personer som har svenska 
som förstaspråk, känner sig ganska säker på att de förstår engelska och att 
han därför kan tala det i stor utsträckning. Under sina städrundor får han 
dock inte använda något annat språk än svenska. Mustafa är alltså hänvisad 
till svenska då han talar med sjuksköterskor, läkare och annan personal han 
möter på sjukhuset. Det händer dock att han använder engelska ord då han 
talar med sina lokalvårdarkolleger. Mitra och Nairi påpekar däremot att de 
undviker användningen av andra språk än svenska eftersom de inte kan vara 
säkra på att patienterna förstår något annat språk. Om de får problem med att 
göra sig förstådda försöker de i stället förklara på ett annat sätt. Katarina 
berättar att hon ibland tar in engelska ord i sitt tal, men att det endast händer 
då hon känner sig stressad och inte hinner tänka efter ordentligt. Hon påpe-
kar dock att det blir allt mer sällsynt att hon byter språk på detta sätt och 
under inspelningarna med henne hände det inte någon enda gång att hon 
bytte språk. Alice berättar att det händer att hon och hennes kolleger använ-
der engelska termer i arbetet, men detta görs endast då det inte finns någon 
motsvarande term på svenska att ta till. I övrigt använder inte Alice engels-
ka, eller något annat språk, i arbetet. Under inspelningarna med Alice finns 
det dock en sekvens där hon växlar från svenska till engelska. Exempel 4 
visar denna sekvens: 
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Exempel 4. 

1 Alice det flaggar på blaster också 
 2  (0.7) 

3 Lisa vad sa du 
4 Alice det öhm flags så det är larmet på blast 
5  också 
6  Lisa jaa 

Alice är under denna sekvens i laboratoriet för att diskutera några provsvar 
med sköterskan Lisa. Ljudnivån är mycket hög på grund av alla maskiner 
som är i gång och det är inte lätt att höra vad någon säger om man inte står 
tätt intill varandra. Efter Alice tur uppstår en paus på 0.7 sekunder varefter 
Lisa begär en upprepning, rad 3. Alice påbörjar en ny tur, rad 4, och använ-
der då ”flags” med engelskt uttal i stället för det svenska ”flaggar”. Samti-
digt gör hon ett förtydligande genom att säga ”så det är larmet”. Att något 
flaggar innebär just att maskinerna som proverna körs i indikerar att något 
värde är utöver det vanliga, så det är en form av larm. Lisas begäran om en 
upprepning kan antingen komma sig av att hon inte hört eller inte förstått 
Alice yttrande. Då Alice upprepar informationen på ett annat sätt bekräftar 
Lisa med ett ”jaa” (rad 6) att hon hört och förstått budskapet varefter samta-
let fortsätter. 

I Mustafas tal förekommer engelska ord och uttryck som inte tycks an-
vändas på grund av att ett problem uppstått i kommunikationen utan förefal-
ler komma omedvetet för honom. Exempel 5 och 6 visar de två uttryck som 
Mustafa ofta använder. I det första exemplet talar han med en sjuksköterska 
som har gjort illa benet då hon åkte skidor i fjällen och i det andra berättar 
han för mig om Tanzanias matkultur. 

Exempel 5. 

 1 Mustafa men du kan sätta (0.2) gips själv 
2 Carina nej jag ska ha en (skena) 
3 Mustafa aj jaha shit 

Exempel 6. 

 1 Mustafa men vi har mycket fisk for example 

I dessa två exempel är det engelskans ”shit” och ”for example” som används 
i stället för de svenska uttrycken. Mustafas repliker innehåller inga pauser, 
andra fördröjningsstrategier eller annat som skulle tyda på att han är osäker 
på hur han ska uttrycka sig. Dessa två engelska uttryck, som är de enda två 
förekommande, kan därför ses som fossiliserade och automatiserade i Mus-
tafas språkbruk och används troligen utan eftertanke (jfr Gass & Selinker 
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1994). Det är dock sannolikt att användningen av sådana automatiserade 
uttryck underlättar för Mustafa just för att han inte behöver fundera över vad 
han ska säga. Det engelska ”shit” har också börjat användas, i stället för 
svenskans motsvarighet skit, av talare med svenska som förstaspråk och det 
är inte säkert att alla uppfattar det som ett direkt främmande ord längre. 

Mustafa använder ibland ord och uttryck från andra språk än svenska och 
engelska. Det är till exempel hälsningsfraser på olika språk, som ”¡hola!” då 
han möter spansktalande, swahilins ”hakuna matata” då han ”kollar läget” 
med någon kollega eller tillägget av ett suffix från swahilin som han lägger 
till en persons förnamn. Suffixet syftar till att visa på kamratskap. Då jag 
följde honom märkte jag också att han gärna frågade sina kolleger från andra 
länder om hur de sade olika saker på sina respektive förstaspråk. Han säger 
att det är roligt att åtminstone kunna säga någonting till andra på deras 
förstaspråk och vill därför lära sig till exempel ”hej” och ”hur mår du” på 
olika språk. Dessa kodväxlingar används i rent socialt syfte och har ingen-
ting med språksvårigheter att göra. 

6.6.1.3 Hämtningsstrategier 
Hämtningsstrategier innebär att talaren upprepar en serie inkompletta eller 
felaktiga former för att finna den rätta formen (Færch & Kasper 1983). Man 
kan i dessa fall anta att talaren är osäker på den korrekta formen och därför 
försöker pröva sig fram genom upprepning. Ibland lyckas talaren hitta fram 
till den rätta formen, ibland inte. I följande exempel, nummer 7, försöker 
Abdu och Mustafa komma fram till namnet på en avdelning där en av deras 
kolleger arbetar. Ingen av dem vet säkert hur den aktuella avdelningen ska 
benämnas och problemet blir inte lättare av att de två inte verkar vara över-
ens om vem av deras kolleger det är som arbetar där: 

Exempel 7. 

1 Abdu nej vad heter det (0.5) (X X) om dom 
 2 opererar en patient kan man då istället 

3 Mustafa rinken eller 
4 Abdu ja 
5  Mustafa vad heter det rinken rinken rinken 
6   eller (0.2) ja herregud jag vet inte 
7   vad du pratar om 
8  Abdu från Chile 
9  Mustafa rinken 
10 Abdu rinken 
11 Mustafa där när man for example har gör ont dom 
12  kommer och kollar eller (0.2) rinken 
13  röntgen jag kan inte nej jag vet inte 
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Abdu vet inte vad avdelningen kallas och på rad 1 ber han Mustafa om hjälp: 
”nej vad heter det”. En kort paus lämnas, men Mustafa tar inte upp turen 
varför Abdu då gör en omskrivning för att försöka få Mustafa att förstå vad 
som avses. Mustafa ger då ett förslag, ”rinken” på rad 3, och Abdu bekräftar 
detta ordval med ett ”ja”. Mustafa förefaller dock inte vara riktigt säker på 
att hans förslag är det rätta och inleder sin nästa tur med ”vad heter det” och 
upprepar därefter ”rinken” tre gånger i snabb följd. Efter det säger han att 
han inte vet vad Abdu pratar om. Abdus nästa tur, ”från Chile”, kan vara ett 
försök att förtydliga vem av lokalvårdarna som avses och därigenom förtyd-
liga vilken avdelning det handlar om. Mustafa verkar ha förstått vilken av-
delning Abdu menar och gör själv en omskrivning på raderna 11 och 12. 
Han upprepar återigen ”rinken”, men efter det kommer han fram till det rätta 
ordet: ”röntgen”. Osäkerheten över ordet verkar dock vara stor då han efter 
den korrekta formen säger både att han inte kan och att han inte vet. 

6.6.1.4 Fördröjningsstrategier 
Att andraspråkstalare ofta behöver mer tid för att planera sitt tal har tagits 
upp tidigare i kapitlet. Ofta realiseras detta med hjälp av fyllda eller ofyllda 
pauser, men även ord och fraser kan användas för att vinna tid. Detta är vad 
som avses med fördröjningsstrategier. En vanlig fras är ”vad heter det”, som 
indikerar att talaren är osäker på fortsättningen men samtidigt signalerar att 
det är mer att vänta (Dörnyei & Scott 1995). Problemet med denna fras, och 
liknande, är att man inte alltid vet vem frasen riktar sig till. Är det en öppen 
begäran om hjälp eller enbart ett sätt för talaren att vinna lite extra betänke-
tid? Man kan säga att det är upp till lyssnaren att avgöra vad som är fallet 
och till sin hjälp har man då talarens verbala och icke-verbala signaler. Un-
der intervjuerna och inspelningarna kunde jag märka en tydlig skillnad då 
deltagarna aktivt sökte hjälp med ett ord eller om de bara ställde frågan till 
sig själva. Då de sökte hjälp tog de ögonkontakt med den de talade, använde 
en något stigande intonation och lämnade en paus så att en annan talare kun-
de ta ordet. Om de bara ställde frågan till sig själva vände de i stället bort 
blicken, använde ett lägre tonfall och ofta åtföljdes detta av hm-anden eller 
andra utfyllnader. Ofyllda pauser som skulle ge lyssnaren större möjlighet att 
ta ordet förekommer dock inte efter sekvenser där talaren endast använder en 
fråga som en utfyllnadsstrategi. Även under inspelningarna kunde jag notera 
att deltagarna gjorde på detta sätt då de talade med sina kolleger eller med 
patienter. Jag tycker mig alltså kunna se en tydlig skillnad mellan dessa två 
strategier, trots att samma typer av fraser används i båda fallen. Det före-
kommer heller inte att någon övrig deltagare tar ordet då deltagarna använ-
der sig av denna introspektiva strategi. 

I exempel 8 har Mustafa precis sagt ”hej” till sjuksköterskan Louise som 
han möter i korridoren och inleder sedan ett samtal med henne: 



 100 

Exempel 8. 

1 Mustafa det är snart vad heter det du åka vad 
2  heter det skidor 
3 Louise va 
4 Mustafa du åka skidor eller 
5 Louise nej nej usch vad tråkigt ((SKRATTAR)) 

I första turen, rad 1 och 2, använder Mustafa frasen ”vad heter det” två gång-
er i snabb följd. Turen inleds med ”det är snart” som följs av ett ”vad heter 
det” och sedan förefaller det som om Mustafa väljer en annan infallsvinkel 
genom att säga ”du åka”. Enligt mina anteckningar vänder Mustafa under sin 
pågående tur bort blicken från Louise, för att sedan söka ögonkontakt då han 
kommer fram till slutet av sin första tur: ”åka skidor” (rad 4). Detta, tillsam-
mans med att inspelningarna visar att han använder ett lägre tonfall mitt i 
turen än i början och slutet gör att jag analyserat denna strategi som en ut-
fyllnadsstrategi. 

Utfyllnadsstrategier är mycket vanliga hos Mustafa. Det beror på att han 
ofta har svårt att finna rätt ord för det han vill uttrycka. Med hjälp av utfyll-
nadsstrategier får han lite extra betänketid, samtidigt som han håller samtalet 
igång och behåller ordet. Ibland resulterar det också i att han hittar det ord 
han söker, men ibland får han hitta andra vägar att uttrycka sig. 

En annan typ av utfyllnadsstrategier finner vi hos Mitra som frekvent an-
vänder vissa utfyllnadsord i sitt tal. Exempel 9 är hämtat från en av ronderna 
där Mitra går igenom sina patienter med de två läkarna Ola och Stig: 

Exempel 9. 

1 Stig ja okej 
2 Mitra och sen att hon hade liksom (0.3) det 
3  blir inte liksom som (0.5) som mörkt 
4  utan det är ju att hon hade tagit en 
5  sticka på det och det var ju blod 
6 Stig mm 

På raderna 2 till 5, som utgör Mitras tur används ”liksom” och ”ju” två 
gånger vardera. De båda ”liksom” följs av relativt långa pauser, 0.3 respekti-
ve 0.5 sekunder, vilket stöder tolkningen att dessa utfyllnadsord används 
som en fördröjningsstrategi för att vinna mer tid för talplanering. Just ”lik-
som” och ”ju” är typiska för Mitra och de förefaller vara mer frekventa un-
der ronderna och i andra professionella samtal än vad de är i sociala samtal 
med kolleger och patienter. Den höga frekvensen av utfyllnadsord under 
ronderna kan komma sig av att det i dessa i stor utsträckning handlar om 
informationsutbyte (mer om detta i kapitel 8). Det är viktigt att all informa-
tion kommer fram vilket kan göra att Mitra tänker mer på hur hon ska säga 
någonting. Inspelningarna visar också att Mitra, och övriga deltagare, tillåts 
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ha dessa långa pauser i sina turer utan att någon övrig samtalsdeltagare tar 
ordet. Frågan är då om detta kommer sig av att förstspråkstalare anpassar sig 
efter deltagarnas behov av mer talplanering eller om längre pauser är typiska 
för vissa samtalssituationer. Detta återkommer jag till i kapitel 8 där ronder-
na diskuteras. 

Mitra berättar under intervjun att hon är oerhört trött efter en dag på arbe-
tet eftersom hon hela tiden tänker på språket och säger att hon måste använ-
da alla sina förmågor för att inte ”prata fel” och för att ”prata rätt i samman-
hang”. Med uttalandet ”prata rätt i sammanhang” menar Mitra, vilket fram-
kom under den fortsatta intervjun, att hon anpassar sitt språkbruk efter mot-
tagare och situation. Hon säger att hon försöker variera sitt språk beroende 
på om hon tilltalar ett barn eller en vuxen och att hon talar olika om det är ett 
professionellt samtal eller ett mer socialt inriktat samtal. Hon förefaller alltså 
ägna mycket tid åt att fundera över språket under sina arbetsdagar. 

6.6.1.5 Begäran om hjälp 
I fallen med begäran om hjälp vänder sig talaren till lyssnaren för att få hjälp 
med ett ord eller en fras (se t.ex. Tarone 1980, Færch & Kasper 1983). I de 
sekvenser jag kategoriserat som begäran om hjälp söks ögonkontakt från 
talarens sida och en fråga i stil med ”vad heter det”, ”vad kallas det” eller 
”hur säger man” visar att talaren begär hjälp från lyssnaren. Turen följs ock-
så av en paus som ger lyssnaren möjlighet att ta ordet. I fallen med utfyll-
nadsstrategier finns däremot ingen sådan paus (se 6.6.1.4). Talaren använder 
inte heller ett lägre tonfall, vilket är fallet vid utfyllnadsstrategier. I följande 
exempel där Mustafa talar med en sekreterare, Karin, på en av avdelningarna 
förekommer bland annat en direkt begäran om hjälp. Då Karin ser Mustafa 
komma i korridoren med sin städvagn går hon fram till honom med en 
blomma i handen: 

Exempel 10. 

 1 Karin om jag har en blomma som jag vill kasta 
2 Mustafa ja ja kom= 
3 Karin =får jag kasta den hos dej då 
4  Mustafa blomma med öhm 
5  Karin ja med jord 
6  Mustafa den här vad heter det ((PEKAR PÅ 
7   KRUKAN)) 
8  Karin blomkr- vad heter det krukväxt 
9  Mustafa nä nä jag kan ta blomman gärna men den 
10  här grejen 
11 Karin krukan 
12 Mustafa krukan måste kasta nånstans 
13 Karin men den kan jag ta hand om 
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På rad 4 indikerar Mustafa att han saknar ord för det han vill säga. Det blir 
en fylld paus i stället för ett ord. Karin försöker gissa sig till vad han menar 
och säger ”ja med jord”. Det är dock inte vad Mustafa menar och han pekar 
då på krukan samtidigt som han frågar vad det heter (rad 6). Karin börjar 
säga ”blomkruka”, men korrigerar sig själv och väljer krukväxt. Hon verkar 
vara mer koncentrerad på vad som finns i krukan, vilket troligen har sin för-
klaring i att hon tänker behålla krukan men vill bli av med växten. Mustafa 
visar på rad 9 att det inte är krukväxten han menar: ”nä nä” och refererar 
sedan till krukan som ”den här grejen”. Han använder då en generalisering 
och Karin förstår till sist att det är krukan han menar. 

Att jag analyserat denna sekvens som en direkt begäran om hjälp, trots att 
exakt samma fras används av Mustafa i exempel 8 och där analyserats som 
en fördröjningsstrategi, beror helt och hållet på talarens agerande. I detta fall 
söker han ögonkontakt med Karin samtidigt som han pekar på krukan för att 
förtydliga sitt meddelande. Tonfallet ändras dock inte, vilket det gör i fallet 
med fördröjningsstrategier. 

Det händer också att den som inte förstår tar hjälp av en tredje part för att 
samförstånd ska uppnås. I exempel 11 talar Katarina med en äldre kvinnlig 
patient, Eva, och förstår inte vad hon menar. Med hos patienten är också 
sjuksköterskan Louise. 

Exempel 11. 

 1 Eva och hjärtat slår så oregelbundet ibland 
2 är det rena volten 
3  (1.7) 
4  Katarina nu förstår jag inte vad 
5  Eva [så slår det så slår det fem slag] 
6  Louise [det slår oregelbundet och ibland] (X X) 
7  Katarina jaha så du känner av att att det här 
8  Eva så kommer det kanske tre slag så är det 
9   stopp sen kan det komma ett sjätte slag 
10  i rad så är det stopp och sen gör det 
11  plötsligt en sån där saltomortal 
12 Katarina saltomortal jaha mhm så du känner av 
13  att hjärtat hoppar lite grann 
14 Eva jag känner det 

Efter Evas första tur uppstår en relativt lång paus varefter Katarina säger att 
hon inte förstår (rad 4). Då hon säger det vänder hon sig till Louise och söker 
alltså hjälp hos sköterskan i stället för hos patienten som är den som fällt 
yttrandet. Att vända sig till en närvarande kollega för att få hjälp med språket 
är en strategi som Katarina nämner under intervjun och den används både då 
hon själv har svårt att uttrycka sig och då hon inte förstår patienten. Både 



 103 

Eva och Louise tar ordet efter Katarinas fråga och kommer med var sin för-
klaring. Evas tur kan ses som en utvidgning av den tidigare turen, men att 
hon nu ger en närmare beskrivning av hur hon upplever sitt tillstånd (rad 5). 
Katarina påbörjar en tur, rad 7, där det framgår att hon förstått vad Eva me-
nar. Turen får dock inget avslut eftersom Eva tar ordet igen och fortsätter sin 
beskrivning. På rad 12 kan Katarina komma in igen och upprepar då 
”saltomortal”, som Eva precis använt igen, och ger sedan en egen beskriv-
ning av hur patienten känner det. På rad 14 ger Eva en bekräftelse på att det 
Katarina säger är korrekt. 

Då jag frågade henne om varför hon tar sköterskorna till hjälp då hon inte 
förstår sade hon att sköterskorna ofta är bättre på att omformulera yttranden 
så att hon förstår. Sköterskorna är medvetna om att Katarina har svårt med 
språket ibland, vilket inte patienterna nödvändigtvis är och Katarina tror att 
hon har lättare att förstå sköterskorna just för att de har denna medvetenhet. 

6.6.1.6 Begäran om förtydligande 
Under begäran om förtydligande har jag samlat ett ganska brett spektrum av 
strategier om man jämför med Dörnyei & Scotts (1997) indelning (se 6.4). 
De tre jag sammanfört är asking for confirmation, asking for clarification 
och expressing non-understanding. Alla tre innebär i praktiken att lyssnaren, 
av någon anledning, inte uppfattat meddelandet eller är osäker på att det 
uppfattats på rätt sätt. Som identifikationskriterier för de tre nämns bekräftel-
se på att man hört eller förstått ett yttrande korrekt, en repetition med ett 
frågande tonfall av ett eller flera ord från föregående talares tur och att icke-
förståelse signaleras explicit med fraser som ”nu förstår jag inte”. Anled-
ningen till att jag samlat de tre under en rubrik är att jag i mina inspelningar 
bland annat funnit det omöjligt att avgöra varför ett yttrande upprepas eller 
fälls med ett frågande tonfall. Exempel 12 från en rond med Nairi och läka-
ren Gun visar detta: 

Exempel 12. 

 1 Gun öh kan hon gå hem idag tror du eller 
2 Nairi Elsa? 
3 Gun mm 

Sekvensen är hämtad från inledningen av en rond. Läkaren Gun börjar tala 
om en patient utan att först ha namngivit patienten eller på annat sätt, till 
exempel genom att ange ett salsnummer, visat vem hon avser. Nairis yttran-
de, ”Elsa?”, kan ses antingen som en begäran om bekräftelse (asking for 
confirmation) eller som en begäran om förtydligande (asking for clarifica-
tion). En begäran om bekräftelse är det om Nairis fråga avser att klargöra om 
hon har förstått Gun rätt i att de nu talar om just patienten Elsa medan det är 
en begäran om förtydligande om frågan avser att utesluta andra möjliga pati-
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enter; under ronden ska de nämligen gå igenom drygt tio patienter. Detta är 
också ett exempel på en sekvens som kan uppstå i vilket samtal som helst 
och oklarheten har troligen ingenting att göra med det faktum att en av sam-
talsdeltagarna är andraspråkstalare. 

I exempel 13 där Katarina rondar med läkaren Erik upprepar Katarina en 
del av ett yttrande med ett frågande tonfall: 

Exempel 13. 

 1 Erik hon har en demens håller (0.4) vad 
2  heter det mm- vad heter 
3 Katarina mnt 
4 Erik mnt åtta av trettio 
5  Katarina åtta? 
6  Erik jaa så det är inte så mycket kvar av 
7   hjärnbarken 
8  Katarina oj oj oj oj 

I detta exempel refererar Erik till ett provsvar som kommit om en patient och 
Katarina upprepar en del av detta, rad 5, med emfas och ett frågande tonfall. 
Denna upprepning kan komma sig av att Katarina inte är säker på att hon 
uppfattat Eriks yttrande korrekt och behöver en bekräftelse på detta. En an-
nan tänkbar förklaring är att Katarinas yttrande endast är ett uttryck för för-
våning över provsvaret som visar att patientens tillstånd är mycket allvarligt. 
Katarinas efterföljande ”oj oj oj oj” på rad 8 talar för en sådan tolkning. 
Samtidigt kan man se att Erik inleder sin nästa tur, rad 6, med att säga ”jaa” 
och sedan utvecklar vad provsvaret innebär. Det kan, för Katarina, fungera 
som en bekräftelse på att hon hört och förstått meddelandet korrekt, varvid 
hon i sin tur reagerar på det (rad 8). 

Exemplet visar också att Katarina hjälper Erik med ett uttryck som han 
själv inte kommer på. I sin tur, rad 1 och 2, har Erik först en paus och säger 
sedan ”vad heter det” vilket följs av en fylld paus och därefter upprepas ”vad 
heter”. Katarina tar då turen och förser Erik med det han söker (rad 3). Detta 
har jag dock inte tolkat som en sekvens där Erik begär hjälp av Katarina 
eftersom han hela tiden tittar i sina papper och har ett mycket lågt tonläge då 
han säger ”vad heter det”. Därför kategoriserar jag detta som en fördröj-
ningsstrategi snarare än som en begäran om hjälp. Först då han fått den kor-
rekta termen lyfter han huvudet, söker ögonkontakt med Katarina och avslu-
tar sitt påbörjade yttrande: ”mnt åtta av trettio”. Det är alltså Katarinas ”åtta” 
som uttrycks med eftertryck och med ett frågande tonfall som gör att detta 
exempel förts till talarinitierade strategier. 

Även exempel 13 är en sekvens som skulle kunna förekomma i vilket 
samtal som helst, oavsett samtalsdeltagarnas språkliga och kulturella bak-
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grund. Det utgör alltså inget typiskt exempel på att en av samtalsdeltagarna 
är andraspråkstalare. 

Nästa exempel är hämtat från ett samtal mellan Katarina och underläkaren 
Camilla. De båda sitter på läkarexpeditionen och går igenom sina respektive 
patienters journaler. Camilla vänder sig till Katarina för att få hennes syn-
punkter om en patient. Samtalet inleds just med denna sekvens utan att Ca-
milla närmare redogör för vilken patient det är hon talar om. Man kan an-
tingen anta att patientens identitet, och därmed sjukdomstillstånd, inte spelar 
någon roll för denna ordväxling eller att Camilla räknar med att Katarina 
förstår vilken patient de talar om. De båda samarbetar mycket och har därför 
samma kunskaper om de olika patienterna på avdelningen. Det förekommer 
ganska ofta att de i samtal endast refererar till olika patienter som ”hon” eller 
”han”, så detta är ingen unik sekvens utan det kan vara ett utslag av att de 
delar så pass mycket kunskap att en närmare identifiering av patienten är 
överflödig. 

Exempel 14. 

 1 Camilla hon har få makrocyter 
2 Katarina jaa 
3  Camilla men ööh 
4  Katarina få? 
5  Camilla mm 
6   (0.9) 
7  Katarina få alltså 
8  Camilla ja 
9  Katarina ja 
10 Camilla hon har alltså 
11 Katarina få (0.1) små (0.1) blå 
12 Camilla nä [det var stora] 
13 Katarina  [ja det var makrocyter] 
14 Camilla ja hon är makrocytär 

Camilla vill ha Katarinas åsikt om den behandling som en patient får och 
berättar att patienten har få ”makrocyter” (rad 1). Katarina svarar endast med 
ett ”jaa” på Camillas yttrande, men återkommer senare till ordet ”få” som 
upprepas med ett frågande tonfall (rad 4). Katarinas frågande tonfall kan 
antingen bero på att hon behöver en bekräftelse på att hon uppfattat medde-
landet korrekt eller att hon inte är säker på att hon förstår vad som menas. 
Camillas respons på Katarinas frågande tonfall är endast ”mm” varvid en 
paus på närmare en sekund följer. Katarina upprepar sedan ”få” på rad 7, 
men denna gång med emfas och lägger till ett ”alltså” efteråt. Hon verkar 
med andra ord fortfarande inte säker på att hon förstått eller uppfattat med-
delandet korrekt. Camilla nöjer sig med ett bekräftande ”ja”, rad 8, och Kata-
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rina instämmer i detta på rad 9. På rad 10 påbörjar Camilla ett yttrande, men 
Katarina tar turen och gör en ordlek av det hela genom att yttra ord som lik-
nar få. Anledningen till att jag tolkar det som en ordlek är att Katarina ändrar 
sitt tonfall då hon yttrar dessa tre ord och använder en röst som man närmast 
hör då vuxna talar med barn. Camilla är dock snabb att ta turen igen och 
invänder då mot Katarinas ”små” genom att säga ”nä det var stora”. Motsat-
sen till makrocyter är mikrocyter och Camillas invändning kan bero på att 
hon tolkar Katarinas ordlek som att hon missuppfattat patientens tillstånd 
och tror att det är mikrocytärt i stället för makrocytärt. Katarina inser dock 
att Camilla tror att det föreligger en missuppfattning och faller Camilla i talet 
med yttrandet ”ja det var makrocyter”. 

Under ett samtal vid kaffebordet talar Katarina och läkarstuderanden Leif 
om kulturella skillnader mellan Ungern och Sverige. Leif använder ordet 
”tackla” vilket Katarina inte förstår: 

Exempel 15. 

 1 Leif tackla problem och så där 
2  (1.1) 
3 Katarina tack- tackla problem 
4  Leif ja alltså lösa problem 
5  Katarina ja ja 
6  Leif och öh också det här (1.4) att (1.2) 
7   man kan man kanske förväntar sig att 
8   man får lite mer respekt än vad du får 

Katarina signalerar att hon inte förstår genom att upprepa ”tackla problem” 
(rad 3) med ett aningen tvekande tonfall. Leif svarar då genom att omformu-
lera meddelandet varvid Katarina yttrar ett ”ja ja”, rad 5, som en bekräftelse 
på att hon förstått. Därefter kan Leif fortsätta samtalet om kulturella skillna-
der. Icke-förståelse markeras med hjälp av en upprepning av ordet som vål-
lar problem samtidigt som upprepningen fungerar som en indirekt begäran 
om förtydligande eller förklaring. 

Typiskt för sekvenserna som kategoriserats som begäran om bekräftelse 
är att fallen inte leder in på något sidospår från det pågående samtalsämnet. 
Samtalet fortsätter där det var innan en begäran formulerades. 

6.6.1.7 Begäran om upprepning 
Vid begäran om upprepning begär deltagaren en direkt upprepning av det 
nyss sagda genom korta frågor som ”Vad sa du?”, ”Förlåt?” eller kort och 
gott ”Va?” (Dörnyei & Scott 1997). Som forskare kan man inte vara säker på 
om frågan beror på att meddelandet inte förståtts eller att lyssnaren helt en-
kelt inte hört det som sagts. Begäran om upprepning tas dock under intervju-
erna upp av alla fem deltagarna som en väg att nå förståelse, varför jag räk-
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nar dessa fall som en egen kategori i analyserna. Det kan troligen också vara 
så att deltagarna ibland kan känna sig osäkra på om de verkligen förstått ett 
meddelande rätt och därför ber om en upprepning för att vara på den säkra 
sidan. Genom att be om en upprepning får de en andra chans att höra, och 
förstå, meddelandet. 

I exempel 16 begär Katarina en upprepning under ett samtal med en äldre 
kvinnlig patient, Vera: 

Exempel 16. 

 1 Vera skulle ha hjul 
2 Katarina vad sa du 
3  Vera ett hjul hå ji u el ((BOKSTAVERAR)) 

På rad 2 kommer Katarina med en direkt begäran om upprepning genom 
frågan ”vad sa du”. Som jag tidigare nämnde går det inte att avgöra om den-
na begäran kommer sig av att Katarina inte hörde meddelandet eller om hon 
är osäker på om hon förstått det korrekt. Det intressanta i denna sekvens är 
Veras svar på frågan. Svaret innehåller först en upprepning av det tidigare 
sagda, men också ett tillägg i form av en bokstavering av ordet ”hjul”. Bok-
staveringen innebär en form av förtydligande i och med att närliggande ord, 
såsom jul, utesluts. Kanske väljer patienten att göra ett förtydligande just för 
att Katarina har ett annat förstaspråk än svenska. 

6.6.1.8 Egeninitierade reparationer 
Ibland märker talaren att fel ord eller form används och korrigerar själv felet 
utan att någon lyssnare påpekar det (Willems 1987). Dessa korrigeringar har 
jag samlat under egeninitierade reparationer. Korrigeringarna görs vanligen i 
den pågående turen och utgör inget egentligt avbrott i talflödet. De leder 
heller inte in på något sidospår från det pågående ämnet. I exempel 17 an-
vänder Mitra sig av en egeninitierad reparation. Samtalet utspelar sig i per-
sonalrummet under ett överlämningsmöte. Det är, förutom Mitra, fyra andra 
sjuksköterskor samt avdelningschefen som är närvarande. Mitra berättar om 
en av sina patienter som det är stora problem med och Leena frågar hur de 
ska åtgärda ett av patientens problem, ”tån”: 

Exempel 17. 

 1 Leena vad gör vi med tån 
2 Mitra jo men det är ju så här det är ju han 
3   har ju en na- nagelsträng som värker 
4   så och sen som den har blivit liksom 
5   infor- inflammerad på sidan här 
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På rad 5 påbörjar Mitra ett ord, ”infor-”, men avbryter sig själv och använder 
”inflammerad”. Det ligger nära till hands att anta att hon var på väg att säga 
informerad vilket fonetiskt sett, men inte semantiskt, ligger relativt nära 
inflammerad. Mitra inser dock att hon är på väg att använda fel ord och gör 
en egen reparation utan att någon av de övriga samtalsdeltagarna blandar sig 
i hennes tur. 

Även i detta exempel ser vi att Mitra frekvent använder utfyllnadsstrate-
gier (se 6.5.1.4). I turen används tre ”ju” och ett ”liksom”. Både på rad 3 och 
rad 5 avbryter Mitra sig själv för att börja om med ett ord. På rad 5 leder 
avbrottet till att rätt ord används, inflammerad, men på rad 3 använder hon 
nagelsträng i stället för nagelband. Dessa avbrott och de frekventa utfyll-
nadsorden talar för att Mitra behöver mer tid att planera sitt tal eftersom hon 
är andraspråkstalare samtidigt som hon är mån om att meddela nödvändig 
information. Det stämmer väl överens med hur hon under intervjun framstäl-
ler sig själv som andraspråkstalare, det vill säga att hon hela tiden tänker på 
hur hon uttrycker sig så att det blir korrekt såväl grammatiskt som inne-
hållsmässigt. 

I de fall av egeninitierade korrigeringar som förekommer i mitt material 
är det vanligaste att talaren avbryter ett felaktigt påbörjat ord och ersätter det 
med det korrekta. Mindre vanligt är att talaren använder en oriktig form, till 
exempel fel genus eller en felaktig pluraländelse, som han eller hon korrige-
rar själv. 

6.6.1.9 Omskrivningar och omformuleringar 
Det händer att deltagarna inte finner rätt ord för det de vill säga, men ändå 
kan förklara genom att säga det på ett annat sätt. Ibland kan ett ord som sak-
nas ersättas med en hel fras för att betydelsen ska gå fram (t.ex. Tarone 
1980, Færch & Kasper 1983). De sekvenser där deltagarna använder sig av 
sådana strategier har jag samlat under kategorin omskrivningar och omfor-
muleringar. 

I exempel 18, som är hämtat från inspelningarna med Alice, sitter hon och 
hennes kollega Anna i sitt arbetsrum. Denna dag finns dock en tredje stol i 
rummet då en annan av deras kolleger tillfälligt måste dela arbetsrum med 
dem. Alice försöker berätta, lika mycket för Anna som för mig, anledningen 
till detta. Till följd av en vattenläcka har färgen börjat lossna och det har 
bildats blåsor på väggarna i några arbetsrum varför de nu inte kan användas. 
Hon kommer troligen inte på ordet ”blåsa” och använder i stället en tämligen 
lång omskrivning: 

Exempel 18. 

 1 Alice vattnet har runnit ner i väggen och det 
2  har blivit (0.2) sån där bulle som man 
3  får när man bränner sig ((VISAR PÅ ARMEN)) 
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För att ytterligare förtydliga vad hon menar visar Alice blåsformen på ena 
armen. Meddelandet går klart och tydligt fram med hjälp av omskrivningen 
och det förtydligande kroppsspråket. Som exemplet visar behövdes det dock 
många ord för att ersätta ett enda. 

I de fall som deltagarna använder sig av omskrivningar uppnås också 
samförstånd. Det är alltså en strategi som används med framgång, men ex-
emplen på omskrivningar är ändå inte många i inspelningarna, totalt sex 
stycken. En anledning till det kan vara att omskrivningar och omformule-
ringar ofta kräver att många ord används för att exakt kunna beskriva det 
som avses. Just ordförrådet är något som deltagarna kommenterar under 
intervjuerna och säger att de vill förbättra. De upplever ofta att de saknar ord 
för det de vill utrycka och skulle vilja ha fler olika ord att välja mellan. 

6.6.1.10 Tomma ord 
Vid generaliseringar saknar talaren det exakta ordet och använder i stället 
tomma lexikala enheter för att ersätta det ord de saknar, till exempel ”grej” 
eller ”sak”. Willems (1987) använder use of all purpose words för att beskri-
va detta fenomen medan jag valt benämningen tomma ord. I exempel 10, 
under 6.6.1.5, använder Mustafa ”grej” då han inte känner till, eller i alla fall 
inte för stunden kommer på, ordet kruka. Det är faktiskt den enda gången ett 
tomt ord används i inspelningarna. 

6.6.1.11 Användning av liknande ord 
Det händer att deltagarna använder ord som inte finns i svenskan då de, av 
någon anledning, inte finner det ord som behövs. En utväg är då att ”hitta 
på” ett ord som ungefär beskriver vad de menar. En del kanske skulle välja 
att kalla detta för orduppfinning (word coinage). Jag har dock valt att endast 
använda benämningen ”användning av liknande” ord eftersom det inte alltid 
går att avgöra varför ett speciellt ord används. Talaren kan ha missuppfattat 
ett ord och tro sig använda ett ord som existerar, eller så kan det handla om 
felsägningar eller sammanblandningar. De ord jag räknat till denna kategori 
kan både vara existerande ord och ord som inte finns i svenskan. Gemensamt 
för dem är dock att de fonetiskt sett har stora likheter med det ord som egent-
ligen skulle användas. 

I exempel 19 ser vi hur Mitra, i ett socialt samtal under lunchrasten, för-
söker förklara att det i Iran är brudgummen som står för kostnaderna i sam-
band med ett bröllop. Mitra talar med Inger, som är sjuksköterska på avdel-
ningen, och Andreas, en av avdelningens läkare. Fyra andra sköterskor sitter 
också runt bordet och är delaktiga i samtalet, men yttrar sig inte under just 
denna sekvens. 
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Exempel 19. 

 1 Andreas vem är det som betalar 
2  Inger men visst har man med sig mat och så där 
3  Mitra brudgumma öhm gumma nej alltså 
4  Andreas bruden 
5  Inger bruden 
6  Mitra nej nej nej (0.6) mannens liksom det är 
7   mannen 
8  Inger det var skillnad mot för i Sverige 

Ser man på exemplet ovan förefaller ”brudgumma” användas utan att Mitra 
först funderar över vad hon ska säga. Inga pauser, tvekljud eller utfyllnads-
strategier kommer före ordet. Direkt efter kommer dock en fylld paus och 
sedan uttrycker Mitra själv att det var fel genom att säga ”nej”. Man kan 
tänka sig att Mitra haft tid att fundera över sitt svar eftersom Inger kommer 
in med en tur mellan Andreas fråga och Mitras svar. Då Mitra säger ordet 
upptäcker hon dock att det är fel. Mitra kommer inte fram till vilket ord hon 
ska använda och väljer att uttrycka sig på ett annat sätt, rad 6 och 7, varpå 
budskapet förstås av de övriga. 

I ett annat fall med användning av liknande ord använder Mitra ”nagel-
sträng” då hon för kollegerna beskriver ett problem som en av hennes patien-
ter har (se exempel 17 under 6.6.1.8). Ordet finns inte i svenskan och det är 
nagelband som avses. Problemet med denna strategi är att det är svårt att 
riktigt veta vad som ligger bakom användningen av ord som dessa. I fallet 
med ”nagelsträng” kan det lika gärna vara frågan om en felsägning som en 
orduppfinning. Avsaknaden av ocm-markörer (se 6.3), såsom fyllda eller 
ofyllda pauser, talar för en felsägning. I fallet med ”brudgumma” kan Mitra 
haft mer tid att tänka över vad hon ska säga och kommit fram till ”brud-
gumma”. Hon tvekar inte innan hon säger det, men däremot visar hon för 
lyssnarna direkt efter att det inte blev riktigt rätt. Hon kan först ha trott att 
hon hittat rätt ord, men sedan upptäckt att det var fel då hon sade det. Att 
använda ”brudgumma” kan alltså vara en medveten orduppfinning som Mit-
ra planerade under föregående talares tur eller en felsägning. Om använd-
ningen av ”nagelsträng” är ett resultat av att Mitra saknar rätt ord förefaller 
uppfinningen av det vara helt omedveten då hon inte tvekar i sitt tal. Därför 
ser jag det som svårt att ha två, eller flera, olika kategorier för användningen 
av ord som dessa vilket bland andra Dörnyei & Scott (1995) har. 

Därmed har alla förekomster av talarinitierade strategier behandlats och i 
nästa avsnitt följer redovisningen av de lyssnarinitierade strategierna. 
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6.6.2 Lyssnarinitierade strategier 
Lyssnarinitierade strategier avser de tillfällen då en övrig samtalsdeltagare 
uppmärksammar något i interaktionen. Det kan till exempel gälla att lyssna-
ren inte hör eller inte förstår vad som sägs varpå en begäran om upprepning 
eller begäran om förtydligande följer. De strategier som behandlas här riktas 
till deltagarna i fallstudien i motsats till talarinitierade strategier som delta-
garna själva använder i sitt tal (se även 6.5). Många av kategorierna är de-
samma som vid talarinitierade kommunikationsstrategier. Jag vill påminna 
om att lyssnaren i de sekvenser som excerperats inte behöver vara en 
förstaspråkstalare, utan ibland är alla inblandade samtalsdeltagare andra-
språkstalare. 

6.6.2.1 Begäran om upprepning 
Vid begäran om upprepning ber lyssnaren om en upprepning av det nyss 
sagda. Vanliga sätt är att till exempel säga ”Förlåt?”, ”Vad sa du?” eller 
”Va?”. Det är alltså samma strategi som vi såg i 6.6.1.7, men i dessa fall är 
det deltagarna, det vill säga de fem personer jag följde, som mottar en begä-
ran om upprepning. Eftersom deltagarna under intervjuerna berättade att just 
repetition av ett meddelande är en väg att förstå tar jag med den kategorin i 
analyserna. Jag vill dock återigen påpeka att det inte alltid går att avgöra om 
en begäran om upprepning kommer sig av att det föreligger ett förståelse-
problem, eller om det helt enkelt är så att lyssnaren inte riktigt hörde vad 
talaren sade. Exempel 20, som är ett samtal mellan Mustafa och en iransk 
lokalvårdare, illustrerar detta dilemma för den som ska analysera: 

Exempel 20. 

 1 Mustafa det blir mycket jobb 
2 Abdu va 
3 Mustafa det blir väldig mycket idag 
4  Abdu [jaa] 
5  Mustafa [samma] område men damma också ska 
6  damma där data också mycket jobb vi 
7  ska damma så där under där 

På rad 2 säger Abdu ”va” vilket indikerar att han på något sätt inte uppfattat 
Mustafas yttrande. Det är dock svårt att säga om han inte hör och därför 
behöver en upprepning eller om han inte förstår och vill ha en upprepning 
för att få ytterligare en chans. Mustafa upprepar sitt yttrande, om än något 
modifierat, varvid Abdu instämmer med ett ”jaa”. Under mina dagar med 
lokalvårdarna märkte jag snabbt att Mustafa och Abdu ömsesidigt hade svårt 
att förstå varandra, och jag dem, och jag tror att begäran om upprepning från 
Abdus sida ofta handlar om att han inte förstått det som sägs. Oavsett orsa-
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ken till begäran om upprepning är det ändå frågan om en strategi för att 
kommunikationen ska fungera och meddelandet ska nå fram till mottagaren. 

Alla fem deltagarna uppmärksammar alltid en begäran om upprepning 
och ger lyssnaren en chans till. Ibland upprepas meddelandet som det är, 
men ofta blir det någon liten ändring utan att själva innehållet för den skull 
kommer att bli något annat. Alla fall av upprepningar leder också till att 
lyssnaren förstår, eller hör, meddelandet och att samtalet kan fortsätta. 

6.6.2.2 Begäran om förtydligande 
Vid begäran om förtydligande är något som talaren säger oklart eller oförstå-
eligt och lyssnaren upprepar det eller de ord som utgör problemet. Repetitio-
nen har ofta ett stigande tonfall vilket indikerar att ett problem föreligger. 
Förtydligande kan också begäras med frågor som ”Vad menar du?”. I exem-
pel 21 är det återigen Mustafa och Abdu som talar med varandra och Musta-
fa försöker förklara för Abdu exakt vad det är de ska göra: 

Exempel 21. 

 1 Abdu kommer du in där 
2  Mustafa nej men vi dammar här inne också 
3   databordet 
4  Abdu va 
5  Mustafa vi ska damma här inne databord och under 
6  vad heter det under (0.3) s- vad kallar 
7  det kabul eller under kabel ((KNACKAR 
8  MED HANDEN TVÅ GÅNGER FÖR ATT VISA)) 
9  Abdu under kabel? 
10  Mustafa ja (0.2) om man går in ((PEKAR)) 
11  Abdu [under kabel] 
12  Mustafa [vi dammar] vi dammar därför du se 
13   kolla du kan moppa jag kan damma sen 
14  Abdu ja under kabel 
15  Mustafa ja 

I detta exempel använder Mustafa själv många olika strategier för att kunna 
meddela det han vill, men han får också två olika strategier riktade mot sig. 
Den första, rad 4, är en begäran om upprepning och det är oklart om den 
kommer sig av att Abdu inte hör eller inte förstår det som nyss sagts. Musta-
fa upprepar sitt yttrande, något modifierat, men lägger sedan till att det är 
under kabeln han vill att de ska damma. Abdu visar att han inte förstår ge-
nom att upprepa ”under kabel”, rad 9, med ett frågande tonfall. Meddelandet 
förstods alltså inte trots att Mustafa till och med försöker visa vad han me-
nar. Jag kunde dock se att han knackade med handen ovanför kablarna som 
löpte längs med golvlisten, vilket kan ha bidragit till att Abdu inte begriper 
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vad som menas. Mustafa säger ju ”under”, men visar ovanför. I turen efter, 
rad 10, gör Mustafa ett nytt försök och denna gång pekar han direkt på ka-
beln i stället. Abdu upprepar efter det ”under kabel” igen, rad 11, men denna 
gång utan det frågande tonfallet och med ett ”ja” framför, vilket är ett tecken 
på att han förstått. Mustafa förefaller inte vara helt övertygad om att Abdu 
förstått och säger att han själv kan damma och att Abdu kan moppa. Abdu i 
sin tur, rad 14, försöker en gång till visa att han förstått var det ska dammas 
och säger ”ja under kabel”. Han tar alltså inte fasta på Mustafas yttrande om 
att moppa och det hela slutar med att Abdu börjar damma under kablarna. 

6.6.2.3 Begäran om hjälp 
Att någon av deltagarna får hjälpa en annan talare med ett meddelande före-
kommer endast en gång i inspelningarna och då gäller det en annan andra-
språkstalare. Mustafa är den som får en direkt begäran om hjälp från Abdu 
(hela sekvensen finns under 6.6.1.3): 

Exempel 22. 

1 Abdu nej vad heter det (0.5) (X X) om dom 
2  opererar en patient kan man då istället 
3  Mustafa rinken eller 
4  Abdu ja 

Abdu saknar här ordet röntgenavdelning och vill ha Mustafas hjälp. Detta 
visar han genom frågan ”vad heter det” samtidigt som han tar ögonkontakt 
och lämnar en paus som ger Mustafa möjligheten att ta turen. Mustafa gör 
dock inte det utan Abdu fortsätter och försöker då med en omskrivning för-
klara vilken avdelning han menar. Därefter tar Mustafa turen och ger försla-
get ”rinken”, vilket Abdu accepterar med ett ”ja”. 

Att deltagarna så sällan får begäran om hjälp riktat mot sig kan sägas vara 
ett förväntat resultat. Alla fem kommunicerar mest med personer som har 
svenska som förstaspråk och det hör förmodligen till ovanligheterna att en 
andraspråkstalare får hjälpa en förstaspråkstalare med språket. Det är troliga-
re att begäran om hjälp förekommer andraspråkstalare emellan, vilket också 
det enda fallet här är exempel på. 

6.6.2.4 Omskrivningar och omformuleringar 
Om deltagarna inte förstår det som sägs till dem nämner de omformuleringar 
som en väg att nå förståelse. De kan till exempel be talaren att omformulera 
ett yttrande. Det är samma typ av strategi som beskrivs under 6.6.1.9. Som 
exempel 23 visar kan en omskrivning också komma sig av att den som talar 
inte själv behärskar det aktuella ordet och därför försöker förklara det på ett 
annat sätt. I dessa fall föregås inte omformuleringen av en begäran utan det 
är den person som har ordet som också initierar den. Abdu avser en speciell 
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avdelning på Sjukhuset, röntgen, men behärskar inte det ordet, utan försöker 
förklara för Mustafa på ett annat sätt (hela samtalet finns under 6.6.1.3): 

Exempel 23. 

1 Abdu nej vad heter det (0.5) (X X) om dom 
 2 opererar en patient kan man då istället 

Abdus förklaring leder också till att Mustafa förstår vilken avdelning som 
avses, ”rinken” (se exempel 7). Trots att Mustafa inte heller riktigt behärskar 
det ord som avses förefaller de båda förstå varandra och vara överens om 
vilken avdelning det gäller. 

Av de fall som analyserats är ovanstående exempel det enda som uppstår 
för att den som talar inte behärskar det aktuella ordet. Övriga fall beror på att 
deltagarna inte förstått meddelandet och att talaren därför försöker förklara 
på ett annat sätt. I ett av fallen är det klart att Mustafa, trots upprepade försök 
från talaren, inte förstår vad som avses. Mustafa får en av dagarna jag följer 
honom ett extrajobb och ska städa två rum där ett par clowner har vilat efter 
sina arbetspass på Sjukhuset. En kvinnlig lokalvårdare med svenska som 
förstaspråk förklarar arbetsuppgiften för Mustafa. Hon använder just ordet 
”clowner” och det förstår inte Mustafa. Det är dock inte på en gång uppen-
bart att Mustafa inte förstått vilka det är som använder rummen. Lite senare i 
samtalet visar det sig att han tror att det är läkare som använder rummen. 
Den kvinnliga lokalvårdaren använder därför olika uttryck vid olika tillfäl-
len, exempelvis: ”pajaser”, ”dom jobbar med sjuka barn” och ”nej det här är 
inga läkare va det här är pajaser det är clowner”, för att understryka att det 
inte är läkare det är frågan om. Efter samtalet med henne går Mustafa tillba-
ka till sin egen städrunda och han pratar om detta extrajobb med mig. Det 
visar sig då att han ändå tror att det är läkare som använder rummen. Detta 
ouppklarade missförstånd påverkar dock inte arbetet, utan rummen blir stä-
dade ändå. I övriga fall resulterar omskrivningarna i att samförstånd uppnås. 

6.6.2.5 Bokstavering 
Bokstavering innebär att en samtalsdeltagare bokstaverar ett eller flera ord 
för att förtydliga ett meddelande och på så sätt underlätta förståelsen. Det 
förekommer endast en gång i inspelningarna och det är en äldre patient, 
Vera, som använder denna strategi då hon talar med Katarina: 

Exempel 24. 

 1 Vera skulle ha hjul 
2 Katarina vad sa du 
3  Vera ett hjul hå ji u el ((BOKSTAVERAR)) 
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Efter Veras första tur gör Katarina en begäran om upprepning, rad 2. Vera 
upprepar då ett av orden, ”hjul”, och bokstaverar det sedan för Katarina. 
Bokstaveringen kan vara till en hjälp då homofoner utesluts som möjliga 
alternativ i tolkningen. Att bokstavera ord i pågående interaktion är dock ett 
högst ovanligt fenomen. En fråga man kan ställa sig är också om det egentli-
gen är en strategi som underlättar förståelsen. Många andraspråkstalare upp-
lever de svenska stavningsreglerna som svåra och fulla av undantag. Om 
man inte behärskar stavningen av det aktuella ordet är det inte troligt att en 
bokstavering underlättar förståelsen. Då bokstavering också är ett ovanligt 
fenomen kan det vara svårt att följa med i själva bokstaveringen för att sedan 
pussla ihop bokstäverna till rätt ord. 

Därmed har alla lyssnarinitierade strategier behandlats och i nästa avsnitt 
presenteras korrigeringar. 

6.7 Korrigeringar 
Vid korrigeringar är det något i deltagarnas tal som rättas av en lyssnare. 
Korrigeringen sker alltså inte på talarens eget initiativ utan det är en annan 
person som tar turen för att ge den korrekta formen av ett ord. I exempel 25 
blir Mustafa korrigerad då han använder ”vattkopp” och den sjuksköterska 
han talar med ger honom den korrekta formen: 

Exempel 25. 

1 Mustafa och flickan hade vad heter det vattkopp 
2   så jag var hemma 
3  Ulla vattkoppor ja 
4  Mustafa vattkoppor så hon var mycket sjuk 
5  Ulla men nu är hon frisk 
6  Mustafa jo hon mår bra vad heter det hon är 
7   glad nu 

På rad 3 ger alltså Ulla det korrekta ordet, ”vattkoppor”, som Mustafa sedan 
upprepar på rad 4. Han förefaller alltså, liksom i exempel 7, pröva ordet själv 
för att på så sätt lära sig det. Senare under samma dag använder Mustafa 
ändå ”vattkopp” i två olika samtal med två olika sköterskor. Ingen av dem 
korrigerar honom dock. Användningen av ”vattkopp” är också ett exempel 
på användning av liknande ord (se 6.6.1.11). Ordet ”koppor” är inte vanligt 
förekommande medan ”kopp” är desto vanligare. Mustafa visar genom en 
fördröjningsstrategi, rad 1, att han är osäker på ordet och användningen av 
”vattkopp” kan komma av att det ligger väldigt nära det ord han egentligen 
avser. I exempel 26 blir Mustafa korrigerad av en sjuksköterska, Maria, då 
han använder ett annat felaktigt ord. Denna gång får han dock ”vattkoppor” 
rätt: 
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Exempel 26. 

1 Mustafa jag hade en kompis [jag] var där igår== 
2  Maria     [ja] 
3  Mustafa ==och han fick ju vattkoppor och han 
4   simmade simmade 
5  Maria svimmade ja 
6  Mustafa simmade 
7  Maria ja ja svimmade 
8  Mustafa svimmade ja ja och det var inte bra 

Mustafa använder ”simmade” då han menar svimmade. Han visar att han är 
osäker på ordet själv genom att upprepa det, och Maria som han talar med 
ger honom det rätta ordet (rad 5). Mustafa verkar inte riktigt uppfatta det och 
säger återigen ”simmade” varvid Maria upprepar ”svimmade” (rad 7), men 
denna gång med betydligt mer eftertryck. Efter det kan Mustafa använda 
ordet och bekräftar att han uppfattat det genom att säga ”ja ja”, varefter han 
fortsätter samtalet. I detta samtal, som utspelar sig ungefär en timme efter 
föregående exempel, använder han dock ”vattkoppor” korrekt. Även ”sim-
made” är ett exempel på användning av liknande ord. 

Då Mitra använder ordet ”nagelsträng” får hon en fråga om det är ”nagel-
bandet” som avses av en sjuksköterskekollega: 

Exempel 27. 

 1 Mitra jo men det är ju så här det är ju han 
2   har ju en na- nagelsträng som värker 
3   så och sen som den har blivit liksom 
4   infor- inflammerad på sidan här 
5   Leena okej 
6   Mitra och igår hela förmiddan 
7   Leena är det nagelbandet liksom 

På rad 2 använder Mitra ”nagelsträng” och på rad 5 säger Leena ”okej” vil-
ket tyder på att hon lyssnar på Mitra och förstår vad hon säger. Mitra fortsät-
ter sedan att berätta om patienten, men på rad 7 tar Leena turen igen och 
frågar då: ”är det nagelbandet liksom”. Denna sekvens skulle alternativt 
kunna tolkas som en begäran om förtydligande från Leenas sida. Samtalet 
har dock hela tiden handlat om patientens tå, ett ämne som även varit uppe 
för diskussion tidigare, och därför har jag svårt att tro att det skulle föreligga 
några oklarheter om vad som avses. Alla sköterskor vet vilka problem denna 
patient har, men just denna dag är Mitra ansvarig för honom och är den som 
måste rapportera om eventuella förändringar och åtgärder. Just för att ämnet, 
tån, och tillståndet med tån har diskuterats tidigare har jag valt att se denna 
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sekvens som en korrigering. Man kan tänka sig att frågeformen används som 
en mildrande åtgärd som tonar ner den kritik en korrigering faktiskt innebär. 

Det händer fler gånger att Mitra, eller någon annan av deltagarna, använ-
der felaktiga ord eller att ord används på fel sätt. De ord som används är 
dock snarlika de ord som egentligen avses. Mitra använder till exempel 
”gnistrade” då hon menar att en säng ”gnisslade”. Trots upprepad använd-
ning av det felaktiga ordet är det dock ingen av lyssnarna som korrigerar 
henne. 

6.8 Sammanfattning och diskussion 
I avsnitt 6.6.1–6.7 har jag redovisat min analys och kategorisering av de 
excerperade sekvenserna. Detta avsnitt innehåller en sammanfattning och 
diskussion av resultaten. För att visa hur vanligt förekommande olika strate-
gierna är har jag valt att presentera resultaten kvantitativt. I den första tabel-
len har jag sammanställt de olika talarinitierade strategierna. Tabell 3 visar 
antalet strategier de fem deltagarna använder av de olika kategorierna och 
det totala antalet strategier för varje deltagare. 

Tabell 3. Antalet olika strategier varje deltagare använder 

Strategier Mustafa Mitra Alice Nairi Katarina    Totalt 

Icke-verbala 
strategier 

  3  2   5                 10 

Kodväxling 26   1 1   4                 32 

Hämtnings- 

strategier 

  7   2 1   1                 11 

Fördröjnings- 
strategier 

14 33    4                 51 

Begäran om hjälp   3   1 2 1  3                 10 

Begäran om för-
tydligande 

  4   1 1   4                 10 

Begäran om upp-
repning 

  3   2  6                 11 

Egeninitierade 
reparationer 

   2  2  3                   7 

Omskrivningar   3   2 4 1                     10 

Tomma ord   4                          4 

Liknande ord   2   3                         5 
Totalt 69 45              11  6 30               161 
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Med tanke på att jag inte gjort någon mätning av hur mycket taltid varje 
deltagare totalt använder i olika sekvenser ger denna kvantifiering inte några 
exakta uppgifter av hur vanliga de respektive strategierna är hos varje en-
skild deltagare. Kommunikationsstrategierna rör dock materialet som helhet 
och siffrorna i tabellen kan tjäna som en fingervisning om vilka strategier 
som är mest frekventa. 

De två vanligast förekommande strategierna är, enligt tabell 3, fördröj-
ningsstrategi och kodväxling med 51 respektive 32 förekomster. Fördelning-
en av förekomsten mellan de olika deltagarna är dock mycket ojämn då 
Mustafa står för majoriteten av kodväxlingarna och för 14 fall av fördröj-
ningsstrategierna. Mitra är den som har flest fördröjningsstrategier, 33 fall, 
och dessa består av orden ”ju” och ”liksom” som hon ofta använder under 
professionella samtal, speciellt under ronderna. 

Sammantaget är det också Mustafa som använder flest olika strategier, 
nio av de elva kategorierna som förekommer i inspelningarna. Han är också 
den som använder flest strategier då man räknar ihop de olika typerna, totalt 
använder han sig av kommunikationsstrategier 69 gånger. Det är alltså en 
stor skillnad mellan Mustafa och de övriga deltagarna. Förklaringen ligger 
till viss del i att alla, utom just Mustafa, har satsat hårt på att lära sig svenska 
snabbt för att kunna arbeta. Detta gör att även Katarina och Alice som inte 
bott längre än Mustafa i Sverige behärskar svenska mycket bra. Mustafa 
däremot säger själv att han är lat och hellre använder engelska än svenska. 
Han har också ett mycket mer ensamt arbete än vad de övriga har och får 
därför inte lika mycket träning i att använda svenska språket. Därför behöver 
han använda många, och många olika, strategier för att klara de samtal han 
är inblandad i. 

Att Mustafa använder så många strategier visar ändå att han vågar kom-
municera med människor han möter på arbetsplatsen. Utan kommunikation 
skulle det heller inte finnas några kommunikationsstrategier. Trots bristerna i 
språket, brister som han är väl medveten om, vågar han alltså interagera med 
dem han möter. Han är också medveten om att han inte alltid förstår vad som 
sägs och att han själv inte alltid blir förstådd på en gång. Jag skulle vilja 
påstå att det till stor del är tack vare kommunikationsstrategierna som han 
ändå kommunicerar så pass mycket som han gör i sitt arbete. Han vet att han 
med olika medel kan göra sig förstådd och att han kan förstå bara han ber om 
hjälp med det. Nairi är den som använder det minsta antalet kommunika-
tionsstrategier, endast 6 fall har noterats för henne (se tabell 3). En förklaring 
till det låga antalet är att hon bott i Sverige under många år och behärskar 
svenska mycket bra. Hon har helt enkelt inte samma behov av att använda 
kommunikationsstrategier. Alice använder också mycket få strategier, 11 
stycken. Hon har dock endast bott i Sverige i fyra år. Att hon inte använder 
fler strategier kommer sig troligen av att hon, trots sin korta tid i Sverige, 
ändå har lärt sig språket mycket bra. Hon, i motsats till Katarina som även 
hon varit i Sverige kort tid, bor tillsammans med svensk man och man kan 
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därför anta att hon får mycket träning i svenska då hon använder det både i 
privat- och i arbetslivet. Katarina använder mest ungerska i privatlivet och 
får därför inte språkträning i samma utsträckning som vad Alice får. Delta-
garnas olika personligheter kan vara ytterligare en förklaring till varför Nairi 
använder så få kommunikationsstrategier. Under de dagar jag följde henne 
märkte jag att hon sällan är den som initierar samtal runt kaffe- eller lunch-
bordet. Hon följer med i de samtal som förs, men är inte lika aktiv som övri-
ga närvarande. Av inspelningarna och observationerna att döma är de fyra 
andra deltagarna mer aktiva i sociala sammanhang och initierar själva såväl 
samtal som ämnen. Att en deltagare inte är lika aktiv kan naturligtvis bidra 
till att antalet kommunikationsstrategier blir lägre – talar man inte så mycket 
behövs heller inte så många strategier. 

Tabell 4 visar hur många lyssnarinitierade strategier som riktas till varje 
deltagare. 

Tabell 4. Antalet olika strategier som riktas till varje deltagare 

Strategier Mustafa Mitra Alice Nairi Katarina    Totalt 

Begäran om upprep-
ning 

14  1  1                  16 

Begäran om förtyd-
ligande 

  4 1 2  2                    9 

Begäran om hjälp   1                          1 

Omskrivningar   4 1   3                    8 

Bokstavering     1                    1 
Totalt 23 2 3 0 6                  35 

Antalet strategier som riktas till deltagarna är relativt få och det är heller inte 
så många olika former av dem. Mustafa är den som mottar flest lyssnarinitie-
rade strategier. De flesta fallen av begäran om upprepning återfinns i samta-
len mellan Mustafa och Abdu. Som jag påpekat tidigare har de två svårt att 
förstå varandra och de måste ofta upprepa vad de sagt eller omformulera ett 
yttrande. Att det är relativt få strategier som riktas till deltagarna kan tyda på 
att övriga samtalsdeltagare inte har några större problem att förstå dem, trots 
att de ibland saknar rätt ord för att uttrycka det de vill och att de grammatis-
ka felen är många. Kanske är det just deltagarnas egen användning av strate-
gier som bidrar till att de blir förstådda även då de har svårt att uttrycka sig. 

Utifrån intervjuerna har jag sammanställt en lista över de strategier delta-
garna själva säger att de använder för att förstå och för att göra sig förstådda. 
För att underlätta jämförelsen mellan den kategorisering jag använder i ana-
lyserna har jag sammanfört deltagarnas svar under samma benämningar. Jag 
visar både min kategorisering och de intervjusvar jag fört till varje kategori. 
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Kategorierna innefattar såväl de strategier som deltagarna själva säger sig 
använda som de strategier som riktas mot dem. 

• Icke-verbala strategier: kroppsspråk, papper och penna. 
• Kodväxling: användning av ord från ett annat språk, främst eng-

elska. 
• Begäran om hjälp: be någon om hjälp med att utrycka en viss sak 

i antingen skrift eller tal eller be om hjälp med att förstå. 
• Begäran om förtydligande: be om en förklaring av ett ord eller en 

fras. 
• Begäran om upprepning: be någon, helt eller delvis, upprepa ett 

meddelande eller upprepa ett eget meddelande. 
• Omskrivningar och omformuleringar: säga något på ett annat sätt 

eller be någon säga något på ett annat sätt. 

Vid en jämförelse mellan de strategier deltagarna själva nämner och de jag 
kunnat belägga i mina analyser visar det sig att det är stora likheter. Det bru-
kar framhållas att språkbrukare ofta inte är så väl medvetna om hur de går 
tillväga i olika situationer utan att varje språkbrukare har en uppsättning 
kulturellt bestämda och, mer eller mindre, rutiniserade mönster för hur de 
organiserar sitt umgänge och löser olika uppgifter (t.ex. Linell 2005). Delta-
garna i fallstudierna uppvisar dock en ganska stor medvetenhet om sitt 
språkbruk och hur de hanterar olika situationer. Detta kommer sig troligen 
av att de som andraspråkstalare måste vara mer observanta eftersom de är 
vana vid andra mönster och nu måste lära sig nya för att passa in i arbetslivet 
och i den sociala gemenskapen i arbetsgruppen. 

Strategin papper och penna, som nämndes av fyra av de intervjuade lo-
kalvårdarna, såg jag dock inte användas under inspelningarna. I övrigt fann 
jag exempel på alla de strategier som deltagarna berättade om. Fem av de 
strategier jag räknat med i min indelning nämns dock inte av deltagarna: 
hämtningsstrategi, fördröjningsstrategi, egeninitierad reparation, tomma ord 
och användning av liknande ord. Dessa fem är alla talarinitierade och de 
används under pågående tur utan inblandning från någon annan. Strategierna 
innebär inte något egentligt avbrott i talflödet och inte heller någon utvikning 
från ämnet, varför man skulle kunna säga att de är mindre ”synliga” än övri-
ga strategier. Det kan vara en förklaring till varför deltagarna själva inte 
nämner någon av dem som en strategi. 

En lyssnarinitierad strategi som inte nämns är bokstavering. Anledningen 
till att denna strategi inte nämns av deltagarna är troligen att den är så pass 
ovanlig. Den förekommer också endast en gång i inspelningarna och riktas 
till Katarina av en äldre patient. Jag har heller inte funnit att bokstavering 
nämns i den litteratur jag läst om kommunikationsstrategier. Det stöder anta-
gandet att det är ett högst ovanligt fenomen. Frågan är också om det är en 
strategi som verkligen underlättar förståelsen. Det krävs en hög grad av kon-
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centration för att uppfatta alla bokstäver för att sedan kunna sätta ihop dem 
till det korrekta ordet. Man måste också behärska stavningen av det aktuella 
ordet. Det är möjligt, menar jag, att bokstavering kan underlätta för en and-
raspråkstalare som är i färd med att producera skrift och stöter på problem 
med något svenskt ord, men i muntlig kommunikation är det inte säkert att 
bokstavering är till hjälp. 

Deltagarna kan alltså med egna ord berätta hur de gör då svenska språket 
inte riktigt räcker till och jag bedömer därför deras medvetenhet om olika 
strategier som stor. Om strategierna sedan används medvetet eller inte i in-
teraktionen är en omöjlig fråga att svara på eftersom vi inte kan veta hur en 
talare tänker och inte heller vad han eller hon avser att säga. Mitt val av den 
vida definitionen av kommunikationsstrategier, där allt som görs för att un-
derlätta kommunikationen räknas in, gör också frågan om användningen i de 
excerperade sekvenserna är medveten eller inte mindre relevant. Ur ett inlä-
rarperspektiv blir det dock mer intressant att tala om kommunikationsstrate-
gier som medvetna eller omedvetna då strategier faktiskt hjälper andra-
språkstalaren att meddela sig och att förstå. Detta återkommer jag till i kapi-
tel 9. 

Under intervjuerna berättar en del av deltagarna, speciellt lokalvårdarna, 
att de emellanåt låtsas förstå fast de inte gör det. Detta såg jag dock ingen-
ting av under inspelningarna. En fråga man som forskare måste ställa sig är 
dock om – och hur – det är möjligt att fastställa att det rör sig om låtsad för-
ståelse. Den säkraste vägen är förstås genom egenrapportering, det vill säga 
att personen i fråga själv medger att han eller hon använt sig av strategin 
låtsad förståelse. Forskaren kan förstås också utifrån det fortsatta samtalet 
ana att det handlar om låtsad förståelse från någon av samtalsdeltagarna. 
Även då krävs dock att personen i fråga också medger att förståelsen var just 
låtsad. Det kan ju annars röra sig om ett missförstånd, det vill säga att lyss-
naren tror sig ha förstått budskapet. Några av deltagarna, och de tre intervju-
ade cheferna, nämner just detta fenomen. Samtalsdeltagarna tror att ett med-
delande förståtts av båda parter, men det visar sig senare att den ena miss-
uppfattat, eller inte förstått hela, budskapet. 

I deltagarnas tal förekommer många språkliga fel som skulle kunna föran-
leda korrigeringar från en lyssnares sida. Det handlar till exempel om felak-
tig ordföljd, felaktiga böjningsformer, fel genus och ord som inte används på 
alldeles rätt sätt. Deltagarna själva säger också under intervjuerna att de är 
medvetna om att de inte talar en korrekt svenska och att de gärna ser att kol-
legerna rättar dem då de gör fel för att de ska kunna förbättra sin svenska. 
Trots många tillfällen att korrigera deltagarnas språkbruk förekommer det 
ändå bara tre gånger i de excerperade sekvenserna. Samtliga dessa exempel 
diskuteras i avsnitt 6.6. Kurhila (2006), som undersökte andraspråkstalare i 
naturligt förekommande interaktion, fann också att korrigeringar, speciellt av 
grammatiska fel, mycket sällan förekom. Hon förklarar detta med att en kor-
rigering alltid innebär att man gör en utvikning i samtalet och att detta är ett 
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störande inslag i ett pågående samtal som inte har skolkaraktär. Därför und-
viker lyssnare oftast att korrigera en talare, om felet inte äventyrar förståel-
sen av meddelandet. 

Det låga antalet korrigeringar och strategier som riktas till deltagarna kan 
också tyda på att kolleger och andra personer i regel bortser från att den ena 
samtalsdeltagaren är andraspråkstalare. Man undviker att fokusera på skilda 
språkliga och kulturella bakgrunder utan bygger i stället på det man har 
gemensamt. 

Avslutningsvis vill jag återigen påpeka att de olika strategier jag funnit i 
inspelningar också förekommer i samtal mellan samtalsdeltagare som delar 
samma språkliga bakgrund. Kommunikationsstrategier är alltså inte ett spe-
cifikt fenomen för interaktion mellan första- och andraspråkstalare. Det är 
snarast frågan om en frekvensskillnad då andraspråkstalare kan ha ett större 
behov av talplaneringstid, kan ha luckor i sitt ordförråd och känna ett behov 
av att försäkra sig om att meddelandet uppfattats och förståtts på ett korrekt 
sätt. Vidare ser jag kommunikationsstrategier som ett positivt inslag i delta-
garnas interaktion. Förekomsten av strategier visar att det finns en vilja att 
kommunicera och att deltagarna utnyttjar de resurser de har för att göra sig 
förstådda. Jag har inte heller funnit att övriga samtalsdeltagare ignorerar 
mina deltagares inlägg eller tar ordet från dem om de har svårt att uttrycka 
sig på svenska. Deltagarna kan ta sig tid att formulera ett yttrande och i de 
fall de aktivt söker hjälp med språket hos en annan samtalsdeltagare får de 
också denna. 
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7 Humor som social resurs 

Humor förekommer i de flesta situationer i våra liv och kan fylla många 
olika funktioner. De flesta forskare menar att den primära funktionen för 
humor är att roa och visa på solidaritet mellan samtalsdeltagarna (t.ex. Hay 
2001, Holmes 2006). Ett syfte med att kommunicera med andra är just att 
skapa och upprätthålla relationer. Då fungerar humor som ett sätt att komma 
varandra nära. Ett skämt som lyckas är en glädjekälla och fungerar som ett 
tecken på samförstånd mellan deltagarna. Detta har beskrivits av Tannen 
(1991:68) som det indirekta talets estetiska njutning. Men humor kan också 
fungera på motsatt sätt – att skapa och upprätthålla distansen mellan olika 
människor. Genom att analysera vem som skämtar, vems skämt som lyckas 
och vems som misslyckas kan man blottlägga relationer mellan deltagarna i 
ett samtal och det kan i sin tur avspegla hierarkiska strukturer mellan de 
olika deltagarna. 

Humor kan också ses som ett kulturellt sätt att förmedla gällande attity-
der, föreställningar och åsikter (Sjölander 1988). Vad som betraktas som 
roligt varierar dock mellan olika kulturer och det ändras dessutom med tiden. 
Humor kan ses som en del av socialisationsprocessen. Under uppväxten 
tillägnar man sig samhällets regler och normer för till exempel i vilka situa-
tioner det är lämpligt att skämta och om vad man kan skämta.  

Många humorforskare framhåller att kontexten är mycket viktig för vad vi 
uppfattar som komiskt. Förståelsen av ett skämt hänger också nära ihop med 
i hur hög grad talarna delar varandras sociala bakgrund. Det finns visserligen 
universella skämt som de flesta kan uppskatta, men gemensamma sociala 
normer och regler gör skämten mer effektiva (Raskin 1985). 

Jag har valt att analysera förekomsten och användningen av humor och 
skämt just för att det är ett kommunikativt drag som kräver mer aktivt delta-
gande och samarbete än de flesta andra inslag i en grupps beteende (Coser 
1960). Att skämta är många gånger en solidarisk handling som visar på sam-
hörighet och solidaritet mellan människor. Talaren utsätter sig dock alltid för 
en risk då han eller hon skämtar. Ett skämt kan misslyckas om lyssnaren inte 
uppfattar det sagda som ett skämt eller för att situationen inte är sådan att ett 
skämt är lämpligt. Som andraspråkstalare måste man lära sig de kulturella 
koderna för skämtande samtidigt som man måste lära sig de mer subtila sig-
nalerna som kan vara avgörande för om ett yttrande ska uppfattas som ett 
skämt eller inte, till exempel tonfall, taltempo och prosodi, så kallade kon-
textualiseringssignaler (se 3.4). Därför är det intressant att se om mina delta-
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gare vågar ta chansen att skämta med sina kolleger och med andra de träffar 
under sina arbetsdagar. Frågorna jag ska besvara är: Med vem eller vilka 
skämtar deltagarna? Vilket innehåll har skämten? Vilka funktioner fyller 
skämten? Vilka situationer skämtar de i? Hur uppfattas deras skämt? och 
Vad gör de om ett skämt tas på allvar? Naturligtvis vänder jag också på frå-
gorna och undersöker skämt som riktas till deltagarna på samma sätt. 

Syftet är bland annat att undersöka om analysen av skämt kan säga något 
om den hierarkiska struktur som råder på deltagarnas arbetsplats. Ett andra 
syfte är att undersöka om deltagarna använder skämt som ett solidaritetsska-
pande medel vilket då kan tyda på en hög integrationsnivå med kollegerna. 
Om skämt i stället används som medel för att utesluta någon ur arbetsgrup-
pen kan det vara ett tecken på att det sociala klimatet inte är gott mellan alla 
anställda. Det är alltså viktigt att undersöka vilken typ av skämt som riktas 
till deltagarna då resultaten kan tyda på en lyckad integration eller ej. 

Under intervjuerna berättade deltagarna att skämt och ironi tillhör de sam-
talsfenomen som är mycket svåra att lära sig behärska på ett andraspråk. 
Deltagarna kan fortfarande, trots många år i Sverige, ha svårigheter med att 
avgöra om ett yttrande är allvarligt eller skämtsamt menat. Samtidigt kan 
deltagarna finna att deras egna skämt inte uppfattas för vad de är utan blir 
tagna för allvarligt menade inlägg. Ytterligare en faktor att ta hänsyn till är 
den hierarkilösa, eller informella, arbetsplats som Sjukhuset utgör. Deltagar-
na berättar att de haft, och till viss del fortfarande har, svårt att anpassa sig 
till detta. Om deltagarna inte skämtar ”uppåt”, det vill säga att sjuksköterskor 
inte skämtar med läkare, underläkare inte skämtar med överläkare och så 
vidare, kan det tyda på att deltagarna inte har anpassat sig efter de rådande 
sociala normerna på Sjukhuset. Om deltagarna däremot vågar skämta uppåt i 
hierarkin tyder det på att de har anpassat sig. 

7.1 Teoretiska utgångspunkter 
Humorbegreppet har flera olika innebörder. De två centrala betydelserna 
beskrivs enligt följande i Nationalencyklopedin (1992, band 9, s. 155): 

1) som karaktärsegenskap: sinne för det roliga, förmåga att identifiera och 
med visst nöje acceptera tillvarons ofullkomligheter; 2) som genre: konstpro-
dukter i tal, skrift, bild och ton vars huvudsyfte är att locka konsumenten till 
skratt eller leende. 

Gemensamt för betydelse 1 (humorsinnet) och betydelse 2 (humorproduk-
terna) är att humor ägnar stor uppmärksamhet åt kollisioner mellan (minst) 
två mänskliga regelsystem. I den mån kollisionen visar sig skenbar eller för-
klarlig sedd utifrån ett tredje regelsystem föreligger ett fall av humor. 

Förutom dessa två kan man även räkna med en tredje huvudbetydelse av 
begreppet: humorupplevelse eller rolighetsupplevelse (Beckman 1988:35ff). 
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Det handlar alltså om lyssnarens reaktion på humor, det vill säga skratt, le-
enden eller annat som tyder på att mottagaren uppskattat skämtet, och är en 
typ av värdeomdöme. 

I en mer lingvistiskt inriktad definition av begreppet beskrivs humor som 
den kompetens som språkbrukaren har, på samma sätt som han eller hon har 
en grammatisk kompetens i Chomskys mening (Raskin 1985). Den språkliga 
kompetensen är inte explicitgjord utan beskrivs av Attardo som någonting 
som talarna vet hur man gör, utan att veta hur och vad de gör (1994:1). 
Kompetens är det språkbrukarna kan om sitt språk medan performans är 
användandet av språket i konkreta situationer (Chomsky 1965:4). Raskin 
(1985) applicerar resonemanget på humor och menar att liksom en talare kan 
avgöra om en mening är grammatisk eller ej kan han eller hon också avgöra 
om en text är rolig eller ej. Attardo (1994:196) spinner vidare på detta och 
framhåller att på samma sätt som vi kan avgöra om ett yttrandes effekt är 
exempelvis övertalande eller skrämmande kan vi avgöra om den är roande. 

I sin avhandling framhåller Ohlsson (2003:51f) att man i ett sociolingvis-
tiskt perspektiv kan beskriva skämtandets villkor genom att besvara den 
klassiska grundfrågan: vem säger vad till vem i vilken situation? För humor-
forskningen skulle den frågan travesteras till: vem skämtar med vem om vad 
i vilken situation? Med denna fråga lyfts också vikten av kontexten och soci-
ala relationer fram. 

Det kunnande som krävs för att avgöra när man kan skämta, med vem och 
om vad räknas som en del av individens kommunikativa kompetens. Den 
kommunikativa kompetensen är något individen tillägnar sig genom att vara 
en del av ett samhälle. Då man växer upp i ett samhälle lär man sig inte bara 
om meningar är grammatiskt korrekta, utan också om de är lämpliga. Barn 
tillägnar sig också kunskaper om när man kan tala liksom när man inte kan 
tala och vad man kan tala om med vem, när, var och på vilket sätt. Denna 
kompetens hänger samman med de attityder och värderingar som finns i 
samhället (Hymes 1972:277f). 

Medan vår humorkompetens hjälper oss att avgöra vad som är roligt hjäl-
per vår kommunikativa kompetens oss att avgöra när vi kan skämta, med 
vem vi kan skämta om vad och på vilket sätt. 

Vem som skämtar har till viss del att göra med olika individers humorper-
formans, men även andra faktorer är viktiga. En sådan är maktrelationer. 
Vem som kommer till tals i ett socialt sammanhang har ofta till stor del att 
göra med maktrelationer och hierarkiska strukturer och detta gäller både om 
man skämtar eller är allvarlig. Även kulturella koder påverkar vem som 
kommer till tals, och hur man kommer till tals, i olika situationer. 

Det finns dessutom olika normer för om, och i så fall hur, man skämtar i 
olika situationer. I en formell situation, till exempel, förekommer det färre 
skämt, mindre jargong och färre ordlekar än i en informell situation (Anders-
son 1985). Vilken typ av skämt som förekommer kan också styras av den 
aktuella situationen. Attardo (1994) visar hur graden av formalitet styr vilken 
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typ av skämt som förekommer. Attardo framhåller också att i situationer där 
man kan använda kontextfria skämt går också kontextbundna skämt att an-
vända, men inte tvärt om (s. 297f). 

Beckman (1988:46) diskuterar olika normer för skämtande och har som 
exempel situationsnormer av typen att man inte skrattar i kyrkan och status-
normer som att man inte skrattar chefen i ansiktet. Det är dock viktigt att 
komma ihåg att normer av det här slaget varierar mellan olika kulturer och 
olika talgemenskaper. 

Adelswärd & Nilholm (1994) beskriver hur barn lär sig vad man kan be-
rätta om och hur man kan berätta det. Barnens berättande styrs av vuxna så 
att berättelsen passar in i vårt samhälle och med de kulturella normer som 
råder. Det handlar till exempel om att ge berättelsen en viss form och att 
presentera sig själv och andra på ett lämpligt sätt. Att lära sig hur man kan 
skämta och om vad man får skämta om har stora likheter med den processen. 

Även Emerson (1969) påpekar att ett lyckat skämt inte bara har med 
skämtets kvalitet att göra. Hur ett skämt tas emot beror bland annat på skäm-
tets innehåll, hur tydligt talaren har signalerat att det rör sig om ett skämt, 
vilken relation som råder mellan talarna och hur talsituationen ser ut. Det 
kan till exempel vara direkt olämpligt att skämta i vissa situationer och då är 
naturligtvis risken för att skämtet misslyckas större. Det kan också vara 
mindre lämpligt att skämta i vissa faser av ett samtal. Jag anser att också 
mottagarens agenda spelar roll för om ett skämt lyckas eller inte. Mottagaren 
kanske vill föra samtalet vidare eller kan ha något annat i åtanke vilket kan 
göra att ett skämt inte får någon respons, eller i alla fall inte en positiv re-
spons. 

Skämt är socialt producerade och en del av sociala hierarkier (Crawford 
1995). Skämtande är alltid ett risktagande, även i informella samtal, eftersom 
skämt kan misslyckas och mottagaren i värsta fall kan ta illa upp. Relationen 
mellan talarna spelar också en stor roll och detta har delvis med makt att 
göra. Det är större chans att ett skämt lyckas ju högre upp i hierarkin skämta-
ren står och ju högre pris lyssnaren får betala för att avfärda skämtet. Det är 
inte heller alltid säkert att en person har rätt att skämta i den aktuella situa-
tionen och då är risken stor att skämtet misslyckas (Emerson 1969). Även 
lyssnarens förväntningar har stor betydelse för hur ett skämt mottas. Om 
lyssnaren är beredd på ett skämt har talaren större chans att lyckas med sin 
intention och en person som förväntas skämta har större chans att lyckas än 
en som inte förväntas göra det. 

Som framgått ovan är humor en del av den kommunikativa kompetensen 
som man tillägnar sig genom socialisationsprocessen in i en talgemenskap. 
Att som vuxen bosätta sig i ett nytt land innebär alltså att man måste lära sig 
det nya landets normer för humor. Attardo (1994:213) framhåller tre punkter 
som en andraspråkstalare måste lära sig för att kunna skämta på ett sätt som 
stämmer överens med de kulturella normerna. Den första är i vilka situatio-
ner man får skämta, den andra vilket innehåll som kan användas för skämt 
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och den tredje vilket innehåll som inte kan användas för skämt. Själva prin-
cipen för uppbyggnaden av ett skämt är dock universell och behöver därför 
inte läras in, menar Attardo. 

Liksom Attardo tror jag att dessa normer är mycket viktiga att lära sig, 
men jag tror inte att de räcker för att behärska humorgenren på ett andra-
språk, framför allt inte då det gäller att förstå om ett yttrande är humoristiskt 
menat eller inte. Ser man bara till innehållet i ett yttrande kan det vara svårt 
att avgöra om det är allvar eller skämt. Det är hur något sägs som kan vara 
avgörande för hur det ska uppfattas. Talare kan använda sig av kontextuali-
seringssignaler (se 3.4) för att signalera hur ett yttrande ska uppfattas. Såda-
na verbala ledtrådar kan också ackompanjeras av ickeverbala, som gester 
och minspel, för att ytterligare förstärka ett yttrandes effekt. Gumperz (1982, 
1992) diskuterar en rad språkliga fenomen, på olika nivåer, som fungerar 
som kontextualiseringssignaler och nämner bland annat prosodi, paralingvis-
tiska medel, val av kod eller stil samt lexikonval. Raskin (1985:18) menar 
också att de paralingvistiska medlen kan användas för att förstärka ett skämt, 
men fel använda kan de också bidra till att skämtet inte fungerar. Jag tror att 
det är mycket viktigt att se till de icke-lexikala medlen då man studerar 
skämtande ur ett andraspråksperspektiv. Det är svårt att lära sig alla nyanser 
i ett språk – nyanser som kan vara avgörande för om ett yttrande ska uppfat-
tas som allvar eller skämt. 

Inom humorforskningen skiljer man mellan kontextfria och kontextbund-
na skämt. Kontextfria skämt är färdigformulerade humorprodukter såsom 
skämthistorier och skämtgåtor, medan kontextbundna skämt uppstår spon-
tant i samtal. Den avgörande skillnaden mellan de båda kategorierna är 
skämtens förhållande till den kontext de förekommer i. Skämthistorier, till 
exempel, är kontextfria och återanvändningsbara och fungerar som självbä-
rande texter som inte behöver någon ytterligare förklaring. Det finns dock 
inga strukturella skillnader mellan de båda typerna. De kan analyseras på 
samma sätt. Gränserna mellan typerna är inte absoluta i det att ett kontext-
bundet skämt kan återberättas i en annan situation. Man kan då ställa sig 
frågan om skämtet går från att vara kontextbundet till att vara kontextfritt. 
Attardo (1994:296f) menar att den som återberättar ett kontextbundet skämt 
kan ändra innehållet så att det blir mindre bundet till en viss kontext och 
därmed fungera kontextfritt. Detta är dock inte möjligt med alla skämt. De 
mest kontextbundna skämten kräver så många förklaringar och beskrivning-
ar av situationen att de nästan blir omöjliga att återge i en annan situation. 
Kontextfria skämt kan däremot berättas i olika sammanhang om de är kon-
textuellt relevanta (Attardo 1994:297f). Norrick (1993:36) som undersökt 
skämt i vardagliga samtal menar att kontextfria skämt ofta introduceras när 
de är kontextuellt relevanta eller direkt efter kontextbundna skämt eftersom 
en skämtsam ram då har etablerats i samtalet. 

Ytterligare en distinktion man gör inom humorforskningen är mellan 
formskämt och innehållsskämt. Formskämt kan klassificeras på många olika 
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sätt. Attardo (1994) delar in formskämt i följande tre kategorier: skämt som 
bygger på lexikal tvetydighet, syntaktiskt tvetydighet och på alliteration. 
Lexikal tvetydighet bygger på att ett ord kan betyda flera saker. Syntaktisk 
tvetydighet bygger på att en mening eller en del av en mening är dubbeltydig 
på syntaktisk nivå. Skämt som bygger på alliteration skiljer sig från de andra 
två typerna genom att de inte är baserade på tvetydighet. Det handlar i stället 
om repetition av ett ljud eller en grupp av ljud. Det spelar ingen roll om det 
är konsonant- eller vokalljud som upprepas och inte heller om det upprepade 
ljudet är placerat initialt eller inne i ett ord. Attardo framhåller dock att alla 
formskämt har det gemensamt att de direkt refererar till den språkliga ut-
formningen av yttrandets ytstruktur. Attardo framhåller också att det finns ett 
enkelt sätt att avgöra om ett skämt är baserat på form eller innehåll: att man 
ändrar språkformen och ser om skämtet fortfarande är roligt. Attardo (1994 
& Attardo et al. 1994) har genom studier visat att innehållsskämt är betydligt 
vanligare än formskämt. 

7.2 Tidigare forskning kring humor på arbetsplatser 
Pizzini (1991) undersökte förekomsten av humor på förlossningsavdelning-
arna på fem olika sjukhus i Milano. Materialinsamlingen gjordes genom 
inspelningar och deltagande observation. Informanterna var 100 blivande 
mödrar och bland annat studerades vem som initierade skämten och vem 
som var måltavla för skämten. Coser (1960) fann liknande resultat i sin un-
dersökning av sjukhusmiljö, nämligen att de som står lägre i hierarkin initie-
rar färre skämt. Detta visade sig genom att barnmorskor skämtade mindre än 
läkarna om de senare var närvarande, sjuksköterskorna skämtade mindre än 
barnmorskorna om de senare var närvarande och patienterna och deras ma-
kar skämtade mindre än sjuksköterskorna. Det förekom att de som stod lägre 
i hierarkin initierade skämt, men då ignorerades skämten ofta. Sjuksköters-
kor som skämtade sinsemellan slutade med det då en läkare var i närheten. 
Pizzini påpekar att sjuksköterskorna inte förlorade sitt humorsinne helt plöts-
ligt, utan att det speglar den hierarkiska strukturens vikt. 

Statushierarkin avgör dessutom vem som blir måltavla för skämtet. På de 
avdelningar som Pizzini studerade blev patienten oftast måltavla för skämtet. 
Pizzini framhåller att statusstrukturen upprätthålls av skämt som riktas nedåt, 
medan den kan hotas av skämt som riktas uppåt i hierarkin. Det finns visser-
ligen exempel på skämt som riktas uppåt, men de är få och de följs så gott 
som aldrig av skratt från de övriga närvarande. En person som har lägre yr-
kesstatus kan skämta om skämtet riktas mot talaren själv eller mot någon 
som står ännu lägre i hierarkin. Det finns dock ett fåtal exempel på att barn-
morskor har läkare som måltavla för sina skämt. Då rör det sig om ett vänligt 
retande, antingen för att läkaren är ung och oerfaren eller för att barn-
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morskan och läkaren arbetat tillsammans under lång tid och står på vänskap-
lig fot med varandra. 

Kinnunen (1994, 1998) har, liksom Pizzini, funnit att sjuksköterskor 
skämtar mycket sinsemellan då ingen överordnad är närvarande. På den ar-
betsplats Kinnunen undersökte skämtar kvinnorna såväl under de gemen-
samma rasterna som under arbetets gång. Kontextfria skämt förekommer 
mycket sällan, vilket stämmer väl överens med det Holmes (2000b) funnit i 
sina undersökningar av humor på arbetsplatser. Det är i stället ett vänligt 
retande som uttrycker gemenskap och närhet mellan kollegerna. Kinnunens 
studie fokuserar på en liten, homogen grupp av kvinnor som arbetar på ett 
laboratorium och flertalet av dem har arbetat tillsammans under många år. 

I en undersökning av humor inom sjukvården finner Berger m.fl. (2004) 
att empatisk humor kan hjälpa såväl läkare som patienter att hantera svåra 
känslor såsom smärta, ilska, oro och nedstämdhet. Humor visar sig vara en 
användbar resurs som försvarsmekanism och kan minska effekten av stress-
faktorer. Författarna framhåller att vikten av en empatisk kommunikation är 
väl känd och att patienter som upplever detta känner sig nöjdare, att korrekt-
heten i kliniska data påverkas positivt och att den, generellt sett, ger en mer 
terapeutisk miljö. Tidsfaktorn framhålls som ett problem i mötet mellan lä-
kare och patient, men att visa intresse för patientens känslor, idéer och vär-
deringar kan faktiskt innebära att mötet blir mer effektivt eftersom patienten 
i en sådan atmosfär är mer benägen att berätta om problemen, menar förfat-
tarna. 

Läkares användning av lågmäld och respekterande humor kan också ge 
patienterna en ”social licens” att ta upp personliga eller känsliga ämnen. 
Humor mellan läkare och patienter sägs tyda på en god relation och att det 
finns en tillit mellan samtalsdeltagarna. Även andra undersökningar stöder 
detta, det vill säga att humor också kan hjälpa till att dra patienternas upp-
märksamhet bort från svårigheter och smärta (Francis m.fl. 1999, Rundgren 
& Svensson 2004). Berger med flera påpekar dock att humor kan vara svåra-
re och mer riskabelt då läkare och patient inte delar samma etniska och kul-
turella bakgrund (2004:828). Det har också visat sig att sjuksköterskor från 
icke-nordiska länder själva framhåller svårigheten med att använda humor på 
ett andraspråk då de är medvetna om den kulturella aspekten av humor 
(Rundgren & Svensson 2004). 

Humor kan också vara ett viktigt inslag sjuksköterskor emellan då de i sitt 
arbete måste hantera svåra situationer, och ibland svåra patienter. Använd-
ningen av humor är då ett sätt att hantera den stress som uppkommer på 
grund av svårigheter i arbetet. Humor kan också användas för att bryta spän-
da situationer både sjuksköterskor emellan och i interaktion med patienter. I 
vissa fall får humor fungera som en strategi för att effektivt kunna kommu-
nicera med patienterna (Rundgren & Svensson 2004). 

I en undersökning av hur Hong Kong-kineser och infödda talare av eng-
elska spontant använder humor i samtal ligger fokus på hur talare med olika 
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bakgrund samarbetar för att klara av organisatoriska, personliga och ideolo-
giska aspekter av humor. Cheng (2003) påpekar att forskningen kring spon-
tan humor i naturligt förekommande tal inte är så rik vad gäller antalet studi-
er, och att undersökningar där första- och andraspråkstalare skämtar med 
varandra är i det närmaste obefintliga. 

Chengs inspelningar gjordes bland annat på caféer, exklusiva klubbar, i 
hemmet, i bilen och på kontoret. Forskaren var själv inte närvarande utan 
deltagarna fick på egen hand sköta utrustningen och spela in det som de an-
såg vara passande. Resultaten visar att humorn i sådana naturliga och sociala 
samtal är kontextbunden. Det förutsätter, menar Cheng, ett samspel mellan 
talet i sig, de personer som är inblandade, den omedelbara kontexten och den 
mer abstrakta kulturella kontexten, eller makrokontexten. Spontan humor 
förutsätter vidare att samtalsdeltagarna aktivt och genom samarbete tolkar ett 
humoristiskt yttrande, vilket i sin tur är ett tecken på engagemang i ett sam-
tal. 

Cheng intervjuade också deltagarna och en av dem som använder engels-
ka som andraspråk framhöll att man ibland måste känna till den aktuella 
kulturen innan man kan förstå ett specifikt skämt. Också språket kan ställa 
till med problem genom att ett helt yttrande, och kanske då också dess me-
ning, kan gå förlorad om ett eller ett par ord inte förstås. 

Avslutningsvis framhåller Cheng att sociopragmatiska misslyckanden blir 
följden då en icke infödd talare inte vet vad som bör sägas eller göras, eller 
vad som inte bör sägas eller göras i olika kontexter. 

7.3 Metodiska utgångspunkter 
Jennifer Hay har utfört en systematisk undersökning av skämtandets funk-
tion i gruppsamtal. Hon har utarbetat en taxonomi där skämt delas in i olika 
kategorier efter sin funktion i samtal. Taxonomin bygger på tidigare forsk-
ning kring humor (se Hay 2000) och visar att humor, förutom den generella 
funktionen att roa, fyller tre olika huvudfunktioner som vidare delas in i 
funktioner och strategier. Jag har för mina analyser valt att utgå från Hays 
taxonomi då den är utarbetad med autentiska samtal som data och torde där-
för passa väl även för mina inspelningar. Taxonomin återges nedan med 
Hays engelska terminologi (Hay 2000:717). Därefter ger jag en förklaring 
till de olika kategorierna och använder då den svenska terminologi som 
Ohlsson (2003:63) föreslår. 
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Figur 2. Skämtets olika funktioner enligt Hay (2000) 

Figuren visar att skämt först och främst fyller den allmänna (general) och 
övergripande funktionen att roa. Det innebär att solidaritet skapas och/eller 
upprätthålls inom gruppen genom känslan av samförstånd. Dessutom skapar 
talaren en positiv bild av sig själv genom att skämta. Skämten delas sedan in 
i tre olika funktioner: solidaritetsbaserade, psykologiskt baserade och makt-
baserade funktioner. De solidaritetsbaserade och maktbaserade funktionerna 
har underkategorier som kallas strategier. Hay betonar dock att gränsdrag-
ningen mellan funktioner och strategier inte ska tolkas alltför strikt. Man ska 
se strategier som mer precisa beskrivningar av funktioner. Hay framhåller 
också att ett och samma skämt kan passa in i flera olika strategier samtidigt. 
Funktionerna avgränsande och retande finns både under solidaritetsbaserade 
och under maktbaserade. Skillnaden mellan den solidaritetsbaserade och den 
maktbaserade funktionen är dock tydlig då den förra syftar till att förstärka 
solidariteten medan den senare syftar till att markera avstånd. Hay använder 
”S” respektive ”P” för att skilja de båda åt och bokstäverna står för solidarity 
och power. 

Nedan följer en genomgång och förklaring av de olika strategierna: 
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Den solidaritetsbaserade funktionen (solidarity) delas in i fem strategier: 

• självavslöjande skämt (share) – hit hör skämt som gör att lyssnaren 
lär känna talaren bättre, till exempel anekdoter, 

• gemenskap (highlight) – skämt som fokuserar på gemensamma in-
tressen och idéer samt andra likheter mellan talarna, 

• avgränsande skämt (boundS) – markerar vilka som hör till gruppen 
och förstärker solidariteten mellan gruppmedlemmarna, 

• retande (teaseS) – vänligt retande som förstärker solidariteten mel-
lan medlemmarna i en grupp, 

• övriga (other) – hit hör solidaritetsskapande skämt som inte passar 
in i någon av de övriga fyra kategorierna. 

De psykologiska funktionerna (psychological) delas först in i två funktioner: 
försvarande (defend) och hanterande (cope). Försvarande innebär att en per-
son skämtar om sin egen svaghet för att föregripa att någon annan gör det. 
De hanterande skämten delas vidare in i två funktioner: icke-kontextuell 
(non contextual) och kontextuell (contextual). Den icke-kontextuella funk-
tionen handlar om att en talare skämtar om ett mer generellt problem som 
sjukdom eller död, det vill säga att skämten hanterar problem vi måste gå 
igenom för att klara av livet. Den kontextuella funktionen kan beskrivas som 
humor som används för att komma förbi ett problem som uppstår i konversa-
tionen. 

De maktbaserade funktionerna (power) delas in i fyra strategier: 

• konflikt (conflict) – hit hör skämt som avsiktligt förringar någon i 
gruppen eller på annat sätt är aggressivt, 

• kontroll (control) – skämt som syftar till att påverka lyssnarens be-
teende och det kan vara allt från att få någon att sätta sig till bords 
till klandra ett opassande beteende, 

• avgränsande skämt (boundP) – skämt som ifrågasätter existerande 
avgränsningar eller regler och de kan också användas för att marke-
ra grupper inom gruppen, 

• retande (teaseP) – denna typ av skämt innebär att talaren levererar 
verklig kritik och syftar också till att förstärka talarens makt. 

Hay (2000) definierar humor som vad som helst som talaren avser att vara 
roligt. Hon använder alltså ett talarorienterat perspektiv för att identifiera 
skämt. Ett problem med det talarorienterade perspektivet är, som jag ser det, 
hur man som forskare ska kunna avgöra vilken avsikt en talare har med sitt 
yttrande. Andra forskare använder sig av ett lyssnarorienterat perspektiv och 
utgår från reaktionerna på det som sägs. Ett tredje alternativ är att utgå från 
både talaren och lyssnaren. 

Ett helt annat sätt att identifiera skämt är att utgå från förekomsten av 
skratt, vilket då är ett lyssnarorienterat perspektiv. Sacks (1974) framhåller 
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att många inom samtalsforskningens område ser skratt som den naturliga 
responsen efter en skämthistoria. Det är dock problematiskt att enbart an-
vända förekomsten av skratt för att identifiera humor. Ett humoristiskt ytt-
rande behöver inte nödvändigtvis följas av ett hörbart skratt, utan det finns 
en mängd andra sätt att reagera på. Hay (2001) behandlar alternativa respon-
ser och nämner bland annat att lyssnaren kan vidareutveckla skämtet, uppre-
pa poängen eller använda sig av samtidigt tal för att visa ökat engagemang. 
Förutom dessa verbala responser kan en lyssnare le, vilket visar att skämtet 
har uppfattats för vad det är. 

Det finns också typer av skämt där skratt inte ens är en lämplig respons. 
Vid ett självnedsättande skämt, till exempel, bör lyssnaren snarare än att 
skratta visa sympati eller invända mot det självkritiska. Ett skratt i ett sådant 
läge skulle kunna tyda på att lyssnaren håller med om talaren i dennes själv-
kritik vilket innebär att talarens ansikte blir hotat. I vissa fall är det heller 
inte nödvändigt att ge någon respons alls på ett skämtsamt yttrande. Det kan 
gälla ironiska yttranden eller vidareutvecklingar av ett skämt. 

Skratt kan också ha olika betydelser och det är inte säkert att en lyssnare 
skrattar för att ett skämt uppfattats som roligt. En lyssnare kan till exempel 
mycket väl simulera ett skämt eller skratta av förlägenhet om han eller hon 
tyckte att skämtet inte passade in i kontexten eller var för överdrivet på något 
sätt. 

Många forskare har valt att utgå från en definition av skämt som inbegri-
per avsiktlighet (t.ex. Pizzini 1991, Hay 2000, Ohlsson 2003). Det innebär 
att talarens intention tolkas och att endast vad som förefaller vara avsiktliga 
skämt analyseras. Till skillnad från den lyssnarorienterade metoden räknas 
dock skämt som inte får någon explicit reaktion med i dessa analyser. Meto-
den är inte problemfri genom att man inte kan göra helt objektiva bedöm-
ningar och vissa sekvenser kanske måste lämnas därhän på grund av detta. 
För att verifiera sin tolkning måste man beakta ett antal faktorer: kontexten, 
lyssnarens reaktioner och talarens röstmodifieringar. Talarens röstmodifie-
ringar kan till exempel bestå av ändrat tonläge, ändrat taltempo eller en leen-
de eller skrattande röst (Hay 2000). 

För min undersökning är det relevant att se på både lyckade och miss-
lyckade skämt, det vill säga också på skämt som inte följs av skratt eller 
någon annan respons som visar att skämtet uppfattades och/eller uppskatta-
des. Därför har jag valt att utgå från ett intentionellt kriterium (Beckman 
1988). Att säkert kunna avgöra en talares intentioner är dock svårt och därför 
har jag använt följande kriterier för att kunna avgöra om ett yttrande har en 
allvarlig eller en skämtsam intention: 

• yttrandets innehåll, 
• verbala signaler, 
• icke-verbala signaler, 
• yttrandets mottagande. 
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Ett yttrandes innehåll ger ofta en god vägledning om hur det ska tolkas. Ytt-
randen som är skämtsamt menade innehåller ofta någon slags motsägelse 
eller något oväntat som ger den humoristiska vinklingen. Ofta har dock själ-
va framförandet, hur yttrandet sägs, också bidragit till tolkningen. Det kan 
till exempel vara att talaren förställer rösten något eller att yttrandet fälls 
med en leende eller skrattande röst, vilket innebär att tonläget är något ljusa-
re och en leende röst åtföljs nästan alltid av en leende mun. Även icke-
verbala signaler, såsom leenden och ansiktsuttryck, har alltså varit till hjälp 
vid analyserna. Slutligen kan man också se till hur ett yttrande mottas, till 
exempel om det åtföljs av skratt, leenden eller om de vidareutvecklas. Jag 
följer alltså i stort sett de kriterier Hay (2000) ställer upp för att identifiera 
skämt (se även Holmes 2005). 

Genom att jag var närvarande vid inspelningarna hade jag också i viss ut-
sträckning möjligheten att fråga hur talarna uppfattade olika situationer och 
olika yttranden. Detta har jag också kunnat använda mig av för att verifiera 
att de excerperade sekvenserna verkligen innehåller yttranden som är avsed-
da att vara skämtsamma. I vissa fall hände det också att deltagarna själva 
kommenterade ett samtal och förklarade för mig att de inte riktigt förstått 
innehållet eller att de inte uppfattade ett skämtsamt yttrande för vad det var. 

Efter identifieringen och excerperingen av skämt har jag kategoriserat se-
kvenserna efter vilken funktion de fyller och har då utgått från Hays taxo-
nomi. Det är viktigt att komma ihåg att ett och samma skämt kan fylla flera 
funktioner samtidigt. I sådana fall har jag dock räknat en funktion som över-
ordnad och fört skämtet till den kategorin. 

7.4 Analysresultat 
Vid redovisningen presenterar jag en funktion i taget. Funktionerna belyses 
med exempel från det inspelade materialet. Skämt som misslyckas, på grund 
av språkliga problem eller annat, och skämt som får en negativ respons be-
handlas separat. Sist i kapitlet kommer en sammanfattning och diskussion av 
resultaten. Alla de strategier som Hay räknar med i sin taxonomi finns inte 
representerade i mitt material, och i presentationen återfinns endast de stra-
tegier jag funnit exempel på. De strategier jag inte funnit exempel på är: 
avgränsande skämt som fyller en solidaritetsfunktion, konflikt, avgränsande 
skämt och retande med en maktbaserad funktion samt hanterande av icke-
kontextuella problem med en psykologisk funktion. 

7.4.1 Solidaritetsbaserade funktioner 
De solidaritetsbaserade skämten fyller funktionen att skapa eller förstärka 
banden mellan två personer eller inom en grupp. Utöver detta förmedlas en 
positiv bild av den som använder humorn. Den solidaritetsbaserade funktio-
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nen delas in i fem olika strategier. I mina data har jag hittat exempel på fyra 
av de fem olika strategierna och de presenteras var för sig i följande avsnitt. 

7.4.1.1 Självavslöjande skämt 
Genom självavslöjande skämt lär lyssnaren eller lyssnarna känna talaren 
bättre. Det kan till exempel ske genom att berätta en anekdot om något som 
hänt. I exempel 28 är det en läkare, Christian, som under lunchen berättar 
om ett bröllop han varit på. Mitra och fem andra sjuksköterskor sitter också 
runt bordet, men alla sex är inte aktiva samtalsdeltagare under just denna 
sekvens. 

Exempel 28. 
 1 Christian det första bröllopet som jag nånsin var 
 2  på då var alla övertygade om att det 
 3  här aldrig skulle hålla 
4  Leena ((SKRATTAR)) 
5  Gun vilken bra början 
6  Christian ja vi bettade hur länge det skulle hålla 
7  Sara *men hur kan ni* 
8  Christian ja och den som bettade kortast att det 
9   inte ens skulle hålla ett år det var 
10   han som var best man 
11  Mitra *jahahaha* ((SKRATTAR)) 
12  Christian och det var oerhört= 
13  Mitra =var det här i Sverige 
14  Christian oerhört påkostat bådas två föräldrar 
15   var skilda dom hade inte dom bästa 
16   förutsättningarna (0.5) best man vann 
17  Mitra *han kanske visste nånting* 

Fyra, däribland Mitra, av de sex sköterskorna som är närvarande kommer 
med kommentarer, skratt eller frågor under tiden Christian berättar. Det är 
alltså ett innehåll som engagerar de närvarande och som leder till att flera 
vill delta i samtalet. Christian berättar dock vidare och låter sig inte avbrytas. 
Han uppmärksammar inte inläggen på något annat sätt än genom ett kort 
”ja”, rad 6 och 8, för att sedan fortsätta. På rad 13 ställer Mitra en direkt 
fråga, som Christian väljer att inte besvara. Han blir avbruten av Mitra då 
hon ställer frågan och han närmar sig slutet på berättelsen, vilket kan göra att 
han i det läget inte vill avbryta sig. Något senare, då samtalet gått vidare till 
andra saker, vänder sig Christian dock till Mitra och berättar att det var i 
Sverige. Han har alltså inte ignorerat Mitras inlägg, men valde att ta upp 
frågan senare i stället. 

Detta är ett exempel på en lyckad anekdot där alla närvarande blir roade 
och engagerar sig i det som berättas. Ett typiskt exempel på att humoristiska 
inslag har en solidaritetsfunktion som stärker samhörigheten mellan männi-
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skor. En anekdot kan ofta följas av en till då det är vanligt att fler vill dela 
med sig av historier ur det verkliga livet. Vid detta tillfälle följer dock inget 
sådant utan samtalet bryts upp till flera små då personalen som sitter runt 
bordet börjar tala med varandra om helt andra ämnen. 

7.4.1.2 Gemenskap 
Till gemenskap räknas sådan humor som fokuserar på gemensamma idéer 
och intressen samt andra likheter mellan talarna. Det kan också vara skämt 
som relaterar till gemensamma upplevelser. Exempel 29 är hämtat från en 
rond där Katarina, överläkaren Måns, underläkaren Camilla och läkarstuden-
ten Lars är närvarande. Alldeles innan denna sekvens frågar sig Katarina 
varför en svårt sjuk cancerpatient klättrar upp på ett fem meter högt tak. An-
ledningen till patientens sjukhusvistelse är just att han föll från taket och slog 
sig illa: 

Exempel 29. 

1 Camilla fråga [karlarna varför dom gör== 
2  Katarina    [han gav inte den här== 
3 Camilla ==vissa saker] 
4 Katarina ==intrycket] 
5  Måns HA HA HA 
6  Camilla [fråga (X X)] 
7  Måns [hörrudu ska du] och jag ta och gå 
8   härifrån nu (0.2) gå ut och ta en öl 
9  Lars mm 

Camilla fäller en skämtsam kommentar, rad 1 och 3, om karlar i allmänhet 
och hon vänder sig då främst till Katarina genom att den tidigare frågan 
kommer från henne. Katarina svarar dock inte på skämtet med att skratta 
högt, men jag kunde notera att hon log och nickade instämmande. Måns är 
den som skrattar högt, och något överdrivet, och svarar på skämtet med att 
vända sig till läkarstudenten med en egen skämtsam kommentar, rad 7 och 8. 
Jag tolkar Camillas skämt som ett sätt att visa samhörighet mellan de två 
kvinnor som finns i rummet, hon själv och Katarina. Måns skämtsamma svar 
tyder på att även han uppfattat detta genom att han då vänder sig till den 
andra mannen i rummet, Lars, och föreslår att de ska gå ut och ta en öl. Det 
samtidiga talet tyder på att det är ett högt engagemang hos deltagarna i just 
denna sekvens. 

Något senare under samma rond försöker Måns och Lars med gemen-
samma krafter förklara ordet ämlig för Katarina, som aldrig stött på det tidi-
gare. Det är Lars som använt ordet om en patient varvid Katarina först upp-
repar ordet och sedan att hon inte förstår det. Efter ett tag lägger sig även 
Camilla i diskussionen om vad ordet betyder och gör det då med ett skämt. 
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Exempel 30. 

1 Camilla man brukar säga att män är lite ämliga 
2 Måns *nähähähä* 
3 Katarina ((SKRATTAR)) 
4  Måns vad fan vilka könsfördomar 
5  Katarina då förstår jag Annika ((SKRATTAR)) 
6  Camilla män som är förkylda dom är ämliga 
7  Måns Annika vilka fördomar= 
8  Camilla =män som är förkylda kan vara lite 
9   ämliga 
10  C + M + K ((SKRATT)) 

Även i detta exempel ställs kvinnorna mot männen. Både Måns och Katarina 
är snabba att börja skratta efter Camillas yttrande, men medan Måns uttryck-
er viss reservation mot yttrandet, rad 4, så instämmer Katarina i det och sä-
ger att hon nu förstår begreppet, rad 5. Lars, läkarstudenten instämmer dock 
aldrig i dessa högljudda skratt efter ett skämt. Han nöjer sig med att le vilket 
visar att han ändå följer med i samtalets innehåll och uppmärksammar vilken 
funktion ett visst yttrande har. Att han inte skrattar högt, som de andra, kan 
vara ett utslag av att han som läkarstudent har den lägsta statusen bland de 
närvarande. Lars tar, då han är närvarande, överhuvudtaget inte mycket talut-
rymme alls. Detta återkommer jag till i kapitel 8 där ronderna behandlas. 

Båda dessa exempel har jag räknat till ”gemenskap”, men de kan även 
fylla andra funktioner. Genom sina skämt kan Camilla sägas utmana fram-
förallt Måns, som i egenskap av överläkare står högre upp i hierarkin än vad 
Camilla och Katarina gör. Samtidigt kan skämten fungera som en utmaning 
mot den dominans Måns utövar under ronderna (mer om detta i kapitel 8). 
Skämtet i exempel 30 kan vara ett sätt för Camilla att peka på att män inte 
alltid gör så genomtänkta saker. Måns verkar också ta fasta på könsaspekten 
i yttrandet då han, med ett skratt, säger att hon har könsfördomar. Båda kan 
också ses som ett avgränsande skämt som sätter en gräns mellan män och 
kvinnor. Exempel 30 kan dessutom fylla en rent språklig funktion. Upphovet 
till denna sekvens är att Katarina inte förstår vad ordet ”ämlig” betyder. 
Lars, läkarstudenten, har använt ”ämlig” om Katarinas patient varvid hon 
dels säger att hon inte förstår ordet, dels att ”kakeksi” är den rätta termen för 
att beskriva patientens tillstånd. Måns svarar då med att säga att ”ämlig” är 
ett överordnat begrepp och att ”kakeksi” är en del av det. Camillas skämt ger 
dock ordet en lite annan innebörd än den som Måns försöker förmedla. Jag 
kan inte uttala mig om det är medvetet gjort från Camillas sida, men hennes 
skämt gör dock att diskussionen om begreppets innebörd och användning 
avslutas. Som jag ser det riskerade Katarina att vilseledas i fråga om begrep-
pets användning då hon förde in det mer professionellt inriktade ”kakeksi”, 
men genast motsades av Måns med utgångspunkten att ”ämlig” är ett över-
ordnat begrepp. Då jag senare under samma dag som denna inspelning gjor-
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des frågade några olika läkare och sköterskor om de skulle använda ”ämlig” 
i ett professionellt samtal fick jag ett nekande svar. Ett par av dem framhöll 
att det kunde användas i samtal med professionellt innehåll, men med en mer 
social ram, till exempel under kafferasten då man småpratar om olika patien-
ter. Ordet förefaller alltså inte höra till det vanliga yrkesspråket på Sjukhuset. 

De två exemplen visar hur mångfacetterat ett yttrande kan vara och att det 
inte alltid går att hänföra till endast en funktion. I dessa två, exempel 29 och 
30, fall har jag dock räknat gemenskap som den överordnade funktionen 
medan övriga funktioner ses som underordnade. 

7.4.1.3 Vänskapligt retande 
Vid vänskapligt retande förstärks solidariteten mellan medlemmarna i en 
viss grupp. Skämten går ofta ut på att någon gör sig rolig över vad en annan 
person precis sagt eller gjort. Det förekommer till exempel också att någon 
gör sig lustig över en persons fysiska företräden, vanor eller ovanor. Det är 
dock inte skämt som är avsedda att förringa eller såra någon, utan de ska 
endast ses som skämtsamma inlägg utan någon allvarligt menad tanke bak-
om. I exempel 31 ser vi hur Abdu gör sig lustig över Mustafas yttrande om 
att han är trött: 

Exempel 31. 
1 Mustafa jag är trött ((SKRATTAR)) sluta nu du 
2  Abdu ska göra lite sport [(X X X)] 
3 Mustafa       [jag måste göra det] 
4  Abdu vi träningar tillsammans 
5  Mustafa mm 
6  Abdu (X X) 
7  Mustafa nej inte be- light inte s- inte 
8  Abdu vad sa du 
9  Mustafa light ja 
10  Abdu jag tar tio kilo du tar en kilo 
11  A+M ((SKRATT)) 

Tidigare under dagen har de talat om att gå och träna tillsammans. Mustafa 
har visserligen visat stort intresse, men har samtidigt framhållit att han är för 
trött för att gå och träna efter arbetsdagens slut. Abdu ger sig dock inte så lätt 
och återkommer flera gånger till att de borde gå och träna. Denna gång utlö-
ses Abdus initiativ av att Mustafa påpekar hur trött han är, varpå frågan om 
träning kommer upp igen. Skämtet om att Mustafa tar ett kilo medan Abdu 
tar tio kilo anspelar troligen på att Mustafa ofta påpekar hur trött han är och 
att det var länge sedan han tränade. Av det gemensamma skrattet att döma 
både förstår och uppskattar Mustafa Abdus skämtsamma inlägg. 

I exempel 32 är Katarina inne på en av salarna för att träffa en äldre 
kvinnlig patient: Svea. I samtalets inledning skämtar patienten om Katarinas 
ålder. En sjuksköterska, Inger (I), är också med hos patienten. 
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Exempel 32. 

1 Svea *är hon läkare hon* 
2  K + I ((SKRATT)) 
3 Katarina ja hon är det ((SKRATTAR)) 
4 Svea *den här flickstumpan* 
5  K + I ((SKRATT)) 
6  Katarina den här flickstumpan är doktor 

Sveas repliker fälls med en så kallade leende röst, vilket visar att det inte är 
riktigt allvarligt menat. Såväl Katarina som Inger skrattar åt det och sedan 
ger Katarina ett bekräftande svar, rad 3, på frågan varefter hon fortsätter 
skratta. Svea fortsätter med ytterligare en skämtsam kommentar, rad 4, som 
får Katarina och Inger att skratta igen. Katarina tar sedan upp Sveas yttran-
den och bekräftar att hon är läkare. 

I Sveas första yttrande kan det dock finnas en bakomliggande allvarligt 
menad fråga. Svea är själv närmare 90 år gammal och det kan hända att hon 
tycker att Katarina, som vid inspelningstillfället var 34 år, verkade alldeles 
för ung för att vara läkare. Frågan kan alltså fungera som att Svea får en 
försäkran om att det verkligen är en läkare som hon får träffa. Ett sådant 
ifrågasättande kan uppfattas som kritik av den det riktas mot, men genom att 
yttrandet fälls med en leende röst mildras detta. Katarina berättar också un-
der de dagar jag följer henne att det inte är så ovanligt att patienterna måste 
försäkra sig om att hon verkligen är läkare och inte sjuksköterska. Detta har 
sin förklaring just i att hon är relativt ung jämfört med många av avdelning-
ens övriga läkare. Dessutom är de flesta av läkarna på avdelningen män, 
vilket också kan bidra till patienternas osäkerhet om Katarinas yrkesstatus. 

7.4.1.4 Övrigt 
Under kategorin övrigt faller all humor som inte kan kategoriseras under 
någon av de andra solidaritetsbaserade funktionerna. Det gör att skämt av 
mycket skilda slag återfinns i kategorin. Gemensamt för de fall som analyse-
rats som övrigt är dock att de är kontextbundna. Alla återknyter till vad som 
just sagts eller vad som just skett. Exempel 33, där Mustafa och Abdu samta-
lar med varandra, visar ett skämt som förts till denna kategori: 

Exempel 33. 
1 Abdu vad kostar den här maskinen 
2  Mustafa det är inte jag som har köpt den 
3  ((SKRATTAR)) 
4 A+M ((SKRATT)) 

Denna episod föregås av att Mustafa precis har kört en stor skurmaskin och 
då han ska ställa undan den frågar Abdu hur mycket den kostar. Mustafa 
väljer att ge ett humoristiskt svar i stället för att bara nämna att han inte vet, 
vilket han säger en stund senare då de båda lämnar avdelningen. Han börjar 



 140 

själv att skratta efter sitt yttrande och Abdu instämmer i skrattet vilket får 
tolkas som att han förstår budskapet och att det är ett skämt. 

I interaktionen mellan Mustafa och Abdu förekommer överlag många 
skämtsamma inlägg. De förefaller känna varandra ganska väl, vilket bland 
annat det frekventa skämtandet mellan dem tyder på. Abdu är en av de få 
som jag såg att Mustafa kommunicerade med under mina dagar bland lokal-
vårdarna. Abdu är dock en av de fem som bara är timanställd, så han har 
sällan samma arbetstider som övriga lokalvårdare. Såväl Abdu som Mustafa 
har stora svårigheter med det svenska språket, men de är hänvisade till det då 
de talar med varandra eftersom de inte delar något annat språk. Språksvårig-
heterna gör att de ofta missförstår varandra, eller ibland inte alls förstår vad 
som sägs som tidigare framgått, men trots det är tonen alltid lättsam och 
skämten kommer lätt. Det kan vara ett tecken på att båda använder humor 
som ett sätt att visa på samhörighet och solidaritet med varandra (jfr Holmes 
2000b, 2006), i en miljö där de ofta befinner sig i ett ”utanförskap” på grund 
av språksvårigheter. 

7.4.2 Psykologiska funktioner 
De psykologiska funktionerna har underkategorierna försvarande och hante-
rande. Försvarande innebär att en person skämtar om sin egen svaghet för att 
föregripa att någon annan uppmärksammar den. Hanterande skämt kan vara 
kontextuella varvid samtalsdeltagarna tar itu med problem som uppstår un-
der samtalets gång, eller icke-kontextuella vilket avser mer generella pro-
blem som inte direkt har med den aktuella situationen att göra (se även 7.3). 

7.4.2.1 Försvarande skämt 
I exempel 34 är Mitra hos en patient, Carina, som ska till operation och Mit-
ra gör en sista kontroll för att se att allt som måste finnas med också gör det. 
Med i rummet är också patientens mormor, Vanja. 

Exempel 34. 
1 Mitra och armband har du fått och 
2 Carina ja fast mitt efternamn är felstavat 

 3 Mitra efternamnet var felstavat jaha det 
4  skrivs ju med x 
5 Vanja ((SKRATTAR))   
6 Mitra fast huvudsaken att personnumret var 
7  rätt (X) också här är det samma sak 
8  okej *fast det var inte jag som hade 
9  skrivit [det så skyll inte på min]== 
10 C + V      [((SKRATTAR))] 
11 Mitra ==svenska nu inte* (0.3) nej man är ju 
12  så van att skriva med k alltid 
13 Vanja ja precis 
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Patienten påpekar att namnet är felstavat, rad 2, och Mitra kontrollerar saken 
och upptäcker att det är samma fel på två olika ställen. På rad 8 säger Mitra, 
med skratt i rösten, att det inte var hon som hade skrivit det och att de inte 
kan skylla på hennes svenska. Det skämtsamma yttrandet kan vara ett sätt att 
föregripa eventuell kritik, eller misstanke, om att det är hon som gjort fel på 
grund av att hon inte har svenska som förstaspråk. Samtidigt kan man på rad 
6 se att Mitra lyfter fram att personnumret var rätt och att det är det viktiga i 
sammanhanget. På så sätt tonar hon också ned vikten av namnet och därmed 
hamnar felstavningen av efternamnet i ett annat läge; det spelar ingen roll 
om namnet är felstavat utan det är personnumret som är det viktigaste. 

Redan på rad 5 börjar patientens mormor, Vanja, att skratta. Inget av det 
som sägs innan kan tolkas som ett skämt och frågan är varför Vanja skrattar 
här. En förklaring kan vara att hon vill mildra den kritik Carina riktar mot 
vårdpersonalen i och med att hon påpekar att efternamnet är felstavat. Både 
Vanja och Carina är också snabba att börja skratta då Mitra, med en leende 
röst, förklarar att det inte var hon som hade skrivit det. Skrattet kommer 
under Mitras pågående tur, och kan ses som att Vanja och Carina tonar ned 
det fel som påpekades samtidigt som ett skratt i detta läge visar på en samhö-
righet med Mitra – de förstår varandra. Att Mitra använder en skrattande 
röst, det vill säga en kontextualiseringssignal, kan också bidra till att Vanja 
och Carina börjar skratta redan innan skämtet är avslutat. 

7.4.2.2 Hanterande av kontextuella problem 
Till kategorin hanterande av kontextuella problem räknas skämt som an-
vänds för att hantera ett problem som uppstår i den omedelbara omgivning-
en. Det kan handla om allt från att någon säger eller gör något olämpligt till 
att något kokar över på spisen. I exempel 35 är Mitra inne hos patienten 
Andreas för att sätta igång ett nytt dropp. Hon får dock problem med dropp-
slangarna och arbetet försvåras av att hon har handskar på sig. Med i rummet 
är också patientens pappa Bert. 

Exempel 35. 
1 Mitra det går inte att jobba med handskar och 
2  tejp 
3 Bert jo då men det blir inte nå bra 
4 M + B [((SKRATT))] 
5 Mitra [(X X X)] ja det blir inget bra det 

Efter ett par minuters arbete under tystnad kommenterar Mitra sitt pågående 
arbete varvid patientens pappa ger ett skämtsamt svar, rad 3, vilket både 
Mitra och Bert skrattar åt. Det är alltså den omedelbara kontexten, problemet 
med droppslangarna, som ger upphov till detta skämt. Mitras yttrande kan 
också ses som att det fyller en försvarande funktion. Då hon kom in till pati-
enten sa hon till honom och pappan att det skulle gå snabbt att sätta igång det 
nya droppet, men då hon fick problem med slangarna drar arbetet ut på tiden. 
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Yttrandet på rad 1 och 2 kan därför också ses i ljuset av att hon vill förklara 
varför det tar så lång tid och därmed föregripa eventuella kommentarer från 
patientens eller pappans sida. 

Tyvärr är det omöjligt att urskilja början av Mitras nästa yttrande, rad 5, 
eftersom Bert skrattar så högt (mikrofonen var vid detta tillfälle väldigt nära 
honom). Mitras yttrande förefaller dock vara en fortsättning på Berts skämt-
samma kommentar om man ser till det innehåll som går att höra i inspel-
ningarna. Efter Mitras tur fortsätter Bert att skratta, men nu betydligt lägre, 
och Mitra fortsätter med ett leende sitt arbete. Det kan vara så att Mitra byg-
ger vidare på det tidigare skämtet i sin tur, men det går inte säkert att avgöra 
på grund av att första delen är ohörbar. 

7.4.3 Maktbaserade funktioner 
Den maktbaserade funktionen innefattar strategier av de mest skilda slag. I 
vissa fall är avsikten att förringa någon och i andra fall kan avsikten vara att 
få en person att utföra en viss handling. Ordet ”makt” kan lätt föra tankarna 
till att humor används just för att framhålla skillnaden mellan människor, till 
exempel vad gäller status. De fall av humor från mina inspelningar som pla-
ceras under denna funktion har dock inte denna förringande sida. 

7.4.3.1 Kontrollerande 
Humor som används i kontrollerande syfte har som uppgift att få en person 
att utföra en viss handling. Det innebär dock inte att det rör sig om ett anta-
gonistiskt beteende utan det kan röra allt från att få någon att sätta sig till 
bords till att få en person att utföra något olämpligt. Det går alltså inte att 
hänföra den kontrollerande strategin vare sig till humorns solidaritetsska-
pande eller avståndsskapande sida, utan det måste avgöras från fall till fall. I 
exempel 36 ser vi hur ett kontrollerande skämt riktas till Mustafa från sjuk-
sköterskan Eva. Ungefär en halvtimme innan detta yttrande från Eva har 
Mustafa bett om att få låna hennes nycklar för att kunna städa personalens 
omklädningsrum. Det är ett av få rum på denna avdelning han själv inte har 
nyckel till och därför måste han alltid be någon låsa upp alternativt låna en 
nyckel medan han städar utrymmet. 

Exempel 36. 
1 Eva hörrudu tack så mycket för hjälpen kan 
2  jag få nycklarna nu ((SKRATTAR)) 
3  M + E ((SKRATT)) 

Evas yttrande kan, speciellt med tanke på att hon använder ett något skarpt 
tonläge och talar snabbt, tolkas som att hon kritiserar Mustafa för att han inte 
givit henne nycklarna tillbaka. Hon avslutar dock sitt yttrande med ett skratt 
som Mustafa instämmer i, utan att han svarar något i övrigt. Mustafa berättar 
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också efter denna episod att han ofta glömmer att lämna tillbaka nycklar som 
personalen på avdelningen lånar ut till honom. Man kan därför anta att situa-
tionen inte är ny för vare sig Mustafa eller Eva och att hon därför kan använ-
da det skarpa, och lite förmanande tonfallet, utan att det uppfattas som kritik 
och att båda kan skratta åt det. 

Exempel 37 är hämtat från lokalvårdarnas personalrum och utspelar sig då 
de flesta ätit klart och förbereder sig för att fortsätta arbetet. Det är trångt vid 
diskbänken då flera vill skrapa av sina tallrikar och ställa dem i diskmaski-
nen. Mustafa sträcker bara fram armen och häller av sitt skräp i diskhon var-
vid Haite tillrättavisar honom: 

Exempel 37. 
1 Haite häää du kan kasta 
2 Mustafa ((SKRATTAR)) oj då jag kom 
3  Haite inte din mamma 
4  Mustafa jag förstår din mamma [jobbar== 
5  Haite          [mamma== 
6  Mustafa ==inte här] 
7  Haite ==jobbar] inte här 
8  H + M ((SKRATT)) 

Haites första yttrande är en uppmaning till Mustafa att han ska slänga sina 
matrester i soporna i stället för i diskhon och på rad 3 understryker hon detta 
genom att påpeka att hon inte är Mustafas mamma. Mustafa hakar på detta 
yttrande, rad 4 och 6, genom att först säga att han förstår och sedan bygga 
vidare på Haites yttrande. Haite i sin tur bygger också vidare på detta varef-
ter båda skrattar tillsammans. Jag kunde också notera att de två andra som 
stod vid diskhon skrattar åt detta meningsutbyte mellan Mustafa och Haite. 

Det har tidigare klagats bland personalen att det är ett sådant slarv med 
kvarlämnad disk och kvarlämnade matrester efter pauserna, så cheferna har 
tagit upp detta med sina anställda och satt upp en lapp i köket där det just 
står: ”Din mamma jobbar inte här”. Själva formuleringen till skämtet kan 
alltså Haite ha snappat upp från cheferna eller från lappen, men det är ett 
skämt som Mustafa förstår och de bygger tillsammans vidare på det. 

Även ett mycket enkelt uttalande kan bli till ett humorinslag om det sägs 
på rätt sätt och vid rätt tillfälle: 

Exempel 38. 
1 Mitra jaha ska vi gå och jobba 
2 Alla ((SKRATT)) 

Detta yttrande fälls av Mitra till fyra andra sköterskor. De sitter i personal-
rummet och har druckit kaffe. Under rasten har de talat om att det varit en 
jobbig dag och att alla känner sig trötta. Då Mitra tar ordet har det varit tyst 
några minuter och alla känner nog att det är dags att arbeta igen även om 
ingen vill ta initiativet. Mitra fäller sitt yttrande med ett något uppgivet ton-
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fall, vilket får de närvarande att brista ut i skratt. Detta exempel visar också 
hur viktig intertextualiteten, det vill säga samtalsdeltagarnas gemensamma 
referensramar, är för de närvarande. Genom innehållet visar Mitra att hon 
tycker att det är dags att arbeta, men genom den indirekta formen kan det 
inte uppfattas som att hon försöker bestämma över de andra. Den retoriska 
frågeformen kan snarare ses som ett sätt att hålla samman gruppen – de har 
fikat tillsammans och nu är det dags att arbeta tillsammans. Här kan jag inte 
vara säker på att Mitras avsikt är att vara rolig. Då övriga närvarande börjar 
skratta ler dock Mitra och detta, tillsammans med det faktum att ingen åter-
går till arbetet gör att jag kategoriserat det som ett skämt. Det dröjer nästan 
tio minuter innan sköterskorna faktiskt reser sig upp och återgår till arbetet. 

Med detta har jag redovisat de olika kategorier jag funnit i inspelningarna. 
Alla skämt som räknats in under dessa kategorier är lyckade, det vill säga att 
mottagaren, eller mottagarna, uppfattar skämtet för vad det är och visar på 
något sätt sin uppskattning. I följande avsnitt redogör jag för skämt som av 
någon anledning inte lyckas. 

7.4.4 Skämt som missuppfattas 
Under skämt som missuppfattas har jag samlat episoder där mottagaren inte 
förefaller ha uppfattat ett skämtsamt inlägg för vad det är. Mottagaren kan 
antingen vara en av de fem deltagarna i fallstudien eller en eller flera av öv-
rig(a) samtalsdeltagare. Missuppfattningen kan till exempel komma sig av 
språkliga tillkortakommanden eller att samtalet i sig inte inbjuder till en hu-
moristisk ram, varför ett skämtsamt inlägg i stället tas på allvar. Det före-
kommer också att någon samtalsdeltagare inte vill skämta varför ett skämt 
inte får avsedd effekt. I exempel 39 är det en sjuksköterska som skämtar med 
Mustafa. De har inte träffats tidigare under dagen och Mustafa kommer på 
sin vanliga runda och har just för avsikt att gå in i hennes rum. Lina vill dock 
inte ha sitt rum städat i dag och försöker genom ett skämt meddela detta: 

Exempel 39. 
1 Lina *nej här har jag inte smutsat ner 
2  nånting idag* 
3 Mustafa ja? 
4 Lina nää ((SKRATTAR)) imorgon kan du komma 
5  men idag behöver du inte det är rent 
6  det är så fint 
7 Mustafa jaha imorgon du ska åka på landet 

Lina och Mustafa möts i dörröppningen och Lina fäller en skämtsam kom-
mentar på rad 1. Kommentaren fälls med en leende röst och ett något ljusare 
tonläge vilket är ett tecken på att det ska uppfattas som ett skämt. Mustafa 
verkar dock inte förstå Linas yttrande utan säger: ”ja” med ett frågande ton-
fall, rad 3. Lina förtydligar då sitt uttalande genom att säga att Mustafa kan 
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komma imorgon, men att det idag inte behövs. Eftersom jag är med Mustafa 
ser jag att han går in i Linas rum och börjar städa. Han har alltså inte förstått 
vare sig skämtet om att hon inte smutsat ner någonting eller efterföljande 
kommentar om att han kan städa dagen efter. Mustafa tar i stället upp ett nytt 
ämne (rad 7) och frågar Lina om hon ska åka till landet dagen därpå. Möjli-
gen kan man se det som att Mustafa tar fasta på ordet ”imorgon” i Linas tur 
och bygger vidare på det. Detta är alltså ett fall där man kan anta att skämtet 
inte lyckas på grund av att det föreligger språksvårigheter. Mustafa tycks 
helt enkelt inte förstå vad Lina säger. Åtminstone är själva innebörden inte 
klar för Mustafa vilket visar sig genom att han ändå börjar städa. Linas 
skämt innebär ju att hon på ett indirekt sätt säger att Mustafa inte ska städa 
rummet i dag. Möjligen kan det vara denna indirekta form som Mustafa inte 
behärskar. Det kan alltså tänkas att han förstår själva skämtet, men inte den 
funktion det fyller, det vill säga att han inte behöver städa rummet. 

I exempel 40 sitter Mitra med två andra sköterskor i personalrummet och 
fikar. Efter en stunds tystnad tar Mitra upp ett nytt samtalsämne. 

Exempel 40. 
 1 Mitra hoppas att vi får lite lägre hyllor *hyll- 
 2  hyllor där borta* (0.4) så att man når 
3  Gun jaså hyror tyckte *jag* 
4  Mitra hyllor 
5  Gun i köket (0.2) du har ju [(X X X)] 
6 Mitra                         [eller i] 
7   personalrummet 
8  Gun du har ju en hylla för pygméer där 
9  Sara ((SKRATTAR)) 
10  Gun når du inte till den 
11  Mitra jo m-= 
12  Sara =passa dig vad du säger tänk på att dom 
13   bandar 
14  G + S ((SKRATT)) 
15  Mitra det gör inget 
16  Sara allt tolkar dom direkt 
17  Mitra det var inget farligt 
18  Gun jo men det var ju [Lisbet] 
19  Sara                   [rasist] 
20  Alla ((SKRATT)) 
21  Gun Lisbet som jobbade här hon var ju så 
22   förbaskad för alla bara alla bara 
23   gnällde att dom inte nådde upp så hon 
24   skrev hon liksom tallrikar för pygméer 
25   eller hylla för pygméer 
26  Sara ((SKRATTAR)) vem var det som hade skrivit 
27  Gun Lisbet som jobbade här Lisbet Nolén 
28  Mitra är det då när man är väldigt kort eller 
29  Gun ja då är man pygmé 
30  Alla ((SKRATT)) 
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I detta exempel kommer Gun med en retsam kommentar, rad 9, till Mitras 
yttrande om lägre hyllor i köket. Efter det följer några turer där bandspela-
rens närvaro kommenteras. Sedan berättar Gun om en person som tidigare 
arbetade på avdelningen. Det inledande skämtet, om pygméer, leder alltså 
också till en anekdot från Guns sida då hon berättar om hur Lisbet som arbe-
tade på avdelningen tidigare hanterade problemet med att personalen inte når 
upp till hyllorna. Först på rad 31 blir det klart att Mitra inte förstått det inle-
dande skämtet då hon inte är helt säker på vad ”pygmé” betyder utan hon ber 
om en bekräftelse av ordets innebörd. Då Gun yttrar skämtet är det bara Sara 
som skrattar. Mitra skrattar inte eftersom hon helt enkelt inte är säker på 
innebörden. Då hon får sin tolkning av ordet bekräftad skrattar hon dock 
tillsammans med de övriga två (rad 33). 

Det kan också hända att ett skämt ignoreras, eller får en negativ respons 
av mottagaren, vilket då är ett misslyckande från talarens sida. I exempel 41 
är det Mitra som markerar att hon inte vill skämta med Bert som är patien-
tens pappa. 

Exempel 41. 
1 Mitra Andreas går du i skolan 

 2 Andreas [mm] 
 3 Bert [nej] han ligger på sjukhuset nu 

4  ((SKRATTAR)) 
5 Mitra nej i vanliga fall 

Mitra försöker här inleda ett samtal med patienten, Andreas, men pappan 
lägger sig i och kommer med ett skämtsamt svar, rad 3, på Mitras fråga. Bert 
har innan denna sekvens skämtat om diverse saker med Mitra, men nu vill 
hon rikta fokus mot patienten i stället. Därför svarar hon med ”nej”, rad 5, 
och fortsätter sedan tala med patienten utan att vidare bry sig om Berts in-
lägg. Mitra markerar alltså här att hon vill gå ur skämtramen. Då Mitra och 
jag en liten stund senare lämnar patientens rum uttrycker hon också att hon 
hade tröttnat på Berts ständiga skämtande. Hon tyckte aldrig att hon fick en 
chans att tala med Andreas och att han själv inte fick tillfälle att säga något 
då hans pappa hela tiden avbröt samtalen med skämtsamma kommentarer. 

Exempel 42 är också hämtat från Mitras avdelning och det visar hur ett 
yttrande som var menat som ett skämt tas på allvar. Personalen sitter runt 
lunchbordet och diskuterar hur svensk sjukvårdspersonal bemöter patienter 
och anhöriga som kommer från andra kulturer. Det är ett ämne som ofta 
kommer upp i denna personalgrupp. Mitra har inte varit med från början 
eftersom det tog extra lång tid med en av hennes patienter, och hon deltar 
inte heller i diskussionen innan en av sköterskorna vänder sig till henne med 
en direkt fråga: 
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Exempel 42. 

1 Karin eller vad säger du Mitra 
2  Mitra förlåt ((SKRATTAR) 
3 Karin är vi snälla mot dig 
4 Mitra nej inte alltid ibland 
5  Malin ((SKRATTAR)) 
6  Karin va 
7  Inga-Lill [vad sa du] 
8  Mitra [ibland är] ni inte snälla 
9  Inga-Lill är vi inte 
10  Karin är vi inte? 
11  Mitra nej 
12  Inga-Lill nähä vad har vi gjort 
13  Karin är vi tycker du att vi är rasistiska 
14   eller 
15  Mitra *nej det är inte nej* ((SKRATTAR)) 
16  Alla ((SKRATT)) 

Mitra tänker sig här, enligt egen utsago, att hon ska skämta med sina kolle-
ger. Därför svarar hon ”nej” på Karins fråga. Malin, avdelningschefen, bör-
jar skratta direkt efter Mitras svar, men övriga tar Mitras svar på allvar och 
fortsätter samtalet ur den synvinkeln. Då Mitra märker att alla inte förstått att 
hon skämtar fortsätter hon i samma spår och vidhåller att de inte alltid är 
snälla mot henne, rad 8 och rad 11. Såväl Karin som Inga-Lill uttrycker för-
våning över detta och Karin blir till sist riktigt upprörd och frågar om Mitra 
tycker att de är rasistiska (rad 13 och 14). Då avbryter Mitra sitt skämt och 
säger ”nej” med eftertryck. Hon lyckas dock inte förklara att hon skämtat 
eftersom hon själv börjar skratta varvid övriga också inser att det hela var ett 
skämt och instämmer i skrattet. Anledningarna till att Mitras skämt inte upp-
fattas för vad det är kan vara många. En är att det är ett allvarligt ämne som 
diskuteras och de övriga samtalsdeltagarna förväntar sig troligen inte att 
någon ska byta samtalsram (se 3.4.2) på detta sätt, från en allvarlig till en 
skämtsam. Mitra ger heller inga kontextualiseringssignaler som skulle kunna 
hjälpa åhörarna att tolka yttrandet som ett skämt. Man kan också tänka sig 
att själva ämnet i sig inte är något man förväntar sig att människor skämtar 
om då det för många är känsligt, och kanske till och med lite tabubelagt. 

7.5 Sammanfattning och diskussion 
I detta avsnitt följer en sammanställning och diskussion av resultaten. Jag 
återknyter till de frågor som ställdes i kapitlets inledning: Med vem eller 
vilka skämtar deltagarna? Vilket innehåll har skämten? Vilka funktioner 
fyller skämten? Vilka situationer förekommer skämten i? Vad händer om ett 
skämt tas på allvar? I sammanställningen skiljer jag på skämt som yttras av 
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deltagarna och skämt som riktas till deltagarna. Detta gör jag för att kunna se 
om deltagarna skämtar i samma utsträckning som övriga. Tabell 5 visar hur 
många solidaritetsbaserade skämt, fördelat på strategierna retande, självav-
slöjande och övrigt, som yttras av deltagarna. Nairi, som inte själv yttrar 
några skämt av detta slag, finns inte med i tabellen. Denna sammanställning 
ska dock inte tas för någon exakt kvantifiering av resultaten utan syftar en-
dast till att visa eventuella tendenser. Det totala antalet skämt varje deltagare 
yttras anges också i tabellen. 

Tabell 5. Antalet solidaritetsbaserade skämt som yttras av varje deltagare 

 Mustafa Mitra Katarina Alice        Totalt 

självavslöjande  1 7                     8 
gemenskap 2 2 4                     8 
retande 4 1 4 2                11 
övrigt 1 1 3                     5 
Totalt   5                    3                14                 2               32 

Totalt har 32 skämt med solidaritetsbaserad funktion yttrats av deltagarna. 
Av de 32 är 31 stycken kontextbundna och relaterar direkt till vad som just 
sagts eller skett. Arton av dem riktas arton uppåt i hierarkin, det vill säga att 
en patient eller anhörig skämtar med en sjuksköterska, en sjuksköterska 
skämtar med en läkare och så vidare. Att skämten är kontextbundna stämmer 
väl överens med annan forskning kring arbetsplatshumor (t.ex. Kinnunen 
1994 och 1998, Holmes 2000b). Resultaten från min undersökning visar 
dock att deltagarna skämtar uppåt i hierarkin i ganska hög utsträckning, vil-
ket inte får stöd i tidigare forskning. Coser (1960), Pizzini (1991) och Kin-
nunen (1994 och 1998) har alla funnit att sjukhuspersonal gärna skämtar 
nedåt i hierarkin, men mycket sällan uppåt. Pizzini påpekar bland annat att 
de fåtal skämt som kommer nedifrån ofta ignoreras. Om till exempel en 
barnmorska är framgångsrik i sitt skämtande med en läkare hänför Pizzini 
det till att personerna har arbetat länge tillsammans och därför känner var-
andra så väl att även en underordnad kan våga sig på ett skämt. Att skämt 
som riktas uppåt i hierarkin är så pass vanliga i mina inspelningar kan ha sin 
förklaring i att Sjukhuset, åtminstone ytligt sett, är en relativt hierarkilös 
arbetsplats där även professionella samtal präglas av en informell ton. 

Deltagarna berättade under intervjuerna att de haft svårt att anpassa sig till 
detta hierarkilösa system. Att de skämtar så pass mycket uppåt i hierarkin 
kan ses som ett tecken på att de lyckats ta till sig och har anpassat sig efter 
de rådande normerna på arbetsplatsen. 

Skämten förekommer i såväl professionella som mer sociala sammanhang 
och de används såväl kolleger emellan som mellan patienter och vårdgivare. 
Med undantag av vissa ronder (se vidare kapitel 8) förefaller alltså varken 
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samtalssituation eller samtalsdeltagare styra över om skämt förekommer 
eller ej. 

Tabell 6 visar hur många solidaritetsbaserade skämt som riktas till delta-
garna. Skämten är indelade efter de olika kategorier jag fann och samman-
ställningen visar hur många skämt av varje slag som riktas till var och en av 
deltagarna. 

Tabell 6. Antalet solidaritetsbaserade skämt som riktas till varje deltagare 

 Mustafa Mitra Katarina Alice Nairi       Totalt 

självavslöjande  1 1                     2 
gemenskap 1 2 2                     5 
retande 1 3 3 3 2               12 
övrigt 1  2 1                    4 
Totalt  3                   6              8         4               2               23 

Deltagarna mottar totalt 23 solidaritetsbaserade skämt. Av de 23 skämten är 
det endast fyra som yttras av en person med högre hierarkisk status, medan 
två yttras av en person med lägre status. Resterande 17 humoristiska yttran-
den utspelas mellan jämlikar, till exempel lokalvårdare eller sjuksköterskor 
emellan. Alla utom ett av skämten är kontextbundna. De humoristiska insla-
gen förekommer i såväl professionella samtal mellan kolleger som mellan 
patienter och sjukvårdspersonal samt i mer sociala samtal, till exempel runt 
kaffebordet. 

Deltagarna yttrar alltså sammanlagt 32 solidaritetsbaserade skämt och är 
mottagare till 23. Exemplen visar att skämten kommer från såväl kolleger 
och patienter som anhöriga vilket talar för att deltagarna ses som jämbördiga 
kolleger och pålitliga vårdgivare. Även siffrorna kan sägas stöda detta. 

De psykologiska funktionerna delas här enbart in i försvarande och hante-
rande. Den hanterande funktionen delas, i Hays taxonomi, in i ytterligare två 
kategorier: kontextuella problem och icke-kontextuella problem. I inspel-
ningarna finns dock ingen förekomst av skämt för att hantera ett icke-
kontextuellt problem varför den kategorin lämnats utanför. Tabell 7 visar hur 
många skämt som yttras av deltagarna för att hantera ett kontextuellt pro-
blem (hanterande) samt hur många skämt som är av den försvarande typen. 

Tabell 7. Antalet skämt med psykologisk funktion som varje deltagare yttrar 

 Nairi Mitra Katarina      Totalt 

försvarande  1 3                     4 

hanterande 1  4                     5 

Totalt               1                 1                 7                     9 
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Det totala antalet skämt med psykologisk funktion är, som framgår av tabel-
len, inte många. Det rör sig om nio stycken och det är endast tre av deltagar-
na som använder sig av denna funktion: Nairi, Mitra och Katarina. Katarina 
riktar alla sina tre försvarande skämt till en och samma överläkare, Måns. 
Det innebär att hon skämtar uppåt i hierarkin. De båda arbetar mycket till-
sammans och det är under ronderna som dessa skämt uppkommer. Katarina 
är ofta snabb att säga emot överläkaren och är inte rädd att stå på sig även 
om överläkaren i sin tur säger emot henne. Det är just under sådana episoder 
de försvarande skämten används av Katarina. Skämten kan då vara ett sätt att 
tona ned den hotande handling en direkt motsägelse utgör, samtidigt som 
hon tar udden av eventuell kritik från överläkaren. 

Tabell 8 visar hur många skämt med psykologisk funktion som varje del-
tagare är mottagare av. Det är bara tre av de fem deltagarna som får skämt 
med psykologisk funktion riktade mot sig: Nairi, Mitra och Katarina. 

Tabell 8. Antalet skämt med psykologisk funktion som varje deltagare mottar 

 Nairi Mitra Katarina      Totalt 

försvarande  1                       1 

hanterande 1 1 2                    4 

Totalt               1               2              2                    5 

Antalet skämt med psykologisk funktion som riktas till deltagarna är också 
lågt, totalt fem stycken. Ett av skämten kommer från en anhörig och riktas 
till Mitra då de talar om att patientens säng måste bäddas ren. I övriga tre 
fall, med Katarina och Nairi, förekommer skämten under ronder och upp-
kommer på grund av att det är oklart vem som ska göra vad. Skämten är ett 
sätt att komma förbi dessa problem och få någon av samtalsdeltagarna att ta 
på sig ansvaret för att den aktuella uppgiften utförs. Alla skämt med psyko-
logisk funktion, både de som deltagarna mottar och de som de själva yttrar, 
är kontextuella. Det innebär att det är ett problem som uppstår i den omedel-
bara kontexten som hanteras genom att någon av samtalsdeltagarna använder 
sig av ett skämt. 

De maktbaserade skämten delas in i konflikt, kontroll, avgränsande och 
retande. I det inspelade materialet fann jag dock bara exempel på kontrolle-
rande skämt och sådana förekommer endast tre gånger. I första fallet riktar 
sig skämtet till Mustafa från en sjuksköterska, i andra till Mustafa från en 
annan lokalvårdare och i det tredje från en överläkare till Katarina. Det är 
alltså två som riktas nedåt i hierarkin medan ett riktas till en jämställd kolle-
ga. Alla tre är kontextbundna och syftar till att få mottagaren att utföra en 
viss sak. Skämten används som ett sätt att linda in en direkt begäran så att 
den blir indirekt. 
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Endast fyra sekvenser i inspelningarna har kategoriserats som missuppfat-
tade eller misslyckade, exempel 39–42. I det första fallet, där Mustafa är 
mottagaren, kan det antingen vara rent språkliga brister eller själva formen 
på yttrandet, den indirekta, som gör att Mustafa inte förstår innehållet och 
kanske inte heller att det är ett yttrande som är avsett att vara humoristiskt. I 
det andra fallet, där Mitra är mottagaren, är det ordet ”pygmé” som gör att 
hon inte förstår skämtet. Det är alltså språkliga brister som gör att skämtet 
inte uppfattas. 

I det tredje fallet är det Mitra som försöker skämta med sina kolleger runt 
kaffebordet då hon säger att de inte är snälla mot henne (sekvensen finns 
som helhet under 7.4.4, exempel 43). En av anledningarna till att Mitras 
skämt inte tas för vad det är förefaller bero på den omgivande diskursen. Det 
är ett allvarligt ämne som diskuteras och det finns inte, och har inte funnits 
sedan Mitra kom in och satte sig med kollegerna, någon skämtram (Goffman 
1974). Avsaknaden av en sådan ram kan göra att ett yttrande som är avsett 
som ett skämt tas på allvar, och tvärt om. Mitra ger heller inte några kontex-
tualiseringssignaler som tyder på att hon skulle vilja ändra ramen för samta-
let. Detta tillsammans gör att alla, utom en, tar Mitras yttrande på allvar. 
Man kan också tänka sig att själva ämnet ses som aningen tabubelagt och 
därmed inte något man förväntar sig att människor skämtar om. 

I det fjärde fallet är det Mitra som är mottagare av ett skämt som hon väl-
jer att inte bemöta på ett prefererat sätt (sekvensen finns som helhet under 
7.4.4, exempel 42). I stället säger hon ”nej” och fortsätter sedan att tala med 
patienten. Personen som yttrar skämtet, patientens pappa, har under en kort 
tid fällt många skämtsamma kommentarer till Mitra. När Mitra i den aktuella 
sekvensen på nytt försöker tala med patienten och detta leder till ännu ett 
skämtsamt inlägg från pappans sida får hon nog. Hon markerar då med ett 
”nej” att hon inte är intresserad av att skämta och förtydligar sedan sitt ytt-
rande vänd mot patienten. Talarens avsikt att vara rolig går därmed förlorad 
då Mitra inte mottar skämtet på ett prefererat sätt. Efter besöket hos patien-
ten berättar hon för mig att det är en jobbig situation med pappan som alltid 
vill skämta vilket leder till att sköterskorna har svårt att föra ett samtal med 
patienten. Tidigare forskning har visat att humor kan vara ett sätt för patien-
ter att hantera till exempel smärta, psykisk stress och oro (t.ex. Berger m.fl. 
2004). Jag anser att man bör vidga denna syn och även inkludera att anhöri-
ga kan använda humor för att hantera stress och oro inför den anhöriges 
sjukhusvistelse. Utöver det jag visar i min avhandling finns det dock ingen 
forskning kring detta ännu utan man har hittills fokuserat endast patienter 
och sjukvårdspersonal. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de kvantitativa beräkningar-
na, även om man kan framföra vissa reservationer mot dem, visar att delta-
garna skämtar i lika stor utsträckning som den svenskfödda personalen och 
de är också mottagare för skämt i samma utsträckning. Det är ett tecken på 
att deltagarna har integrerats på arbetsplatsen och i den nära arbetsgruppen. 
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Trots att deltagarna under intervjuerna berättar om svårigheterna med skämt 
och ironi på ett andraspråk visar analyserna att de mycket väl klarar av att 
förstå och producera skämt. Sextionio lyckade skämt produceras eller mottas 
av deltagarna, medan endast fyra inslag av humor har räknats som misslyck-
ade. 

Deltagarna skämtar också uppåt i hierarkin, vilket är ytterligare ett tecken 
på att de anpassat sig efter det rådande systemet på Sjukhuset. En tydlig 
skillnad som framkom vid analyserna är när skämt förekommer. På Katari-
nas avdelning förekommer skämt oavsett situation och deltagare. Man skäm-
tar till exempel i personalrummet, medan man dikterar, under möten med 
patienter och under ronderna. På Mitras avdelning skämtar man också myck-
et och i olika situationer, men där fann jag inte ett enda skämt under de ron-
der jag spelade in. Vad denna skillnad kommer sig av kan jag inte säkert 
säga, men en anledning kan vara att man på Katarinas avdelning har patien-
ter som ofta är mycket svårt sjuka och att det inte sällan händer att patienter 
avlider på avdelningen. Att skämt vid denna avdelning används även i ron-
den kan vara ett sätt för läkare och sjuksköterskor att hantera svåra situatio-
ner. Humor kan, som också tidigare forskning pekat på, vara ett instrument 
för att hantera stress som uppkommer i problemrelaterade situationer under 
arbetsdagen (jfr Berger m.fl. 2004, Rundgren & Svensson 2004). 
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8 Samspel i det professionella samtalet ronden 

Under sina arbetsdagar på Sjukhuset interagerar informanterna med en stor 
mängd olika människor i olika situationer med olika syften. Interaktionen 
skiljer sig också åt på en rad punkter varav en är hur mycket av innehållet 
som är socialt respektive professionellt orienterat. Oftast har ett och samma 
samtal såväl socialt som professionellt inriktat innehåll, även om balansen 
mellan de båda varierar mycket. Gemensamma lunch- och fikaraster innehål-
ler typiskt mycket socialt tal, men också en hel del professionellt tal då man 
till exempel diskuterar patienterna. Besök hos olika patienter kan vara enbart 
professionellt inriktat, enbart socialt inriktat och ibland både och. En sam-
talssituation som är starkt inriktad på professionellt innehåll är ronden, då 
läkare och sjuksköterskor talar om patienternas tillstånd. (Rond definieras 
närmare i avsnitt 8.1.) Vissa inslag av mer social karaktär kan man finna i en 
rond, men det professionella överväger. Ronderna skiljer sig på så sätt från 
övriga möten som jag har inspelade vilka ofta innehåller en större mängd 
socialt orienterat tal. 

Valet att analysera ronder har delvis sin grund i de svar deltagarna gav 
under intervjuerna. Såväl Katarina som Mitra och Nairi berättar att de sällan 
har problem med språket i professionellt inriktade samtal, medan samtal av 
mer social karaktär upplevs som svårare. Då ronden har ett nästan rent pro-
fessionellt innehåll, torde det betyda att det är en samtalssituation deltagarna 
behärskar och kan delta i på lika villkor som förstaspråkstalare, åtminstone 
vad gäller den språkliga uttrycksförmågan. Samtidigt berättar de tre delta-
garna att de haft, och till viss del fortfarande har, svårt att anpassa sig efter 
den mer hierarkilösa strukturen i det svenska samhället. Från sina forna hem-
länder är de vana vid att man behandlar äldre och högre uppsatta personer 
med mer respekt än vad som är fallet i Sverige. I materialet har jag sjukskö-
terskor (Nairi och Mitra) som genomför ronder, eller ”rondar”, med läkare 
och överläkare, och en underläkare (Katarina) som rondar med sjuksköters-
kor och överläkare. Om deltagarna inte lyckats anpassa sig efter den hierar-
kilösa strukturen, skulle det kunna leda till att ronderna blir ojämlika samtal 
där den med den högre statusen, läkaren och/eller överläkaren dominerar 
med avseende på talutrymme och innehåll. Det handlar alltså om två faktorer 
– att det är ett professionellt samtal och att deltagarna har olika yrkesstatus – 
vilka båda starkt kan påverka jämvikten i ett samtal. Vad som här är relevant 
är också att faktorernas eventuella inverkan kan dra åt olika håll. Ytterligare 
en faktor som kan påverka rondernas samtalsstruktur är de olika roller sam-
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talsdeltagarna har: roller som skiljer sig på grund av att samtalsdeltagarna 
har olika yrken och därmed olika uppgifter. Sjuksköterskorna träffar patien-
terna mer än vad läkarna och överläkarna gör vilket skulle kunna göra att 
sköterskorna är de som måste berätta om patienternas aktuella tillstånd. Lä-
karna, och framför allt överläkarna, är de som har det slutliga ansvaret för 
medicinering och övriga åtgärder. I ronder mellan underläkare och överläka-
re är rollerna inte lika klara. Underläkarna har bland annat till uppgift att 
rapportera om patienternas allmäntillstånd och hur medicineringen fungerar. 
Överläkarnas insyn förefaller mest fungera som en kontroll av att alla åtgär-
der som bör vidtas också vidtas, och att det görs på rätt sätt. De fungerar 
också som diskussionspartner då det är svåra fall. Eftersom överläkarna är de 
som har det yttersta ansvaret för patienterna, kan de i slutändan säga nej till 
åtgärder som underläkarna vill vidta. 

Ett syfte med detta kapitel är att beskriva den sittande ronden som förete-
else. Den traditionella rondtypen där läkare och sjuksköterskor går runt till 
patienterna har beskrivits och analyserats i tidigare studier. Däremot har det 
inte funnits någon forskning kring den typ av sittande rond som det här rör 
sig om. Ett andra syfte med kapitlet är att analysera hur interaktionen är upp-
byggd med avseende på bland annat talutrymme, ämnesintroduktioner och 
ämnesbyten. Knutet till det första syftet är frågan om innehållet i ronderna är 
likartat oavsett om ronden sker på olika avdelningar och med olika samtals-
deltagare. Om ronderna är likartade vad gäller innehåll och upplägg är det 
möjligt att man i fortsättningen kan se dem som en speciell samtalstyp inom 
den större professionella kontextram som Sjukhuset utgör. Det andra syftet 
är knutet till frågan om alla samtalsdeltagare deltar på lika villkor, oavsett 
professionell status och språklig bakgrund. Deltagarnas intervjusvar talar för 
ett jämlikt förhållande eftersom de framhåller att de behärskar det professio-
nella språket och upplever detta som lättare än det språk som används i soci-
ala situationer. Att de samtidigt framhåller att de har svårt att anpassa sig 
efter ett mer hierarkilöst system på arbetsplatsen, talar för att de väljer att 
underordna sig i professionella samtal om en, eller flera, deltagare har högre 
professionell status än vad de själva har. Detta senare skulle i så fall innebära 
att deltagarna inte deltar på jämlika villkor. I de ronder jag spelat in har del-
tagarna ofta den lägre professionella statusen bland samtalsdeltagarna. 

8.1 Ronden som företeelse 
Då gemene man hör termen rond går tankarna troligen till den traditionella 
typen av rond: ett antal läkare och sjuksköterskor som går runt till var och en 
av patienterna på en avdelning och pratar om respektive patients aktuella 
tillstånd, medicinering och eventuella åtgärder. Det är vid sådana ronder 
troligast att patienten inte i någon större utsträckning involveras i samtalet 
utan att läkarna pratar om patienten i dennes närvaro. Vid de avdelningar där 



 155 

jag gjort inspelningarna används inte denna typ av rond. I stället sätter sig 
läkare och sjuksköterskor ner i något, för tillfället, ledigt rum och går ige-
nom de patienter de tillsammans ansvarar för under arbetsdagen. Då jag frå-
gade sjuksköterskor och läkare på de aktuella avdelningarna om fördelar och 
nackdelar med det här sättet att ”ronda” var alla eniga om att de föredrog att 
ensamma sitta och diskutera framför att i trupp gå runt till alla berörda pati-
enter. En av fördelarna som lyftes fram är att personalen känner större frihet 
att diskutera behandlingar, medicinering och framtidsutsikter för svårt sjuka 
patienter då de inte har patienterna närvarande. En annan fördel är att det 
inte tar lika lång tid att sätta sig ner och ronda som det gör att gå runt. Vid 
den sittande ronden talar man enbart om de patienter som man är direkt an-
svarig för, och man behöver inte vara med om rondandet av samtliga patien-
ter på avdelningen. Alla var också eniga om att det är bättre att ronda utan 
patientens närvaro eftersom de inte tycker att det känns rätt att diskutera en 
person i dennes närvaro. De menar att det kan kännas obehagligt för patien-
terna om en grupp människor står och diskuterar utan att de själva får chans 
att säga något. Att tala om patienter i deras närvaro har också i andra studier 
räknats som den mest distanserade formen för kommunikation (Wodak 
1996). 

Ronderna går till så att läkare och sjuksköterskor söker upp varandra för 
att diskutera de patienter som är aktuella under arbetsskiftet. Ofta är det sjuk-
sköterskorna som söker läkarna, men det omvända förekommer också. Då de 
funnit varandra och gemensamt kommit fram till vilka patienter det rör sig 
om sätter de sig i något rum på avdelningen. Det kan vara ett undersöknings-
rum, ett samtalsrum eller en av läkarexpeditionerna. Det händer också att 
ronden äger rum på sjuksköterskeexpeditionen vilket försvårade inspelning-
arna eftersom det där hela tiden är personal som kommer och går, talar i 
telefon och samtalar om allt möjligt. De rondande blir också titt som tätt 
avbrutna av frågor och kommentarer från övrig personal. Vid ett tillfälle var 
det två ronder som pågick samtidigt på en läkarexpedition. Fem personer, två 
underläkare, en överläkare, en sjuksköterska och en läkarstuderande satt i 
rummet samtidigt och skulle genomföra sina ronder. Överläkaren lade sig 
ofta i den rond han inte var delaktig i, men i övrigt lyckades deltagarna 
genomföra ronderna utan att bli störda av varandra, trots det trånga utrym-
met. 

Vanligen är det en sjuksköterska och en läkare som rondar gemensamma 
patienter. Ibland är dock två läkare närvarande. Det gäller främst de inspel-
ningar som gjordes vid barnsjukhuset där en av läkarna är med och opererar 
patienten, medan den andra läkaren har ett mer övergripande ansvar för me-
dicinering och övriga åtgärder. Det förekommer också att läkar- och sjukskö-
terskestuderande är med vid ronderna. De yttrar sig dock sällan under ron-
derna, utan är där för att lära. 

Även ronder med enbart läkare förekommer. Det är då underläkare som 
rondar med den överläkare (chefsläkare) som är i tjänst för dagen. Innehållet 
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och upplägget är ungefär detsamma som då sjuksköterskor och läkare ron-
dar. Också vid dessa ronder kan läkarstuderande vara närvarande. 

Syftet med ronderna i mitt inspelade material är att gå igenom patienter-
nas aktuella tillstånd för att se om de blir bättre eller sämre. Deltagarna dis-
kuterar bland annat hur patienterna svarar på den behandling de har fått, eller 
fortfarande genomgår, eventuella provsvar och hur eventuella operationer 
utfallit. De diskuterar också vilka åtgärder som i fortsättningen ska vidtas, 
till exempel ändringar i medicineringen, nya provtagningar och eventuella 
kirurgiska ingrepp. Då sjuksköterskor rondar med läkare är det också sjuk-
sköterskornas uppgift att informera om hur patienterna äter och dricker, om 
de reagerar mot medicineringen, om de upplever mycket smärta, deras all-
mänpsykiska tillstånd och så vidare. Läkarna träffar inte patienterna lika ofta 
som sjuksköterskorna, varför det faller på sjuksköterskorna att förmedla 
denna information till läkarna. 

Den sittande rondtypen kan ibland kompletteras med den mer traditionella 
typen då man går runt till någon eller några patient(er). Detta görs då läkaren 
och/eller sjuksköterskan behöver tala med patienten direkt för att få ytterli-
gare information och kunna avgöra vad som är lämpliga åtgärder. Den tradi-
tionella rondtypen är dock inget jag fokuserar på här, utan jag tar endast upp 
den sittande ronden. 

8.2 Teoretiska utgångspunkter 
Då man vill analysera ett enstaka samtal, eller en viss typ av samtal, på en 
detaljerad nivå kan man som forskare välja olika angreppspunkter. Man kan 
till exempel undersöka vilken typ av samtalsstil som föreligger. Tannen 
(1984) har genom sin forskning kommit att skilja på två distinkta stilar: high 
involvement style (närhets- eller engagemangsstilen) och high considerate-
ness style (respekt- eller hänsynsstilen). Engagemangsstilen kännetecknas 
bland annat av ett snabbt tempo, samtidigt tal och aktivt lyssnarskap. I ett 
samtal präglat av hänsynsstilen kan språkliga uttryck som artighetsmarkörer, 
garderingar eller indirekta uttryckssätt användas. Icke-språkliga uttryck är 
bland annat att överlappande tal är mer ovanligt då hänsynsstilen används 
och pauserna mellan olika talare tenderar att vara längre då talarna inväntar 
varandra, vilket samtidigt bidrar till att samtalstempot blir lägre. Skillnader-
na mellan de olika samtalsstilarna kan, enligt Tannen, kopplas till etnisk, 
regional och kulturell bakgrund. Senare har Tannen också kopplat begreppet 
samtalsstil till könsfaktorn och visat att män och kvinnor använder sig av 
olika samtalsstrategier. De olika samtalsstilarna ska dock inte ses som abso-
luta utan visar sig genom frekvensskillnader. Forskning kring olika samtals-
stilar har det gemensamt att de använder yttre faktorer som kön, ålder, soci-
algrupp eller etniskt ursprung för att förklara varför interaktionen ser ut som 
den gör. Begreppet samtalsstil har också använts i forskning där institutio-
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nella samtal är i fokus. Adelswärd (1988) har till exempel studerat vad som 
är utmärkande för en framgångsrik samtalsstil i anställningsintervjuer. 

Norrby (2004:208) påpekar att man kan utgå från att hänsynsstilen är van-
ligare i formella sammanhang samt när samtalsdeltagarna inte känner var-
andra så väl. Engagemangsstilen är i stället typisk i informella sammanhang 
mellan nära vänner. Man kan därför också benämna de olika stilarna som 
formell respektive informell stil. I fortsättningen använder jag dessa två be-
nämningar då jag talar om samtalsstilen i de ronder jag undersökt. 

De ronder jag analyserar är professionella samtal där samtalsdeltagarna 
har olika status bland annat beroende på utbildning och yrke. Ofta är också 
ronderna blandade, och då tänker jag på att både män och kvinnor deltar. 
Med utgångspunkt i tidigare forskning skulle man därför kunna anta att ron-
derna präglas mer av en formell stil än av en informell stil. Denna diskussion 
återkommer jag till i avsnitt 8.6. 

En annan infallsvinkel vid analyser av samtal är att undersöka dominans 
eller asymmetrier mellan de olika samtalsdeltagarna. För att fastställa om ett 
samtal är asymmetriskt eller inte kan man dels undersöka den kvantitativa 
dominansen, dels den kvalitativa dominansen. Den kvantitativa dominansen 
fokuserar på hur mycket talutrymme varje samtalsdeltagare har, till exempel 
mätt i tid eller antalet yttrade ord. Den kvalitativa dominansen kan bland 
annat fokusera på vem, eller vilka, som tar nya initiativ, ställer frågor och 
följdfrågor, initierar nya ämnen och lanserar tolkningar av det som sägs 
(Norrby & Håkansson 2007:190f). I min undersökning av ronder har jag 
däremot valt att studera såväl den kvantitativa som den kvalitativa dominan-
sen. 

För att fastställa om kvalitativ dominans föreligger har jag valt att granska 
ämnesövergångar. Att introducera ett nytt ämne ses som ett starkt initiativ i 
samtal. Den talare som introducerar ett nytt ämne anger den fortsatta inrikt-
ningen på samtalet samtidigt som han eller hon signalerar att föregående 
ämne ska anses som avslutat. Genom att studera vem eller vilka som intro-
ducerar nya ämnen i ett samtal kan man avslöja om kvalitativ dominans före-
ligger från någon samtalsdeltagares sida. 

Alla samtal, oavsett om de är vardagliga och privata eller professionella, 
innehåller ett eller flera ämnen. Sekvenser av yttranden kan skiljas från 
andra sekvenser och de respektive sekvenserna sammanhålls av att de hand-
lar om ett och samma ämne. Ämne är också en viktig organiserande princip i 
samtal. Deltagarna i ett samtal orienterar sig och sina samtalsbidrag mot det 
ämne som för tillfället avhandlas och samtalet kan därigenom flyta smidigt 
(Melander Marttala 1995:48). Norrby påpekar att ämnena fungerar som sam-
talets drivkraft. Människor minns samtal utifrån vad de handlat om snarare 
än utifrån hur turtagningen gått till eller hur många uppbackningar som fanns 
med. Turtagningen beskrivs som samtalets skelett, medan ämnena är dess 
kött och blod (2004:156). 
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Trots att ämne är ett centralt begrepp är det inte självklart hur det ska de-
finieras. En förklaring till detta är att ämne inte är någon formell enhet, utan 
en innehållslig. Sekvenser, i tal eller skrift, måste tillskrivas statusen ämne 
av en tolkande individ. Det krävs alltså en förståelse och en tolkning för att 
något ska kunna kallas ämne och därför går det inte att ge begreppet en ob-
jektiv och formaliserad definition. I ett samtal tolkas och förstås innehållet 
utifrån deltagarnas olika kunskaper, omvärldsuppfattningar och perspektiv. 
Deltagarna har också en förförståelse av samtalet vilken påverkar deras tolk-
ning. Denna tolkning inverkar i sin tur på betydelser och tolkningar som 
samtalet frambringar (Gumperz 1982, Linell & Gustavsson 1987, Linell 
1990, Melander Marttala 1995). 

Ytterligare en svårighet med att göra en ämnesanalys är att ämne kan de-
finieras på en mängd olika nivåer, till exempel på en global och övergripan-
de nivå, på olika mellannivåer och på lokala nivåer (Linell & Gustavsson 
1987, Adelswärd 1988). För de ronder jag studerar kan man utgå från att 
ämnena – åtminstone på en övergripande eller global nivå – är förutsägbara 
och styrda av samtalets syfte och mål. Det är troligen också så att samtalen 
påverkas av den institutionella ram de ingår i. På en övergripande nivå torde 
det alltså vara ganska lätt att identifiera olika ämnen inom denna speciella 
samtalstyp. 

Sacks (1992) gör en skillnad mellan stegvis och gränsmarkerad ämnes-
övergång. De stegvisa innebär att ämnesbytet sker gradvis genom en glidan-
de övergång från ett ämne till ett annat, medan den gränsmarkerade innebär 
att ämnesgränserna är tydligt markerade: först avslutas ett ämne och därefter 
introduceras ett nytt. I formella samtal, där de övergripande ämnena kan vara 
bestämda på förhand, markeras ofta övergången från ett ämne till ett annat 
på ett tydligt sätt (Norrby 2004:156). Då de övergripande ämnena under 
ronderna är bestämda på förhand, det vill säga att samtalsdeltagarna har en 
eller flera patienter som ska diskuteras, talar det för att gränsmarkerade 
övergångar skulle vara vanligare än vad stegvisa övergångar är. En annan 
faktor som kan påverka hur ämnesövergångarna sker är att ronden är ett pro-
fessionellt samtal med ett bestämt syfte vilket också talar för att övergångar-
na är gränsmarkerade. 

Ett tillvägagångssätt för att bestämma ämnen i ett samtal är att identifiera 
ämnesgränser. Det är de punkter där ett ämne slutar och ett annat ämne bör-
jar. Samtalet kan på så sätt delas upp i mindre enheter och gränserna kan 
identifieras utan att man i förväg har bestämda specifikationer för olika en-
heters innehåll. I analysen identifierar man alltså ämnesväxlingar och grän-
ser. Det finns i huvudsak tre möjligheter att identifiera ämnesgränser och 
ämnesbyten: (1) förekomsten av olika formella språkliga markörer, (2) refe-
renssystem, ämneskohesion och ämneskoherens, det vill säga olika referen-
ters inträdande och försvinnande i ett samtal, deras sammanhållning genom 
referensbindningar och samtalskoherensen, (3) konversationsanalytiska och 
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samtalsstrukturella fenomen som kan markera ämnen och ämnesgränser 
(Melander Marttala 1995:49). 

Tydliga markörer för ämnesgränser är metatextuella markörer och meta-
kommentarer som explicit visar att ett ämne avslutas och ett nytt påbörjas. 
Mer otydliga markörer, språkliga eller prosodiska, är till exempel pauser och 
ord eller uttryck som okej, jaha, så, alltså och sedan. Sådana markörer tillför 
inget nytt i samtalet och kan indikera att ett ämne håller på att dö ut. Pauser, 
hummanden, skratt och lägre samtalstempo brukar vanligen också indikera 
att samtalsdeltagarna håller på att avsluta ett ämne (t.ex. Linell & Gustavs-
son 1987, Adelswärd 1988, Svennevig 1999). 

Melander Marttala (1995) menar dock att det inte räcker med att identifie-
ra sådana språkliga och prosodiska markörer för att fastställa ämnesgränser. 
Hon menar att ämnesbyten kan ske utan att det markeras formellt och att 
många markörer för ämnesbyten är tvetydiga. Vid en analys bör man därför 
använda sig av språkets referenssystem och samtalskoherensen (s. 50). Såväl 
referenssystemet som koherensen är mycket viktiga för ämnesstrukturen och 
växlingen av ämnen i en text. Identifikationen av ett ämne kan till stor del 
antas utgå från att huvudreferenter på ett ämneskoherent sätt uppträder i ett 
samtal och när en huvudreferent ersätts av en annan är det frågan om ett 
ämnesbyte (t.ex. Shuy 1982, Levinson 1983, Melander Marttala 1995). Man 
utgår då alltså från en texts inre kriterier. Ämnen är inte heller stabila, utan 
dynamiska och successivt framväxande, vilket kan bidra till svårigheten att 
avgöra exakt var ett ämne slutar och ett annat börjar (Linell 1998:183). 

Ytterligare en faktor som kan påvisa dominans i ett samtal är vem som tar 
initiativet till att ett samtal påbörjas och avslutas. I institutionella samtal är 
det vanligen den institutionella representanten som i kraft av sin professio-
nella status är den som ser till att ett samtal kommer i gång och avgör när det 
ska anses avslutat. I de ronder jag spelat in är det enbart professionella sam-
talsdeltagare, vilket förstås inte behöver hindra att statusen inom de profes-
sionella gruppen har betydelse för initiativ att påbörja och/eller avsluta ron-
derna. Det skulle i så fall kunna tyda på att det existerar en hierarkisk ord-
ning mellan kollegerna på Sjukhuset, även om denna ordning inte ofta gör 
sig märkbar på ytan. 

8.3 Tidigare forskning kring ronder 
Någon tidigare forskning kring just den rondtyp jag beskriver här har jag 
alltså inte funnit. Den traditionella rondtypen, där läkare och sjuksköterskor 
går runt till patienterna, har dock studerats ingående inom framför allt medi-
cin. Undersökningarna vilar ofta på etnografisk grund och man använder sig 
av enkäter, intervjuer och observationer för att beskriva ronderna ur olika 
synvinklar. Läkare, sjuksköterskor och patienter är de som får svara på frå-
gor kring ronderna och också de som studeras då man vill beskriva hur en 
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rond går till. Resultaten presenteras främst i medicinska tidskrifter som 
Journal of Advanced Nursing och Journal of Clinical Nursing. Språkliga 
fenomen står oftast inte i fokus för dessa undersökningar, men samtalsstruk-
turella aspekter kan lyftas fram. 

Många undersökningar visar hur läkarstudenter skolas in i den medicinska 
jargongen genom att delta i ronder. Genom ronderna får de praktisk träning i 
att diskutera särskilda problem och patienter samt hur man hanterar etiska 
dilemman (t.ex. Feudtner & Christakis 1994, Xiao, Milgram & Doyle 1995). 
Ronder kan också användas i rent utbildningssyfte för läkarstudenter. Det är 
så kallade case rounds, eller teaching rounds, där läkarstudenter och seniora 
läkare tillsammans diskuterar olika patienter. Denna typ av ronder sker dock 
inte inför patienter, utan samtalsdeltagarna samlas i till exempel ett konfe-
rensrum för diskussionen. På så sätt liknar dessa ronder mer de ronder jag 
har spelat in. De fall som diskuteras under en case round behöver dock inte 
vara autentiska, utan syftet är att läkarstudenterna ska diskutera, och på så 
sätt lära sig, hur man bäst hjälper patienter med olika typer av besvär. Un-
dersökningarna av sådana ronder visar att de först inleds med en kort presen-
tation av ett fall varefter frågor ställs till samtalsdeltagarna, det vill säga 
läkarstudenterna, om vilka åtgärder som bör vidtas. Efter det följer en allmän 
diskussion. De seniora läkare som deltar agerar ofta som ”lärare” och avgör 
vad som är rätt eller fel. Samtalsstilen under ronderna är informell och alla, 
oavsett professionell status, bidrar med såväl frågor som svar i diskussionen 
(Xiao, Milgram & Doyle 1995). 

En del undersökningar har fokus på sjuksköterskornas roll under ronder-
na. Resultaten visar att ronderna är högst asymmetriska. Läkarna är de som 
dominerar samtalen genom att tala mest, bestämma vad man talar om och 
fatta alla beslut utan att involvera sjuksköterskorna. Sjuksköterskornas roll är 
mest att tillgodose läkarna med information kring patienternas aktuella till-
stånd. Undersökningarna visar att sjuksköterskorna har mycket svårt att vara 
delaktiga i de beslut som tas under ronderna, vilket kan upplevas som myck-
et frustrerande från sjuksköterskornas sida (t.ex. Busby & Gilchrist 1992, 
Manias & Street 2001, Coombs & Ersser 2004). 

I dessa undersökningar, liksom i många andra undersökningar av interak-
tion mellan kolleger i sjukhusmiljö (se 7.1), tydliggörs en hierarkisk struktur 
där läkarna är de som, genom sin högre professionella status, dominerar 
samtalet och bestämmer vad som ska sägas och vilka åtgärder som ska vid-
tas. En fråga som jag bland annat kommer att fokusera på i analysen är om 
en liknande hierarkisk struktur mellan läkare och sjuksköterskor också kan 
påvisas i de ronder som jag spelat in. Är sjuksköterskornas roll mest att till-
godose läkarna med nödvändig information eller är sjuksköterskorna också 
delaktiga i, och kan påverka, de beslut som tas? 
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8.4 Metod 
I min undersökning av ronderna började jag analysen med att räkna hur 
många ord varje samtalsdeltagare yttrade. Jag räknade också ut det totala 
antalet ord och hur stor andel som varje enskild samtalsdeltagare yttrade. 
Om någon, eller några, av samtalsdeltagarna dominerar ett samtal genom att 
tala mer än de övriga visar sig detta i beräkningarna (se 8.2). Vid beräkning-
en av antalet ord har jag inte tagit med minimala responser och uppback-
ningar. Endast ord som jag under transkriptionsarbetet markerat som att de 
ingår i, eller som att de utgör, en egen tur har räknats. 

Indelningen av ronderna i ämnesenheter har gjorts dels för att kunna fast-
ställa vilka ämnen, och hur många, de olika samtalsdeltagarna introducerar, 
dels för att kunna bestämma ämnesinnehållet, både på en mer överordnad 
och på en mer detaljerad nivå. I analysen har alla slags ämnesbyten räknats 
med, oavsett om de är markerade eller omarkerade. Då ämnesindelningen 
främst grundas på innehåll och logik spelar referenssystemet och koherensen 
en mycket viktig roll för identifikationen av olika ämnen. De ledtrådar som 
ges genom referentiella och sekventiella strukturer är alltså den viktigaste 
grunden för analysen. Då formella markörer och metakommentarer före-
kommer används de naturligtvis också som underlag för att avgränsa olika 
ämnen från varandra (jfr Svennevig 1999). 

Eftersom man vid de ronder jag studerat behandlar patienterna i tur och 
ordning har jag valt att först dela in samtalen efter dessa huvudämnen, eller 
huvudreferenter. Det innebär att varje patient utgör en huvudreferent, och då 
samtalet övergår till att handla om en annan patient har vi en ny huvudrefe-
rent. Efter denna första indelning i större enheter har jag för varje huvudrefe-
rent analyserat ämnen på en lokal nivå. Varje ämnesgräns har markerats 
genom identifikationen av olika referenter på en detaljerad nivå. Identifika-
tionen bygger på referentiell kohesion, framför allt lexikalisk identitet ge-
nom upprepning, anaforiska pronomen och synonymi. Gränsen mellan olika 
ämnen har dragits där en växling av referentiellt innehåll har kunnat definie-
ras, det vill säga då samtalsdeltagarna inför nya referenter eller talar om 
gamla referenter i ett nytt sammanhang eller i en ny konstellation (Ains-
worth-Vaughn 1992, Melander Marttala 1995, Malmbjer 2007). Övergång-
arna mellan olika ämnen är ibland glidande, vilket innebär att ämnen inte 
bryts abrupt, utan deltagarna glider över från det ena till det andra. Det före-
kommer också att flera ämnen diskuteras samtidigt, vilket då gör det svårt att 
exakt fastställa var gränsen mellan olika ämnen går. De identifierade mikro-
ämnena har sedan förts ihop till större enheter: makroämnen. Dessa har i sin 
tur delats in i sex kategorier beroende på innehållet. Min indelning i ämnen 
ser ut som följande: 
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Huvudreferent: patienten 
Makroämnen: allmäntillstånd 
  medicinering 
  åtgärder 
  vätske- och födointag 
  social situation 
  övrigt 

Det första makroämnet, allmäntillstånd, innebär att deltagarna talar om hur 
patienten mår för tillfället, faktorer som tas upp är till exempel feber, värk, 
illamående, trötthet och så vidare. Ibland diskuteras detta för att man ska 
kunna besluta om patienten ska kunna skrivas ut eller inte, men ofta handlar 
det om att se vilka biverkningar medicineringen ger och/eller om mediciner-
na fungerar för patienten. Det andra makroämnet, medicinering, rör sig om 
vilka mediciner patienten har, om någon dos ska höjas eller sänkas, om nå-
gon medicin helt ska tas bort och om någon ny medicin ska sättas in. Det 
tredje, åtgärder, avser allt annat än medicinering, som kirurgiska ingrepp, 
röntgen, prover, sjukgymnastik och liknande. Såväl medicinering som åtgär-
der syftar till att förbättra patientens hälsa, men jag har ändå valt att betrakta 
dem som två olika makroämnen. Orsaken till detta är att medicinering sköts 
på de respektive avdelningarna av personalen som arbetar där medan åtgär-
der utförs på andra avdelningar, eller åtminstone av personal från andra av-
delningar. Samtalsdeltagarna tar så att säga ett steg bort från sin egen avdel-
ning då de diskuterar åtgärder samtidigt som de tar ett steg längre i behand-
lingen och går utöver medicineringen. Det fjärde makroämnet, vätske- och 
födointag behandlar hur patienten äter och dricker, vilket kan vara ett viktigt 
inslag i en tillfrisknadsfas. Det femte, social situation, avser sekvenser där 
patientens hemsituation diskuteras. Det kan till exempel handla om att per-
sonalen vill vara säker på att patienten har någon hemma som kan hjälpa till 
innan han eller hon skrivs ut. Även den sociala situationen under själva sjuk-
husvistelsen blir ibland föremål för diskussion då det kan vara viktigt att 
någon kommer och hälsar på eller att ett barn alltid har någon av föräldrarna 
eller annan närstående hos sig. Till det sjätte makroämnet, övrigt, har jag fört 
sådana sekvenser som inte passar in i någon av de tidigare nämnda och som 
inte direkt behandlar patientens tillstånd eller medicinska åtgärder. Det kan 
till exempel uppstå en diskussion om arbetslagets syn på en viss patients 
sjukdomsförlopp, om vad ett ord betyder, eller så får det professionella sam-
talet ett inslag av mer social karaktär där deltagarna skämtar med varandra. 
Sådana inslag är dock få och de som finns är ofta korta. Alla sex kategorier 
förekommer nödvändigtvis inte under alla ronder, men under analysarbetet 
växte dessa kategorier fram som karakteristiska drag för ronderna. 

Vad gäller övergången från en huvudreferent till en annan, det vill säga 
från en patient till en annan, har jag valt att studera dessa övergångar lite 
närmare. Jag har undersökt om övergångarna är explicita genom metatextu-
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ella markörer eller metakommentarer eller om de inte uttrycks explicit alls. 
En annan intressant fråga är vem av samtalsdeltagarna som introducerar ett 
nytt huvudämne och som därmed avgör att den föregående huvudreferenten 
är färdigdiskuterad. 

8.5 Analyser 
I följande avsnitt redovisas analyserna av ronderna. Jag presenterar varje 
deltagare, och de ronder var och en deltar i, för sig. Först ger jag en beskriv-
ning av ronderna där samtalsdeltagare och den fysiska närmiljön beskrivs. 
Sedan presenteras resultatet av de kvantitativa analyserna, det vill säga hur 
mycket talutrymme varje samtalsdeltagare har. Därefter följer resultaten av 
de kvalitativa analyserna där jag fokuserar på ämnesintroduktioner och vem 
som initierar att en rond påbörjas eller avslutas. Efter analyserna av kvantita-
tiv och kvalitativ dominans följer ett avsnitt om ronden som samtalstyp. Med 
hjälp av längre utdrag ur inspelningarna vill jag där bland annat visa hur 
samtalen är uppbyggda och hur samtalsdeltagarna svarar på varandras in-
lägg. Sist i kapitlet följer en sammanställning och diskussion av resultaten. 

Alice, som inte har någon kontakt med patienter, deltar heller inte i någon 
rond. På hennes avdelning har man i stället något som kallas remissmöte. 
Det innebär att läkare och överläkare tillsammans går igenom de remisser 
som kommit in för att bestämma vilka rekommendationer man ska ge till de 
läkare som genom remisserna ber om hjälp med sina patienter. Det kan till 
exempel röra provsvar som behöver förtydligas ytterligare eller vilka åtgär-
der som bör vidtas just på grund av ett provsvar. Remissmötet behandlas 
också i detta kapitel. 

Totalt finns sjutton ronder med i inspelningarna med deltagarna. Antalet 
fördelar sig dock ojämnt mellan deltagarna då Katarina deltar i nio av de 
sjutton ronderna. Alice deltar endast i en rond, eller ett remissmöte, medan 
Nairi och Mitra deltar i tre respektive fyra ronder. 

8.5.1 Mitras ronder 
Den första ronden infaller på eftermiddagen eftersom Mitra just denna dag 
arbetar kvällsskiftet. Mitra går in på sjuksköterskeexpeditionen för ett ärende 
och där sitter en av avdelningens överläkare, Bengt, som hejdar Mitra och 
frågar: ”vill du ronda”. Det är alltså läkaren som tar initiativet till att starta 
ronden, men Mitra är inte riktigt redo att börja utan ber honom vänta ett par 
minuter. Han säger att han kan vänta och Mitra återkommer strax för att 
ronda. De sitter på sjuksköterskeexpeditionen vilket gör att det är mycket 
folk runt omkring dem hela tiden och andra samtal pågår samtidigt i bak-
grunden. Under ronden blir också en annan sjuksköterska, Eva, och avdel-
ningens biträdande chef, Emely, indragna i samtalet då Mitra vänder sig till 
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dem för att fråga om ett provsvar kommit. Det är tre patienter som Mitra och 
Bengt ska ronda tillsammans: Hanasa, Hampus och Adrian. 

Den andra ronden med Mitra äger rum på morgonen, då det är en annan 
arbetsdag. Två läkare är närvarande, Andreas och Ulf. Den senare är en av 
överläkarna på avdelningen. De två läkarna sitter i ett av undersöknings-
rummen och sjuksköterskorna går till dem en efter en för att ronda sina pati-
enter. Den sjuksköterska som blir färdig med sin rond säger till nästa att 
läkarna sitter och väntar. Då Mitra kommer in i rummet sitter läkarna och 
diskuterar en patient, dock inte någon av Mitras, och hon sätter sig ner och 
väntar på att få komma igång. 

I den tredje ronden är det åter igen Mitra och Andreas som rondar. Denna 
gång har de dock sällskap av Erik som är ansvarig överläkare. En patient, 
Jim, ska diskuteras. Ronden äger rum på en av läkarexpeditionerna där de 
båda läkarna sitter och väntar på att sjuksköterskorna ska komma. 

I fjärde ronden deltar Mitra, överläkaren Bengt och läkaren Johan. Läkar-
na sitter i ett undersökningsrum och Mitra går dit då en av de andra sköters-
korna berättar att hon rondat färdigt och att läkarna väntar. Det är en patient, 
Viveka, som Mitra ska ronda med de två. Då Mitra kommer in sitter Bengt 
och tittar i patientens journal och han inleder ronden utan att titta upp. 

Tabell 9 visar antalet ord och andelen ord varje deltagare yttrar under 
ronderna. Ronderna har numrerats från 1 till 4 och följer den ordning jag 
ovan presenterade dem i. Siffrorna för andelen ord har avrundats till en de-
cimal. Eva och Emely, de två som blir indragna i samtalet i rond två har av 
utrymmesskäl lämnats utanför analyserna, dels för att de yttrar så pass få 
ord, 47 respektive 5, dels för att de inte är samtalsdeltagare i ronden utan 
endast svarar på en fråga från Mitra. 

Tabell 9. Antal och andel ord såväl i absoluta som i relativa för samtalsdeltagarna 
 
Rond 

Mitra 
antal   andel 

Johan 
antal   andel 

Bengt 
antal   andel 

Andreas 
antal   andel 

Ulf 
antal   andel 

Erik 
antal   andel 

1 430 38,9   626 56,6       

2 225 39,2     169 29,4 180 31,4   

3 264 27,0     220 22,5   492 50,4 

4 850 47,0 138 7,6 821 45,4       

Som tabellen visar är andelen ord relativt jämnt fördelade mellan samtalsdel-
tagarna i ronderna. Undantaget är rond tre där Erik yttrar lite mer hälften av 
alla ord, medan Mitra och Andreas endast yttrar 27 respektive 22,5 % av 
orden. Eriks kvantitativa dominans under denna rond kommer sig av att han 
har en mycket lång sekvens där han talar om personalens inställning till hur 
framtidsutsikterna ser ut för en svårt sjuk patient. Under denna sekvens ger 
Mitra och Andreas nästan bara uppbackningar och minimala responser och 
bidrar inte med många egna turer. Räknar man bort denna sekvens, som fal-
ler in under kategorin övrigt i analysen av ämnen och som är ett ovanligt 
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inslag i ronderna, är fördelningen mycket jämn. Samtalsdeltagarna bidrar då 
vardera med ungefär en tredjedel av orden. Läkaren Johan, som är med i 
rond fyra, yttrar dock mycket få ord jämfört med vad Mitra och Bengt gör. 
Både Bengt och Mitra har arbetat på denna avdelning under många år. De 
känner varandra och är väl inarbetade i rutinerna på Sjukhuset. Johan har 
inte varit anställd lika länge. Som yngre och mer nyanställd läkare verkar det 
som om han ännu inte känner sig riktigt hemma i rutinerna och med kolle-
gerna, varför han kanske väljer att inte tala så mycket. Man kan se det som 
att Johan är den som inte är riktigt integrerad ännu. Bengt är också den som, 
i egenskap av överläkare, har det yttersta ansvaret och beslutanderätten. Re-
sultaten kan inte sägas visa på någon tydlig kvantitativ dominans från någon 
av samtalsdeltagarnas sida, utan siffrorna pekar mot att samtalen är relativt 
jämlika och symmetriska. 

Analysen av ämnesintroduceringar sammanfattas i tabell 10 som visar hur 
många huvudreferenter och hur många makroämnen varje samtalsdeltagare 
introducerar under ronderna. Antalet huvudreferenter, som jag ser som ett av 
de starkaste initiativen i ronderna, presenteras i första kolumnen medan övri-
ga makroämnen följer i var sin kolumn efter det. Huvudreferent är markerat 
med fetstil då dessa skiljer sig från makroämnen i det att de räknas som ron-
dernas huvudämnen till vilka de olika makroämnena är undergrupper. 

Tabell 10. Antal introducerade huvudreferenter och makroämnen för samtalsdelta-
garna 
 Huvud-

referent 
Allmän-
tillstånd 

Medicin-
ering 

Åtgärder Vätske- 
och 
födoin-
tag 

Social 
situation 

Övrigt Totalt 

Rond 1         

Mitra 2 1 1  1   5 

Bengt 1 2 3 1    7 

Rond 2         

Mitra 1       1 

Ulf    3   1 4 

Andreas  1 1     2 

Rond 3         

Mitra   1     1 

Andreas 1 2  2    5 
Erik  2 2   1  5 

Rond 4         

Mitra  1 1 2 2   6 

Bengt 1 2 5    1 9 

Johan        0 
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Under de fyra ronderna introducerar Mitra tre av de totalt sex huvudreferen-
terna (se första kolumnen). Att byta fokus från en huvudreferent till en annan 
ser jag, vilket tidigare nämnts, som ett starkt initiativ i ronderna. Den som 
introducerar en ny huvudreferent har därmed beslutat att det inte finns något 
mer att säga om föregående huvudreferent och signalerar till övriga samtals-
deltagare att det är dags att gå vidare till nästa. Då Mitra introducerar nya 
huvudreferenter följer också övriga samtalsdeltagare med i övergångarna. 
Det händer inte att någon fortsätter att tala om föregående huvudreferent. I 
exempel 43, som är hämtat från den första ronden där Mitra och Bengt ron-
dar tillsammans, ser vi hur Mitra byter fokus från en huvudreferent till en 
annan. 

Exempel 43. 
 1 Bengt inte ens en engångsordination (0.3) nä 
 2  jag skriver in receptet för jag kan 
 3  inte den dosen i huvudet 
 4 Mitra ja det går bra 
 5 (3.9) 
 6 Bengt annars medicinmässigt så är det= 
 7 Mitra =medicinmässigt har hon ju (4.1) zofran 
 8  gånger tre men du kanske (0.4) hörde 
 9  när hon kom tillbaka 
 10 Bengt då kollar jag [hur mycket] 
 11 Mitra               [och sen] Hampus det är 
 12  bara vi kör på 
 13 Bengt vi [kör på yes] 
 14 Mitra        [dag för dag] 

Som utdraget visar gör Mitra här en ganska abrupt övergång till nästa huvud-
referent (rad 11). Bengt hinner inte ens avsluta sin tur riktigt innan hon in-
troducerar en ny huvudreferent: Hampus. Övergången kan sägas vara marke-
rad av Mitra genom uttrycket ”och sen” (rad 11). Det är dock ingen tydlig 
övergång, speciellt som detta sägs under Bengts pågående tur. Bengt följer 
dock med i Mitras byte av huvudreferent genom att upprepa Mitras yttrande. 
Det tolkar jag dels som att han inte har något att invända mot bytet av hu-
vudreferent, dels att han håller med Mitra om det hon säger. 

I rond 2 är det endast en huvudreferent som diskuteras och Mitra är den 
som står för introduktionen. Läkarna sitter i ett av avdelningens samtalsrum 
och den sköterska som precis rondat med dem säger till Mitra att de nu vän-
tar på henne. Då Mitra kommer in sitter de två läkarna, Ulf och Andreas, och 
diskuterar en annan patient som är inskriven på avdelningen. Ingen av läkar-
na hälsar på Mitra då hon kommer in eller visar på något annat sätt att de 
uppmärksammar hennes närvaro. Mitra slår sig ner mitt emot dem och lä-
karnas samtal fortgår under cirka en minut innan Mitra väljer att ta ordet 
under Ulfs pågående tur och introducerar då huvudreferenten: 
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Exempel 44. 
 1 Andreas öhm (0.8) ja alltså för mej spelar det 
 2  ingen hur många har vi två fyra fem 
 3  alltså [för mej] alltså jag har== 
 4 Ulf        [vi har fem] 
 5 Andreas ==ingenting emot det jag såg Viktor 
 6  förra gången jag var inne så att det 
 7  kan vara lite intressant 
 8 Ulf men då gör [vi så kan dom komma in]== 
 9 Mitra            [Sabina tar vi tillsammans] 
 10 Ulf ==ska vi se här det här var väldigt 
 11  gamla prover från den tionde i nionde 
 12 Mitra ja vi har tagit nya prover nya data 
 13  alltså det här ((SKRATTAR)) 
 14 Ulf det kan 
 15 Mitra a jag vet inte varför 
 16 Ulf Sabina ska l-petas idag är [det så] 
 17 Andreas                            [mm] precis 

På rad 9 introducerar Mitra huvudreferenten ”Sabina” under Ulfs pågående 
tur. De siffror Andreas nämner först, rad 1 till 3, syftar på hur många patien-
ter som ska till operation och om han även kan operera Viktor som de talar 
om när Mitra kommer in. Viktor är inte Mitras patient utan det är Sabina hon 
ska ronda med läkarna. Sabina är dock en av dem som ska opereras under 
dagen. Det kan vara en anledning till att Mitra väljer att nämna henne under 
Ulfs tur. Mitras ordval ”Sabina tar vi tillsammans” kan komma sig av att 
läkarna diskuterar patienter som ska opereras. Genom sitt yttrande visar Mit-
ra att hon vill vara delaktig i de samtal som förs om patienten. 

Direkt efter Mitras yttrande på rad 9 tar Ulf upp huvudreferenten som 
Mitra introducerat. Han gör det genom att titta i Sabinas journal som ligger 
uppslagen och påpeka att det var gamla prover. Mitra svarar och berättar att 
de tagit nya prover, rad 11 och 12. Hon avslutar dock inte sitt yttrande utan 
börjar i stället skratta. Det kan ses som ett ursäktande, eller överslätande, 
skratt. Nya prover är tagna, men resultaten finns ännu inte i patientjournalen. 
Det är ofta sköterskornas uppgift att uppdatera patientjournalerna, varför 
Mitras skratt kan ses som ett sätt att försöka släta över det förbiseendet. Ulf 
påbörjar en tur på rad 14, men Mitra tar ordet igen och säger: ”a jag vet inte 
varför”. Detta syftar på de provsvar som inte finns med i journalen. Ulf sva-
rar ingenting på Mitras yttrande utan introducerar i stället ett nytt makroäm-
ne: åtgärder. Avsaknaden av nya provsvar förefaller alltså inte vara en så 
viktig fråga då han byter ämne på detta sätt och resten av ronden talar de 
nästan uteslutande om operationen. Provsvaren tas inte upp igen. 

Initiativet till att påbörja en rond kan tas antingen av en läkare eller av en 
sjuksköterska. Vanligen sitter alltså en, eller två, läkare i ett av avdelningens 
rum och sköterskorna går dit en efter en för att ronda patienterna. I de fallen 
kan man fundera över vems initiativet till att starta en rond egentligen är. 
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Läkaren, eller läkarna, har, genom att välja en lämplig plats och genom att 
tala om för någon eller några i sköterskegruppen att det är dags att ronda 
tagit ett starkt initiativ. En rond kan dock inte påbörjas förrän sjuksköterskan 
väljer att ansluta sig. På så sätt kan man säga att det är sjuksköterskan som 
avgör när ronden ska börja. I exempel 44 påbörjas ronden mitt under ett på-
gående samtal då Mitra kommer in till läkarna och hon väljer att introducera 
huvudreferenten under överläkarens pågående tur. Detta hör dock inte till 
vanligheterna. I de fall där en, eller två läkare, redan sitter i något rum och 
sköterskorna kommer en efter en för att ronda inleds samtalen alltid med en 
hälsning, även om det endast är ett ”hej” som utväxlas av de närvarande. 
Därefter tar någon av samtalsdeltagarna initiativet till att ronden startar. I 
andra fall är det antingen en sjuksköterska eller en läkare som genom att 
fråga den andra tar initiativet till att ronda. Exempel 45, som är hämtat från 
rond nummer ett, visar hur det kan gå till för att en rond ska komma igång. 
Mitra har gått till expeditionen för ett snabbt ärende, men blir hejdad av 
Bengt som frågar om hon vill ronda: 

Exempel 45. 
 1 Bengt vill du ronda 
 2 Mitra hallå ((SKRATTAR)) väntar du här eller 
 3 Bengt va ja ingen fara 
 4 Mitra men jag [kommer alldeles] strax 
 5 Bengt         [jag sitter här] 
 6 Bengt okej 
 7 Mitra mm 

Mitra är egentligen på väg till en patient, men stannar till på expeditionen för 
att hämta några papper. På expeditionen sitter Bengt och då han ser Mitra 
frågar han om hon vill ronda. Mitra ger dock inget direkt svar, utan frågar 
bara om han väntar där, vilket Bengt säger att han gör (rad 3). Efter detta går 
Mitra iväg till patienten och återvänder till expeditionen efter en dryg minut. 
Bengt sitter och läser i patientjournaler då Mitra återvänder och hon sätter 
sig bredvid honom och börjar direkt som fortsättningen på exempel 45 visar: 

 8 Mitra hade du nån av dom 
 9 Bengt Hampus Adrian eller 
 10 Mitra Hampus Adrian och Hanasa 
 11 Bengt Hanasa ja jag har alla tre 
 12 Mitra va bra 
 13 (2.0) 
 14 Mitra okej 
 15 (5.3) 
 16 Mitra Hanasa 
 17 Bengt Hanasa ja 
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Efter de fem första turerna i detta utdrag, raderna 8 till 12, där Bengt och 
Mitra stämmer av vilka patienter de har gemensamt ansvar för uppstår en 
kort paus (rad 13). Mitra lägger då in ett ”okej” vilket kan tolkas som ett 
försök att få igång ronden. Bengt nappar dock inte på det utan fortsätter 
bläddra i journalerna han har i knäet. En paus på drygt fem sekunder uppstår 
efter Mitras tur och sedan tar Mitra initiativet genom att nämna en av de tre 
patienterna som ska diskuteras. Hon ger alltså en möjlig öppning till Bengt 
som han accepterar genom att säga ”Hanasa ja”. Samtalet kommer efter detta 
igång med just ”Hanasa” som första huvudreferent. 

Fyra ronder finns inspelade med Mitra. I tre av fyra ronder sitter läkarna 
och väntar på att sjuksköterskorna ska komma till dem, och Mitra går dit när 
föregående sjuksköterska lämnat rummet. I två av de fyra ronderna kan man 
säga att det är Mitra som tar initiativet till att ronden börjar. Exempel 44 och 
45 visar de båda tillfällena. I de två andra fallen utväxlas först korta häls-
ningsfraser varefter ronden tar vid. I båda fallen är det en av läkarna, Andre-
as i rond tre och Bengt i rond fyra, som direkt efter hälsningsfraserna intro-
ducerar huvudreferenten. 

Att avsluta ett samtal kan också ses som ett starkt initiativ. I mer formella 
sammanhang är det ofta den med högre professionell status som har makten 
att avgöra när ett samtal ska avslutas. Avslutningarna på ronderna kan dock 
se lite olika ut och initieras av olika samtalsdeltagare. Det händer att ett av-
slut inte explicitgörs alls av någon av samtalsdeltagarna, utan ronden så att 
säga ”självdör” då det inte finns något mer att tillägga. Exempel 46 där Mitra 
och Bengt rondar tillsammans (rond 1) visar ett sådant fall: 

Exempel 46. 

 1 Mitra just det och sen tar vi en riktigt då 
 2  så ofta blir [det] två flask[or]== 
 3 Bengt              [ja]           [ja] 
 4 Mitra ==slask och men nu innehåller ju den 
 5  den innehåller inte just nåt (vancocos) 
 6 Bengt nä 

Bengt svarar på Mitras yttrande med ett ”nä”, rad 6, och sedan händer inget 
mer i den ronden. Detta kommer sig troligen av att de sitter på expeditionen 
där det är mycket liv och rörelse och ronden rinner helt enkelt ut i sanden då 
ingen av dem har något mer att tillföra. Strax efter Bengts avslutande ”nä” 
inleder Mitra samtal med ett par av de andra sköterskorna som för tillfället 
befinner sig på expeditionen och sedan går hon iväg till en patient. Bengt 
sitter dock kvar och för in nya anteckningar i journalerna. Man kan se det 
som att Mitra tar initiativet både till att ronden kommer igång när den gör, 
genom att introducera första huvudreferenten, och att den avslutas genom att 
hon påbörjar en ny aktivitet. Det finns alltså inget formellt slut på denna 
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rond. Rond nummer 2 avslutas också utan att någon explicit uttrycker att de 
nu är färdiga: 

Exempel 47. 

 1 Mitra jo men det kan hon göra ja precis det är 
 2  ju [dom] här så 
 3 Ulf    [mm] 
 4  (2.2) 
 5 Ulf okej 
 6  (4.3) 
 7 Ulf då ska vi komma ihåg simulatorn där men 
 8  möjligen kan man lägga simulatorn då 
 9  (0.2) lite senare så att hon inte behöver 
 10  komma ner en gång extra utan att man gör 
 11  det under (0.4) om du ändå är i kontakt 
 12  med dom [att] man lägger [det] när hon== 
 13 Mitra         [mm]             [mm] 
 14 Ulf ==[är] nere för nästa kur 
 15 Mitra   [mm] 
 16 Mitra för nästa kur ja 
 17 Ulf bra 
 18 Mitra men det kan jag kolla med dom mm 
 19 Ulf jättebra 
 20 Mitra yes (0.7) bra då så ((RESER SIG UPP)) 

Då Mitra fäller sitt sista yttrande, rad 20, börjar hon samtidigt resa sig upp 
och visar på så sätt att hon anser att ronden är slut. Varken Ulf eller Andreas 
säger något mer och därför kan man anta att också de anser sig vara färdiga. 
De två kan dock ha fortsatt att samtala efter det att Mitra lämnat rummet, 
men för Mitras del är ronden över. Som utdraget visar har det börjat uppstå 
pauser mellan turerna, rad 4 och rad 6, och mot slutet tillförs ingenting nytt 
till samtalet. Mitra upprepar endast en del av Ulfs yttrande, rad 16, och Ulf 
svarar endast med ett kort ”bra” på det och med ett ”jättebra” på Mitras nästa 
tur, raderna 17 och 19. På rad 20 lägger Mitra in ett ”yes” som kan ses som 
att hon instämmer i det som sagts, varefter hon lämnar en paus på 0.7 sekun-
der. Pausen kan fungera som en inbjudan till de två läkarna att ta ordet om 
det skulle vara något mer att tillföra. Då ingen tar ordet avslutar Mitra med 
”bra då så”, rad 20. Mitras upprepning, de korta inläggen från Ulfs sida som 
inte tillför något nytt och pauserna som uppstår mellan turerna är tecken på 
att ett ämne, och i detta fall hela samtalet, håller på att dö ut (jfr Linell & 
Gustavsson 1987, Adelswärd 1988, Svennevig 1999). Att Mitra börjar resa 
sig upp under sitt pågående yttrande tyder på att hon uppmärksammat dessa 
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signaler och känner sig så säker på att ingen har något mer att tillägga att hon 
kan lämna rummet. 

I rond 3 och 4 är avslutningarna mer explicit uttryckta. Exempel 48 som 
är hämtat från rond 4 visar hur samtalet är på väg att dö ut. Bengt är den som 
tar initiativet till att avsluta ronden. Bengt har i detta läge också börjat läsa i 
patientens journal, vilket kan tolkas som ytterligare ett tecken på att han 
anser att de är färdiga med ronden. 

Exempel 48. 
 1 Bengt vi får se 
 2 Mitra vi får se 
 3 Bengt mm 
 4  (1.3) 
 5 Mitra det visar sig 
 6 Bengt då så 
 7 Mitra ja tack ska du ha 

Ingen ny information tillförs, utan Mitra upprepar endast Bengts yttrande, 
först ordagrant, rad 2, och sedan i en modifierad form, rad 5. Det uppstår 
också en paus på 1.3 sekunder innan Mitra yttrar ”det visar sig”. På rad 6 
säger Bengt ”då så” vilket både kan fungera som en avslutande sammanfatt-
ning på det som sagts och som en fingervisning om att han nu anser att ron-
den är färdig. Mitra uppfattar signalen och tackar samtidigt som hon reser sig 
upp. Bengt yttrar inget mer utan fortsätter att läsa i patientjournalen. 

Endast i en av ronderna, nummer 3 där Mitra rondar med överläkaren 
Erik och läkaren Andreas, inbjuds Mitra till att tillägga något mer innan ron-
den avslutas: 

Exempel 49. 
 1 Mitra okej fint 
 2 Erik är du nöjd 
 3 Mitra jahaha ((SKRATTAR)) 
 4 Erik ja vad bra då blir [jag nöjd också] 
 5 Mitra                    [((SKRATTAR))] absolut 
 6 Erik tack ska du ha 
 7 Mitra ja tack ska du ha och Rebecka hade ni inte 
 8  ((RESER SIG UPP)) 
 9 Andreas nej 
 10 Erik nej 
 11 Mitra nej 
 12 Erik nej det är Fredrik som har 
 13 Mitra mm precis 
 14 Andreas tack ska du ha hej 
 15 Mitra hej 
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Mitras första yttrande kan ses som en början till ett avslut. Hon visar att hon 
håller med om det som sagts, men tillför inget nytt själv. Erik frågar i nästa 
tur, rad 2, om hon är nöjd. Detta fungerar både som en indikation på att han 
själv inte har mer att tillägga och som en inbjudan till Mitra att ta upp något 
om hon behöver det. Mitra svarar dock att hon är nöjd och börjar samtidigt 
skratta. Orsaken till skrattet är svår att bedöma. Kanske är det ovanligt att 
läkarna ställer frågan om sköterskorna är nöjda och skrattet kommer som en 
reaktion på det. Erik tackar sedan Mitra, rad 6, varefter Mitra börjar resa sig 
upp men frågar samtidigt om de har Rebecka, raderna 7 och 8. Både Erik 
och Andreas svarar nekande på den frågan varefter även Andreas tackar 
Mitra, rad 14. Han lägger dock till ett ”hej” på slutet och Mitra säger i sin tur 
”hej” och lämnar sedan rummet. Detta är den enda ronden där deltagarna 
använder sig av en avskedsfras, ”hej”. Det är överhuvudtaget ovanligt att 
hälsnings- och avskedsfraser förekommer under ronderna. Detta kan komma 
sig av att samtalsdeltagarna kanske tidigare under dagen redan hälsat på 
varandra och att de vet att de förmodligen kommer att träffas igen innan 
arbetsdagen är slut. Hälsnings- och avskedsfraser kan på så sätt ses som 
överflödiga under ronden, som bara är ett av många tillfällen då kollegerna 
interagerar med varandra under arbetsdagen. 

8.5.2 Nairis ronder 
Rondrutinerna för Nairi är något annorlunda än för Mitra som arbetar på en 
annan avdelning. Under en lugn stund på expeditionen passar jag på att fråga 
Nairi om hur ronderna går till på denna avdelning och får följande ”rondord-
ning”: 

1. ansvarig sjuksköterska rondar med läkare; 
2. sjuksköterskan rapporterar till de undersköterskor och sjuksköterskor 

hon jobbar med; 
3. läkare rondar i sin tur sedan med en överläkare; 
4. läkaren rapporterar ändringar/nyheter som framkommit under ronden 

med överläkaren till den ansvariga sjuksköterskan; 
5. ansvarig sjuksköterska rapporterar detta till dem hon jobbar närmast 

med för dagen. 

Jämfört med ronderna på Mitras avdelning, där sjuksköterskorna rondar 
”sina” patienter med ansvarig läkare, är det på Nairis avdelning fler turer då 
sjuksköterskor och läkare först rondar tillsammans och läkaren sedan rondar 
med en överläkare. De olika rondordningarna kan till viss del ha sin förklar-
ing i att man på Mitras avdelning är ensam ansvarig sjuksköterska för patien-
terna, medan man på Nairis avdelning delar ansvaret för en och samma pati-
ent med olika sköterskor. På Nairis avdelning arbetar personalen i så kallade 
sköterskelag där man gemensamt har ansvaret för att varje patient får den 
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vård och hjälp han eller hon behöver. Det är dock alltid en sköterska, så kal-
lad ”översköterska”, som har huvudansvaret och det är denna som rondar 
med läkaren och sedan ser till att nödvändig information når ut till de övriga 
sköterskorna som arbetar. 

I första ronden är det Nairi som rondar med en kvinnlig läkare, Ingrid. 
Nairi sitter i personalrummet och äter frukost då läkaren kommer förbi och 
frågar om Nairi har tid att ronda. Då Nairi ätit färdigt går hon till Ingrids 
arbetsrum och slår sig ner bredvid henne. Ingrid inleder med att säga att hon 
är mycket stressad just nu eftersom hon är ensam under dagen. Hon berättar 
att underläkaren som skulle arbeta med henne fick förhinder och inte kunde 
komma och vidare att hon har ett möte att passa lite senare på förmiddagen. 
Under den här ronden, som varar i knappt elva minuter hinner man diskutera 
sex olika patienter. Det förefaller som Ingrid skyndar på samtalet eftersom 
hon mycket snabbt går från en huvudreferent till en annan och ofta byter 
ämne. 

I andra ronden deltar Nairi och en manlig läkare, Kent. Läkaren sitter på 
sjuksköterskeexpeditionen och väntar på Nairi och när hon har satt sig ner 
startar han ronden direkt. Ronden är drygt elva minuter lång och det är tre 
huvudreferenter som diskuteras. 

I rond 3 deltar Nairi och läkaren Peter samt en annan sjuksköterska, Ma-
ria. Ronden är på sjuksköterskeexpeditionen och börjar med att Peter går i 
väg för att hämta en journal. Då han kommer tillbaka inleder han ronden 
genom att referera till vad som står i journalen. Ronden varar i närmare sex 
minuter. Det är fyra huvudreferenter som ska diskuteras under denna tid, så 
ronden är ganska kort och övergången mellan huvudreferenterna sker snabbt. 
Det är främst Nairi och Peter som talar eftersom Maria går iväg för att ringa 
ett telefonsamtal om en av patienterna de rondar. Hon är därför frånvarande 
under större delen av ronden och bidrar därför med en låg andel ord. Då 
Nairi och Peter avslutar ronden har Maria ännu inte hunnit tillbaka. 

Tabell 11 visar hur antalet och andelen ord fördelar sig mellan samtalsdel-
tagarna i de tre ronder Nairi deltar i. 

Tabell 11. Antal och andel ord för samtalsdeltagarna 

 
Rond 

Nairi 
antal      andel 

Ingrid 
antal      andel 

Kent 
antal      andel 

Peter 
antal      andel 

Maria 
antal      andel 

1 387 23,3 1271 76,7       
2 422 46,1   494 53,9     
3 162 46,2     178 50,7 11 3,2 

Den kvantitativa analysen visar att det i första ronden är en klar dominans 
för Ingrid vad gäller andelen ord. I rond 2 och 3 är däremot andelen yttrade 
ord mer jämn mellan Nairi och den respektive läkare hon rondar med. Att 
Ingrid så starkt dominerar den första ronden kommer sig troligen av att hon 
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vill bli färdig så snabbt som möjligt för att hinna ta itu med andra uppgifter. 
Ingrid håller ett mycket högt taltempo ronden igenom och byter ämnen 
mycket snabbt. På så sätt har inte Nairi så stora chanser att själv ta ordet eller 
att introducera nya ämnen eller huvudreferenter. Den mer jämna fördelning-
en av andelen yttrade ord i övriga två ronder talar för att Nairi kan delta på 
samma villkor som samtalsdeltagare med svenska som förstaspråk. Man kan 
anta att den ojämna fördelningen i första ronden kan bero på yttre omstän-
digheter snarare än på asymmetrier som uppstår på grund av skillnader i 
yrkesstatus eller språklig och kulturell bakgrund. 

Analysen av antalet introducerade ämnen sammanfattas i tabell 12 som 
visar hur många huvudreferenter och hur många makroämnen varje samtals-
deltagare introducerar i var och en av ronderna. I rond 3 har jag valt att ute-
lämna Maria då hon är frånvarande under största delen av ronden och under 
den korta tid hon är med introducerar hon varken någon huvudreferent eller 
något makroämne. 

Tabell 12. Antal introducerade huvudreferenter och makroämnen för samtalsdelta-
garna 

 Huvud-
referent 

Allmän-
tillstånd 

Medicin-
ering 

Åtgärder Vätske- 
och 
födoin-
tag 

Social 
situation 

Övrigt Totalt 

Rond 1         

Nairi  3  1 2 3    9 

Ingrid 6 5 3 8 2 3  27 

Rond 2         

Nairi 1 2 1 1 1     6 

Kent 2   5      7 

Rond 3         
Nairi  1 2 1  1    5 

Peter 4  2 1      7 

Denna analys bekräftar bilden av att Ingrid dominerar samtalet under den 
första ronden. Hon introducerar alla sex huvudreferenter och 21 av de totalt 
30 makroämnena under ronden. Det är alltså Ingrid som i allra störst ut-
sträckning bestämmer vad samtalet handlar om, när ett nytt ämne ska intro-
duceras och när det är dags att byta huvudreferent. Växlingarna mellan olika 
huvudreferenter och olika makroämnen sker mycket snabbt och ämnena som 
diskuteras utvecklas inte alls på samma sätt som i andra ronder. Exempel 50 
illustrerar detta. 
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Exempel 50. 

 1 Ingrid  ingen hemtjänst står det i intagnings- 
 2 Nairi jaha 
 3 Ingrid ja men du vi frågar 
 4 Nairi vi frågar 
 5 Ingrid så får vi [se] annars har jag [inga]== 
 6 Nairi           [mm]                [mm] 
 7 Ingrid ==synpunkter på henne och så tar vi tvåan 
 8  [då] hon däremot vad tror du kan hon gå 
 9 Nairi [mm] 
 10 Nairi hon hade feber i morse 
 11 Ingrid jaha jag misstänkte det 
 12 Nairi trettioåtta och två hade [hon] 
 13 Ingrid                          [ja] 
 14 Nairi ja 
 15 Ingrid ja men då får hon vara kvar 
 16 Nairi ja 
 17 Ingrid ööh (0.2) då är frågan för det var ju den 
 18  här urinstickan som vi inte har tagit ju 
 19 Nairi mm 

På raderna 5, 7 och 8 avslutar Ingrid en huvudreferent genom ”annars har jag 
inga synpunkter på henne” och går snabbt över till en ny huvudreferent med 
hjälp av markören ”och så tar vi”. Det finns egentligen inget utrymme för 
Nairi att komma in med eventuella synpunkter, utan Ingrid hoppar raskt över 
till nästa huvudreferent. I samma tur, rad 8, introducerar hon ämnet allmän-
tillstånd genom att fråga om patienten kan gå hem idag. Då Nairi berättar att 
patienten hade feber på morgonen tar läkaren beslutet att hon får stanna kvar 
och introducerar ett nytt makroämne, åtgärder, genom att tala om ett prov 
som ännu inte tagits. Trots läkarens snabba övergångar är Nairi inte rädd att 
stanna upp vid något ämne och begära ytterligare information vilket exempel 
51 visar. 

Exempel 51. 

 1 Ingrid öhm (0.9) just det (1.3) men då skriver 
 2  jag ingenting vi måste ha en ny lista 
 3 Nairi med (X) stä- stämplar 
 4 Ingrid fixar du det 
 5 Nairi ja 
 6 Ingrid bra (1.1) okej och sen har vi= 
 7 Nairi =ska han föras på infektion eller ska 
 8  han föras på urologen senare 
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På rad 6 försöker Ingrid introducera nästa huvudreferent. Pausen och de me-
tatextuella markörerna ”okej och sen har vi” tyder på att hon anser att före-
gående huvudreferent är avklarad och fungerar som en signal att det nu 
kommer något nytt. Nairi har dock ytterligare funderingar kring patienten 
och avbryter läkaren i hennes pågående tur. Läkaren överger då sin introduk-
tion av en ny huvudreferent och ger Nairi den information hon efterfrågar. 
Då hon svarat på Nairis fråga återgår hon till att tala om den huvudreferent 
hon försökte introducera på rad 6. 

Att denna rond är så pass asymmetrisk med såväl en klar kvantitativ som 
kvalitativ dominans från den kvinnliga läkarens sida vad gäller andelen ord 
och antalet ämnesintroduceringar tror jag mer har att göra med tillfälliga 
omständigheter än med maktasymmetrier eller kulturella olikheter att göra. 
Läkaren anger, som tidigare nämnts, redan från början samtalsklimatet ge-
nom att berätta att hon är mycket stressad och att hon inte har mycket tid för 
att ronda. Nairi visar dock att hon vågar sätta stopp då det går för fort fram 
och hon behöver ytterligare information eller då något behöver förtydligas 
eller förklaras. Ingrid tar vid dessa tillfällen också fasta på Nairis yttranden 
vilket gör att risken för oklarheter och missförstånd minskar. 

I de två andra ronderna finns ingen lika tydlig kvalitativ dominans från 
någon av samtalsdeltagarnas sida. I rond 2 introducerar Kent två av de tre 
huvudreferenterna och fem av de totalt tio makroämnena. Introduktionen av 
makroämnen är alltså helt jämn mellan Nairi och Kent. Nairi är dock den 
som introducerar flest olika ämnen, fyra, medan Kent endast introducerar 
ämnet åtgärder. Även i tidigare ronder har det visat sig att det främst är lä-
karna som introducerar ämnet åtgärder. Det kan vara ett uttryck för deltagar-
nas olika yrkesroller och arbetsuppgifter. Sjuksköterskorna är de som har 
mest kontakt med patienten och vet hur de för tillfället mår, hur de äter och 
dricker och hur de svarar på medicineringen. Läkarens uppgift är mer att 
värdera pågående insatser och bedöma hur man ska gå vidare med patienten. 
Det är också läkarna som beslutar om eventuella åtgärder och medicinering, 
även om det kan vara sjuksköterskorna som föreslår till exempel provtag-
ningar och nya mediciner. Att resultaten från dessa två ronder visar på mer 
symmetriska samtal talar också för att det i första ronden är yttre omständig-
heter som gör att den är asymmetrisk. 

I rond är det Nairi och Kent som rondar. Ronden präglas, jämfört med 
rond 1, av ett mycket lugnt samtalstempo med många och långa pauser. 
Ibland kommer sig pauserna av läkaren läser i patienternas journaler, men 
ibland förefaller pauserna uppstå på grund av läkaren funderar över den pati-
ent som för tillfället diskuteras. I exempel 52 finns prov på hur långa pauser-
na som uppstår kan vara. 
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Exempel 52. 

1 Kent men det är ingenting mer hon väntar på va 
2 (0.4) 
3  Nairi det är ingenting mer jag tänkte bara 
4   justera kanske instruktionen 

 5  (8.2) ((KENT LÄSER I JOURNALEN)) 
 6 Kent när jag diskuterat igenom henne med Måns 
 7  ock[så] återkommer jag 
 8 Nairi    [mm]        okej 
 9 Kent okej 
 10 (14.0) ((KENT LÄSER I JOURNALEN)) 
 11 Kent just det ja [Ann-] 
 12 Nairi            [det var] nån infektionskonsult 
 13 Kent precis (0.5) har du 
 14 (24.6) ((KENT LÄSER I JOURNALEN)) 
 15 Kent frågan är om vi ska göra ett sånt här eko 
 16  på hjärtat då (0.6) men där vill man ju 
 17  dom på ekot vill ju att blododling innan då 
 18 Nairi mm 

I detta exempel håller man på att avsluta diskussionen om en huvudreferent. 
Nairi säger att det inte är någonting mer, rad 3, och sedan följer en paus på 
drygt åtta sekunder. Kent visar också att han inte har något mer att tillföra 
just nu genom att säga att han ska återkomma då han diskuterat patienten 
med Måns (överläkaren). Efter var sitt ”okej” från Nairi och Kent, som ytter-
ligare understryker att det inte finns något mer att säga om patienten, följer 
en paus på fjorton sekunder. Kent sitter och läser i journalerna och förefaller 
vara djupt försjunken i dem. Så tittar han upp och introducerar nästa huvud-
referent (rad 11). Vid inspelningen fick jag känslan av att han glömde bort 
att han höll på att ronda med Nairi, men plötsligt kommer på det och utbris-
ter ”just det ja” följt av första hälften av patientens namn. Längre än så hin-
ner han inte innan Nairi snabbt kommer in. Nairi har under den här pausen 
bara suttit och tittat på Kent, som att hon väntade på att han skulle ta upp 
samtalet igen. De kommer dock inte vidare i ronden ännu på ett tag för redan 
på rad 14 uppstår en paus på närmare 25 sekunder på grund av att Kent bör-
jar läsa i journalerna igen. 

Ronden innehåller många långa pauser av den här typen där Kent bland 
annat fördjupar sig i journalerna och Nairi väntar på att han ska börja tala 
igen. Även om Nairi inte är rädd för att tala eller för att introducera nya äm-
nen verkar hon dra sig för att ta upp någon tråd då samtalet av en eller annan 
anledning avstannat. Samtalsklimatet är dock gott mellan Kent och Nairi och 
båda ger varandra stödsignaler och uppbackningar och de faller också in i 
varandras tal för att visa att de instämmer med varandra. 
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I rond tre är det läkaren Peter som introducerar alla fyra huvudreferenter. 
Nairi introducerar dock fler makroämnen än vad Peter gör, så det totala anta-
let introducerade ämnen är relativt jämnt mellan dem. Även i denna rond 
uppstår det mycket långa pauser då Peter sitter och läser i journalerna och 
Nairi väntar på att samtalet ska komma igång igen. Den längsta pausen är 
närmare 50 sekunder. Samtalet flyter dock bra och deltagarna ger varandra 
stödsignaler och uppbackningar och faller ofta varandra i talet. Övergångar-
na mellan huvudreferenterna sker snabbt, men det förefaller inte vara något 
problem för Nairi att hänga med i växlingarna. I exempel 53 ser vi hur Peter 
introducerar tre nya i rask följd. 

Exempel 53. 

 1  Nairi har dom fick hon journalen 
 2 Peter hon fick journ[alen] så== 
 3 Nairi               [okej] 
 4 Peter ==[hon ringer så] ordnar vi det sen 
 5 Nairi   [så då ringer] 
 6 Nairi okej 
 7 Peter ööh okej men då var det färdigt 
 8 Nairi och den man vet ju aldrig om dom kallar 
 9  henne idag eller 
 10 Peter och sen på Sally [som] du ser har dom== 
 11 Nairi                  [mm] 
 12 Peter ==satt ut vancosinet 
 13 Nairi hon behöver en medicinlista [som] vi== 
 14 Peter                             [mm] 
 15 Nairi stämplar 
 16 Peter precis precis en medicinlista ööhm (2.8) 
 17  och då på Stefan (X X X) öh han kan också 
 18  få gå hem på permis lördag söndag om han 
 19  vill 
 20 Nairi mm (3.2) okej fråga om 
 21 Peter och sen Arvid eventuellt hem då efter vi 
 22  får svaret 

På dessa 22 rader, totalt fem repliker som fälls av Peter, introducerar han tre 
nya huvudreferenter. På rad 2 och 4 kan Peters replik tolkas som att han 
anser att den huvudreferenten är avklarad genom att han säger ”så ordnar vi 
det sen”. Detta förstärks ytterligare av repliken på rad 7 där han säger ”då 
var det färdigt”. Nairi har dock ytterligare en kommentar till den huvudrefe-
renten, rad 8 och 9, men hennes yttrande uppmärksammas inte på något sätt 
av Peter. Han introducerar istället en ny huvudreferent i efterföljande replik. 
Möjligen anser Peter att Nairis yttrande inte behöver uppmärksammas efter-



 179 

som de väntar på att Maria ska komma tillbaka. ”Hon” på rad 2 syftar just på 
Maria och att hon ringer för att få den information som behövs för att kunna 
diskutera vidare åtgärder för denna patient. I samma replik som Sally intro-
duceras, rad 10, introduceras också makroämnet medicinering. Nairi följer 
upp denna introduktion med ett påpekande om behovet av en medicinlista. 
Peter instämmer i detta men lämnar sedan det ämnet och introducerar ännu 
en ny huvudreferent, rad 17. Den huvudreferenten både påbörjas och avslu-
tas av Peter inom en och samma tur. Nairi visar dock att hon tagit upp den 
introducerade huvudreferenten genom ett ”mm” och samtidigt som hon an-
tecknar tillägger hon ”okej fråga om”. Så introduceras den tredje huvudrefe-
renten på rad 21. Här behandlas huvudreferenterna i ett raskt tempo och det 
finns inga uppenbara öppningar för Nairi om det skulle vara något hon vill 
fråga om eller tillägga. Hennes stödsignaler kan dock vara ett tecken på att 
hon håller med Peter och det finns heller inga försök från hennes sida att föra 
in något i samtalet. Som vi såg i tidigare exempel är hon ju inte rädd för att 
ta ordet och gå tillbaka om något behöver förtydligas. 

I de ronder som är inspelade med Nairi är det i alla tre fall läkarna som tar 
initiativet till att ronden börjar. I första ronden sitter Ingrid och väntar på att 
Nairi ska komma. Efter en kort inledningsfas där Ingrid berättar om hur 
stressad hon är tar hon direkt upp första huvudreferenten: 

Exempel 54. 

 1  Ingrid öh kan hon gå hem idag tror du eller 
 2 Nairi Irma? 
 3 Ingrid mm 
 4 Nairi ja 
 5 Ingrid eller ja det var en fråga 

På rad 1 introducerar Ingrid den första huvudreferenten genom att använda 
”hon”. Nairi verkar dock inte vara säker på vilken patient som avses, så hon 
säger ett namn med ett frågande tonfall (begäran om förtydligande, se 
6.5.1.6). Ingrid visar Nairi att det är rätt patient genom ett instämmande 
”mm”. Nairis nästa tur, rad 4, består endast av ett ”ja”. Nairis ”ja” kan tolkas 
som att hon besvarar Ingrids inledande fråga. Ingrid uppfattar det dock inte 
på det sättet, utan förtydligar i stället att hon vill ha Nairis uppfattning om 
den aktuella patienten. Fortsättningen på samtalet visar att Nairi inte anser 
att patienten kan gå hem. Hennes ”ja” är alltså inte ett svar på den inledande 
frågan utan troligen ett bekräftande på att hon nu vet vilken patient de talar 
om. 

I övriga två ronder är det också läkarna som tar initiativet. I båda fallen 
sitter läkarna och väntar på Nairi och ronderna påbörjas direkt då Nairi slagit 
sig ner. I de två ronderna finns heller ingen explicit avslutning. Samtalen tar 
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helt enkelt slut då ingen av samtalsdeltagarna har något mer att tillägga. I 
den första ronden är det dock Ingrid som markerar att ronden är slut: 

Exempel 55. 

 1  Ingrid så ska vi bara ordna med uppföljning på 
 2  honom sen 
 3 Nairi okej 
 4  (1.0) 
 5 Ingrid okej (0.6) jaha (0.5) det var det (0.4) 
 6  var det nåt annat som du hade frågor på 
 7  din lapp 
 8  (1.3) 
 9 Nairi nej (0.3) det var inte konstigheter här 

Efter Nairis ”okej” på rad 3 uppstår en paus på en sekund. Ingrid i sin tur 
visar att samtalet håller på att avslutas genom markörerna ”okej”, ”jaha” och 
”det var det” samtidigt som hon lämnar kortare pauser mellan de språkliga 
markörerna. Pauserna kan ses som en inbjudan till Nairi att ta upp ytterligare 
frågor, men Nairi visar inga tecken på att vilja ta ordet. Ingrid avslutar då sin 
tur med att direkt fråga om Nairi hade något mer att ta upp. Då hon säger att 
det inte var något mer avslutas ronden. 

Nairi och Katarina arbetar, som nämnts, på samma avdelning. De dagar 
jag gjorde mina observationer och inspelningar rondade de dock aldrig till-
sammans. Det hade annars varit intressant att studera ett professionellt sam-
tal mellan två andraspråkstalare. 

8.5.3 Katarinas ronder 
Katarina, i sin roll som underläkare, rondar ibland med en sjuksköterska och 
ibland med en ansvarig överläkare. Det händer också att både en sjukskö-
terska och en överläkare är med i ronderna. De dagar jag spelade in Katarina 
var även en läkarkandidat närvarande vilket gör att det ofta är fler personer 
inblandade i ronderna än vad det är i Mitras och Nairis fall. 

De tre första ronderna äger rum på en av läkarexpeditionerna. Det är Ka-
tarina och underläkaren Camilla som delar expeditionen. Katarina, Camilla, 
överläkaren Måns och läkarstudenten Lars sitter på expeditionen. Tre olika 
sköterskor kommer för att ronda sina patienter. Övergången mellan den för-
sta och den andra ronden är något flytande då den andra sköterskan kommer 
in innan den första lämnat expeditionen. Övergången mellan den andra och 
tredje ronden är tydligare då sköterskan som precis rondat ombeds säga till 
nästa sköterska att komma. Medan övriga samtalsdeltagare väntar på den 
sista sköterskan fortsätter de dock att tala om patienterna varför det inte finns 
någon tydlig början på den tredje ronden, utan samtalet fortgår utan avbrott. 
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I den fjärde ronden, som äger rum senare samma dag, deltar Katarina, 
överläkaren Göran och sjuksköterskan Malin. Katarina och Göran läser i 
patientjournaler och då Malin kommer inleder Göran ronden. Ronden är i 
avdelningens sammanträdesrum. 

Den femte ronden äger rum i samma sammanträdesrum som rond fyra. 
Tre personer är närvarande: Katarina, överläkaren Göran och sjuksköterskan 
Linda. Göran och Katarina inleder denna rond innan Linda hunnit komma. 
Då hon kommer utväxlas hälsningsfraser och sedan frågar Katarina om Lin-
da har Petter, det vill säga den patient de båda läkarna just diskuterar. Linda i 
sin tur bekräftar att hon har Petter varefter ronden fortsätter. 

I den sjätte ronden är det endast två personer som deltar: Katarina och 
Göran. De sitter även denna gång i sammanträdesrummet. 

Den sjunde ronden utspelar sig på samma läkarexpedition som de tre för-
sta. Fyra personer deltar i denna: Katarina, Måns, Camilla och Lars. 

I rond 8 och 9 är det endast två personer med: Katarina och en sjukskö-
terska i varje rond. Under ronderna sitter de på Katarinas läkarexpedition. 

Att Katarina deltar i så många fler ronder än vad Mitra och Nairi gör har 
till viss del sin förklaring i att Katarina ibland måste ronda samma patienter 
två gånger, en gång med ansvarig sjuksköterska och en gång med ansvarig 
överläkare. En annan bidragande orsak är att Katarinas avdelning är större 
med fler patienter än vad Mitras avdelning är. Nairi och Katarina arbetar 
visserligen på samma avdelning, men Nairi behöver inte ronda samma pati-
enter två gånger. Varje läkare har också ansvaret för fler olika patienter än 
vad sjuksköterskorna har, vilket gör att läkarnas ronder blir fler till antalet. 

I tabell 13 redovisas den kvantitativa analysen av ronderna. Antalet och 
andelen ord har räknats ut för varje samtalsdeltagare. Av utrymmesskäl har 
jag här fört ihop de olika sköterskorna under den gemensamma benämningen 
”sköterska”. I de sju ronder där en sköterska deltar är det varje gång olika 
sköterskor. 

Tabell 13. Antal och andel ord för samtalsdeltagarna 

 

Rond 

Katarina 

antal  andel 

 Måns 

 antal   andel 

 Camilla 

 antal   andel 

Göran 

antal    andel 

 Lars 

 antal   andel 

Sköterska 

antal  andel 

1 1546 47,0  1089 33,1  40  1,2    24     0,7 589     17,9 

2 2017 54,6  1223 33,1      14     0,4 438     11,9 

3 1370 36,9  1429 38,5      13     0,3 904     24,3 
4 490 18,1      1447 53,6   763     28,3 

5   616 25,7     1238 51,7   542     22,6 

6   552 29,2     1339 70,8    

7 1117 45,6 684 28,0 578 23,6   68 2,8  

8 1503 69,4         663     30,6 

9 1122 70,0         481     30,0 
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Den kvantitativa analysen visar att Katarina har den högsta andelen ord i fem 
av de nio ronderna. Framför allt i rond 8 och 9, där Katarina rondar med två 
olika sjuksköterskor är andelen ord ojämlikt fördelad mellan samtalsdelta-
garna. Katarina yttrar cirka 70 % av alla ord under de båda ronderna och har 
alltså en stark dominans med avseende på taltid. Det kan vara ett tecken på 
att Katarina, i sin roll som underläkare och därmed den som har högre pro-
fessionell status, är den som tar initiativ i ronden och styr över innehållet. 
Katarina berättar att hon har svårt att vänja sig vid att sjuksköterskorna ofta 
ifrågasätter läkarnas beslut, något som enligt henne aldrig skulle förekomma 
i Ungern. Det är möjligt att asymmetrin i ronderna med sjuksköterskorna 
kommer sig av att Katarina inte riktigt anpassat sig efter det hierakilösa sy-
stem som råder på Sjukhuset och därför dominerar i samtal där hon har den 
högre professionella statusen. 

I de tre första ronderna yttrar varken Camilla eller Lars särskilt många ord 
alls. Ingen av de två ska egentligen vara med under Katarinas rond, men då 
de sitter på expeditionen blir de ibland inblandade i samtalet. I rond 7 där-
emot, är Camilla en av samtalsdeltagarna då även de patienter hon är ansva-
rig för ska diskuteras. Jämfört med Katarina yttrar ändå Camilla en jämförel-
sevis liten andel av det totala antalet ord under ronden. 

I fyra av ronderna är överläkaren Måns en av samtalsdeltagarna. I tre av 
dessa fyra, rond 1, 2 och 7, är det Katarina som har den högsta andelen ord 
av samtalsdeltagarna. Endast i rond 3 har Måns en högre andel ord, men 
skillnaden mellan Katarina och Måns är mycket liten. 

Att Katarina, kvantitativt sett, dominerar i samtal med Måns blir intres-
sant då man jämför med de ronder där den andra överläkaren, Göran, deltar. 
I ronderna 4 till och med 7 rondar Katarina med Göran, och i alla tre är det 
en starkt kvantitativ dominans från Görans sida. I rond 4 är det till och med 
så att Katarina yttrar en lägre andel ord än vad sjuksköterskan gör. Denna 
skillnad kan ha både med professionell status och med personlighet att göra. 
Såväl Måns som Göran är, i kraft av sina överläkarroller, de som har det 
yttersta ansvaret för patienterna och därmed också för de åtgärder som bör 
vidtas. Det ansvaret kan göra att de dominerar i samtal med professionellt 
innehåll. Då Katarina rondar med Måns förekommer dock många inslag av 
mer social karaktär, till exempel att samtalsdeltagare skämtar med varandra 
eller om patienterna. I de ronder där Göran deltar är sådana inslag mycket 
färre och samtidigt korta. Kanske är det överläkarna, genom sin högre pro-
fessionella status, som bestämmer samtalsklimatet och avgör vad som är 
passande och inte, vilket i sin tur kan påverka hur mycket talutrymme Kata-
rina och övriga samtalsdeltagare tar. I ljuset av detta kan man då fråga sig 
om arbetsplatserna i Sverige är så hierarkilösa. 

Den kvantitativa analysen tyder alltså på att Katarinas grad av deltagande 
styrs av vilka de övriga samtalsdeltagarna är. Frågan är om detta mönster 
står sig även i beräkningarna av hur många ämnen var och en av deltagarna 
introducerar. I tabell 14 presenteras resultaten av detta. I ronderna 2 och 3 
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introducerar varken Camilla eller Lars några huvudreferenter eller makro-
ämnen och därför finns de två inte med i tabellen för de ronderna. 

Tabell 14. Antal introducerade huvudreferenter och makroämnen för samtalsdelta-
garna i Katarinas ronder 

 Huvud-
referent 

Allmän-
tillstånd 

Medicin-
ering 

Åtgärder Vätske- 
och 
födoin-
tag 

Social 
situation 

Övrigt Totalt 

Rond 1         
Katarina 4 9 4   3 1 3 1 25 
Måns 3 3 5   3  1 2 17 
Camilla 1 1        2 
Lars  1        1 
Sköterska  1 2   1      4 
Rond 2         
Katarina 4 8 2   6  1 1 22 
Måns 2 4 2   7    15 
Sköterska 2 2 1   1 1     7 
Rond 3         
Katarina 1 8    3 1 1 1 15 
Måns 1 4 3   4   2 14 
Sköterska 1 5 3  1 2 2 14 
Rond 4         
Katarina 1 3    2  1    7 
Göran 1 4 5   5  1 1 17 
Sköterska 2     3 1 1    7 
Rond 5         
Katarina 2 2 1   3      8 
Göran 1 4 2   4  1  12 
Sköterska 2 3    2  2    9 
Rond 6         
Katarina 1 2 2   1      6 
Göran 3 7 1    9 1   21 
Rond 7         
Katarina 1 3 2   2 2 1 7 18 
Måns      1   4   5 
Camilla 2 2 1    1   6 
Lars  1     2   3 
Rond 8         
Katarina 5 8 2 10 1 2 2 30 
Sköterska 3 3 3   2  2  13 
Rond 9         
Katarina 1 7 3 11 1 2  25 
Sköterska 3 1 1   2      7 
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Som framgår av tabell 14 introduceras totalt 47 huvudreferenter under ron-
derna. Katarina själv introducerar 20 vilket är en ganska hög siffra med tan-
ke på att det är elva personer som deltar och alla har möjligheten att introdu-
cera huvudreferenter. Inom varje rond är introduktionen av huvudreferenter 
ofta jämnt fördelad mellan deltagarna. Undantaget är Lars, läkarstudenten, 
som inte introducerar någon huvudreferent över huvud taget. Han har dock, i 
egenskap av läkarstudent, en tillbakadragen roll under ronderna och bidrar 
inte med många egna initiativ i samtalen. Det visade sig även i den kvantita-
tiva analysen. Hans roll är mer att lyssna och lära. 

Vid en jämförelse mellan å ena sidan de ronder som Mitra och Nairi del-
tar i och å den andra de som Katarina deltar i visar det sig att makroämnet 
övrigt är ovanligt i Mitras och Nairis ronder. Det förekommer endast i två av 
deras totalt sju ronder och sammanlagt vid två tillfällen. I Katarinas ronder 
förekommer det i sju av nio möjliga och sammanlagt vid 26 olika tillfällen. 
Denna skillnad kan till viss del förklaras av att olika samtalsklimat präglar 
ronderna. De ronder Katarina deltar i, och speciellt om både Camilla och 
Måns också är närvarande, är det fler inslag av skämtsamma kommentarer 
som riktas såväl mot kollegerna som mot patienterna. I Mitras och Nairis 
ronder är däremot innehållet nästan enbart inriktat mot det professionella och 
inslagen av social karaktär är få. De makroämnen som förts under kategorin 
övrigt består till allra största delen av just inslag av mer social, eller skämt-
sam, karaktär. 

I ronderna 1 till och med 3 samt 7 till och med 9 är det Katarina som står 
för en kvalitativ dominans då hon är den av samtalsdeltagarna som introdu-
cerar flest ämnen. Katarina är också den som introducerar flest antal olika 
ämnen under ronderna. 

Då Katarina rondar tillsammans med överläkaren Göran, ronderna 4 till 
och med 6, är det dock ingen kvalitativ dominans från Katarinas sida utan 
det är Göran som introducerar flest makroämnen och flest huvudreferenter. 
De kvalitativa analyserna visar alltså samma mönster som de kvantitativa 
gör, det vill säga att Katarina har en viss dominans i alla ronder utom i de där 
Göran också deltar. Trots en dominans från Görans sida visar inspelningarna 
att Katarina inte är rädd för att uttrycka sina åsikter och hon ger heller inte 
upp även om överläkaren inte håller med om hennes synpunkter. Exempel 
56, där Katarina, Göran och Linda rondar tillsammans, visar prov på detta. 
Sekvensen är lång, trots att jag utelämnat många repliker, men jag tycker att 
den är intressant då den visar hur Katarina under samtalets gång bygger upp 
sin argumentation för att få gehör för sin syn på hur den aktuella patienten 
ska behandlas. Sekvensen visar också hur Katarina ber om ursäkt för sin 
ihärdighet, men att hon ändå inte överger sin linje utan försöker få överläka-
ren att följa den. 
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Exempel 56. 

 1  Göran ööh men det värsta är ju dom där såren 
 2  kommer ju inte och läka på ho[nom]== 
 3 Katarina                              [nä] 
 4 Göran (1.8) frågan är hur man ska vårda honom 
 5  på sikt alltså hans socker var det inga 
 6  bekymmer med 
((nio repliker utelämnade)) 
 7 Göran hur stora är så- jag har aldrig sett 
 8  såren 
 9 Katarina dom är stora 
 10 Göran [ja jag förstår det] 
 11 Linda [du kan få se dom idag] när vi lägger 
 12  om dom 
 13 Katarina [dom är jättestora jag] 
 14 Göran ja kan vi inte göra det för att det är 
 15  alltid omlagt när jag kommer 
 16 Katarina precis och det är fruktansvärt 
((20 repliker utelämnade)) 
 17 Katarina jag måste fråga är det inte nåt speciell 
 18  speciell problematik här så en 
 19  husläkarmottagning med en vederbörande 
 20  husläkare jag tycker att det är väldigt 
 21  tungt att belasta en husläkare med en 
 22  sån uppgift 
 23 Göran ja men det är= 
 24 Katarina =och det är specialistsårvård som han 
 25  behöver det är en komplicerad 
 26  diabetessjuka så jag förlåt att jag 
 27 Göran ja ja men= 
 28 Katarina =men men jag tycker ändå att han ska få  
 29  nåt 
 30  (1.2) 
 31 Göran ja nä men 
 32  (0.8) 
 33 Katarina öh en helteambedömning behövs här alltså 
 34  diabetesdoktor infek[tion]doktor== 
 35 Göran                     [äääh] 
 36 Katarina ==ortoped för han kommer snart eller 
 37  sen[are] han kommer och få amputation== 
 38 Göran    [ja] 
 39 Katarina ==läker det inte ut det [här] vad gör== 
 40 Göran                         [ja] 
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 41 Katarina ==man då 
((24 repliker utelämnade)) 
 42 Katarina då då hi- hur ska jag säga då belastar vi 
 43  en husläkare som kommer och skicka ändå 
 44  tillbaka den här patienten så fort han 
 45  ser på såret (0.7) visa den till Stig idag 
 46 Linda mm 
 47 Katarina och mej [ock]så för det [är] fruktansvärt 
 48 Göran         [ja]            [jaa] 
 49 Göran jag [har hört det] 
 50 Katarina     [ru- ruttnat] han ruttnar han 
 51  ruttnat där 
 52 Göran jaa jaa men vi vi vi antingen ska han 
 53  ligga kvar här då eller också ska han ju 
 54  enda alternativet annars är ju och vårda 
 55  honom är ju ett sjukhem det finns ju 
 56  finns ju inget annat ställe 
 57 Katarina men 
 58 Linda nää 
 59 Katarina okej [jag förstår vad du menar] 
 60 Göran      [det är ju dom alternativen] som 
 61  finns va 
 62 Katarina jag förstår [vad du menar] 
 63 Göran             [men skriv gärna] till 
 64  sårcentrum och och be 
 65 Linda kan få en bedömning 

På rad 1 i exempel 56 introducerar Göran makroämnet allmäntillstånd då han 
börjar tala om patientens sår. Efter det glider samtalet över till ett nytt mak-
roämne, åtgärder, där det framgår att Göran vill skriva ut patienten. På rad 7 
återgår man till att tala om såren och Katarina berättar att såren är stora och 
att det är ”fruktansvärt”, rad 9, 13 och 16. Samtalet handlar därefter återigen 
om åtgärder och man fortsätter diskutera detta ämne också i den utelämnade 
sekvensen. På rad 17 återgår Katarina till att tala om patientens sår och fram-
för vissa reservationer mot att skriva ut honom och lämna över ansvaret till 
en husläkare. På raderna 23 och 27 försöker Göran ta ordet, men Katarina tar 
snabbt tillbaka det och framhärdar sin åsikt att denna patient behöver mer 
vård. På rad 31, efter en paus på 1.2 sekunder, tar Göran ordet, men verkar 
inte riktigt veta hur han ska bemöta Katarinas åsikter då han endast yttrar ”ja 
nä men”. Efter det uppstår en paus på 0.8 sekunder varpå Katarina tar ordet 
igen och denna gång utvecklar hon sin tidigare tur att ”han ska få nåt”, rad 
28 och 29, till att patienten behöver en ”helteambedömning”. Görans svar på 
detta är ett utdraget ”äääh”, rad 35, men sedan ger han stödsignaler under 
resten av Katarinas pågående tur. Efter Katarinas tur går samtalet över till att 
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handla om patientens boendesituation och vilken vårdinstans som är bäst 
lämpad att ta hand om honom. 

Efter de 24 repliker som jag här har utelämnat styr Katarina in samtalet på 
patientens sår igen, rad 42 till och med 45. I sin tur framhåller hon åter igen 
sina betänkligheter mot att låta en husläkare ta hand om patientens sår sam-
tidigt som hon nämner en annan läkare, Stig, och tycker att han ska titta på 
patienten. På rad 50 och 51 säger Katarina, med stark emfas, att patienten 
”ruttnar”. Hon gör alltså en starkare markering än tidigare då hon sagt att 
såren är ”stora”, ”jättestora” och att det är ”fruktansvärt”. På detta sätt visar 
Katarina hur allvarlig hon tycker att situationen är, samtidigt som det faktum 
att patienten ruttnar ger stöd åt hennes tidigare uttryckta tanke att det behövs 
en ”helteambedömning” (rad 33 och framåt). 

På raderna 59 och 62 kan man tolka det som att Katarina till slut ger upp 
då hon, med något uppgiven röst, i båda replikerna säger ”jag förstår vad du 
menar” som svar på Görans yttranden. På raderna 63 och 64 visar det sig 
dock att Göran lyssnat på Katarinas invändningar mot att skriva ut patienten. 
Göran säger då att Katarina ”gärna” får skriva till Sårcentrum. Linda, som 
inte haft så mycket att säga under turerna kring patientens sår, förefaller 
avsluta Görans tur då hon säger ”kan få en bedömning”. Katarina har tidiga-
re inte fått något stöd från Lindas sida, men nu förefaller hon instämma i att 
patienten inte ska skrivas ut. Beslutet blir att personalens vårdplanering och 
en så kallad uk-anmälan, det vill säga att patienten ska skrivas ut, får vänta 
till dess att Sårcentrum gjort sin bedömning. Katarinas ihärdighet lönade sig 
alltså i detta fall och hon fick överläkaren att följa hennes linje om att inte 
släppa ifrån sig denna patient ännu. 

På raderna 26 och 28 kan vi se att Katarina mitt under sin pågående ar-
gumentering mot att patienten inte ska skrivas ut ber om ursäkt: ”förlåt att 
jag men men jag tycker ändå att han ska få nåt”. Denna ursäkt kan komma 
av att det är en överläkare hon i denna situation argumenterar mot. Under 
intervjun och under de dagar jag följde henne berättade hon hur svårt det är 
att anpassa sig efter den hierarkilösa struktur som råder på Sjukhuset. Hon är 
van vid en ordning där personer med högre status, antingen på grund av ål-
derskillnad eller på skillnad i yrkestitel, blir behandlade med mer respekt, 
vilket till exempel betyder att man inte ifrågasätter deras beslut. Ursäkten 
kan vara ett sätt att tona ned ett, för Katarina, ”respektlöst” beteende. En 
annan kulturell olikhet kan också ligga bakom ursäkten. Katarina berättar för 
mig att hon tycker att läkarna i Sverige är alldeles för ivriga att bli av med 
sina patienter. Enligt henne skrivs patienterna ut eller skickas till andra av-
delningar så fort det bara är möjligt. Katarina själv säger att hon alltid vill 
arbeta grundligt med alla de problem en patient har för att på så sätt minska 
risken för att patienten måste ligga på flera olika avdelningar eller kanske bli 
utskriven utan att alla medicinska problem åtgärdats, vilket vanligen resulte-
rar i att patienten kommer tillbaka. Hon berättar vidare att hon inför överlä-
karna ofta måste försvara och förklara de åtgärder hon vill vidta. Överläkar-
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na ser hellre att patienterna skrivs ut från deras avdelning och skickas till 
någon annan. Detta visar jag ytterligare exempel på i avsnitt 8.6. Ursäkten 
kan vara ett sätt för Katarina att visa att hon är medveten om att hon inte 
riktigt följer sederna utan anser att de själva borde vidta ytterligare åtgärder. 

I de ronder där Katarina deltar är det inte alltid lätt att avgöra vem som tar 
initiativet till att ronden inleds. I de tre första ronderna har läkarna avtalat en 
tid och alla samlas klockan nio på den aktuella läkarexpeditionen. Efter en 
del inledande hälsningsfraser och småprat är det dock Katarina som inleder 
den första ronden genom att referera till en av huvudreferenterna: ”en ny 
patient på min sida”. I övergångarna till rond 2 och 3 fortgår samtalet kring 
olika patienter hela tiden. Därmed blir det inget uppehåll som markerar att en 
rond slutar och en annan tar vid trots att en av samtalsdeltagarna lämnar 
rummet och en annan kommer in. Övergångarna är flytande och därför är det 
svårt att avgöra vem som tar initiativet till att ronderna startar. I rond 3 upp-
märksammar dock Katarina att sköterskan Conny kommer in: 

Exempel 57. 
 1 Katarina har han lite leukocytos och cb som är 
 2  högre ha- han har ett (X) på ett komma 
 3  sex det var väl inte varsågod sätt dig 
 4 Conny tack 
 5 Katarina men då måste vi fråga Conny också eller 
 6  hur 
 7 Måns jaha central tja 
 8 Conny tja 
 9 Måns central bröstsmärta ja 
 10 Conny mm 

Detta utdrag visar att Katarina både uppmärksammar att Conny kommer in 
på expeditionen (rad 3) och bjuder in honom i samtalet (rad 5 och 6). När 
Katarina gör en direkt referens till Conny ger också Måns en bekräftelse på 
att han uppmärksammat Connys närvaro: ”tja” (rad 7). Conny ger samma 
hälsningsfras tillbaka men säger i övrigt ingenting. Först nio turer senare 
berättar Katarina vilken patient de talar om: 

Exempel 58. 
 1 Katarina n- vi har börjat med femman två 
 2 Conny jaså femman [två] 
 3 Katarina             [för] [det är en ny]== 
 4 Måns                   [ja han är ny] 
 5 Katarina ==patient ja ja så det var därför så så 
 6  [nu] går vi bak[länges] 
 7 Conny [ja]           [jaja] 
 8 Conny ja han har alltså jätteont i ryggen 
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På rad 1 vänder sig Katarina till Conny och berättar vilken patient de talar 
om. Då först kommer Conny in i samtalet. Möjligen är det så att han är osä-
ker på vilken patient det gäller och att han därför valt att inte säga någonting 
trots att han tidigare blev inbjuden i samtalet (exempel 57). 

I denna rond, nummer 3, går det inte att avgöra vem som tar initiativet till 
att ronden inleds. Däremot går det att slå fast att Katarina är den som ser till 
att Conny kommer med i samtalet. Det är hon som explicit uppmärksammar 
Connys närvaro (exempel 57, rad 3), sedan inbjuder hon Conny att delta 
(exempel 57, rad 6) och till sist vänder hon sig till honom och berättar vilken 
patient de talar om. Då Conny fått denna information blir han också en aktiv 
samtalsdeltagare. 

Vid ronderna 4 till och med 6 har samtalsdeltagarna också i förväg be-
stämt tid. Göran är den som inleder rond 4 med frågan ”var ska vi börja 
idag”. Sköterskan Linda tar ordet efter honom och avgör vilka som blir de 
två första huvudreferenterna: ”vi börjar högt arton och nitton”. I rond 5 och 6 
är det dock Katarina som tar initiativet till att ronderna startar och samtidigt 
avgör vilken den första huvudreferenten blir i var och en av dem. 

Även i rond 7 tar Katarina initiativet till att ronden startar genom att ställa 
en direkt fråga till Måns, varvid hon också introducerar den första huvudre-
ferenten. Rond 8 och rond 9 inleds också av Katarina. 

I rond 1 finns inget riktigt avslut då den sköterska som ska ronda, Marti-
na, kommer medan den första sköterskan, Britta, fortfarande är kvar. Katari-
na ser dock till att den första huvudreferenten för den andra ronden introdu-
ceras och på så sätt kan man säga att det är hon som tar initiativet till att visa 
att den första ronden är avslutad och att den andra börjar: ”ja men vi känner 
honom redan men tolvan hette alltså”. Med detta yttrande förflyttas fokus 
från Britta till Martina genom att Katarina nu introducerar en ny huvudrefe-
rent som inte är en av Brittas patienter. Britta uppfattar uppenbarligen detta 
som att hennes rond är avslutad då hon reser sig upp och lämnar rummet. 
Inga avslutnings- eller hälsningsfraser används varken då Martina kommer 
in eller då Britta går. Avslutningen på rond 2 är lite tydligare då Katarina ber 
Martina säga till Conny att det är hans tur att ronda. Martina lämnar då ex-
peditionen och går för att leta rätt på Conny. Katarina och Måns fortsätter 
dock samtalet och kommer in på en av de patienter som de ska ronda med 
Conny. Avslutningen på rond 3 är ganska otydlig då samtalet om den sista 
patienten kommer att handla mer och mer om patientens fru som, efter ett 
fall i hemmet, också ligger på Sjukhuset. Conny lämnar till sist expeditionen 
och Katarina och Måns fortsätter samtalet några turer till. 

Rond 4 har heller inget explicit uttryckt slut. Samtalet tar helt enkelt slut 
då ingen av deltagarna har något mer att tillägga och sköterskan reser sig 
efter ett tag upp och lämnar rummet. I rond 5 är det däremot ett tydligare 
avslut: 
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Exempel 59. 

 1 Göran var det inte fler 
 2 Maja nä 
 3 Katarina vi har inte fler 

Då ingen har något mer att tillägga om patienten de talat om frågar Göran 
om det inte var fler. Både sköterskan Maja och Katarina ger ett nekande svar 
på detta varvid ronden tar är färdig. Ingen av de närvarande har något mer att 
tillägga och var och en påbörjar andra arbetsuppgifter. 

I rond 6, där Katarina och Göran rondar, är det Göran som föreslår att de 
ska gå till den aktuella patienten: 

Exempel 60. 

 1 Göran jag tycker vi borde titta på honom och 
 2  prata med honom har (0.3) vi några nya 
 3  svar här 
 4 Katarina nä nä alltså dom är gamla definitiva 
 5  svarena som kommer och den tänkte jag 
 6  lägga in och (1.7) bara (6.9) öh (2.2) 
 7  vi kan gå om du vill (0.9) ja ja 
 8  egentligen vi kan gå (X X) vi behöver 
 9  inte syster 

Katarina är den som har sista turen innan de båda reser sig för att gå till pati-
enten. Jag ser det ändå som att det är Göran som tar initiativet till att den 
sittande ronden avslutas genom att han föreslår att de ska gå till patienten 
och prata med honom. 

I rond 7 markerar Katarina att hon anser ronden vara avslutad då hon re-
ser sig upp och säger: ”då tar jag med mig”. Uttalandet syftar på de papper 
om en av huvudreferenterna hon precis samlat ihop. Ingen av de övriga sam-
talsdeltagarna har något mer som tillhör arbetet att tillägga. Måns fäller dock 
en kommentar då Katarina börjar röra sig mot dörren: ”ett fel det var två fel 
zometa med s och så var det ämlig”. Kommentaren, som fälls med en så 
kallad leende röst, riktas till Katarina då det är hon som dels stavat medici-
nen ”zometa” fel, dels visat att hon inte vet vad ordet ”ämlig” betyder. Var-
ken Katarina eller någon av de övriga samtalsdeltagarna uppmärksammar 
denna kommentar på något sätt utan alla fortsätter med sitt. Frågan är varför 
Måns anser det nödvändigt att påpeka detta. När Katarina lämnar expeditio-
nen, med mig efter, fäller hon kommentaren ”typiskt Måns”. Såväl Katarina 
som Camilla och Lars diskuterar ibland Måns sinsemellan. Alla tre har stor 
respekt för hans kompetens som läkare, men det framkommer att de inte 
riktigt tycker om hans stil. Jag återkommer till detta i avsnitt 8.6. 
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Rond 8 har inget markerat avslut. Samtalet självdör då ingen har något 
mer att tillföra och Katarina inleder i stället ett samtal med Camilla som 
också sitter på expeditionen. Rond 9 får heller inget riktigt avslut då Katarina 
får ett telefonsamtal om en annan patient. När telefonsamtalet är slut berättar 
hon lite för sköterskan om denna patient, som inte ligger på deras avdelning. 
Därefter rinner samtalet ut i sanden då varken Katarina eller sköterskan har 
något mer att tillägga och sköterskan lämnar läkarexpeditionen. 

8.5.4 Alice remissmöte 
Då Alice inte har någon patientkontakt deltar hon inte heller i några ronder. 
Läkarna på den avdelning hon arbetar vid har i stället något som kallas re-
missmöten (se även 8.5). Under ett remissmöte diskuterar läkarna de remis-
ser som kommit in från sjukhus runt om i Sverige. Varje remiss, och därmed 
varje patient, diskuteras och läkarna kommer gemensamt fram till vilka åt-
gärder som bör vidtas, vilka rekommendationer som ska ges till patienternas 
läkare och vilka mediciner som ska föreslås. De beslutar också tillsammans 
vem av de närvarande som tar ansvaret för att varje remiss besvaras. Patien-
ternas allmäntillstånd, eventuella diagnoser som redan är ställda, åtgärder 
som vidtagits, eventuella symptom och medicinering diskuteras under mötet. 

Innehållet i ett remissmöte är alltså i stort sett detsamma som i en rond. 
Därför har jag valt att behandla remissmötet på samma sätt som jag behand-
lar ronderna och analyserar det med samma metoder. 

En av avdelningens överläkare har kallat till detta möte som äger rum i ett 
litet arbetsrum utanför själva laboratoriet. Fyra personer är närvarande: Ove, 
som kallat till mötet, Erik, en annan överläkare samt Alice och Catrin som 
båda är läkare. Tabell 15 visar hur antalet och andelen ord fördelar sig mel-
lan de fyra samtalsdeltagarna. 

Tabell 15. Antal och andel ord för samtalsdeltagarna vid Alice remissmöte 

 Alice 
antal     andel 

Catrin 
antal     andel 

Erik 
antal     andel 

Ove 
antal      andel 

 734 20,6 786 22,0 725 20,3 1321      37,0 

Som tabell 15 visar är andelen ord mycket jämnt fördelad mellan tre av sam-
talsdeltagarna: Alice, Catrin och Erik. De bidrar alla tre med lite drygt 20 % 
av alla ord. Ove, däremot, yttrar 37 % av orden och han har alltså en tydlig 
kvantitativ dominans över de övriga deltagarna. Dominansen kan komma av 
att Ove fungerar både som överläkare och som chef för avdelningen. I kraft 
av detta har han en högre yrkesmässig status än övriga tre personer. Han är 
ju också den som beslutat att detta möte ska äga rum. 

Tabell 16 visar hur många huvudreferenter och makroämnen var och en 
av samtalsdeltagarna introducerar. 
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Tabell 16. Antal introducerade huvudreferenter och makroämnen för samtalsdelta-
garna vid Alice remissmöte 

 Huvud-
referent 

Allmän-
tillstånd 

Medicin-
ering 

Åtgärder Vätske- 
och 
födoin-
tag 

Social 
situation 

Övrigt Totalt 

Alice 6 4 2 1  1  14 

Catrin  2 1 3   1   7 

Erik  3 2 6  1 2 14 

Ove    5   1   6 

Alice är den som introducerar alla huvudreferenter under mötet, totalt sex 
stycken. Hon introducerar också åtta makroämnen. Erik introducerar fjorton 
makroämnen och introducerar totalt sett lika många ämnen som Alice gör. 
Catrin introducerar sju ämnen, medan Ove står för den allra lägsta siffran 
med sex introducerade ämnen. Ove dominerade samtalet kvantitativt sett, 
men de kvalitativa beräkningarna visar att det främst är Alice och Erik som 
styr över vad samtalet handlar om. 

Under mötet uttrycks det aldrig explicit att man talat färdigt om en huvud-
referent, utan Alice förefaller själv bedöma då det är dags att gå vidare. 
Ibland använder hon sig av explicita markörer som ”jaha nästa” vilket indi-
kerar att en ny huvudreferent är att vänta, men ibland saknas sådana markö-
rer. Exemplen 61 och 62 visar sekvenser där ett byte av huvudreferent sker. I 
exempel 61 finns en explicit markör för bytet (rad 10), men i exempel 62 
saknas en sådan tydlig markör: 

Exempel 61. 
 1  Erik det låter som en mottagningspatient 
 2 Ove jaa 
 3 Alice mm öron näsa hals 
 4 Catrin mm 
 5 Alice mm 
 6  (2.0) 
 7  som remittera 
 8  (15.7) 
 9 Erik jaha öh tror du det 
 10 Alice jaha nästa 
 11 Erik den där tar du bara va mm 
 12 Alice ja okej öh flicka född åttionio det vill 
 13  säga femton år gammal (0.8) öh diagnos 
 14  hon (X) frågetecken (0.2) denna flicka 
 15  sökte ungdomsenheten på grund av anemi 
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Exempel 62. 

 1  Erik om det betyder nånting vet jag inte men 
 2  det är som dom brukar säja att dom här är 
 3  så pass sällsynta så att det finns inga 
 4  samlade s- evidensstudier 
 5 Ove nää nä det är kanske så 
 6  (2.6) 
 7 Ove mm 
 8 Catrin mm 
 9 Alice mm och här är kvinna född sextionio är 
 10  det remiss från kvinnokliniken (0.7) öh 
 11  öh (0.3) klinisk diagnos von Willebrands 
 12  sjukdom 

I dessa båda exempel är det tydligt att diskussionen om de aktuella huvudre-
ferenterna håller på att dö ut då endast minimala responser ges och pauserna 
mellan olika talare blir långa (raderna 4 till och med 6 och 8 i exempel 61 
samt raderna 5 till och med 8 i exempel 62). Man kan därför anta att Alice 
känner att det är dags att gå vidare till nästa huvudreferent. I exempel 61 
markerar Alice övergången explicit genom att säga ”jaha nästa” (rad 10). 
Erik lägger dock in ett yttrande om föregående huvudreferent genom att 
fråga Alice om hon tar den, det vill säga svarar på remissen. Han svarar dock 
själv på sin fråga genom att avsluta med ett ”mm” (rad 11). Alice ger endast 
ett ”ja” till svar på frågan och fortsätter sedan med den nyligen introducerade 
huvudreferenten. I exempel 62 använder Alice ”och här”, rad 9, vilket kan 
fungera som en markör för att en ny huvudreferent är på väg att introduceras. 
Det är dock inte en lika tydlig markör som i exempel 61. 

Då mötestiden är bestämd sedan tidigare kommer samtalsdeltagarna en 
och en till arbetsrummet de ska använda. Hälsningsfraser utväxlas och lite 
socialt prat försiggår i väntan på att de ska bli fulltaliga. Ove, som har kallat 
till mötet, dyker dock inte upp. Efter ungefär tio minuters väntan ber Catrin 
att Alice ska börja med remisserna. Det är alltså Catrin som tar det direkta 
initiativet till att mötet börjar, även om det är en annan läkare som kallat till 
det. Alice tar fasta på Catrins uppmaning och börjar med den första huvudre-
ferenten. Precis när hon börjat anländer dock Ove och han slår sig bara ned 
utan att säga något till de övriga. Kanske väljer han att inte hälsa eller ursäk-
ta sin sena ankomst just för att han märker att mötet har börjat. 

Som nämndes tidigare är det Alice som under hela mötets gång avgör då 
en huvudreferent är färdigdiskuterad genom att hon introducerar nästa. Då 
den sista huvudreferenten diskuteras är det dock Catrin som avgör att diskus-
sionen är avslutad genom att hon introducerar ett ämne som faller under 
kategorin övrigt och inte har något med själva mötet att göra. Detta kan ock-
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så ses som en början på en avslutning på mötet då ingen har något övrigt att 
tillägga om de remisser som diskuterats: 

Exempel 63. 
 1  Catrin där ser man också gp2b (0.3) triabeln 
 2  igen eller den sjunker den hära maximala 
 3  klotten om han har normalt antal 
 4  trombocyter så att 
 5 Ove jo det har han 
 6 Catrin ja 
 7  (2.4) 
 8 Ove nä men vi kan väl titta på det lite 
 9  närmare vid nåt annat tillfälle 
 10 Catrin jaa (0.3) s- sen tänkte jag propagera lite 
 11  för att vi ska ha koagulationsmöte på 
 12  måndag 

Efter pausen på rad 7 markerar Ove att det inte finns så mycket mer att säga 
om denna huvudreferent just nu. Han föreslår att de ska titta på det senare 
(rad 8 och 9). Catrin tar då turen och väljer att ta upp ett nytt makroämne: ett 
möte som hon tycker att alla fyra ska gå på. Det är det enda övriga ämnet 
Catrin tar upp, medan Ove och Erik tillsammans tar upp tre i den kategorin 
och Alice inte tar upp något alls. Detta kan vara ett tecken på att överläkarna 
är de som, i och med sin yrkesroll, har sådan status att de vågar blanda in 
även ovidkommande ämnen under mötets gång. Det har under de senaste 
turerna inte tillförts något nytt i samtalet och Oves yttrande på rad 8 och 9 
kan för Catrin fungera som en signal att mötet nu är avslutat och att hon då 
kan ta upp ett annat ämne. 

8.6 Rondens samtalskaraktär 
Ronden är ett professionellt samtal mellan två eller flera interaktörer. Det har 
sin plats inom de institutionella och kontextuella ramar som Sjukhuset utgör, 
och på en lägre nivå inom de ramar som gäller för var och en av avdelning-
arna. De samtal jag undersöker här skall dock inte sammanblandas med den 
typ av institutionella samtal där en representant för en samhällelig institution 
och en vanlig medborgare möts för att lösa en uppgift eller utföra andra 
handlingar. Den ena parten i ett sådant möte handlar som expert och har 
professionell status medan medborgaren är lekman (t.ex. Nordberg 1988, 
Linell 1990, Drew & Heritage 1992). Som nämndes i avsnitt 2.1 kan man 
dock räkna inominstitutionella samtal som en undergrupp till institutionella 
samtal. 
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Institutionella samtal är asymmetriska i avseendet att det är en professio-
nell och en lekman som möts. Under ronderna möts två, eller flera, profes-
sionella och alla inblandade handlar som experter. Det finns dock andra 
asymmetrier att ta hänsyn till. För det första är en av parterna andraspråksta-
lare, vilket kan innebära att samtalsdeltagarna inte har tillgång till samma 
språkliga resurser. För det andra har någon, eller ett par, lägre professionell 
status. Då en sjuksköterska rondar med en läkare har läkaren den högre pro-
fessionella statusen och då en underläkare rondar med en överläkare har 
överläkaren den högre statusen. Med den högre statusen följer också mer 
ansvar och beslutanderätt. Det är alltid ansvarig läkare som har det yttersta 
ansvaret för medicineringar, behandlingar och andra åtgärder och dessutom 
den som beslutar om desamma. Såväl sjuksköterskor som underläkare kan 
givetvis ifrågasätta olika aspekter av medicinering och behandlingar. De 
kommer även med egna förslag om åtgärder som den med högre professio-
nell status antingen kan acceptera eller motsätta sig. 

Språket under ronderna är ett typiskt fackspråk och styrs av medicinska 
termer, fakta, siffror och förkortningar. Ibland förkommer också ord som för 
en utomstående lyssnare kan te sig totalt malplacerade och oförståeliga i den 
kontext vari de används. Exempel på sådana är julgran (droppställning) och 
vessla (transportvagn för patienter). Det handlar då om personalens egna 
benämningar på olika föremål och företeelser. Delad kunskap om sådant är 
ett måste för att samtalsdeltagarna ska förstå varandra. Som andraspråkstala-
re räcker det alltså inte med att lära sig det rent medicinska språket, utan man 
måste också lära sig alla förkortningar och den fackjargong som används. 

Analyserna visar också att det är en skillnad mellan vilka makroämnen 
sjuksköterskor och läkare introducerar. Ser man på de ronder där både läkare 
och sjuksköterskor deltar är det främst läkarna som introducerar ämnena 
medicinering, åtgärder och allmäntillstånd. Till exempel introduceras åtgär-
der vid 75 tillfällen av läkare, men endast vid 15 tillfällen av sjuksköterskor. 
Att ämnet allmäntillstånd introduceras 66 gånger av läkare, men bara 22 
gånger av sjuksköterskor har troligen sin förklaring i att läkarna ofta frågar 
om hur varje patient mår så fort de har introducerats i ronden. Denna skill-
nad i vilka ämnen som introduceras av läkare respektive sjuksköterskor be-
ror antagligen på de olika yrkesrollerna och vilket ansvar som följer med 
dem. Sjuksköterskorna är, som nämnts tidigare, de som träffar patienterna 
mest och vet hur de för tillfället mår. Läkarna, som har det slutliga ansvaret 
för den fortsatta behandlingen, måste besluta om vad som ska göras härnäst, 
det vill säga om ytterligare åtgärder ska vidtas och om medicineringen ska 
ändras. Sjuksköterskorna är däremot de som introducerar ämnet vätske- och 
födointag i högre utsträckning än vad läkarna gör. Det ämnet kan fungera 
som en naturlig fortsättning på allmäntillstånd, vilket kan göra att sjukskö-
terskorna tar upp detta då de berättat om patienternas aktuella tillstånd. 

Ett annat karakteristiskt drag för ronderna är de många, och ibland mycket 
långa, pauser som uppstår. Orsakerna till pauserna kan till exempel vara att 
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någon av deltagarna läser i, eller för in anteckningar i, patientjournalen eller 
slår upp en medicin i FASS. En annan orsak är att det kan behövas beräk-
ningar för att patienten ska få rätt medicindoser och då någon räknar är det 
ingen som börjar tala. Ibland uppstår det också långa pauser då deltagarna 
endast funderar över något, till exempel över vilka åtgärder som ska vidtas 
härnäst. Trots den professionella ramen och det fackstyrda innehållet har 
ronderna en informell samtalston. Det förekommer också inslag av mer soci-
al karaktär vilket tyder på ett gott sociokulturellt klimat på arbetsplatsen. 

De analyser jag gjort av hur många ord som yttras och hur många ämnen 
som introduceras av ronddeltagarna pekar mot ett symmetriskt deltagande 
där alla har samma möjligheter att göra sig hörda. Genom lite längre utdrag 
ur ronderna kommer jag här att visa vad jag uppfattar som typiska drag för 
ronderna och lyfta fram fenomen som inte täcks in av föregående analyser. 
Då det handlar om ett inominstitutionellt samtal som har ett förutbestämt 
syfte och mål kan man förvänta sig att samtalsstilen ska vara mer formell än 
informell. Trots den professionella inramningen präglas ronderna av en stil 
där samtalsdeltagarna ofta faller varandra i talet, bygger vidare på varandras 
yttranden och ger varandra många stödsignaler och uppbackningar. 

Exempel 64 är hämtat från en rond med Mitra och överläkaren Ulf. Ut-
draget börjar efter en paus på 3.9 sekunder. Ulf sitter och läser i patientens 
journal och tar efter pausen upp ett nytt makroämne: medicinering. 

Exempel 64. 
1 Ulf annars medicinmässigt så är det= 
2  Mitra =medicinmässigt har hon ju (4.1) zofran 
3  gånger tre men du kanske (0.4) hörde när 
4  hon kom tillbaka 
5  Ulf då kollar jag [hur mycket] 
6  Mitra               [och sen] Pontus det är 
7   bara vi kör på 
8  Ulf vi [kör på yes] 
9  Mitra    [dag för dag] 
10   (2.2) ((ULF LÄSER I JOURNALEN)) 
11  Ulf hur har det gått med illamåendet vet du det 
12  Mitra ja nu gav vi ju både (X) och somadril så 
13   får vi ge det zofran vid arton så får vi 
14   utvärdera men han har ju varit matglad 
15   och pigg på förmiddan varit på 
16   [lek]terapi och nu [satt] han och== 
17  Ulf [mm]               [mm] 
18  Mitra ==lekte med data 
19  Ulf ha 
20  Mitra han inte ens brydde sig om att jag var 
21   därinne han var i [sin] egen lilla värld 
22  Ulf                  [jaha] 
24  Ulf lilla värld ja (0.3) okej 
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I detta utdrag ser vi bland annat hur Mitra är snabb att ta upp makroämnet 
medicinering som Ulf introducerar på rad 1. Mitra fortsätter ämnet genom att 
berätta om medicineringsdosen och avslutar sin tur med ”men du kanske 
(0.4) hörde när hon kom tillbaka”. Ulfs svar på detta, ”då kollar jag hur 
mycket”, ger varken någon vägledning om vad det är Mitra avser eller om 
Ulf vet vad som avses. Ingen fråga eller ytterligare kommentar kring detta 
finns varför man kan anta att de råder samförstånd mellan samtalsdeltagarna. 
Förståelsen mellan dem som rondar bygger i hög utsträckning på gemen-
samma kunskaper om avdelningens patienter, behandlingar och mediciner. 

På rad 6 faller Mitra Ulf i talet och introducerar en ny patient. Ulf hakar 
på den nya huvudreferenten och upprepar vad Mitra sagt, vilket får tolkas 
som att han håller med om det som sagts. Mitras yttrande på rad 6 och 7 kan 
tolkas som att hon inte tycker att det finns så mycket att diskutera om just 
denna patient, utan att allt fungerar som det ska. Ulf i sin tur, rad 8, förefaller 
instämma i detta. Därefter uppstår en paus på lite drygt två sekunder då Ulf 
tittar i patientens journal medan Mitra sitter tyst och väntar. Pausen kan dels 
bero just på att Ulf läser, dels på att Mitra har markerat att hon inte har något 
att tillägga om patienten och inväntar Ulfs nästa steg. Ulf tar också upp mak-
roämnet allmäntillstånd efter denna paus (rad 11 och 12). Han vill alltså ha 
ytterligare information om patienten och då beskedet är positivt avslutar han 
sin tur (rad 24) med ”okej” vilket får tolkas som att han är nöjd med det Mit-
ra berättar. Efter den turen går deltagarna över till en ny huvudreferent. Ut-
draget visar också hur Ulf ger stödsignaler i form av ”mm” och ”jaha” under 
Mitras turer. På raderna 8 och 24 upprepar också Ulf delar av Mitras föregå-
ende yttranden. Detta kan tolkas dels som att han visar att han lyssnar på det 
Mitra säger, dels att han håller med. 

Exempel 65 är hämtat lite senare från samma rond, men nu är huvudrefe-
renten en annan. Ulf tar efter en paus på 4.9 sekunder upp ett nytt makroäm-
ne, åtgärder. Sekvensen präglas av uppbackningar och att talarna upprepar 
delar av varandras yttranden vilket visar på att samförstånd föreligger. 

Exempel 65. 
1 Ulf och ni blododlar perifert (X X X) 
2  Mitra jag tror inte att vi blododlar vi tar 
3  ju perifert det har vi inte gjort 
4  Ulf nähä 
5  Mitra utan= 
6  Ulf =har ni ta- tar ni ur porten eller 
7  Mitra ja det är ingen vancocos i 
8  Ulf det är inte det okej ha 
9  Mitra men jag vet inte om ni får nån m- na- napp 
10   egentligen är ju smartare att man tar= 
11  Ulf =nej alltså= 
12  Mitra =perifert men ofta på barn är ju 
13  Ulf svårt ja 



 198 

14  Mitra obehagligt ja 
15  Ulf nej jag fattar inte hur dom kan göra det 
16  Mitra upplevelse 
17  Ulf ja (0.2) nej jag fattar inte hur man kan 
18   ta prover på dom tycker det svårt öhm 
19   just det men då kan vi blododla vid frossa 
20  Mitra för att ofta tar vi ju slasken och då 
21   får [vi] ju med om det [är] nånting== 
22  Ulf     [mm]               [mm] 
23  Mitra ==  [där] från port[en] 
26  Ulf     [mm]           [mm] 

På rad 15 avslutar Ulf Mitras tur genom att säga ”svårt ja”. Detta kan funge-
ra som ett sätt att stödja Mitras agerande att inte ta ett perifert blodprov utan 
ta det ur porten som ändå används för medicin. Under fyra turer framåt, två 
vardera, bygger de sedan gemensamt vidare på denna ståndpunkt: att prover 
inte ska tas perifert på barn. På raderna 24 och 26 ser vi också att Ulf ger 
Mitra uppbackningar under pågående tur. Fyra uppbackningar som kan tol-
kas som att Ulf håller med Mitra om att blodprovet kan tas ur porten i stället. 

I exempel 66 är det tre personer som rondar tillsammans: Ulf, Mitra och 
Andreas. Denna rond präglas mycket starkt av samtidigt tal och en hög fre-
kvens av stödsignaler. 

Exempel 66. 
 1 Ulf och Carina ska l-petas idag är [det så] 
 2 Mitra                                [mm] 
 3  precis 
 4 Ulf öh och hon är svår [fa]ktiskt jag vet== 
 5 Andreas                    [ja] 
6 Ulf ==inte om du har gjort henne [förut] men 

 7 Andreas                             [nej]  
 8 Ulf jag har jag vet att hon är stor [så]== 
 9 Andreas                                 [mm] 
 10 Ulf ==att [säja] 
 11 Andreas       [mm] 
 12 Mitra och sist ville dom ha såna hära en annan 
 13 [modell av öh nål ja men] det fanns== 
 14 Ulf [to- tolvcentimetersnål] 
 15 Mitra ==inte i vanliga (0.4) steril (0.2) 
 16 förrådet hell[er] det var ju det enda== 
 17 Ulf              [mm] 
 18 Mitra ==dom hade så jag har kollat med dom 
 19  det var under sommaren va nån [gång]== 
 20 Ulf                              [ja] 
 21 Mitra ==[att oppersonalen hade] önsk[at] det 
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 22 Ulf   [som vi har haft tolvcent-] [mm] 
 23 Ulf men har det funger[at] flera [gånger]== 
 24 Mitra                   [ja]       [tidigare] 
 25 Ulf ==med [van]lig 
 26 Mitra       [ja] 
 27 Mitra ja för att vi har inte hört nåt mer 

Ulf introducerar på rad 1 makroämnet åtgärder då han frågar om det är i dag 
provet ska tas. Sekvensen visar tydligt hur framför allt Mitra och Ulf backar 
upp talaren genom sina ”ja”, ”nej” och ”mm”. Det är också så att det främst 
är Mitra och Ulf som faller in i varandras tal under rondens gång. Det samti-
diga talet är inte några försök att ta ordet från den som talar utan förefaller 
mest fungera som ett sätt att visa samförstånd. Andreas har dock inte lika 
mycket samtidigt tal som övriga samtalsdeltagare utan förefaller vara en 
person som hellre väntar på att föregående talare blir färdig innan han själv 
tar ordet. Det har jag noterat i de ronder han är med i och även i mer sociala 
sammanhang som lunch- och fikaraster. Han ger dock stödsignaler och upp-
backningar lika frekvent som övriga samtalsdeltagare. 

De tre sekvenserna från Mitras ronder visar på fenomen som jag ser som 
typiska för dessa samtal: en hög frekvens stödsignaler och uppbackningar, 
samtalsdeltagarna bygger ofta vidare på varandras turer, upprepningar som 
visar på samförstånd, mycket samtidigt tal och ett samtalsklimat där alla 
samtalsdeltagare bidrar med sina åsikter och synpunkter. Ronderna präglas 
alltså av en informell samtalsstil där deltagarna i stor utsträckning gemen-
samt bestämmer innehållet och tillsammans bygger upp samtalet. 

Även de ronder Nairi deltar i präglas av ett gott samtalsklimat där delta-
garna ger varandra uppbackningar och stödsignaler. I exempel 67 där Nairi 
rondar med Kent ser vi att det är vanligt med samtidigt tal och att föregående 
talares yttrande, helt eller delvis, upprepas. 

Exempel 67. 

1 Kent hade du några prover [på henne] 
2  Nairi                      [jag har] tagna 
3  idag ser p-sänka och blodstatus 
4  Kent jättebra 
5  Nairi den här damen hon är diabetiker så 
6   [hon] har legat ganska lågt på natten 
7  Kent [mm] 
8  Kent lågt på och då har man sänkt [den här] 
9  Nairi                              [dom har] 
10   sänkt 
11  Kent men vi gör så vi sänker ytterligare några 
12  Nairi okej 
13  Kent mm 
15  Nairi man kan ge extra [om] det be[höver] bra 
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16  Kent                  [aa]       [precis] 
17  Kent hade hon nån feber 
18  Nairi nej 
19  Kent nej 
20   (1.9) 
21  Kent men hon är (0.3) uppe och går 
22  Nairi hon är uppe och går 
23  Kent då så men då ska jag höra med Måns också 

I detta exempel ger Kent stödsignaler under Nairis pågående turer och både 
Nairi och Kent upprepar ofta den information som precis givits. Detta kan 
både fungera som en signal på att man aktivt lyssnar på den andra samtals-
deltagaren och som en bekräftelse på att man hört och förstått budskapet 
samt att man inte har några invändningar. 

Gemensamt för alla utdragen är att de visar på en stil där samtalsdeltagar-
na ger varandra mycket stöd. Såväl sjuksköterskor som läkare använder 
många stödsignaler och fallen där de bygger vidare på varandras turer är 
många. Att en samtalsdeltagare sätter stopp för föregående talares yttrande 
genom att själv ta ordet är ovanligt. Detta stöder alltså de tidigare resultaten 
som visar att ronderna är symmetriska samtal där alla deltar på samma vill-
kor. I ronderna där Mitra och Nairi deltar samt i Alice remissmöte kan jag 
inte finna några asymmetrier som skulle kunna bero på ojämlikheter i pro-
fessionell status, kön eller etnisk och språklig bakgrund. Jag ser dessa ronder 
som symmetriska och menar att alla deltar i dem på lika villkor. 

I de ronder där överläkaren Måns, som arbetar på samma avdelning som 
Nairi och Katarina, är en av samtalsdeltagarna har samtalen inslag av lite 
annat slag än i övriga ronder. Bland annat är sekvenser av social karaktär fler 
då samtalsdeltagarna skämtar både med varandra och om patienterna i högre 
utsträckning än vad som förekommer i övriga ronder. Måns, överläkaren, 
antar också ofta en ”lärarroll” i och med att han hänvisar till sitt eget kun-
nande angående nya rön inom medicinområdet och genom att ställa frågor 
till övriga samtalsdeltagare som de då måste visa att de kan besvara. Katari-
na är dock inte rädd för att säga emot Måns då hon tycker sig ha rätt och kan 
till och med kritisera honom under rondernas gång. Det händer också att 
Katarina ställer sig på sköterskornas sida under ronderna och påpekar för 
Måns vad som är viktig kunskap och information för sköterskornas del: 

Exempel 68. 

 1 Måns för om man diskuterade zometan i sej också 
 2  kan ha en antitumoreffekt faktiskt (1.3) 
 3  men det är en annan sak (1.3) ööh 
 4 Katarina tumöreffekt vet du det 
 5  (1.5) 
 6 Måns va (0.6) zometa eller 
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7 Conny alvedon skriver du va 
8 Katarina nej alltså han är bara intresserad av 
9  vad jag skriver [här] 
10 Måns                 [jaja] 
11 Katarina [(X X) det är han inte intresserad av] 
12 Conny [ja nä men det där det får ni sköta det 
13  lägger jag mig inte i] 
14 K + C ((SKRATT)) 
15 Måns jag försöker och vara [lite]== 
16 Conny [jaja] 
 17  allmänbildande här 
 18 Katarina *ja och det är jag tacksam för* 

Under pågående samtal skriver Katarina in mediciner i patientjournalen. 
Conny frågar på rad 7 om hon skriver in alvedon. Katarina svarar dock inte 
på Connys fråga utan riktar sig mer till Måns med sitt yttrande på rad 8 och 
9. Katarina och Conny talar sedan samtidigt och båda yttrandena understry-
ker att Conny inte är intresserad av att lära sig om den nya medicinen som 
Måns talar om. Både Katarina och Conny skrattar, rad 14, efter sina yttran-
den vilket kan tyda på att det råder samförstånd mellan dem. Att inte upp-
märksamma Måns försök att lyfta fram sina kunskaper kan vara ett sätt för 
Katarina att hantera en situation där en av samtalsdeltagarna försöker domi-
nera på detta sätt. Katarinas yttrande, rad 18, fälls med en skrattande röst 
vilket kan vara ett sätt för henne att ursäkta sitt tidigare yttrande då hon på-
pekade att Conny inte är intresserad av detta samtidigt som hon ger Måns lite 
erkännande för hans kunskaper om den nya medicinen. 

I en senare rond, nummer 7, diskuteras samma patient och samma medi-
cin igen. Även denna gång är Måns och Katarina med, men nu har de säll-
skap av Lars och Camilla. Detta exempel, nummer 69, är också relativt 
långt. Det är dock intressant genom att det visar hur Katarina står på sig då 
hon tycker sig ha rätt, säger emot Måns och kritiserar honom samt hur Ca-
milla kan sägas visa solidaritet med Katarina. 

Exempel 69. 

1 Katarina det här zometa det finns det finns inte 
2  i FASS alltså [det är etydronan] 
3 Måns               [det gör det visst det] 
4 Katarina det gör inte det finns sonata men det 
5  är en sömnmedel *inte zometa* 
6 Måns ja nä 
7 Camilla antidepressiv (X) 
8 Måns zometa finns visst det är registrerat 
9 Camilla ja men 
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10 Katarina etydronan det finns men det heter 
11  etydronan (0.2) visst sa du etydronan 
12  alltså bisfosfonat 
13 Måns ja det är bisfosfonat men= 
14 Katarina =men det är inte nån zometa som det 

 15  hette va== 
 16 Camilla får jag bara 
 17 Katarina ==[(X)] 
 18 Måns [(X)] ja hörru ja men alltså jag ger 
 19  mej inte så lätt 
 20 Katarina jag ger mej inte så lätt (0.3) heller 
 21  ((SKRATTAR)) 
 22  (0.5) 
 23 Katarina *Måns har du [undrat att] du anställde== 
 24 Måns              [här står det ju] 
 25 Katarina ==mig här* 
 26 Måns här står det ju (0.1) zometa 
 27 Katarina ja men z [inte] s 
 28 Måns          [jaa] 
 29 Katarina sa du [att det är med s] 
 30 Måns       [språkförbistring] hörde inte du 
 31  Camilla när jag sa zometa med [z] 
 32 Katarina                               [Camilla] 
 33  kom igen 
 34 Camilla ja jag skrev faktiskt zometa för jag sk- 
 35  jag trodde det var zomata 
 36 Måns ja 
 37 Camilla och då ändrade jag till e faktiskt 
 38 Måns ja men [jag trodde] 
 39 Katarina        [men inte e] utan det var z 
 40 Måns ja men jag sa till med z 
 41 Camilla ja 
 42 Måns ja 
 43 Katarina det sa han 
 44 Måns ja 
 45 Lars jag kollade också upp det med en gång 
 46 Måns med z 
 47 Katarina ((SUCKAR)) ja ((SUCKAR)) och du har 
 48  hittat det men jag har skrivit det med s 
 49 Camilla men det är zometa alltså 
 50 Måns det är zonedronsyra 
 51 Camilla men det är inte så lätt att veta hur det 
 52  stavas 
 53 Katarina va 
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 54 Måns zonedronsyramonohydrat 
 55 Katarina men det är ju bisfosfonat 
 56 Måns ja 
 57 Katarina ja men då måste jag erkänna att jag har 
 58  skrivit= 
 59 Måns =illa hörru 
 60 Katarina ja illa hö- nej [men jag har så många]== 
 61 Måns                 [det är jobbigt och ha] 
 62 Katarina ==tankar och jag jobbar= 
 63 Måns =problemet med mej det är så jobbigt när 
 64  man har rätt hela tiden 
 65 Katarina alltså du pratar väldigt fort det måste 
 66  det måste jag säga 
 67 Camilla ((SKRATTAR)) 
 68 Måns pratar fort ja 
 69 Katarina du pratar [fort och] det är inte så tydligt 
 70 Camilla           [får jag] 

Katarina har sökt i FASS efter den medicin, zometa, som diskuterades under 
en tidigare rond. Hon har dock inte lyckats hitta den och påpekar detta för 
Måns. På rad 18 och 19 säger Måns att han inte ger sig så lätt, varvid Katari-
na svarar att hon heller inte ger sig så lätt (rad 20). Katarina står alltså på sig 
i detta fall då hon tror sig ha rätt i att den aktuella medicinen inte finns regi-
strerad och hennes yttrande kan därför ses som lite utmanande då Måns är 
den som ofta framhåller sin egen kunnighet och att han alltid har rätt. Kata-
rina skrattar också efter sitt yttrande vilket kan tyda på att hon försöker tona 
ned sin egen ihärdighet. Måns har själv börjat leta i FASS under dessa turer 
och efter en paus på 0.5 sekunder tar Katarina ordet igen och säger med en 
leende, och något lägre, röst: ”Måns har du undrat att du anställde mig här”. 
Detta kan vara ytterligare ett sätt för Katarina att tona ned sitt tidigare ytt-
rande. Måns tar dock ingen notis om Katarinas yttrande utan visar i stället att 
han hittat medicinen i FASS (rad 24). Det kan vara så att han är så upptagen 
av sitt letande att han inte hör Katarinas fråga, men möjligheten finns också 
att han medvetet väljer att inte låtsas om den. 

På rad 26 upprepar Måns sitt tidigare upprepande ”här står det ju zometa” 
samtidigt som han visar Katarina FASS. Av Katarinas nästa yttrande fram-
kommer det att hon missuppfattat stavningen av medicinen då hon letat un-
der ”s” och inte ”z”, rad 27. Måns är då snabb att påpeka att det föreligger 
”språkförbistring”, rad 30, och vänder sig samtidigt till Camilla för att få 
stöd. Katarina vänder sig också till Camilla och söker stöd: ”Camilla kom 
igen nu”, rad 32 och 33. Detta tolkar jag som att Katarina vill att Camilla ska 
hålla med om att Måns inte sagt att medicinen stavas med z i början. Katari-
na får dock inget stöd i den frågan, men Camilla påpekar att hon också hade 
uppfattat det hela fel då hon säger att hon trodde att det var ”zomata”, rad 35. 
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Camilla visar alltså att hon heller inte hade uppfattat namnet på medicinen, 
vilket kan tolkas som att hon vill visa solidaritet med Katarina. På rad 51 och 
52 försvarar hon också Katarina genom att påpeka att det inte är så lätt att 
veta hur det stavas. Jag tolkar det som att Camilla, dels genom sitt yttrande 
på rad 51 och 52, dels genom att påpeka svårigheten med att stava korrekt, 
ställer sig på Katarinas sida trots att det i det här fallet är Måns som har rätt. 
Inspelningarna visar också att Måns faktiskt bokstaverade zometa då de för-
sta gången, några dagar tidigare, diskuterade denna patient. Även tidigare 
exempel ur ronderna visar att Camilla visar solidaritet gentemot Katarina (se 
7.4.1.2). 

På rad 57 och 58 påbörjar Katarina ett yttrande där hon visar att hon gjort 
ett misstag, men hinner inte avsluta det då Måns avbryter henne och säger: 
”illa hörru”. Efter det, rad 60 och 62, försöker Katarina försvara sig, men 
Måns har mer att säga och inleder en tur mitt i Katarinas pågående yttrande, 
rad 61. Katarina fortsätter dock och Måns ger då upp sitt försök att ta ordet, 
men kommer snabbt tillbaka och lyckas då få ordet innan Katarina riktigt 
hunnit avsluta sitt yttrande, rad 62 och rad 63. Måns framhåller då att det är 
jobbigt att hela tiden ha rätt. Varken Katarina eller någon av övriga två när-
varande ger Måns någon respons på detta yttrande, utan Katarina levererar i 
stället kritik till Måns i nästföljande tur, rad 65 och 66, då hon säger att han 
pratar fort. Efter Katarinas inlägg börjar dock Camilla att skratta. Om Camil-
la fann Måns tidigare yttrande, om att han alltid har rätt, roligt borde skrattet 
ha kommit tidigare. Möjligen kan skrattet fungera som ett stöd till Katarinas 
kritik om att Måns talar för snabbt; ett instämmande skratt som samtidigt kan 
tona ned kritiken. En annan möjlighet är att Camilla finner hela ordväxlingen 
mellan Måns och Katarina roande och att hon därför skrattar. Varken Måns 
eller Katarina skrattar dock och på rad 68 säger Måns: ”pratar fort ja”, vilket 
kan tala för att han vet om detta och kanske håller med. Katarina levererar i 
sin nästa tur, rad 69 och 71, mer kritik genom att framhålla att det Måns 
säger inte är så tydligt heller. 

Under Katarinas pågående tur försöker Camilla ta ordet, rad 70, men Ka-
tarina fortsätter sitt yttrande utan att ta någon notis om Camilla. Redan på 
rad 16 försökte Camilla komma in i samtalet genom att säga: ”får jag bara”, 
men Katarina och Måns uppmärksammar inte detta utan påbörjar samtidigt 
var sitt yttrande. Efter Katarinas sista yttrande, rad 70, försöker Camilla ännu 
en gång att få säga det hon vill vilket vi ser i fortsättningen på exempel 69: 

 71 Camilla får jag bara får jag göra ett inlägg 
 72  här [nu om en patient] 
 73 Katarina     [även om dom förstår] allting 
 74 Måns ja men alltså öh 

Som utdraget visar lyckas Camilla inte heller denna gång komma in i samta-
let. Hon blir avbruten av Katarina som med sitt yttrande visar att hennes 
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tankar fortfarande kretsar kring förståelseproblem. Med sitt yttrande expli-
citgör också Katarina sin identitet som andraspråkstalare genom att hon sä-
ger ”även om dom förstår allting”. Hon drar en gräns mellan sig själv och 
”dom”, det vill säga förstaspråkstalarna Camilla och Lars som deltog även i 
den tidigare ronden då zometa först fördes upp i diskussionen. 

Under nio turer framåt fortsätter Måns och Katarina sedan att diskutera 
patientjournalen. Därefter gör Camilla ytterligare ett försök att få framföra 
det hon vill säga: ”vad heter det får jag bara säga en sak nu är det f- är det 
okej det”. Denna gång uppmärksammar både Måns och Katarina att Camilla 
vill säga något och Måns svarar: ”ja ordet är ditt”, varefter han skrattar. Ka-
tarina, i sin tur, säger ”vi vet inte”, varefter hon också skrattar. Katarinas 
yttrande, och det efterföljande skrattet kan tyda på att hon är medveten om 
att Camilla redan tidigare försökt komma in i samtalet, men att varken hon 
eller Måns tagit någon notis om detta. Yttrandet och skrattet kan vara ett sätt 
för Katarina att släta över, och be om ursäkt för, det faktum att hon inte 
uppmärksammat Camillas tidigare försök att komma in i samtalet. 

Nu koncentrerar sig dock alla samtalsdeltagare på Camillas problem och 
de diskuterar hennes patient under några minuter. Därefter är ronden slut och 
Katarina reser sig för att lämna rummet. Måns har dock ytterligare en kom-
mentar: ”ett fel det var två fel zometa med s och så var det ämlig”. Måns 
avslutar alltså ronden med att lyfta fram Katarinas misstag med stavningen 
och hennes okunskap om vad ämlig betyder. Kanske är det Måns status som 
överläkare, att han vill framhålla att han kan mer än vad underläkarna kan, 
som får honom att påpeka Katarinas missar. Varken Katarina eller någon av 
de övriga samtalsdeltagarna tar dock någon notis om Måns sista yttrande. 

De ronder där Måns är en av samtalsdeltagarna har, vilket exemplen 66 
till och med 68 visar, en lite annan prägel än de övriga. En skillnad är att det 
är fler inslag av socialt inriktat tal och en annan att det förkommer fler 
skämtsamma yttranden än vad det gör i övriga ronder. Ytterligare en skillnad 
är att en av samtalsdeltagarna, Måns, ofta lyfter fram sina egna kunskaper. 
Det kan vara ett sätt för honom att visa, och förstärka, sin status som överlä-
kare. Det är möjligt att Måns enbart tar denna ”undervisande” roll då han 
interagerar med underläkare och läkarstuderande. Det kan jag emellertid inte 
uttala mig om eftersom jag inte har några inspelningar där han enbart talar 
med människor som yrkesmässigt sett har samma status som den han har. 

Både Katarina och Camilla kan sägas utmana Måns då de ofta visar soli-
daritet gentemot varandra, men inte med Måns. Detta ser vi bland annat i 
kapitel 8, exempel 28 och 29, samt i detta kapitel, exempel 67. Katarina är 
heller inte rädd för att hålla fast vid sina ståndpunkter även om hon inte får 
medhåll från Måns. Katarina och övriga samtalsdeltagare tar inte någon stör-
re notis om Måns sätt att lägga fram sina kunskaper och man kan därför anta 
att kollegerna på denna avdelning är vana vid Måns stil. 

Trots att en samtalsdeltagare på detta sätt framhåller sin egen expertis är 
samtalsklimatet gott. Stödsignaler, uppbackningar och samtidigt tal är fre-
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kventa inslag även i dessa ronder. Inslagen av mer social karaktär leder ock-
så till många gemensamma skratt från samtalsdeltagarnas sida, vilket tyder 
på att det sociokulturella klimatet är gott. Övriga samtalsdeltagare, men 
framför allt Katarina, låter sig inte skrämmas av överläkarens stil, utan de 
vågar stå på sig, leverera kritik och kan till och med svara med yttranden 
som kan tolkas som sarkastiska. 

8.7 Sammanfattning och diskussion 
De kvantitativa analyserna av hur mycket talutrymme varje samtalsdeltagare 
har och de kvalitativa analyserna av antalet introducerade huvudreferenter 
och makroämnen visar att deltagarna i studien deltar på samma villkor som 
övriga samtalsdeltagare. I åtta av sjutton ronder, inklusive remissmötet, ytt-
rar andraspråkstalarna den högsta andelen ord av samtalsdeltagarna. Det är 
dock ingen tydlig dominans från andraspråkstalarnas sida, utan fördelningen 
av andelen yttrade ord är relativt jämn, bortsett från de två ronder där Kata-
rina rondar med en sjuksköterska. I de två fallen dominerar Katarina både 
vad gäller andelen yttrade ord och antalet introducerade ämnen. 

Analyserna visar också att tillfälliga omständigheter, såsom stress och 
samtalsdeltagarnas personligheter, inverkar på ronderna och hur de utveck-
las. Ett tydligt exempel är den rond där Nairi och Ingrid samtalar med var-
andra. Ingrid påpekar före ronden att hon är mycket stressad och anlägger 
sedan ett mycket högt samtalstempo och varje huvudreferent avhandlas 
snabbt. Att Ingrid så starkt dominerar den ronden tror jag kommer sig just av 
den yttre omständigheten att hon är stressad. Analyserna av de två andra 
ronder Nairi deltar i visar att fördelningen av andelen ord och antalet intro-
ducerade huvudreferenter och makroämnen är mer jämn mellan samtalsdel-
tagarna. I de ronder där Måns är en av samtalsdeltagarna blir de socialt ori-
enterade inslagen fler och samtalsdeltagarna har många gemensamma skratt, 
vilket nästan inte alls förekommer i övriga ronder. 

Resultaten visar att andraspråkstalarna tar talutrymme och uttrycker sina 
åsikter i dessa professionella samtal. Utdragen visar också att deltagarna inte 
är rädda att stanna upp samtalet om de finner att något är oklart. Det finns 
alltså inte något som tyder på att deltagarna inte skulle vara integrerade på 
arbetsplatsen och med sina kolleger. Resultaten talar också för att deltagarna 
anpassat sig efter den informella stil som används i såväl sociala som profes-
sionella samtal då de i de flesta fall tar lika stort talutrymme och introducerar 
lika många makroämnen och huvudreferenter som vad deras överordnade 
kolleger gör. Undantaget från detta är Katarina som uppvisar lite olika möns-
ter beroende på vilka de övriga samtalsdeltagarna är. I ronderna där överlä-
karen Måns deltar dominerar Katarina något vad gäller andelen yttrade ord. I 
de ronder där överläkaren Göran deltar yttrar Katarina dock en förhållande-
vis låg andel ord och Göran är också den som introducerar flest makroäm-
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nen. I de två ronder där endast Katarina och en sjuksköterska deltar är emel-
lertid mönstret det omvända: Katarina dominerar starkt både vad gäller ande-
len yttrade ord och antalet introducerade makroämnen. Det kan vara så att 
Katarina anpassar sig efter vilka deltagarna är och intar en mer tillbakadra-
gen roll då en överläkare är närvarande, och en mer styrande roll då endast 
en sjuksköterska är närvarande. Detta skulle i så fall tyda på att hon inte 
riktigt anpassat sig efter det informella systemet på Sjukhuset. Ronderna 
med Måns motsäger visserligen detta, men inspelningarna visar att Måns 
medverkan gör att ronderna innehåller mer socialt inriktat tal, varför övriga 
samtalsdeltagare kanske tar mer ansvar för att föra samtalet om patienterna 
vidare. 

Samtalen har, trots sin professionella inramning, en informell ton där 
samtalsdeltagarna ofta faller varandra i talet, utvecklar varandras yttranden 
och ger varandra stödsignaler och uppbackningar. Det är alltså en informell 
stil som präglar samtalen trots den professionella inramningen och det, åt-
minstone till allra största delen, professionellt inriktade innehållet. Inslag av 
mer social karaktär är inte vanliga trots den informella stilen. I de flesta ron-
der förekommer inga sådana alls. I de ronder vid Katarinas avdelning där 
Måns är en av samtalsdeltagarna är dock sekvenser av mer social karaktär 
vanligt förekommande. I dessa yttrar samtalsdeltagarna många skämtsamma 
kommentarer vilket leder till gemensamma skratt. 

Genom analysarbetet kunde jag också identifiera sex olika makroämnen 
som typiska för ronderna: allmäntillstånd, medicinering, åtgärder, vätske- 
och födointag, social situation och övrigt. Alla sex makroämnen finns inte 
med under precis alla ronder, men de är i stort sett genomgående. Innehållet 
kan därför sägas vara starkt styrt av samtalskontexten, det vill säga att det är 
ett professionellt samtal där syftet är att diskutera patienternas tillstånd. 
Forskningen kring institutionella samtal, där en lekman och en professionell 
möts, har visat att sådana samtal innehåller en uppsättning olika faser som 
ofta måste behandlas i en bestämd ordning (t.ex. Linell 1990, Nordberg 
1999). Samtalets aktiviteter har sina, mer eller mindre, bestämda platser i 
den sekventiella strukturen. I ronderna förefaller det dock inte finnas någon 
bestämd fasstruktur, utan de olika makroämnena kan tas upp i diskussionen 
när som helst under ronden. Ofta återkommer deltagarna också till ett och 
samma makroämne flera gånger under samtalets gång. Det finns alltså ingen 
tydlig struktur där ett ämne är färdigbehandlat och lämnas därhän, utan alla 
kan tas upp till diskussion igen om någon av samtalsdeltagarna anser det 
relevant. 

I inledningen av detta kapitel ställde jag frågan om man kan se ronder 
som en speciell samtalstyp. Min slutsats är att man kan hävda detta: analy-
serna visar att det är ett begränsat antal olika makroämnen som tas upp till 
diskussion, att det är vissa huvudreferenter som diskuteras och att innehållet 
har en stark inriktning mot det professionella. Karakteristiskt för den sittande 
ronden som samtalstyp är då följande: ett inominstitutionellt samtal med 
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professionellt inriktat innehåll där på förhand bestämda huvudreferenter och 
ett begränsat antal makroämnen diskuteras i samband med varje huvudrefe-
rent. Karakteristiskt är också den informella samtalsstil som präglar detta 
samtal. Samtalsdeltagarna faller ofta in i varandras tal, bygger på varandras 
yttranden och ger många stödsignaler och uppbackningar. I ett professionellt 
samtal kunde man tvärt om förvänta sig en mer formell samtalsstruktur där 
talarna inväntar varandra, uppbackningarna är färre och att hierarkiska struk-
turer synliggörs (jfr Tannen 1990, 1995). Att få kunskaper om hur denna typ 
av ronder går till och få veta att de präglas av en informell stil kan vara 
mycket värdefullt för sjukvårdspersonal som har sin utbildning och eventuell 
arbetslivserfarenhet från andra länder än Sverige. Många som flyttar till Sve-
rige är vana vid ett mer hierarkiskt system där samtalsdeltagare, på grund av 
skillnader i professionell status, har sina tydliga roller samt olika rättigheter 
och skyldigheter under samtalets gång (jfr Busby & Gilchrist 1992, Manias 
& Street 2001, Coombs & Ersser 2004). Under de intervjuer jag gjorde i ett 
inledande skede av mitt avhandlingsarbete lyfte också flera deltagare fram 
den hierarkilösa och informella svenska arbetsplatskulturen som något an-
märkningsvärt. De berättade att de funnit det mycket svårt att anpassa sig till 
den jämlika svenska arbetsplatskulturen eftersom det sett annorlunda ut i 
deras ursprungsländer (Andersson 2007). Fallstudierna visar dock att delta-
garna lyckats med denna anpassning. De vågar ta utrymme i det professio-
nella samtalet och ger förslag på vilka åtgärder som bör vidtas och vilka 
mediciner som ska prövas även då övriga samtalsdeltagare har en högre pro-
fessionell status. 
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9 Sammanfattning och avslutande diskussion 

Det övergripande syftet med denna avhandling är att finna kommunikativa 
faktorer som påverkar invandrares integration på arbetsplatsen och med kol-
legerna på ett positivt sätt. Innan datainsamlingen påbörjades visste jag inte 
något om deltagarnas arbetsvardag och heller inte vad jag ville studera. De 
inledande intervjuerna gav en inblick i respektive deltagares arbete och 
kommunikativa arbetsvardag. Utifrån intervjusvaren, som på många punkter 
uppvisade stora likheter oavsett personens språkliga och kulturella bakgrund 
och sysselsättning (Andersson 2007), väcktes några tankar om intressanta 
områden för de kommande analyserna. Tre fenomen, som kan tyckas vara 
ganska olika, valdes slutligen ut för analyserna. Trots olikheterna hålls de 
ihop av det övergripande syftet, det vill säga jag har hela tiden arbetat med 
integrationstanken som grund. En annan gemensam nämnare för de tre ana-
lysområdena är att de kan visa på positiva drag i deltagarnas interaktion med 
kolleger och andra personer de kommer i kontakt med under arbetet. De 
utvalda fenomenen representerar både professionella och sociala samtalssi-
tuationer vilket bidrar till att ge en uttömmande bild av deltagarnas kommu-
nikation under sina arbetsdagar. Inledningsvis motiverar jag mitt val av ana-
lysområden närmare och förklarar då hur de utvalda fenomenen kan visa 
positiva drag i deltagarnas integration på arbetsplatsen och med kollegerna. 

För det första har jag studerat förekomsten och användningen av kommu-
nikationsstrategier. Kritiker kan hävda att en undersökning av kommunika-
tionsstrategier innebär att fokus läggs på de problem andraspråkstalare har. 
Jag väljer dock att lägga ett positivt perspektiv på detta fenomen i stället och 
säger att kommunikationsstrategier visar att andraspråkstalarna kommunice-
rar. Om de inte kommunicerade skulle det heller inte finnas några kommuni-
kationsstrategier. Användningen, både hos första- och andraspråkstalare, 
visar att viljan att kommunicera och att förstå varandra finns där och det kan 
jag inte se annat än som en positiv faktor. Kommunikationsstrategier kan 
också fungera som en väg för andraspråkstalare att lära sig målspråket bättre, 
vilket är ännu ett positivt drag. Det är också viktigt att komma ihåg att kom-
munikationsstrategier är ett kommunikativt drag som återfinns i alla samtal 
oavsett om samtalsdeltagarna delar samma språkliga bakgrund eller ej. Inte 
desto mindre kan kommunikationsstrategier vara en hjälp för andraspråksta-
lare att uttrycka sig, till exempel då deras ordförråd inte räcker till för det de 
vill uttrycka. 
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För det andra har jag studerat humor. Mitt val att studera humor är mer 
genomskinligt då humor ofta används som ett medel för att visa solidaritet 
och gemenskap med andra människor. Förekomsten av humor med denna 
solidaritetsbaserade funktion är alltså en positiv faktor som kan visa på sam-
förstånd och kollegialitet trots att talarna inte delar samma språkliga och 
kulturella bakgrund. Humor kan dock också fylla rakt motsatt funktion: att 
visa på avstånd och sätta gränser mellan olika människor, eller grupper av 
människor. I en analys av humor är det därför viktigt att se på vilken funk-
tion den fyller. Under intervjuerna framkom det att deltagarna upplever hu-
mor som en svår genre att behärska på ett andraspråk. De kan aldrig vara 
säkra på att andra uppfattar deras egna initiativ till humor för vad det är tänkt 
att vara. Själva märker de också ibland att de tagit ett humoristiskt menat 
yttrande på allvar. Om deltagarna, trots de rapporterade svårigheterna, vågar 
skämta med kolleger och andra personer de träffar på arbetet är det ytterliga-
re ett positivt tecken som pekar mot en lyckad integration. 

För det tredje har jag studerat ronder. Detta val har sin grund dels i att det 
är ett viktigt inslag under deltagarnas arbetsvardag, dels i att det är ett inom-
institutionellt samtal där innehållet är starkt professionellt inriktat. En eller 
flera ronder är ett stående inslag i tre av deltagarnas arbetsvardag. Om delta-
garna tar del i dessa på samma villkor som vad förstaspråkstalarna gör, utan 
att professionell status eller språklig och kulturell bakgrund utgör ett hinder, 
är det också en positiv faktor. Den typ av ronder jag beskriver och analyserar 
i denna avhandling har inte tidigare beskrivits inom forskningen vilket är 
ytterligare en faktor som påverkade mitt val att analysera just det fenomenet. 

Gemensamt för de tre områden jag studerat är alltså att de, på olika sätt, 
visar på positiva faktorer i deltagarnas kommunikation som i sin tur kan 
tänkas bidra till en lyckad integration på arbetsplatsen och med kollegerna. 
Analyserna har dock också visat det motsatta, det vill säga att deltagarna har 
vissa problem vad gäller integrationen. 

I detta första avsnitt har jag förklarat och motiverat mitt val av analysom-
råden. I följande avsnitt kommer jag, med hjälp av de resultat jag kommit 
fram till, att besvara de frågor som jag inledningsvis ställde (se 1.3). De två 
huvudfrågorna är: Hur kan arbetsmarknaden, det vill säga olika arbetsgivare 
inom den privata och den offentliga sektorn, dra nytta av denna undersök-
ning? och Hur kan svenskundervisningen bäst förbereda invandrare för de 
kommunikativa utmaningar de möter i arbetslivet? I varje resultatkapitel har 
också funnits ett antal frågor som varit knutna till de respektive analyserna 
(se inledningsavsnitten i kap. 6, 7 och 8). Dessa har syftat till att finna del-
svar på avhandlingens övergripande frågeställningar. Det grundläggande 
syftet med avhandlingen har varit att finna faktorer som på ett positivt sätt 
bidrar till deltagarnas integration i arbetslivet (se 1.3). I de två följande av-
snitten knyter jag an till detta syfte och använder mina resultat för att besvara 
frågan om deltagarna är integrerade på arbetsplatsen eller ej. 
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9.1 Integration på arbetsplatsen 
Med integration på arbetsplatsen avser jag för det första att deltagarna har 
ett fast arbete, vilket alla också har. Det gäller såväl de fem deltagarna i fall-
studierna som övriga deltagare i intervjustudien (Andersson 2007). Att ha ett 
fast arbete var också ett av urvalskriterierna då jag sökte deltagare i projek-
tet. Förutom detta ska arbetet också kunna utföras utan att till exempel språk-
liga tillkortakommanden eller kulturella olikheter utgör ett hinder. 

Det första steget för att nå integration på arbetsplatsen är alltså att få ett 
fast arbete. Vägen dit ser olika ut för de fem deltagarna. De två sjuksköters-
korna, Mitra och Nairi, fick sina nuvarande anställningar då de gjorde prak-
tik på de respektive avdelningarna. Alice, en av läkarna, svarade på en plats-
annons i Läkartidningen vilket resulterade i att hon fick sin nuvarande an-
ställning. Mustafa och Katarina tog själva kontakten med arbetsgivaren och 
fick på så sätt sina nuvarande anställningar. Mustafa arbetade dock under en 
lång period utan en fast anställning då han var timanställd. Arbetsuppgifterna 
har dock varit desamma och det var en av hans chefer som berättade för mig 
att hon uppmärksammade hans situation och då gav honom en fast anställ-
ning. Hon berättade att hon inte trodde att han själv skulle ta initiativet till att 
be om en fast anställning då han inte känner till, och heller inte verkar bry 
sig om, hur anställningssituationen påverkar hans möjligheter och rättigheter 
på arbetsplatsen och vilka fördelar det för med sig att ha en fast anställning. 
Katarina blev vid första kontakten med Sjukhuset nekad en anställning med 
hänvisning till hennes bristande kunskaper i svenska. Hon lyckades dock, 
som hon själv säger, ”tjata” sig till en plats som auskulterande läkare vid den 
aktuella avdelningen. Hon fick under den perioden ingen lön och utförde 
inget egentligt läkararbete, men det var ändå en möjlighet för henne att visa 
att hon ville och att hon kunde arbeta samtidigt som det gav henne kunskaper 
om hur den svenska sjukvården fungerar. Av de totalt 21 intervjuade, inklu-
sive de fem deltagarna i fallstudierna, är det 15 som har fått sina nuvarande 
anställningar genom direktkontakt med arbetsgivaren. Antingen har släkt 
eller vänner tipsat dem om att det finns lediga platser, som de sedan själva 
sökt genom kontakt med arbetsgivaren, eller så har de på eget initiativ ringt 
eller besökt olika arbetsgivare tills de slutligen fått ett positivt svar. Kontak-
ter, eller att man själv aktivt söker upp olika arbetsgivare, är alltså den vanli-
gaste vägen till en fast anställning, vilket även tidigare forskning bekräftar 
(t.ex. Franzén 1999:160f). 

Inspelningarna och analyserna visar att deltagarna utför sina arbetsuppgif-
ter på ett tillfredställande sätt. Varken språkliga tillkortakommanden eller 
kulturella olikheter kan sägas påverka deras arbetsinsatser i en negativ rikt-
ning. För Mitras, Nairis, Katarinas och Alice del är detta inte förvånande då 
de behärskar svenska språket så väl. Mustafa, som bott i Sverige i fem år, 
behärskar inte svenska lika väl utan har ofta svårt både att förstå och göra sig 
förstådd. Detta gäller både i samtal av social och av professionell karaktär. I 
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avsnitt 6.5.2.2, 6.5.2.4 och 7.4.4 finns exempel på samtal med arbetsrelaterat 
innehåll där kommunikationsproblem föreligger. I ett av fallen uppnås sam-
förstånd mellan talarna tack vare Mustafas användning av kroppsspråk vilket 
hjälper till att förklara vad det är han avser. Med hjälp av kroppsspråket visar 
han vad det är han vill att han och lokalvårdarkollegan ska göra under städ-
rundan. Inga av de problem som analyserats leder till att arbetet inte blir 
utfört. I ett av fallen leder det dock till att Mustafa utför mer arbete än vad 
han behöver. Det är då Leena, med hjälp av ett skämt, vill säga att Mustafa 
inte behöver städa hennes rum. Mustafa förstår inte detta utan städar rummet 
ändå. 

Intervjustudien och de samtal jag förde med olika kolleger till deltagarna i 
fallstudierna tyder också på att mina fem deltagare är väl integrerade på ar-
betsplatsen. De sjuksköterskor, läkare och andra jag talade med framhöll alla 
att det inte är någon nackdel med en mångspråkig personal och att de inte 
har några problem med att förstå kolleger som har ett annat förstaspråk än 
svenska. 

De båda chefer för lokalvårdarna jag intervjuade (se Andersson 2007) be-
rättar dock om problem de haft med personalen på vissa av Sjukhusets av-
delningar. Det har hänt att cheferna fått ta emot klagomål över hur lokalvår-
darna sköter sitt arbete. De har då själva kontrollerat städningen och talat 
med personalen på de aktuella avdelningarna. Enligt cheferna har det aldrig 
rört sig om att lokalvårdarna på något sätt misskött sitt arbete, utan klagomå-
len beror snarare på att lokalvårdarna har ett annat etniskt ursprung. Det 
handlar alltså, enligt chefernas egna ord, om ”rasism”, det vill säga att per-
sonal med svenska som förstaspråk är misstänksamma mot personer med 
utländsk bakgrund. Det framkom också att det framför allt händer när lokal-
vårdaren är både manlig och invandrare. Kvinnliga lokalvårdare med ut-
ländsk bakgrund får inte lika ofta klagomål. Lokalvårdarna, och deras chefer, 
kan alltså stöta på såväl rasism som sexism på sin arbetsplats. 

9.2 Integration med kollegerna 
Med integration med kollegerna avser jag deltagarnas interaktion med sina 
kolleger i såväl professionella som i mer sociala situationer, det vill säga om 
alla deltar på jämlika villkor, oavsett språklig och kulturell bakgrund. Bris-
tande språkkunskaper kan utgöra ett hinder för integration, men även bris-
tande kunskaper om den svenska kulturen. I intervjuundersökningen fram-
kom det att många av de intervjuade ibland känner sig utanför i samtal av 
mer social karaktär då dessa kan innehålla ämnen som för dem är mindre 
bekanta, till exempel typiskt ”svenska” traditioner som surströmming, mid-
sommar och hur man firar jul. I vissa fall är det alltså inte språket som är det 
största problemet, utan det kulturella innehållet. Språket kan dock också vara 
en problemkälla då samtalstempot i mer socialt inriktade samtal ofta är högre 
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än i professionella samtal och det där inte så sällan förekommer ord som 
andraspråkstalarna inte behärskar. Arbetsspråket framhålls som lättare att 
bemästra av intervjudeltagarna, medan det kan vara svårare med sociala 
samtal (Andersson 2007). 

De frågor jag i inledningskapitlet (se 1.3) ställde som belyser detta feno-
men är: hur bemöts deltagarnas inlägg av övriga samtalsdeltagare, vilka sam-
talssituationer är deltagarna aktiva i eller inte aktiva i, undviker deltagarna 
någon samtalssituation och deltar de i olika samtalssituationer på lika villkor 
som vad förstaspråkstalare gör? Tillsammans med de resultat som analyserna 
gav diskuterar jag här nedan deltagarnas grad av integration med sina kolle-
ger. 

Fyra av de fem deltagarna i fallstudierna får sägas vara väl integrerade 
med sina kolleger: Mitra, Nairi, Alice och Katarina. De fyra deltar i samtal 
av såväl professionell som av mer social karaktär på samma villkor som sina 
kolleger som har svenska som förstaspråk. Analyserna av kommunikations-
strategier visar att det ibland förekommer oklarheter, oavsett vilken samtals-
situation det är, men samtalsdeltagarna löser detta. Det kan antingen ske 
genom att deltagarna själva initierar en kommunikationsstrategi eller att 
någon annan samtalsdeltagare riktar en strategi mot andraspråkstalarna. Att 
kommunikationsstrategier riktas mot deltagarna tyder på att viljan att förstå 
varandra finns där och att även personer med svenska som förstaspråk an-
stränger sig för att kommunikationen ska lyckas. En annan väg är att både 
första- och andraspråkstalaren hjälps åt att finna en lösning på kommunika-
tionsproblemet. Detta visar hur viktigt det är att se på samtal som ett samar-
bete mellan olika människor (jfr Linell 2005). Jag har inte funnit några ex-
empel på att deltagarnas inlägg ignoreras på grund av att de emellanåt har 
svårt att uttrycka sig på svenska. Deltagarna får det utrymme de behöver och 
kan använda sig av omstarter, upprepningar och fyllda eller ofyllda pauser 
utan att någon tar ordet från dem. 

I avhandlingen har jag inte speciellt fokuserat på samtal som enbart har 
social karaktär. I inspelningarna har jag dock gott om exempel på långa sam-
tal, bland annat från personalrummen, där innehållet till övervägande del är 
socialt inriktat. I dessa har jag inte funnit att innehåll med typiskt svenska 
företeelser utgör något hinder för de fem deltagarna, även om detta nämndes 
som ett problem av flera av de övriga som intervjuades. Vad jag däremot sett 
är att vissa uttryck kan utgöra ett hinder för gemensam förståelse. Ett exem-
pel på det är ”gå på som en ångvält” som användes av en förstaspråkstalare 
under en kafferast. Katarina, som är den deltagare jag följer just då, förstår 
inte uttrycket och begär ett förtydligande. Att deltagarnas ordförråd inte rik-
tigt räcker till för att förstå allt som sägs, eller för att uttrycka det de själva 
vill, förekommer oftare i samtal av mer social karaktär än i samtal med ett 
professionellt innehåll. I alla fall där språksvårigheter förekommer når man 
dock en lösning på problemen och samförstånd uppnås, vilket tyder på en 
lyckad integration hos deltagarna. 
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Resultaten visar också att humor förekommer i såväl professionellt som 
socialt inriktade samtal. Deltagarna är både mottagare och sändare av skämt 
vilket tyder på att de ses som jämbördiga kolleger. Analyserna av vilken typ 
av skämt som produceras och mottas av deltagarna visar att det främst hand-
lar om solidaritetsbaserade skämt. Det finns inga förekomster av skämt som 
används för att utesluta en person ur gruppen och inte heller skämt som an-
vänds i nedvärderande syfte. Skämten har alltså främst funktionen att visa på 
solidaritet och samhörighet mellan människor (jfr Hay 2001, Holmes 2006). 
Även detta visar att deltagarna är väl integrerade med sina kolleger. 

Analyserna av det inominstitutionella samtalet, ronden, visar att deltagar-
na också är jämbördiga samtalsdeltagare i samtal med professionell inram-
ning. Resultaten av de kvantitativa och kvalitativa analyserna visar att delta-
garna, i de flesta fall, har lika stort talutrymme och introducerar lika många 
ämnen som vad samtalsdeltagarna med svenska som förstaspråk gör. Då 
deltagarna i alla ronder utom två rondar med personer som yrkesmässigt sett 
har en högre status, tyder dessa resultat också på att de anpassat sig efter det 
hierarkilösa system som råder på Sjukhuset. Undantaget är Katarina som inte 
tar lika stort talutrymme då hon rondar med överläkaren Göran, men som 
däremot dominerar såväl kvantitativt som kvalitativt, då hon rondar med en 
sjuksköterska. Detta kan tyda på att hon, i egenskap av underläkare, under-
ordnar sig en överläkare medan hon själv styr då hon har den högre profes-
sionella statusen. Under intervjun framkom det också att Katarina har svårt 
att anpassa sig efter det mer hierarkilösa system som råder på Sjukhuset, och 
analysresultaten av ronderna kan vara ett tecken på att hon inte riktigt lyck-
ats. Katarina, liksom övriga deltagare, visar dock att de under ronderna vågar 
komma med egna förslag, hålla på sina åsikter och stanna upp samtalet om 
de anser att något är oklart eller inte tillräckligt utrett. Detta sker oavsett om 
övriga samtalsdeltagare har högre professionell status eller ej. Sammantaget 
tyder alltså även dessa resultat på att de fyra är väl integrerade med sina kol-
leger och att de anpassat sig efter det mer informella, eller hierakilösa, sy-
stem som råder på en svensk arbetsplats. 

Frågan om Mustafas integration med kolleger är inte lika lätt att besvara. 
Då han städar på ortopeden hejar han på sjuksköterskor, sekreterare och vis-
sa läkare. En hel del sociala samtal förs också, antingen på initiativ av Mus-
tafa själv eller på initiativ av personalen på avdelningen. Några av avdel-
ningens läkare kan han också samtala med, men det är inte alla läkare som 
hejar på honom då han kommer med sin städvagn. I stort sett får han dock 
sägas vara väl integrerad med personalen på ortopeden och han får många 
uppskattande kommentarer under tiden han städar där. Några ur personalen 
berättade också för mig hur mycket de uppskattar Mustafa både som lokal-
vårdare och som person. Då han städar på ortopeden förekommer också 
många skämtsamma kommentarer mellan Mustafa och avdelningens perso-
nal vilket tyder på att han är en väl integrerad kollega på den avdelningen. 
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På klinisk kemi och farmakologi är det dock inte många som hejar på 
Mustafa. Jag såg inte att några läkare hejade på honom och det var också få 
sjuksköterskor som gjorde det. Laboratoriet är emellertid stort, cirka 40 per-
soner, och några i personalen brukar småprata med Mustafa då han kommer 
på sin städrunda. Mustafa berättar själv för mig att han inte tycker lika 
mycket om personalen på klinisk kemi och farmakologi eftersom de knappt 
låtsas om att han kommer. Jag kunde också se att det var få som var villiga 
att flytta på sig så att Mustafa kunde komma fram och städa ordentligt över-
allt. Personalen på ortopeden var däremot snabb att flytta stolar, papperskor-
gar och dylikt för att underlätta för Mustafa. 

För att nå integration räcker det alltså inte med att deltagarna försöker 
själva, utan de personer man möter måste också vara villiga att låta deltagar-
na bli integrerade. Det handlar om ett möte mellan människor där båda parter 
måste vara aktiva i processen. Under mina dagar på Sjukhuset upplevde jag 
ofta att lokalvårdarna inte syntes av övrig personal. De gick med sina städ-
vagnar utan att någon talade med dem eller ens hejade. Under intervjuerna 
med lokalvårdarna, och under de samtal jag förde med personal på avdel-
ningarna, framkom det också att lokalvårdarna ofta inte uppmärksammas. På 
en avdelning berättade biträdande avdelningschef att de alltid haft lokalvår-
dare som inte har svenska som förstaspråk, och att personalen på avdelning-
en gör sitt bästa för att få lokalvårdarna att känna sig som en av kollegerna. 
Hon berättar att den tidigare lokalvårdaren gärna åt frukost med dem och tog 
en fikapaus då det var folk i personalrummet. Då avdelningen fick en ny 
lokalvårdare bjöd de även in henne till personalrummet, men hon har alltid 
tackat nej och vill heller inte tala med personalen på avdelningen, allt enligt 
biträdande avdelningschef. Lokalvårdaren i fråga är av afrikanskt ursprung 
och talar inte mycket svenska alls. I detta fall har vi alltså en lokalvårdare 
som själv inte gör något för att integreras med kollegerna, medan Mustafa är 
en person som gärna söker kontakt och vill tala med människor. Han upple-
ver dock att alla inte vill tala med honom och han tycker därför att hans arbe-
te ofta är ensamt. 

Mustafa kan heller inte sägas vara så väl integrerad med sina lokalvårdar-
kolleger. Den främsta orsaken till detta är bristande språkkunskaper hos 
många av lokalvårdarna. Under de gemensamma mat- och fikarasterna sätter 
sig lokalvårdarna i grupper där de kan använda sina respektive förstaspråk. 
Det bildas små språköar i personalrummet och det förefaller vara väldigt 
svårt att bryta detta mönster. Jag kunde notera att Mustafa ibland försökte 
inleda samtal med två eritreanska män, men att han aldrig fick mer än ett 
leende eller ett ”ja” tillbaka. Mustafa försöker alltså interagera med sina 
kolleger, men det blir svårt då ingen är villig att tala svenska. Några av de 
övriga lokalvårdarna utgör dock ett undantag då de gärna talar med andra, 
oavsett språklig bakgrund, och Mustafa har mycket roligt med dem då de 
samtidigt är i personalrummet. 
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Ingen av de fem deltagarna, varken läkarna, sjuksköterskorna eller lokal-
vårdaren, säger sig undvika någon form av samtalssituation eller någon typ 
av kommunikation på arbetsplatsen. Alla deltar i de möten som är på arbets-
platsen, oavsett om det är personalmöten, fackliga möten, ronder eller något 
annat. Katarina säger dock att hon helst sitter tyst under möten där hon inte 
behöver ta något ansvar, som är fallet under ronderna. Anledningen till det är 
att hon vill lyssna och lära. Hon säger dock att hon inte är rädd för att yttra 
sig under möten och upplever att kollegerna lyssnar på henne då hon yttrar 
sig. På så sätt känner hon sig som en i ”teamet”, som hon uttrycker det. Mus-
tafa deltar också i de möten som är på arbetsplatsen, men berättar att han 
helst skulle slippa. En anledning är att han känner sig stressad då han måste 
lägga arbetstid på möten; tid som han hellre skulle lägga på att städa. En 
annan anledning är att han tycker att det språk som används under möten 
ofta är svårt att förstå. Genom att han har svårt att förstå får han inte ut så 
mycket av att gå på möten och tycker därför att det är onödigt. Cheferna vill 
dock att de anställda ska gå på de möten som anordnas, så därför deltar även 
Mustafa. Det kan tolkas som ett tecken på hans vilja att smälta in på arbets-
platsen. 

9.2.1 Det sociokulturella klimatet på arbetsplatsen 
De sammanvägda resultaten av de tre analyserna pekar mot att det sociokul-
turella klimatet på arbetsplatsen och mellan kollegerna för det mesta är gott. 
Alla fem deltagare interagerar i såväl professionella samtal som i samtal av 
mer social karaktär. Analyserna av humor visar att deltagarna både är motta-
gare och sändare av skämt och humoristiska yttranden. Resultaten visar ock-
så att alla, oavsett språklig bakgrund, kan skämta uppåt i hierarkin, det vill 
säga att sjuksköterskor skämtar med läkare, underläkare skämtar med över-
läkare och så vidare. Tidigare forskning kring förekomsten av humor i sjuk-
husmiljö har visat att skämt som riktas uppåt är mycket ovanliga och att de i 
de fall de förekommer ofta ignoreras (Coser 1960, Pizzini 1991). Kollegerna 
på Sjukhuset skämtar dock med alla, oavsett yrkesstatus, och humoristiska 
inslag förekommer i alla olika typer av samtal. Jag har inte funnit några ex-
empel på skämt som syftar till att nedvärdera andra eller till att utesluta nå-
gon ur gemenskapen, utan skämten har i de flesta fall en solidaritetsbaserad 
grund. Detta talar för att det sociokulturella klimatet är gott och att kolleger-
na känner varandra väl. Arbetsgruppen ses som en helhet oavsett yrkesstatus 
och etnisk och språklig bakgrund. Den övervägande delen av de skämt som 
finns i inspelningarna är kontextbundna, det vill säga de knyter an till vad 
som precis görs eller sägs. Kollegerna tar alltså vara på de tillfällen som ges 
att ha lite roligt, ibland på varandras bekostnad i form av vänskapligt retande 
(se 7.4.1.3), samtidigt som ett gemensamt skratt kan ge en stunds avkoppling 
från ett ibland tungt arbete. Att skämten är kontextbundna stämmer väl över-
ens med vad tidigare forskning kring humor på arbetsplatser visat (t.ex. 
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Holmes 2000b). Nytt för min undersökning är dock att det är andraspråksta-
lares interaktion med förstaspråkstalare som står i fokus, vilket inte är van-
ligt förekommande inom humorforskningen eller inom forskningen kring 
arbetsplatskommunikation överhuvudtaget. Att skämt riktas uppåt i lika hög 
grad som nedåt i hierarkin är också ett nytt resultat från min undersökning då 
tidigare forskning visat att skämt som riktas uppåt är mycket ovanliga. För-
klaringen till denna skillnad ligger troligen i att min undersökning är utförd 
på en svensk arbetsplats där maktdistansen är låg jämfört med vad den är i 
andra länder. Det handlar alltså troligen om kulturella olikheter. 

Humor framhålls dock som en stor svårighet av deltagarna. De berättar att 
det ibland är mycket svårt att veta om en talare har en allvarlig eller en hu-
moristisk intention med ett yttrande. Samtidigt kan de finna att förstaspråks-
talare har svårt att avgöra om deras egna yttranden är allvarligt eller skämt-
samt menade. Att framföra ett skämt innebär alltså stora risker, men analy-
serna visar att deltagarna ändå använder humor i interaktionen. Min tolkning 
av detta är att deltagarna känner sig så pass säkra i sina yrkesroller och i 
samspelet med kollegerna att de är villiga att ta den risken. Om de inte kände 
sig säkra skulle antagligen förekomsten av skämt vara mindre. 

Förekomsten av kommunikationsstrategier och analyserna av ronderna vi-
sar att deltagarna vågar ta plats i samtal där övriga samtalsdeltagare är 
förstaspråkstalare. Deltagarna är aktiva samtalsdeltagare både i professionel-
la och i sociala samtal. Alla fem initierar samtal med kolleger och andra de 
möter på Sjukhuset och analyserna av ronderna visar också att deltagarna 
introducerar såväl huvudreferenter och makroämnen i lika stor utsträckning 
som övriga ronddeltagare. Att språket ibland gör att de inte riktigt kan ut-
trycka vad de vill eller att de inte förstår vad som sägs tycks alltså inte av-
skräcka dem. Att förstaspråkstalarna visar att det finns en vilja att förstå 
genom att man gemensamt kan komma fram till en lösning på ett kommuni-
kationsproblem bidrar säkert till att deltagarna känner att de vågar uttrycka 
sig trots att språket inte alltid räcker till. Inspelningarna visar också att 
förstaspråkstalarna ofta ger deltagarna tid att finna rätt ord, att omformulera 
sig och att pröva olika varianter. Förstaspråkstalarna tar inte ordet då delta-
garna uppvisar någon form av tvekan i sitt tal, utan de inväntar i stället och 
ger på så sätt deltagarna extra betänketid och chansen finna en formulering. 
Om inte denna tid gavs skulle det troligen resultera i att deltagarnas talut-
rymme inte var så stort. 

Ett gott sociokulturellt klimat på arbetsplatsen spelar säkert en stor roll för 
mina fem deltagares lyckade integration på arbetsplatsen och med kolleger-
na, men, som påpekats tidigare, är en lyckad integration aldrig resultatet av 
enbart den ena partens interaktionella arbete. Båda parter måste vara aktiva i 
arbetet för att nå integration. Faktorer som etnisk bakgrund, religion, ålder, 
kön, utbildning och personlighet kan spela roll för hur väl andraspråkstalare 
lyckas i arbetslivet och hur de blir bemötta av arbetsgivare, kolleger och 
andra. De fem deltagarna i fallstudierna kommer alla från olika länder vilket 
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innebär att deras språkliga och kulturella bakgrunder skiljer sig åt. De har 
också varierande religiös bakgrund. Oavsett dessa tre faktorer har de alltså 
nått en fast anställning på den svenska arbetsmarknaden. Alla fem deltagare 
har också en anställning som motsvarar den kompetens de har. Mitra och 
Nairi är utbildade sjuksköterskor medan Alice och Katarina är utbildade 
läkare. Mustafa saknar högre utbildning och får därmed också sägas ha en 
anställning som motsvarar hans kompetens. Han har endast gått sju år i sko-
lan i sitt forna hemland och den enda övriga utbildning han har är Sfi. Han 
arbetade visserligen som mekaniker i Tanzania, men då han saknar formell 
utbildning i yrket är det troligen mycket svårt för honom att finna en liknan-
de anställning i Sverige. Respektive deltagares utbildning spelar alltså stor 
roll för det yrke de har nu. Att ha rätt utbildning för det yrke man utövar är 
dock ingen garanti för att man ska finna en plats på den svenska arbetsmark-
naden. Bland de lokalvårdare jag träffade under datainsamlingen, varav ett 
par finns med bland de intervjuade, finns många med universitetsutbildning-
ar bakom sig som inte har lyckats nå en anställning som motsvarar deras 
kompetens. 

En kvarvarande variabel att ta hänsyn till är kön. Många av dem jag inter-
vjuade framhöll att det är lättare att vara kvinna med invandrarbakgrund 
jämfört med hur det är att vara man med invandrarbakgrund. Detta var något 
som nämndes oavsett vilken yrkesgrupp de intervjuade tillhör. Enligt inter-
vjusvaren har svenskar fler fördomar mot män än vad de har mot kvinnor, 
och speciellt många blir fördomarna om männen också är invandrare och 
muslimer. Många kvinnor med iranskt ursprung berättade om hur deras män 
sökt arbete i Sverige under många år men till sist tvingats ge upp och söka 
sig till andra länder i stället. De har funnit anställningar i till exempel Norge 
eller England och pendlar mellan arbetet och familjen i Sverige. 

Ytterligare en variabel är personlighet. De två sjuksköterskorna, Mitra 
och Nairi, fick sina anställningar då de gjorde praktik på sina respektive 
avdelningar. De hade alltså chansen att visa vad de kunde och vilka de var 
samt lära känna arbetsplatsen och kollegerna under sina praktikperioder. 
Trots att de nu båda har fasta anställningar kunde jag märka en tendens att de 
båda snabbt tog sig an arbetsuppgifter och arbetstider många andra helst 
slipper. Ett exempel är då Mitra under ett morgonmöte då arbetstiderna över 
julhelgen diskuteras säger, utan att ha blivit tillfrågad, att hon kan arbeta 
julaftonskvällen. Avdelningschefen kommer med invändningen att Mitra 
redan arbetat så många julaftonskvällar i rad att hon nu borde slippa detta, 
men Mitra säger att hon kan ställa upp den kvällen ändå. Frivilliga åtaganden 
som dessa bidrar med stor sannolikhet till att man blir en uppskattad kollega. 
Det kan kanske för en del andraspråkstalare också ha bidragit till att en prak-
tikplats eller provtjänstgöring lett till en fast anställning. Även Mustafa, som 
började som timanställd under en längre period och endast haft sin fasta an-
ställning en kortare period, har haft möjligheten att visa sina goda sidor både 
som lokalvårdare och som kollega. Personalen på de avdelningar han städar 
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är mycket nöjda med hans arbete, och det framkom att många också uppskat-
tar hans glada och framåt sätt. Sjukvårdspersonalen vet också att Mustafa 
villigt hjälper dem med saker som inte direkt ingår i hans arbetsuppgifter, 
vilket naturligtvis bidrar till uppskattningen av honom. Om han inte hade 
visat dessa positiva sidor, hade kanske inte hans timanställning omvandlats 
till en fast anställning. Katarina, som först blev nekad en anställning men 
sedan fick tjänstgöra som auskulterande läkare, fick möjlighet att visa upp 
sig. Hon fick också efter en tid provtjänstgöring vilket i sin tur ledde till en 
fast anställning. Man kan alltså anta att hennes tid som auskulterande läkare 
fick personalen, och avdelningschefen, att inse att hon kunde vara en tillgång 
för avdelningen. Alice är den enda av de fem deltagarna som fått sin anställ-
ning genom att svara på en platsannons varefter hon blev kallad till intervju. 
Förhållandet är alltså lite annorlunda för henne då hon inte varit i direkt kon-
takt med arbetsgivaren innan hon blev anställd. Under intervjun var det tro-
ligen faktorer som utbildning, yrkeserfarenhet, kompetens inom det aktuella 
området och den sökandes personlighet som avgjorde att just Alice fick 
tjänsten. Hon har inte haft samma möjligheter att visa upp sina goda sidor på 
det personliga och det professionella planet som de övriga fyra haft, men har 
ändå lyckats få en tjänst. Eller ska man kanske vända på resonemanget och 
se det som att hon inte behövde visa upp sina goda sidor, trots sin utländska 
härkomst, utan hade turen att få en fast anställning utan att behöva genomgå 
samma ”prövoperiod” på arbetsplatsen som övriga deltagare? 

9.2.2 Integration ur ett helhetsperspektiv 
I avhandlingens kapitel med teoretiska utgångspunkter presenterade jag en 
modell över integration på olika nivåer i samhället (se 3.6). Under intervju-
erna ingick inte frågor som direkt kan kopplas till de olika integrationsnivå-
erna i modellen, men under mina dagar med deltagarna lärde jag känna dem 
ganska väl och ska därför belysa deras integration enligt Diaz modell 
(1993:72f). 

Alla fem deltagarna har nått såväl den kommunikativa som den struktu-
rella integrationen. De har ett fast arbete och de läser svenska dagstidningar 
och följer nyhetssändningar på svenska. Mustafa har dock inte nått så långt i 
den strukturella integrationen då han endast läser tidningar eller lyssnar på 
nyheter om det är något som intresserar honom. Han säger själv att han kan 
ha svårt att förstå språket som används i tidningar och att det är svårt att följa 
med i det som sägs i tv:s nyhetssändningar. 

Den politiska integrationen har inte nåtts av alla deltagare, till viss del be-
roende på att tre av de fem bott så kort tid i Sverige. Mitra är dock fackligt 
engagerad genom arbetet och är facklig representant på sin avdelning. Nairi, 
som, liksom Mitra, bott i Sverige under många år, berättar att hon följer med 
i vad som händer inom politiken och röstar då det är val, men att hon i övrigt 
inte är engagerad. Alice, som endast bott i Sverige under fem år, är med i 
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facket och går på de fackliga möten som arbetsgivaren eller facket anordnar, 
men intresserar sig i övrigt inte så mycket för politik. Katarina, som endast 
bott i Sverige under fyra år, har ännu inte haft tillfälle att rösta och har heller 
inte engagerat sig politiskt. Genom nyheter i tidningar och tv följer hon dock 
med i vad som händer inom svensk politik. Mustafa däremot är helt ointres-
serad av politik. Till viss beror det på att han har svårt att förstå vad som 
skrivs i tidningarna och vad som sägs på tv. Det händer att hans chefer delar 
ut skriftlig information från facket, men Mustafa berättar att han inte brukar 
bry sig om att läsa den eftersom den är skriven på en svenska som han tycker 
är mycket svår att begripa. Då det är fackliga möten på arbetet måste alla 
delta, men Mustafa säger att informationen som ges under sådana också är 
svår att förstå och att han inte får ut någonting av den. 

Alla fem deltagare har nått social integration och boendeintegration, me-
dan endast två har en familjemässig integration. De umgås såväl med 
svenskfödda som med personer från sina forna hemländer på fritiden. Musta-
fa är gift med en svenskfödd kvinna och Alice bor tillsammans med en 
svenskfödd man. Övriga tre är gifta med män som kommer från deras re-
spektive hemländer. De var redan gifta då de flyttade till Sverige, så utsikten 
för familjemässig integration är genom detta mindre. 

Frågan om personlig integration är mycket mer komplex och svår att sva-
ra på. Alla fem deltagare är nöjda så till vida att de har ett fast arbete, vilket 
ger en trygghet i tillvaron, att de har sin närmaste familj omkring sig och att 
de har vänner i sitt nya hemland. Alla saknar dock släkt och vänner från sina 
forna hemländer och önskar att de kunde träffa dem oftare. Det framkom 
också att de alltid bär med sig känslan av att vara just ”invandrare”. De vet 
att de aldrig kommer att kunna tala svenska utan brytning och att de av ma-
joritetsbefolkningen betraktas som invandrare, oavsett hur många år de bott i 
Sverige. De kommer alltid att känna sig lite utanför och känna att de inte 
riktigt hör hemma vare sig i Sverige, där de nu skapat sig en ny tillvaro, eller 
i sina forna hemländer. 

I stort sett känner sig dock deltagarna nöjda med sina liv i Sverige och 
kan därför sägas ha nått en god bit på vägen mot en personlig integration. 
Det finns dock, som framgått av min redogörelse, vissa reservationer. Att nå 
en total personlig integration tycks alltså vara svårt för individer som kom-
mer som vuxna till Sverige och då ofta har starka band kvar till sina forna 
hemländer. 

9.3 Andraspråkstalare: en resurs eller en börda? 
Många undersökningar, mer eller mindre vetenskapliga, visar att personer 
med utländsk bakgrund diskrimineras på den svenska arbetsmarknaden. Det 
är huvudsakligen utomeuropeiska invandrargrupper som diskrimineras och 
marginaliseras på arbetsmarknaden (Najib 1999). De som lyckas få en an-
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ställning får ofta en som inte motsvarar deras kompetens utan de hamnar 
inom lågavlönade sektorer som städföretag, hotell- och restaurangbranschen 
eller som buss- eller taxichaufförer (Diaz 1993, Najib 1999, Gunnarsson 
2005). Bakom denna diskriminering ligger en rädsla för och en okunskap om 
det nya och okända. Många arbetsgivare är rädda att det ska innebära pro-
blem och merkostnader om man anställer personer som inte har svenska som 
förstaspråk. En mångspråkig och mångkulturell personal ger dock arbetsgi-
varen nya möjligheter – möjligheter som man måste lära sig att ta tillvara på. 

Den fråga man kan ställa utifrån min undersökning är vad arbetsgivare 
kan dra för nytta av den. Resultaten visar bland annat att deltagarna inte har 
några problem att utföra sina arbetsuppgifter, trots att språket inte alltid 
räcker till. I de fall där kommunikationsproblem uppstått löste talarna det på 
egen hand eller genom gemensamma ansträngningar i samspråk med talare 
av svenska som förstaspråk. I analyserna har jag inte funnit något som tyder 
på att bristande svenskkunskaper leder till en sämre kvalitet på det utförda 
arbetet. Det är snarare tvärtom, det vill säga andraspråkstalarna anstränger 
sig lite extra för att visa att de är lika goda arbetstagare som vad kollegerna 
med svenska som förstaspråk är. 

Kulturella olikheter kan visserligen ge upphov till diskussioner mellan 
kollegerna, men detta lyfts fram som något positivt. Såväl första- som andra-
språkstalare är eniga om att det är viktigt att diskutera etiska och moraliska 
frågor på arbetsplatsen. En andraspråkstalare, med erfarenheter från en an-
nan kultur, kan i sådana diskussioner tillföra mycket nytt och få personalen 
med svenska som förstaspråk att tänka i nya banor. En av de intervjuade 
avdelningscheferna berättade för mig att det är alltför lätt att gå på i samma 
vanliga spår om all personal har samma bakgrund. Men då personal med 
annan kulturell bakgrund också ingår i arbetsgruppen blir det, menade hon, 
oftare diskussioner och ifrågasättande av rådande etiska ställningstaganden 
och normer, vilket kan leda till en omvärdering av desamma. En mångkultu-
rell personalstyrka kan alltså fungera som en inspirations- och pådrivnings-
källa och leda till att arbetsplatsen utvecklas och att personalen får upp ögo-
nen för andra synsätt. En mångspråkig och mångkulturell personal kan också 
fungera som en brygga mellan patienter med ett annat förstaspråk än svenska 
och Sverigefödd personal. Många av dem jag intervjuade framhöll att de ofta 
har bättre förståelse för varför patienter och deras anhöriga med annan kultu-
rell bakgrund än den svenska beter sig på ett visst sätt. En mångkulturell 
personal kan, menade de, hjälpa till och förklara kulturella skillnader såväl 
för patienter som för personal, och därmed minska klyftan mellan vårdgivare 
och vårdtagare. 

Då jag följde Katarina hände det vid ett par tillfällen att hon sökte upp en 
viss sjuksköterska för att patienten hon skulle tala med delade samma 
förstaspråk som sjuksköterskan, i det här fallet spanska. Patienten i fråga 
behärskade svenska mycket dåligt och var i behov av att få allt som sades 
översatt till spanska, och det hon själv sade på spanska måste översättas till 



 222 

svenska. Katarina tar alltså vara på de språkkunskaper som finns inom ar-
betsgruppen i stället för att tillkalla en tolk, vilket är det normala då patienter 
inte behärskar svenska. Många av de övriga deltagarna i intervjustudien be-
rättade också att de ofta får hjälpa till med språket då de delar samma 
förstaspråk som patienterna. I vissa fall har det till och med rört sig om rena 
tolkningsuppdrag då personal från andra avdelningar behövt hjälp. 

Sett ur arbetsgivarens perspektiv är det alltså såväl tids- som kostnadsef-
fektivt att ha en mångspråkig personal. Samtal med tolk måste alltid bokas in 
i förväg, vilket kan försvåra arbetet för läkarna om de snabbt behöver upp-
gifter från patienten eller själva behöver förklara något. Det kan i sin tur leda 
till att patienter ligger på Sjukhuset fler dagar än vad de skulle behöva. Att 
använda sig av tolkar är också kostsamt, och arbetsgivaren skulle alltså kun-
na göra en ekonomisk besparing genom att anställa personal med olika 
språkliga bakgrund. Forskning har också visat att samtal mellan patienter 
och vårdgivare som förs med hjälp av en tolk ofta är otillfredsställande. Tol-
kar är vanligen inte sjukvårdsutbildade men får ändå fungera som en ”dia-
gnosställare” då de ofta tvingas reducera den information som patienten ger. 
Tolken väljer bort ”irrelevanta” detaljer av icke-medicinsk natur då översätt-
ningen framförs till vårdgivaren. Det är alltså mycket mindre information 
som utbyts mellan vårdgivare och vårdtagare i ett samtal med tolk än vad det 
är i samtal utan tolk (Davidson 2001). Naturligtvis kan även sjukvårdsutbil-
dad personal som översätter välja att utelämna viss information i tolknings-
processen, men de har trots allt en utbildning som ger dem goda förutsätt-
ningar för att avgöra vad som kan vara relevant eller inte. För patienternas 
skull är det säkert också bättre att få träffa samma personer vid sjukhusvis-
telsen än att fler parter blandas in. Att någon, eller några i personalen, delar 
samma språkliga och/eller kulturella bakgrund kan också göra att patienterna 
känner sig lugnare och tryggare, vilket i sin tur kan inverka positivt på till-
frisknandet. 

Sjukvården står inför ett växande antal patienter över huvud taget, men 
framför allt ett växande antal patienter med svenska som andraspråk. Samti-
digt är bristen på läkare och annan sjukvårdspersonal stor i Sverige. Bristen 
på vårdpersonal leder till långa väntetider för patienter samtidigt som den 
personal som finns upplever stress och en alltför stor arbetsbörda. För att 
komma till rätta med bristen har Sverige börjat ”importera” läkare från andra 
länder. Detta har också skett tidigare, men inte i samma utsträckning som 
under senare år. Samtidigt finns det många utbildade läkare med invandrar-
bakgrund i landet som inte lyckas få en anställning som motsvarar deras 
utbildning. För att sjukvården ska klara sin uppgift måste vi våga ta till vara 
all utbildad arbetskraft, oavsett språklig och kulturell bakgrund, och inte låta 
oss styras av förutfattade meningar eller av rädsla och ovilja inför det nya. 
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9.4 Utbildning i svenska för invandrare 
En av frågorna under min inledande intervjustudie behandlade vilken 
svenskundervisning deltagarna genomgått (se Andersson 2007). Majoriteten, 
15 av de 21 intervjuade, har läst Sfi (Svenska för invandrare). Många har 
också kompletterat sin utbildning med till exempel Sjukvårdssvenska eller 
kurser vid Komvux. Av de 21 svarade alla utom en att de inte var särskilt 
nöjda med utbildningen i svenska. De som läst Sjukvårdssvenska säger sig 
dock vara mycket nöjda med den kursen eftersom de då fick lära sig en 
språkvariant, det vill säga ett arbetsspråk, som de har nytta av i arbetslivet. I 
övrigt säger intervjudeltagarna att de kurser de gått varit tråkiga och oinspi-
rerande. 

En kritik som framfördes under intervjuerna är att undervisningen på van-
liga språkkurser har för mycket fokus på grammatik. Intervjudeltagarna ser 
visserligen nyttan med att lära sig en del grammatik men anser att det läggs 
alltför mycket tid på det. De som deltog i intervjuerna kom till Sverige i, 
åtminstone relativt, vuxen ålder. Deras målsättning var att lära sig svenska så 
snabbt som möjligt för att få ett arbete. En undervisning som mest fokuserar 
på grammatik ger dock inga interaktionella färdigheter och deltagarna efter-
lyser mer av detta. Grammatikens nytta har sedan länge varit ett ämne för 
debatt inom forskning och undervisningsväsendet. Krashen (1981, 1985) till 
exempel, menar att det är meningslöst att undervisa i grammatik om man vill 
att eleverna ska kunna använda språket i kommunikativa situationer. Kras-
hen hävdar att det finns en naturlig inlärningsordning av grammatiska struk-
turer som inlärare tar till sig av sig själva genom att utsättas för det aktuella 
språket. Andraspråksinlärare behöver alltså höra målspråket användas för att 
lära sig det. Krashen har ofta kritiserats för att det saknas en empirisk grund 
för dessa antaganden, men hans påståenden stämmer väl överens med hur 
deltagarna i min undersökning ser på sin inlärning av svenska. Deltagarna 
menar att man bäst lär sig ett språk då man utsätts för det och själv måste 
använda det. Många av mina intervjudeltagare efterlyste kurser i svenska 
som var integrerade med arbetet, det vill säga man skulle vilja studera 
svenska och arbeta samtidigt. Undervisningen skulle då utnyttjas bäst efter-
som man också fick möjlighet att praktiskt öva språket på arbetsplatsen. 

Inspelningarna under fallstudierna visar också att grammatiska fel inte 
korrigeras av förstaspråkstalare, trots att de är vanliga. Felaktigt använda 
ord, eller användningen av ord som inte finns i svenskan, korrigeras dock 
ibland. Det talar för att det är innehållet som är det viktiga i ett yttrande me-
dan formen inte spelar så stor roll. Huvudsaken i arbetsplatsmiljön är att 
yttrandet uppfattas och förstås av mottagaren. En korrigering av fel innebär 
alltid ett avbrott i samtalet och ett sidospår från det pågående ämnet. Det är 
troligt att samtalsdeltagare väljer att inte avbryta en talare just på grund av 
att samtalsrytmen kan störas och att man därför låter ytspråkliga fel passera 
obemärkt. Ofta är de grammatiska felen också så frekventa att en korrigering 
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av dessa skulle göra det svårt att föra ett koherent samtal. Om förståelsen 
riskeras är det dock vanligare att talaren får finna sig i att bli avbruten (jfr 
Kurhila 2006). 

Analysen av kommunikationsstrategier visar dels att deltagarna har en vil-
ja och en förmåga att göra sig förstådda även då det verbala språket inte rik-
tigt räcker till, dels att de är väl medvetna om vilka strategier de använder sig 
av för att lösa kommunikationsproblem. I min definition av kommunika-
tionsstrategier valde jag att inkludera allt en talare gör för att underlätta 
kommunikationen. Vissa andra forskare är mer restriktiva och menar att 
endast medvetet valda strategier kan räknas som kommunikationsstrategier. 
Jag anser dock att frågan om medvetenhet eller inte från talarens sida är 
mindre relevant då det för det första är omöjligt att veta hur en talare tänker 
och planerar sitt tal i autentisk interaktion och för det andra att det är resulta-
tet av strategianvändningen som är det intressanta, det vill säga om kommu-
nikationen blir lyckad eller ej tack vare användningen av kommunikations-
strategier. Ur ett inlärarperspektiv kan det dock vara intressant att se på 
kommunikationsstrategier ur ett medvetandeperspektiv. Om kommunika-
tionsstrategier aktivt lärs ut till andraspråkstalare kan det ge dem verktyg att 
klara olika samtalssituationer bättre även då språkkunskaperna inte riktigt 
räcker. Samtidigt kan det ge dem mod att pröva andra vägar i stället för att 
ge upp eller att inte försöka alls. 

Även kulturella aspekter tas upp av mina intervjudeltagare. De framhöll 
att de inte fått lära sig mycket om hur det är att vara ”svensk”, vad svenskar 
gör, äter, dricker, typiska svenska traditioner och så vidare. Många framhöll 
att det skulle underlätta arbetsvardagen om de kunde mer om sådana saker. 
Svaren i intervjuundersökningen visar också att samtal av mer social natur 
kan kännas svårare just på grund av att de ofta berör ämnen som deltagarna 
inte känner till. I sådana situationer kan de känna sig utanför, trots att de i 
övrigt har goda relationer till och är väl integrerade med kollegerna. En un-
dervisning som innehåller fler kulturella aspekter torde alltså kunna underlät-
ta för andraspråkstalare att nå en integration med kollegerna. Det kan samti-
digt göra andraspråkstalarna bättre förberedda på vad de kommer att möta på 
en svensk arbetsplats. 

Kursen Sjukvårdssvenska, som många av dem jag intervjuade också läst, 
ger kursdeltagarna det arbetsspråk de behöver för att klara arbetet inom 
svensk sjukvård. Kursdeltagarna får däremot inte lära sig något om själva 
arbetsplatskulturen, till exempel om vilka samtalssituationer som förekom-
mer på arbetsplatsen, hur samtalen är utformade och hur mer sociala stunder 
som fika- och lunchraster vanligen går till. Under intervjuerna lyfte många 
fram att de har svårt att anpassa sig till det mer hierarkilösa system som rå-
der i Sverige. Denna avhandling har bland annat visat att ronden präglas av 
en informell samtalsstil, trots den professionella inramningen, där samtals-
deltagarna oavsett yrkesstatus har lika mycket att säga till om. Sjuksköters-
kor kan, lika väl som läkare, föreslå nya mediciner och andra åtgärder, även 
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om det i slutändan är läkarna som måste stå bakom alla beslut som tas. Kun-
skaper om detta, det vill säga att sköterskors och läkares roller inte är så vitt 
åtskilda då man diskuterar patienter utan att samtalen präglas av en informell 
stil där alla har rätt att göra sig hörda, skulle troligen underlätta för andra-
språkstalande sjukvårdspersonal att finna sig till rätta på en ny arbetsplats. 

Det är viktigt att komma ihåg att denna avhandling endast fokuserar på en 
arbetsplats och fem olika individer. Fler studier av fler olika arbetsplatser 
behövs för att utbildningen i svenska ska kunna utformas för att bäst tillgo-
dose de behov människor som flyttar till Sverige har. Resultaten stärks dock 
av det faktum att intervjusvaren från övriga deltagare och den respons jag 
fått på mitt arbete under åren som doktorand bekräftar det jag skriver i av-
handlingen. 

9.5 Slutord och förslag till framtida forskning 
Jag har i avhandlingen fokuserat på faktorer som på ett positivt sätt kan bidra 
till andraspråkstalares integration på arbetsplatsen och med kollegerna. Ur 
ett digert material valde jag tre fenomen för undersökningen: kommunika-
tionsstrategier, humor och ronder. Valet gjorde att de analyserade sekvenser-
na representerar både samtal med rent professionellt innehåll och samtal av 
mer social karaktär samt en mängd olika samtalssituationer. På så sätt kan 
analyserna sägas reflektera respektive deltagares kommunikativa arbetsvar-
dag på ett rättvisande sätt. Samtidigt är det mycket denna avhandling inte 
rymmer. Jag har till exempel inte analyserat sociala samtal i sin helhet och 
heller inte några andra möten än ronder. 

Deltagarna som ingår i denna undersökning har alla en fast anställning 
och har på så sätt kommit över det svåraste hindret. Mina analyser visar att 
de klarar alla olika samtalssituationer de befinner sig i under en arbetsdag 
och att de, på egen hand eller med hjälp av andra samtalsdeltagare, löser 
eventuella kommunikationsproblem som uppstår på grund av språkliga bris-
ter. De deltar aktivt och på samma villkor som förstaspråkstalare i olika ty-
per av samtal. De har knäckt den kulturella koden och anpassat sig efter de 
normer och regler som gäller för en svensk arbetsplats. Detta är naturligtvis 
oerhört viktigt för att nå en integration med sina kolleger, men kanske också 
för att komma så långt som till en fast anställning och inte ha en anställ-
ningsform som inte ger lika stor trygghet, till exempel en timanställning. 

I fortsatta undersökningar om varför vissa andraspråkstalare når framgång 
på den svenska arbetsmarknaden medan andra inte gör det kan det därför 
vara fruktbart att följa personer som ännu inte fått en fast anställning. Kan-
ske är det så att de personer som har svårt att få en fast anställning inte lyck-
ats knäcka de kulturella koderna vilket kan medföra ett utanförskap på ar-
betsplatsen och bidra till att en arbetsgivare väljer att inte ge personen en fast 
anställning. 
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En aspekt som jag inte behandlat i denna undersökning är kön. Under in-
tervjustudien påpekade många att det är lättare att vara invandrad kvinna än 
att vara invandrad man i Sverige. De hänvisade till sina egna män, manliga 
släktingar och bekanta som inte lyckats få en anställning trots att de bott i 
Sverige under många år. Lösningen för dem har blivit att ta arbeten i andra 
länder och pendla mellan familj och arbete. Det skulle vara mycket intres-
sant att i en undersökning följa upp denna könsaspekt för att se om det verk-
ligen stämmer och i så fall försöka finna en förklaring till mäns svårigheter 
att ta sig in på arbetsmarknaden. 

En stor del av andraspråksforskningens femtioåriga historia präglas av en 
stark inriktning mot strukturella aspekter (Norrby & Håkansson 2007, se 
även 2.2). Forskarna har bland annat intresserat sig för hur grammatiska 
strukturer lärs in och vilka typer av fel andraspråksinlärare gör. Denna av-
handling har inget sådant strukturellt perspektiv utan fokuserar på andra-
språkstalares interaktion i en autentisk miljö, arbetsplatsen, där deras var-
dagskommunikation med kolleger och andra personer de möter har analyse-
rats. Studier av arbetsplatskommunikation är i sig inte ett nytt område, men 
det är först på senare tid som man börjat intressera sig för andraspråkstalare i 
arbetslivet. Fler undersökningar av olika arbetsplatser behövs för att man ska 
kunna utforma utbildningen för invandrare på bästa möjliga sätt så att de är 
förberedda inför de utmaningar arbetslivet ger. Även arbetsgivare inom den 
offentliga och den privata sektorn torde kunna dra nytta av sådana undersök-
ningar då de kan visa vilka fördelar det kan medföra att ha en mångspråkig 
och mångkulturell personal. Forskningen behövs också för att öka kunska-
perna om dagens mångkulturella samhälle. Kunskaper om hur människor 
med olika språkliga och kulturella bakgrunder arbetar tillsammans och drar 
nytta och lärdom av varandras kunskaper och erfarenheter vilket kan bidra 
till en ökad förståelse och på så sätt verka för att minska den klyfta som finns 
mellan olika grupper av människor i dagens samhälle. 
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Summary 

Sweden is today officially considered a multilingual and multicultural soci-
ety. The high number of immigrants leads to new demands in the public 
sector, such as the educational system, the welfare system, the medical 
health care system. The public sector now faces new clients to an extent that 
has never been seen before. At the same time the large number of immi-
grants poses new challenges as well as possibilities for the Swedish labor 
market, since a great many in the available work force come from foreign 
background. 

Even though natives do not have a higher level of education than immi-
grants, it is the immigrants that face difficulties in the Swedish labor market. 
It is particularly hard for those who have advanced level education to find a 
position that corresponds to their skills. In the research project The commu-
nicative situation of immigrants at Swedish workplaces, which is financed by 
the Swedish Research Council, the focus is on those immigrants that have 
overcome the difficulties and have permanent employment (Gunnarsson 
2002). Two different workplaces are studied: one large hospital and one 
large technology company. The workplaces thus represent both the public 
and the private sector. This thesis focuses on the hospital while the company 
is the subject of Marie Nelson’s forthcoming thesis. 

The aim of the project is to identify communicative factors that have a 
positive effect on immigrants’ integration into the workplace and with their 
colleagues. This aim is the basis for both studies but for each of them there 
are also specific research questions. In my study I focus, for example, on the 
question of whether the second language speakers participate in professional 
and social conversations on equal terms as the first language speakers. Since 
the question is whether the second language speakers are integrated or not, it 
is important to investigate how their utterances are met and interpreted and if 
they participate in all the different types of communicative situations at the 
workplace or if they avoid some. The study therefore focuses on both the 
second language speakers and how other interlocutors respond to them. The 
aim is to highlight the socio-cultural climate at the workplace and see if the 
second language speakers are part of the collective. 

My data, which are presented in chapter 4 and 5, from the hospital consist 
of interviews, observations, audio recordings and extensive field notes. For 
the selection of participants I had the following criteria: the participants 
should have immigrated as adults which means that they have some form of 
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education from their native countries and that most of them also have ex-
perience from one or more workplaces in their country of origin, they should 
have permanent employment and have occupied the same position for a cou-
ple of years so they are familiar with the routines of the workplace and know 
their colleagues and they should not have English, French, German or one of 
the Nordic languages as their first language since those groups find employ-
ment more easily. In the selection of participants I also tried to find employ-
ees in different positions at the hospital and the aim was also to obtain a 
fairly equal distribution of men and women. 

The interviews were conducted as a preliminary study which served to 
provide initial access to the hospital and to find second language speakers in 
the staff. The interviews also gave valuable information about the partici-
pants’ backgrounds, language skills, their employment and how they experi-
ence being a second language speaker at a Swedish workplace. The persons I 
interviewed include physicians, midwives, nurses and cleaners and they 
come from a wide range of countries all over the world, for example Iran, 
Chile, Sudan, Hungary, Lithuania and former Yugoslavia. The interviews 
have been analyzed and presented in a previous work (Andersson 2007), and 
are therefore only presented in a summarized form in the thesis. 

After the interviews I conducted case studies with five of the immigrants 
interviewed. Table 1 below shows the five participants: the code name that 
each was given, their gender (M = male, F = female), their position at the 
hospital, their native country, their first language and how many years they 
have lived in Sweden. 

Table 1. Code name, gender, position, native country, first language and number of 
years in Sweden for the participants in the case studies 

Code 
name 

Gender Position Native country First langua-
ge 

Years in 
Sweden 

Mustafa M cleaner Tanzania Swahili 5 
Mitra F nurse Iran Persian 18 
Alice F physician Lithuania Russian 5 
Katarina F physician Hungrary Hungarian 4 
Nairi F nurse Lebanon Armenian 18 

As shown in the table above, I have shadowed four women but only one 
man. This is due to the fact that the hospital is a highly women-dominated 
work place. At the hospital, and in the health care sector as a whole, about 
80 % of the employees are women. The participants represent different oc-
cupations, come from different countries and the number of years in Sweden 
ranges from four to eighteen. The five participants thus have different cul-
tural and linguistic backgrounds and the number of years each has spent in 
Sweden reflects, at least to some extent, their proficiency in Swedish and 
their knowledge of the cultural norms and values in Sweden as well as their 
knowledge of specific Swedish phenomena. 
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During the case studies I shadowed the participants during their daily 
work at the hospital and audio recorded everything that was possible, and 
that I was given permission, to record. Since I was with them for whole 
workdays the data contain both professional and social interaction, for ex-
ample meetings, lunch and coffee breaks, small talk with colleagues in the 
corridor and professional and social interaction with patients and their rela-
tives. In total I have about 80 hours of audio recordings with the participants. 

The theoretical frame for the investigation, which is developed in chapter 
3, is provided by interactional sociolinguistics. From an interactional view-
point discourse strategies, i.e. how involvement and meaning is created and 
sustained in interaction, must be seen not only as a linguistic but also as a 
socio-cultural knowledge. Each individual interprets, makes inferences about 
and commits to interaction. The individual is, at the same time, part of a 
social and cultural community within which the interactional behavior must 
be viewed. Interactional emphasizes the fact that as social beings the indi-
viduals are not only formed by more or less static categories such as age, 
gender and social or ethnic background. It is also important to consider that a 
major part of the social meaning is created through interaction between indi-
viduals, or between groups of individuals. It is in interaction with others that 
each individual’s identity and relationships to others are formed. 

Communicative competence is one important concept for this thesis. The 
communicative competence is, with an interactional oriented definition “the 
knowledge of linguistic and related communicative conventions that speak-
ers must have to create and sustain conversational cooperation” (Gumperz 
1982:209). When a person grows up in a society he or she is socialized into 
that society’s norms, values and interactional rules, i.e. how to speak, when 
to speak, when not to speak, to whom you can speak and in what manner. 
The five participants have all grown up in societies that were different from 
Sweden and they have acquired the communicative competence that is valid 
in their countries of origin. As immigrants they have to acquire a communi-
cative competence that corresponds to the rules of their new home country. 

One aspect of the communicative competence is what are called contextu-
alization cues. They consist of subtle signals used by a speaker to signal how 
an utterance is supposed to be interpreted, for example as a joke or as an 
order. Contextualization cues comprise prosodic features, paralinguistic fea-
tures, choice of style and choice of lexicon (Gumperz 1982, 1999). Since my 
study focuses on second language speakers, contextualization cues are an 
important phenomenon. The participants have to learn how to interpret and 
use these subtle signals that even native speakers can find difficult to master. 
During the interviews many of my participants told me that they have great 
difficulties in understanding and using all the nuances in the Swedish lan-
guage and that they sometimes misunderstand a message because they have 
missed, or misunderstood, signals that tell them how to interpret a message. 
Contextualization cues are not phenomena that are normally taught in the 
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classroom, but they have to be acquired through interaction with native 
speakers. 

In the review of earlier research I refer, among others, to Michael Clyne. 
He is one of the researchers who emphasizes the importance of research 
about intercultural communication at workplaces. Clyne has analyzed how 
employees with different cultural and linguistic background interact and 
communicate. One of the aims with his research is to highlight communica-
tive patterns in both successful and unsuccessful intercultural communica-
tion. Clyne points out that successful communication has social and eco-
nomic consequences for employees as well as for the management, since 
unsuccessful communication may lead to conflicts. This, in turn, can influ-
ence the productivity and efficiency negatively (Clyne 1994). 

The review of earlier research in chapter 2 shows that while there are nu-
merous studies of workplace interaction in general, those that focus on sec-
ond language speakers at workplaces are rather few. Most of the studies that 
do exist deal only with one phenomenon, for example an institutional en-
counter such as doctor-patient interaction. My work, on the other hand, takes 
a wider approach to the communicative situation of second language speak-
ers since I have audio recorded entire working shifts with the participants. 
This means that my data include both professional and social events and thus 
offer a wider range of communicative situations than most previous investi-
gations. 

For the analyses I chose three different phenomena to investigate: com-
munication strategies, humor and medical case rounds. These may seem to 
be quite different phenomena, but they all share the common feature that 
they can reveal positive aspects of the participants’ communication at work; 
aspects that can contribute to the integration process. Before I present the 
results from my analysis I will further explain and define each phenomenon. 

Communication strategies occur when a speaker experience problems in 
understanding what is being said or when he or she has trouble expressing a 
message. I have adapted a very wide definition in which I regard everything 
that a speaker does to make the communication more effective as communi-
cation strategies (Canale 1983). That means that all communication, regard-
less of the speakers’ cultural and linguistic backgrounds, contains communi-
cation strategies. It is not a phenomenon that is exclusive to second language 
interaction. A critical reader may object that by focusing on communication 
strategies I highlight the participants’ problems. However, I prefer to see 
communication strategies as a positive phenomenon. If there were no com-
munication strategies there would be no interaction from my participants. I 
see the occurrence of communication strategies as indicating a will to com-
municate and attain mutual understanding. The analysis of communication 
strategies is presented in chapter 6. 

Humor (chapter 7) is a communicative act that can be used to create and 
enhance solidarity and a sense of community between people. It can also be 
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used as a tool to ease the way for a new employee in to a working group. 
Studies of humor also show that it can in fact increase effectivity and pro-
ductivity in a workplace. However, the topics that can be used in humorous 
utterances vary from culture to culture. A second language speaker has to 
learn when it is appropriate to use humor and the topics that can be used and, 
more importantly, which topics that must be avoided. Nor is it easy to inter-
pret a humorous utterance, since very subtle signals, i.e. contextualization 
cues, are often used to give utterances their meaning. They can for example 
reveal whether an utterance is supposed to be an order, a criticism or a joke. 
Apart from creating solidarity and a sense of community, humor can also be 
used as tool for demeaning and excluding people. In an analysis of humor it 
is therefore important to investigate the functions that humorous utterances 
fill. Humor is also an indirect speech act which demands a high engagement 
of the speakers and is therefore also difficult to master (Coser 1960). A 
speaker who makes a joke always takes a risk since the joke can be misun-
derstood, not understood at all or not appreciated. 

Medical case rounds (chapter 8) are meetings where two or more profes-
sionals interact and the content of the meeting is strictly oriented towards 
work related topics. Occasions of more socially oriented interaction occur, 
but it is the work related topics that dominate. The type of medical case 
rounds that I describe and analyze have never been investigated before. The 
traditional case rounds, where a group of physicians and nurses visits patient 
after patient in the ward, have been analyzed in the field of medicine. These 
studies often adopt an ethnographic approach where interviews, question-
naires and observations are used to describe the case rounds and reveal how 
physicians and nurses act and how they experience this type of situation. The 
difference between the traditional case rounds and the case rounds that I 
have analyzed is that my case rounds are a form of “round-table case as-
sessment” where the physicians and the nurses responsible for the same pa-
tients sit down together and discuss their current state, medications, further 
treatment measures and so on. These case rounds do not take place in front 
of the patients so the physicians and nurses involved can discuss them more 
freely. Nurses and physicians also reported that this type of round-table as-
sessment saves time since they only discuss the patients that they have in 
their care during the work shift. 

Communication strategies and humor occur in both social and profes-
sional interaction whereas the medical case round is a highly professional 
oriented type of interaction. The three phenomena that are investigated there-
fore offer examples from both the professional and socially oriented interac-
tion in which the participants are engaged during their workdays and this 
provides a new perspective on second language speakers at work. 

The aim of investigating communication strategies is to see how the par-
ticipants solve instances where they have trouble expressing themselves in 
Swedish and when they do not understand what is being said to them. One 
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important question that follows this is how persons with Swedish as second 
language are treated by first language speakers. Can the participants use 
communication strategies without being interrupted? Are language problems 
jointly solved or is it only the second language speaker that has to try his or 
her best to reach mutual understanding? Are second language speakers over-
looked in any kind of interaction? 

The results show that the participants use a wide range of strategies when 
they have trouble expressing themselves. Some examples are non-verbal 
strategies where the body is used to further clarify the message or as a sub-
stitution for one or several words, code switching where the second language 
speaker use another language than Swedish, retrieval which means that the 
speaker repeats an incorrect form in the search for the correct form, use of 
fillers which means that the speaker uses filled or unfilled pauses or phrases 
like “what is it called” in order to gain time and asking for confirmation 
where the second language speaker poses a question to the other interlocutor 
with the purpose to verify the interpretation (for the terminology, see Dörn-
yei & Scott 1994). The results also show that the participants can use com-
munication strategies without relinquishing their turn. They are allowed 
quite long pauses and many sequences with own communication manage-
ment, i.e. the use of fillers or retrieval phases, and still retain their turn. The 
first language speakers therefore seem to be quite patient listeners who wait 
for the participants when they are struggling with the language. In the se-
quences where the participants use the strategy appeals for help, which 
means that they ask the other interlocutor for assistance with the language, 
they also receive the help they need so mutual understanding can be reached. 
I have not found that the participants are overlooked in any kind of commu-
nication. They seem to participate as equals both in professional and socially 
oriented communication. Also the first language speakers use communica-
tion strategies when they do not understand the participants. Asking for con-
firmation and asking for repetition are two common strategies that are used 
by first language speakers when they interact with the participants. It is, 
however, impossible to say that the analyzed sequences always have their 
roots in a language problem. If an interlocutor asks for a repetition, for ex-
ample, it can either be because the receiver is uncertain whether he or she 
understood the message and uses the strategy to be able to listen to the mes-
sage again and so get another chance to understand or quite simply that the 
receiver did not hear the message and therefore needs a repetition. The for-
mer situation indicates a language problem while the latter does not. In the 
analysis I view everything as the use of communication strategies since it is 
impossible always to determine why a certain strategy is used. When prob-
lems like this occur in the analysis I point them out and discuss them. 

I also investigated sequences where first language speakers use correc-
tions. The participants’ spoken communication contains a fairly large num-
ber of grammatical errors and they also use the wrong words or words that 
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do not exist in the Swedish language. Corrections are, however, rare in the 
data. The corrections that I have analyzed consist of sequences where the 
participants use a word that does not exist or use the wrong form of a word. 
No corrections of grammatical errors occur (see also Kurhila 2006). The few 
corrections may indicate that colleagues and others normally disregard the 
fact that one of the interlocutors is a second language speaker. Focus on cul-
tural and linguistic differences might be avoided and what people have in 
common is seen as more important. 

My aim in analyzing humor is to see if the participants use jokes and hu-
morous utterances despite the difficulties and the risks involved. The ques-
tions I answer with my study are: Who do the participants joke with? What 
topics are used? In what situations do jokes occur? How are the participants’ 
jokes recieved by other interlocutors? What is the function of jokes? and 
What do the participants do if a joke is misunderstood? I also turn the ques-
tions around so I investigate jokes that are directed towards the participants 
as well. The answers to these questions can reveal aspects of the socio-
cultural climate at the hospital and also as to how well the participants are 
integrated into the workplace. 

The results show that the participants do joke and use humorous utter-
ances with their colleagues as well as with patients and other persons they 
meet at the hospital. Most of the jokes have a solidarity based function 
which means that they are used to enhance solidarity and a sense of commu-
nity (Hay 2000). All jokes that occur are context bound, i.e. they relate to 
something that has just happened or to what someone just has said. The 
analyses also show that jokes occur in very different kinds of situations, such 
as around the coffee table, when the participants are working with a patient 
and in meetings. Jokes can also occur while the staff are discussing very 
serious matters, for example a seriously ill patient’s prospects. In those in-
stances humor probably functions as a way of relieving the stress and tension 
which a difficult job can bring. I also found that relatives staying with the 
patients at the hospital can use humor with the hospital staff. The use of hu-
mor by patients as a way of coping with pain, stress and anxiety has been 
studied before as well as the fact that humor can help hospital staff to deal 
with difficult situations (Berger et al. 2004). My results indicate that this 
view should be extended to include the use by relatives of humor to cope 
with the stress and anxiety caused by having a close relative in the hospital. 
However, there is not yet any research about this particular phenomenon. 

Previous research about the use and occurrence of humor in hospitals has 
shown that humor is tightly connected with the hierarchical order between 
employees. A nurse, for example, does not direct a joke towards a physician, 
and a patient does not direct a joke towards a nurse. In other words, it is pos-
sible to joke “downwards” in the hierarchical order, but not “upwards” 
(Coser 1960, Pizzini 1991, Kinnunen 1994, 1998). My analyses, however, 
reveal no signs of this hierarchical order. Jokes are directed upward as well 
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as downward. This is probably due to cultural differences since Swedish 
workplaces are often less hierarchical than workplaces in many other coun-
tries. Colleagues usually treat each other as equals, disregarding the differ-
ences in professional status. Of course this is only equality at the surface 
level. Different hierarchies do exist, but they are not explicitly displayed and 
must be learned implicitly. 

The results also show that jokes and humorous utterances are common re-
gardless of the interlocutors’ cultural and linguistic background. The partici-
pants joke themselves and others direct jokes at them and this points towards 
successful integration. Since most of the jokes are solidarity based it also 
indicates a good socio-cultural climate at the hospital. 

In the excerpted sequences I have only four examples of jokes that are 
considered unsuccessful. An unsuccessful joke is, for example, a joke that is 
taken for a seriously meant utterance, a joke that does not get the intended 
effect or a joke that is simply not understood due to language difficulties. 

One aim with the investigation of medical case rounds is to describe this 
special type of interaction since it has not been done before. Another aim is 
to see if the second language speakers are able to participate on equal terms 
as the first language speaker. Failure by the participants to adapt to the less 
hierarchical system could lead to asymmetries in the case rounds with a 
quantitative and a qualitative dominance from interlocutors with a higher 
professional status. In my analyses I have therefore focused on how many 
words each interlocutor contributes, i.e. the quantitative dominance, and how 
the introduction of new topics is divided between the interlocutors, i.e. the 
quantitative dominance. These analyses can answer the question of whether 
the second language speakers participate as equals or not. 

The results both from the quantitative and the qualitative analysis show 
that the participants contributes an equal amount of words during the case 
rounds and that they introduce as many topics as the first language speakers. 
This regardless of the interlocutors’ different professional status. The results 
therefore points to successful integration of the participants in this respect as 
well and that they have adapted to the non-hierarchical system in Sweden. 
However, there are also indications that one of the participants might not yet 
have fully adapted to the Swedish system. This is the physician from Hun-
gary, Katarina, who displays different patterns with different interlocutors. 
In the data I have recordings where she, on separate occasions, participates 
in case rounds with two different senior physicians, Måns and Göran. When 
Måns is one of the interlocutors the number of words and the introduction of 
new topics are equally distributed among the interlocutors. When Göran is 
one of the interlocutors he dominates the case rounds since he utter the high-
est amount of word and introduces most of the topics. This might be a result 
of the different styles used by the two chief physicians. While Måns makes 
jokes and small talk during the case rounds, Göran is more professionally 
oriented. This may influence the communicative behavior of the other inter-
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locutors and the recordings do show that jokes and small talk are common 
from all interlocutors when Måns is participating in the case rounds but not 
when Göran is. It therefore may be the case that it is the person with the 
highest professional status that determines what is appropriate or not during 
the case rounds. 

One question that is linked with the aim of the thesis is if the five partici-
pants are integrated into the workplace and with their colleagues. All five 
must be said to be well integrated into the workplace. Neither cultural differ-
ences nor linguistic problems pose obstacles in their daily work. They can all 
perform their tasks without difficulties. Four of the five are also well inte-
grated with their colleagues. They interact, both socially and professionally, 
on equal terms as their first language speaking colleagues. The participant 
that is not so well integrated is Mustafa, the cleaner. During lunch and coffee 
breaks he often finds himself alone with no one to talk to. This is due to the 
fact that many of the cleaning staff are second language speakers. Generally 
their proficiency in Swedish is very low and many of the cleaners say that 
they prefer not to speak Swedish (Andersson 2007). In the staff room they 
choose to interact with other speakers of their first language with. This cre-
ates language barriers between the cleaners of different linguistic back-
ground. Mustafa, who is the only one with Swahili as first language, there-
fore finds himself quite isolated from the rest of the cleaners. During his 
work on the wards he interacts with nurses and some physicians so he can be 
said to have reached a high level of integration with the medical staff. 

The analysis of communication strategies shows that all five participants 
use all their linguistic resources to convey a message, which also indicates a 
high level of integration. Humor is also used between colleagues regardless 
of differences in cultural and linguistic background. Since most of the humor 
that occurs has a solidarity based function, this also suggests a high level of 
integration. If the participants did not feel secure in their professional roles 
and with their colleagues they probably would not display their lack of pro-
ficiency in Swedish or take the chance of making jokes and risk being mis-
understood. The analysis of the case rounds also show that the participants, 
at least mainly, contribute to the interaction in an equal way as the first lan-
guage speakers do. In sum, the results indicate a high level of integration for 
the participants. 

Two questions that are also linked with the aim are: How can employers 
benefit from a study like this? and How can teaching of Swedish best be 
planned to prepare immigrants for the communicative challenges they meet 
at a workplace? 

My data show that a multicultural and multilingual staff can be a great as-
set for the employer. As the number of immigrants increases, so do the num-
ber of patients from different backgrounds. A multilingual staff can be of 
great help when patients with different mother tongues do not speak Swed-
ish. On many occasions, staff that speak the same first language as the pa-
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tient is called in just for their language skills and to help in translating be-
tween physicians and patients. For example, Katarina asked for help from a 
Spanish speaking nurse, when she needed to see a Spanish-speaking patient 
with very poor skills in Swedish. Without the multilingual staff interpreters 
would be needed, which is both time consuming and costs the hospital a lot 
of money. A multilingual staff can thus be seen as both an economic advan-
tage and a way of being able to treat the patients more quickly. Many mem-
bers of the hospital staff also pointed out that a multicultural staff can func-
tion as a bridge between the Swedish personnel and patients and relatives 
who come from different backgrounds. Employees with different cultural 
backgrounds themselves often have more knowledge about how and why 
patients, and their relatives, react in ways that are not understood by the 
Swedish personnel. A multicultural staff can then help the Swedish person-
nel to understand their patients better and also help to explain to patients 
how things are done in a Swedish hospital. 

In the interviews many participants criticized their Swedish teaching and 
said there was too much focus on grammar but they felt that they did not get 
any interactional skills The analyses show that the participants’ grammatical 
errors are not commented on or corrected by other interlocutors. Words that 
are used in the wrong context or words that do not exist in the Swedish lan-
guage are, however, often corrected. This indicates that it is the content of a 
message that is the most important and not how it is delivered. Teaching that 
focused less on grammar and more on real life situations would probably 
make second language speakers more prepared to cope with every day 
workplace communication. I would also suggest that communication strate-
gies should be included in the teaching since awareness and knowledge that 
different linguistic and non-linguistic means can be used to convey a mes-
sage would provide second language speakers with tools to use when their 
lexical knowledge falls short and also give them the courage to try even if 
they do not know how they should express something. Second language 
speakers should also be made aware of the fact that Swedish workplaces are 
probably less hierarchical than those they are used to. The teaching should 
also include some knowledge about what they can expect at a workplace, for 
example about coffee and lunch breaks, meetings, work hours and collective 
assumptions. Some pre-hand knowledge about phenomena like these can 
probably help second language speakers to adapt more easily into a work-
place and a working group. 
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Bilaga. Transkriptionsprinciper 

Bearbetningen av inspelningarna har gjorts i flera steg. Först gällde det att 
lyssna många gånger för att få en känsla för samtalen och lokalisera större 
segment, som ronderna. Därefter excerperade jag relevanta episoder och 
gjorde en grovtranskribering. Det innebär att jag skrev ned vissa delar av 
replikväxlingen, vilka som var inblandade och var på bandet de olika episo-
derna fanns. På så sätt kunde jag lätt hitta tillbaka till vissa episoder och göra 
en mer detaljerad transkription av valda delar. Under arbetet med att lyssna 
igenom materialet funderade jag ofta över hur noggranna transkriptionerna 
skulle vara. Mina deltagares individuella, och särpräglade, användning av 
det svenska språket går inte att på ett rättvist sätt återge i en transkription. 
Samtidigt vill jag, för läsarens och för tydlighetens skull, försöka återge talet 
i så naturlig form som möjligt. En audio- eller videoinspelning kan aldrig till 
fullo återge det ögonblick som var just då. Jag har ändå försökt fånga det, 
genom audioinspelning, observation, deltagande observation och genom 
frågor till åtminstone en som var delaktig: de respektive deltagarna. 

För transkriberingen av de sekvenser som används i avhandlingen har jag 
talspråksanpassat stora delar av ortografin. Orden ”det” och ”jag” följer dock 
skriftsspråksnormen för att inte sammanblandas med ”de” respektive ”ja”. 
Ort- och personnamn återges med initial versal för att underlätta för läsaren. 
Pauser, samtidigt tal, avbrott, betoning, skratt med mera anges i transkriptio-
nerna enligt den transkriptionsnyckel som återges nedan. 

sku- avbrutet ord 
*väldigt* sägs med en skrattande eller leende röst 
väldigt sägs med emfas 
(0,2), (1,8) paus mätt i sekunder 
((PEKAR)) kommentar, avser talaren om inget annat anges 
((SKRATT)) två eller flera skrattar 
((SKRATTAR)) talaren skrattar 
[       ] samtidigt tal 
(X), (X X) ett ord ohörbart, två ord ohörbara och så vidare 
(väldigt) osäker tolkning 
=väldigt bra en tur följer direkt på en annan utan paus, så kallad ”latching” 
= = talarens replik fortsätter på flera rader 
? stigande intonation, frågetonfall 
HA HA överdrivet tonläge används 


