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Sammandrag 

I den här uppsatsen studeras rådgivning inom ramen för en ideell stödlinje för amnings-

rådgivning. Uppsatsens övergripande syfte är att visa hur amningsrådgivningen är strukturerad 

samt att belysa dess sociala dimensioner. Mönster för att efterfråga och ge råd studeras, liksom 

hur kunskap om och förhållningssätt till amning synliggörs i samtalen. Vidare undersöks hur 

särskilt känsliga aspekter av amning behandlas i samtalen.  

Materialet består av 16 telefonsamtal från en ideell amningsrådgivning, med en total samtalstid 

om drygt 3,5 timmar. Det analyseras med hjälp av conversation analysis (CA). Analysen visar 

en stor variation av rådgivningsformat med såväl direkta som indirekta råd. Rådgivningen 

framstår ofta som en samkonstruktion mellan rådgivare och mottagare, där båda arbetar för att 

positionera inringaren som en kompetent förälder med rätt till självbestämmande. Samhälleliga 

normer och moraliska aspekter av amning blir synliga i den lokala samtalskontexten genom att 

samtalsdeltagarna orienterar sig mot dem, och kan ge upphov till interaktionella utmaningar. 

Nyckelord: amning, CA, conversation analysis, etnometodologi, föräldraskap, kunskap, moral, 

normer, rådgivning, samtalsanalys, telefonrådgivning. 
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Transkriptionsnyckel  

(efter Jefferson 2004 samt Hepburn & Bolden 2014) 

[  Överlappande tal 

or-  Ordet avbryts 

=  Omedelbar övergång mellan två ord eller samtalsturer. Används även för att 

markera att en samtalstur fortsätter utan avbrott, när en tur har brutits upp i flera 

rader på grund av samtidigt tal. 

(.)  Mikropaus, ej uppmätt paus under 0.2 sekunder 

(0.5)  Paus mätt i sekunder 

.  Fallande intonation, ej nödvändigtvis meningsslut 

?  Stigande intonation, ej nödvändigtvis fråga 

,  Viss stigande intonation 

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

Ord  Betoning eller emfas 

ORD  Högljutt tal 

:  Utdraget ljud (längre ljud återges med fler kolon) 

↑  Tydligt stigande tonfall 

↓  Tydligt fallande tonfall 

↑ord↑ Yttrandet som inramas sägs med särskilt ljus röst 

↓ord↓ Yttrandet som inramas sägs med särskilt mörk röst 

< >  Yttrandet som inramas sägs i särskilt långsamt tempo 

> <  Yttrandet som inramas sägs i särskilt snabbt tempo 

>> Plötslig, snabb start 

°ord°  Yttrandet som inramas sägs med svag röst (svagare röst omges med fler cirklar) 

£ord£  Yttrandet som inramas sägs med leende röst 

*ord* Yttrandet som inramas sägs skrattande 
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he=he=he Skratt 

(( ))  Metakommentar, t.ex. ((harklar sig)) 

( )  Yttrandet som inramas är osäkert 

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

hh  Hörbar utandning (längre utandningar återges med fler h) 

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

nfh Hörbar utandning genom näsan (längre inandningar återges med fler h) 

.nfh Hörbar inandning genom näsan (längre inandningar återges med fler h) 

.ord Ordet sägs på inandning 

pt Smackande ljud 
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1. Inledning  

Amning är både en personlig angelägenhet och en engagerande samhällsfråga.1 I den allmänna 

debatten kommer moraliska dimensioner av amning till uttryck, där både amningsförespråkare 

och de som försvarar rätten att slippa amma har angripits hårt.2 Det diskuteras hur, var och hur 

länge man bör amma. Men minst lika mycket som själva amningen har diskussionerna handlat 

om råden och rekommendationerna i sig, då kritiker har menat att nyblivna mammor utsätts för 

pekpinnar och skuldbeläggande (se t.ex. Wolf 2007, Hellqvist 2015, Mirjamsdotter 2016). Ett 

exempel på detta var när Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi, i flera uppmärksammade 

teveprogram kritiserade myndigheters och vårdinstansers rekommendationer om att amma 

länge samt att avstå från alkohol under amning (Randhir Granfors 2016). Wolds främsta 

invändning var att rekommendationerna bygger på en moralism kring amning och föräldraskap. 

Det som diskuteras och kritiseras är alltså inte enbart amningen i sig, utan även själva före-

skrifterna för hur man bör göra. 

Tidigare forskning visar att amning hänger tätt samman med normer och ideal om moderskap 

(Wolf 2007; Palmér 2015; Hanell 2016) och att amning kan upplevas vara nära förknippat med 

själva processen att bli till som förälder (Flacking 2007; Palmér 2015). Ett utdrag ur mitt 

material, ett samtal mellan en ideell amningsrådgivare (märkt med S för stödperson) och en 

orolig mamma, kan illustrera bilden av amning som ett förkroppsligande av moderskapet.  

(1) BertilsARUU,3 samtal 8, 27.31–27.39  

1 S: De här me#ee# amningen e m- de: sitter- vi vill ju vara=#äh# 

2  goda mödrar £för *våra barn*£ som vi ska: .h föda från 

3  *våra bröst* lik*som*, 

Amning, amningsbesvär och råd om amning har till viss del studerats utifrån humanistiska per-

spektiv. Burns m.fl. (2010) undersöker ord och metaforer som används av sjuksköterskor och 

mödrar för att referera till det ammande spädbarnet, med utgångspunkt i tidigare forsknings-

resultat om att moderns tolkning av barnets beteende påverkar hennes upplevelse av amning 

och moderskap. Tomori (2011) beskriver nattlig amning som ett ”förkroppsligat moraliskt 

dilemma” (min övers.) i det tidiga föräldraskapet. Å ena sidan ska föräldrar ge barnet tillräckligt 

med mat, genom amning, å andra sidan uppmanas de att sova ensamma för att få sin värdefulla 

nattsömn. Amning får på så vis kulturella och moraliska dimensioner. De moraliska aspekterna 

av amning är även starkt framträdande i Hanells (2016) diskursanalytiska studie, där en ny-

bliven mammas skam över hennes amningsproblem begränsar hennes möjligheter att söka 

                                                 
1 För en internationell forskningsöversikt över amning i samhällsdebatten, se Tomori (2011) och Wolf (2007). 
2 Till exempel utsattes Renée Flacking, docent i omvårdnad vid Högskolan Dalarna, för dödshot efter att ha uttalat 

sig i SVT Debatt om positiva effekter av amning (Letmark 2015). När Hanna Hellqvist, krönikör på Dagens 

Nyheter, skrev en krönika om att kvinnor inte ska tvingas amma möttes hon av både skarp kritik och varma tack-

brev (Hellquist 2015). Även frågan om amning på allmänna platser som restauranger och kaféer har under de 

senaste åren återkommande diskuterats på tidningarnas debattsidor. 
3 BertilsARUU står för Bertils Amningsrådgivning Uppsala universitet, och är den förkortning som jag använder 

för att referera till den samtalskorpus som utgör uppsatsens material. En transkriptionsnyckel för de specialtecken 

som används i utdraget finns i början av uppsatsen. 
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hjälp. Hanell visar hur modern till en början kopplar amningsproblemen till barnet, men hur 

problemen med tiden förs allt närmare modern och skapar en skam över kroppens svek och 

misslyckande. Moral och skam förknippat med råd rörande amning är framträdande i  Wolfs 

(2007) studier av den amerikanska amningskampanjen National Breastfeeding Awareness Cam-

paign. Hon visar hur moraliserande och skrämselretorik präglar kampanjen, och att mödrar som 

av olika anledningar inte kan amma utmålas som risktagare och dåliga mödrar. 

Råd om amning kan komma både från sjukvården och från andra håll. Personligt amningsstöd 

utanför vården har lyfts fram i tidigare forskning som en värdefull resurs för att stärka och stötta 

nyblivna föräldrar (Kirkham & Sherridan 2006; Bäckström m.fl. 2010). Även Världshälsoorga-

nisationen förordar i sin globala amningsplan (WHO 2003) ”peer support” som en del i att 

stärka amningen i världen. Tidigare forskning om amningsrådgivning har främst utgått från 

vårdvetenskapliga perspektiv, med fokus på dess effekt som behandlingsmetod samt på hur 

mödrar och rådgivare har upplevt rådgivningen (Bäckström m.fl. 2010; Thomson & Crossland 

2013; Thomson m.fl. 2015).4 Man har lyft fram att rådgivningen bör bygga på en förtroendefull 

relation präglad av empati, närvaro och bekräftelse (Palmér 2015). Däremot tycks man inte 

närmare ha studerat hur rådgivningen faktiskt går till. I den här uppsatsen undersöker jag 

amningsrådgivning i telefonsamtal till en ideell stödorganisation, dit nyblivna föräldrar kan 

vända sig med frågor och problem angående amning. 

Rådgivning är en normativ och asymmetrisk aktivitet (Butler 2010:266), då den som ger råd 

föreskriver vad mottagaren ska göra. Att ge råd implicerar ett asymmetriskt kunskapsför-

hållande där rådgivaren positioneras som mer kunnig än mottagaren (Heritage & Sefi 1992; 

Hutchby 1995). I och med detta riskerar både den som efterfrågar råd och den som ger råd att 

undergräva mottagarens kompetens. Heritage och Sefi (1992) visar hur nyblivna föräldrar som 

får råd av barnsjuksköterskor tolkar råden som ett ifrågasättande av deras egen kunskap. Föräld-

rarna bemöter ofta råden med att visa upp sin egen kunskap och därmed hävda sin kompetens 

som föräldrar. Rådgivning framstår alltså som en komplicerad social aktivitet  (se t.ex. Jefferson 

& Lee 1981; Heritage & Sefi 1992; Silverman 1997; Pilnick 1998; Shaw & Hepburn 2013). 

Rådgivning i allmänhet framstår alltså i tidigare forskning som komplicerat och potentiellt 

känsligt, och i frågor om amning tycks just råd och rekommendationer omgärdas av spänningar. 

Utifrån detta är det särskilt intressant att undersöka amningsrådgivning som social interaktion. 

De som ringer till amningsrådgivningen antas inte bara ha en personlig önskan om att göra det 

bästa för sitt barn,5 utan är dessutom omgivna av omvärldens rekommendationer, normer och 

moraliserande kring amning. De ideella amningsrådgivarna ska stötta och hjälpa dem som 

ringer in med deras problem samtidigt som de bemöter inringarna som kompetenta och goda 

föräldrar. Hur hanterar inringarna och stödpersonerna denna komplicerade och känsliga 

samtalssituation? 

                                                 
4 En forskningsöversikt över vårdvetenskaplig forskning om amningsrådgivning per telefon ges av Thomson och 

Crossland (2013). 
5 Jfr Heritage & Lindström (1998:403) om hur mödrar förutsätts vilja agera utifrån barnets bästa. 
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1.1 Syfte 

I den här uppsatsen undersöker jag rådgivning inom ramen för en ideell stödlinje för amnings-

frågor. Då uppsatsen behandlar en tidigare outforskad rådgivningskontext, är syftet och fråge-

ställningarna i första hand explorativa till sin karaktär. Uppsatsens syfte är att visa hur amnings-

rådgivningen är strukturerad samt att belysa dess sociala dimensioner. Syftet kan brytas ner i 

följande frågeställningar: 

 Hur initieras rådgivningssekvenser? 

 Vilka rådgivningsformat förekommer? 

 Hur blir kunskap och förhållningssätt kring amning synligt i rådgivningssekvenserna? 

 Hur hanterar deltagarna särskilt känsliga aspekter av amning? 

1.2 Disposition 

Uppsatsen är upplagd enligt följande. I kapitel 2 presenteras uppsatsens teoretiska och metodo-

logiska ramverk, conversation analysis. Där introduceras några grundläggande begrepp samt de 

metodologiska principer som ligger till grund för analysen. Kapitel 3 är en genomgång av 

samtalsanalytisk forskning om rådgivning i allmänhet och telefonrådgivning i synnerhet. I 

kapitel 4 redogörs för uppsatsens material. Analys och resultat presenteras i kapitel 5–6. Kapitel 

5 behandlar några grundläggande rådgivningsstrukturer utifrån uppsatsens tre första fråges-

tällningar om hur råd efterfrågas och utformas samt hur kunskap aktualiseras och hanteras i 

rådgivningen. I kapitel 6 behandlas de två senare frågeställningarna i fördjupade analyser av 

hur kunskap, normer och moral blir synliga i samtalen. I kapitel 6.1 analyseras stödpersoners 

interaktionella resurser för att åberopa erfarenhet. Kapitel 6.2 och 6.3 behandlar frågan om hur 

särskilt känsliga aspekter av amning hanteras i samtalen. I kapitel 7, slutligen, sammanfattas 

och diskuteras uppsatsens viktigaste resultat.   
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2. Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

Den här uppsatsen grundar sig på det teoretiska och metodologiska fältet conversation analysis, 

ofta förkortat CA.6 I det här kapitlet redogör jag för en rad grundläggande teoretiska antaganden 

(2.1) samt för de metodologiska principer som CA arbetar utifrån (2.2). 

2.1 Teoretiska utgångspunkter i CA 

Conversation analysis är en empiriskt grundad teori och metod med rötter i sociologi, språk-

vetenskap och antropologi (Maynard 2013:13). Huvudintresset är att beskriva och undersöka 

social interaktion. Genom mycket noggranna observationer av naturligt förekommande samtal 

studerar man språket som en grundläggande resurs för meningsskapande och social handling. 

Forskningsfältet utvecklades under 1960-talet genom Emanuel Schegloff, Harvey Sacks och 

Gail Jefferson, med inspiration från två sociologiska forskningsinriktningar. Den ena är etno-

metodologi, utvecklad av Harold Garfinkel utifrån ett intresse för att undersöka människors 

normativa system för ömsesidig och gemensam förståelse, intersubjektivitet, i vardagen 

(Heritage 1984:101f.; Maynard 2013:13f.). Den andra är Erving Goffmans studier av vardaglig 

social interaktion som grund för sociala handlingar, varifrån begrepp som face – socialt ansikte 

– och footing – hur talare positionerar sig gentemot det sagda – har fått stor betydelse (Maynard 

2013:15ff.). I båda dessa riktningar betonas värdet av att närstudera vardagliga samtal för att 

förstå mänskligt beteende och handlande. 

Ett grundläggande antagande för CA är att samtal är organiserade enligt komplexa regelsystem 

som alla kompetenta samtalsdeltagare orienterar sig efter (Sacks m.fl. 1974; Heritage 

2008:303). Detta iakttagande har befästs i empiriska studier av naturligt förekommande inter-

aktion. Utifrån dessa studier har man upptäckt så påfallande regelbundenheter att Harvey Sacks 

(1984:21) beskrev samtalssystemet som ett maskineri. Sådana regelbundenheter gäller till 

exempel samtalets turtagningssystem – d.v.s. hur ordet fördelas mellan samtalsdeltagarna – 

samt att vissa typer av yttranden systematiskt följer efter varandra och förstås som samman-

hörande i s.k. sekvenser (se t.ex. Schegloff 2007). 

Samtal byggs upp av byggstenar i form av samtalsturer, de grundläggande enheter som bit för 

bit läggs till föregående samtalsbidrag. Hur samtalsturerna organiseras i förhållande till varan-

dra regleras av det s.k. turtagningssystemet, som har beskrivits i en klassisk artikel av Sacks, 

Schegloff och Jefferson (1974). Turtagningssystemet består av två grundläggande komponen-

ter. För det första en turkonstruktionskomponent (eng. turn-constructional component), som 

reglerar de enskilda samtalsturernas uppbyggnad, och för det andra en turfördelningskomponent 

(eng. turn-allocation component), en uppsättning regler eller tekniker för hur ordet fördelas 

                                                 
6 I svenskspråkig litteratur används ibland beteckningar som (etnometodologisk) samtalsanalys och konversations-

analys (se t.ex. Wirdenäs 2013 och H. Landqvist 2001). I den här uppsatsen använder jag främst den engelska 

beteckningen conversation analysis och förkortningen CA (Norrby 2014). Synonymt med dessa använder jag även 

beteckningen samtalsanalys.  
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mellan samtalsdeltagarna. En samtalstur, samtalets grundläggande enhet, kan brytas ner i en 

eller flera turkonstruktionsenheter (på svenska ofta förkortat TKE; eng. turn-constructional 

unit), bestående av en mening, en sats, en fras eller enstaka ord. Varje fullbordad tur-

konstruktionsenhet går att se som ett ”möjligt fristående” eller ”möjligt komplett” yttrande 

(Clayman 2013:151, min övers.). Efter varje TKE kan en annan talare ta över ordet, men måste 

inte göra det. Dessa platser efter en fullbordad TKE kallas turbytesplatser (eng. transition 

relevant place). Samtalsdeltagare kan förutse när en turbytesplats närmar sig i interaktionen och 

orienterar sig efter dessa, vilket gör att talarbyten i regel sker med minimala glapp och endast 

kort överlappning mellan talarna (Clayman 2013:151f.). 

Hur en samtalstur utformas och tolkas beror på vad som föregår den, samtidigt som varje tur 

förändrar kontexten. Man kan alltså säga att varje samtalstur är såväl kontextorienterad som 

kontextförnyande (Heritage 1984; Drew & Heritage 1992:18). Till exempel skapar en fråga en 

förväntan om att samtalspartnerns respons ska vara ett svar, och ett erbjudande skapar förväntan 

om ett accepterande eller avböjande. Denna typ av yttrandepar där ett första led förebådar ett 

följande led kallas närhetspar (eng. adjacency pairs) (Schegloff 1968; Schegloff & Sacks 

1973:295f.; Stivers 2013:192.). Förhållandet mellan de två leden kallas villkorlig relevans (eng. 

conditional relevance) (Schegloff 1968; Schegloff & Sacks 1973). Relationen innebär inte att 

andraledet alltid följer på förstaledet (t.ex. att en fråga alltid får ett svar), utan att samtals-

deltagarna orienterar sig efter att någonting saknas i de fall då det förväntade andraledet uteblir. 

Exempelvis kan den som ställt en fråga utan att få svar upprepa frågan, eller den som är utsedd 

att besvara frågan förklara varför hen inte gör det (Sacks 1987 [1973]; Heritage 1988; Stivers 

& Robinson 2006). Relationen mellan närhetspar innebär också att samtalsdeltagare tenderar 

att tolka led som att de hör ihop med varandra. En tur som följer efter en fråga tenderar på så 

vis tolkas som ett svar på frågan (Heritage 1988). 

Till detta mekaniska organisationssystem kommer ett normativt regelverk som visar på en rang-

ordning av möjliga responstyper. Ett förstaled i ett närhetspar kan få olika typer av respons; till 

exempel kan ett erbjudande godtas eller avböjas. Dessa responstyper är inte likvärdiga 

alternativ, utan vissa typer av andraled betecknas som prefererade och andra typer som dis-

prefererade (Schegloff & Sacks 1973:314; Stivers & Robinson 2006; Sidnell 2010:77f.; 

Pomeranz & Heritage 2013). Det bör betonas att begreppet preferens inte syftar på en psyko-

logisk tolkning av samtalsdeltagarnas personliga intentioner och önskningar, utan utgår från 

strukturella regelbundenheter i samtalssekvenser (Heritage & Atkinson 1984:53; Schegloff 

2007:61ff.). Preferensbegreppet beskriver hur ett andraled i ett närhetspar förhåller sig till den 

sociala handling som påbörjats i förstaledet. Härvid är det andraled prefererat som går i linje 

med den sociala handling som utförts i förstaledet. Till exempel är den prefererade responsen 

på en inbjudan ett godtagande, och ett svar den prefererade responsen på en fråga (Sacks, 1987 

[1973]; Schegloff 2007:59). Prefererade och disprefererade turer kan identifieras genom turens 

konstruktion. En prefererad respons formuleras typiskt direkt och explicit, medan en dis-

prefererad respons exempelvis kan föregås av pauser, tvekljud eller ursäkter samt innehålla för-

klaringar till varför den produceras (t.ex. varför man inte kan tacka ja till ett erbjudande eller 

besvara en fråga) (Heritage & Atkinson 1984:53; Schegloff 2007:63f.; Pomeranz & Heritage 
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2013:214). Raymond (2003) visar också att det finns preferensstrukturer kopplade till turers 

grammatiska konstruktion. En tur kan formas så att den prefererar en viss typ av andraled. 

Exempelvis prefererar en ja/nej-fråga ett svar med ja eller nej, medan en fråga inledd med vem 

prefererar ett svar med en personreferens (Raymond 2003; Schegloff 2007:78). 

I institutionella samtal agerar någon av deltagarna utifrån en yrkesroll, såsom läkare i ett 

patientmöte, lärare i klassrumsinteraktion eller domare i rättssalen. Institutionell interaktion 

bygger i grunden på samma samtalsmönster som vardagliga samtal (Heritage & Clayman 

2010:2). och bör inte strikt skiljas från dessa, men omfattas av vissa ramar som definieras 

utifrån institutionen (Drew & Heritage 1992:22ff.). Samtalen utmärker sig enligt Drew och 

Heritage (1992) bland annat genom att minst en av deltagarna orienterar sig mot uppgifter, mål 

eller identiteter relaterade till institutionen. Följande samtalsutdrag visar hur en talare kan tala 

fram sin identitet som representant för en institution genom pronomenet vi. I står för inringare.  

(2) BertilsARUU, samtal 9, 2.58–3.06 

1 S: För de som vi är rädda för för din skull de e ju att du ska få 

2  mjölkstockning. .hh[hh liksom. 

3 I:                    [Aaa precis,= 

4 S: =#ö# å:=ä [Vi brukar säja >såhär< om du känner att brösten e= 

5 I:           [.hha 

6 S: =såhär spända,  

Trots att stödpersonen och inringaren är de enda som deltar i samtalet, refererar talaren till ett 

vi. Hon knyter därmed an till den organisation hon representerar och visar upp sin identitet som 

en del av institutionen. Deltagare i institutionella samtal kan också orientera sig efter begräns-

ningar i handlingsutrymme samt efter särskilda uppgifter, rättigheter och skyldigheter i samtalet 

(Drew & Heritage 1992).  

Sammanfattningsvis intresserar sig CA för social interaktion och att kartlägga återkommande 

samtalsstrukturer. Metaforen om samtalet som maskineri ska inte förstås som att systemet 

enbart styr och begränsar samtalsdeltagarna. Det är snarare att betrakta som ett regelverk som 

hjälper deltagarna att orientera sig i samtalet, och därmed bidrar till att interaktionen förlöper 

smidigt (Näslund 2013:24). Deltagarna behärskar systemet och kan utnyttja det för att styra 

samtalet åt ett särskilt håll, genom att till tidigare turer lägga en bit som projicerar en viss typ 

av tur. Därmed betraktas samtalsdeltagare som kompetenta och aktiva agenter, vilka, samtidigt 

som de förhåller sig till samtalets normativa regelverk, har handlingsutrymme att konstruera sin 

sociala verklighet (Kitzinger 2007). 

2.2 Metodologiska principer i CA 

En grundläggande princip för CA är att analyserna alltid utgår från ljud- eller videoinspelningar 

av naturligt förekommande samtal. Inspelningarna kan vara gjorda av forskaren i studiesyfte 

eller av någon annan i till exempel pedagogiskt, dokumenterande eller underhållande syfte 

(Mondada 2013:38). Att spela in materialet gör att forskaren kan lyssna på ett samtalsutdrag 
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upprepade gånger, vilket ökar möjligheten till exakt och reflekterad observation och analys 

(Atkinson & Heritage 1984:4; Sacks 1984:26). Mycket detaljerade transkriptioner av samtals-

utdrag ur materialet publiceras tillsammans med den sekventiella analysen. På så sätt får läsaren 

tillgång till materialet och kan följa och granska analyserna. 

En CA-analytiker ställer frågan: Varför förekommer just detta just nu? Alltså: varför används 

denna konstruktion i denna position i denna samtalssekvens? (Schegloff & Sacks 1973:299.) 

Hur en samtalstur förstås – av samtalspartnern som av analytikern – och vilken social handling 

den utgör, är beroende av såväl turens position som komposition (Schegloff 1993:121). En sam-

talstur måste därför analyseras utifrån sin omedelbara kontext, d.v.s. utifrån de omgivande 

samtalsturerna. Samtidigt förankras analysen i en större, mer övergripande situationskontext, 

där en samtalstur får olika betydelse och utgör olika handlingar beroende på i vilken aktivitet 

den ingår (Drew & Heritage 1992:18; Näslund 2013:24).  

CA utgår från antagandet att samtalsdeltagare strävar efter att skapa, upprätthålla och uppvisa 

intersubjektivitet, d.v.s. ömsesidig förståelse (Heritage 1984:254ff.; Sidnell 2010:12). Detta 

innebär att en talare ständigt orienterar sig dels mot mottagaren, dels mot det som tidigare har 

sagts. Under samtalet uppvisar deltagare sin förståelse för varandras samtalsturer, och kan 

därmed kontrollera och vid behov reparera hur en tur har uppfattats (Sidnell 2010:12f.; Sidnell 

2013:78). Ett exempel kan illustrera hur samtalsdeltagare kan uppvisa sin förståelse av ett 

yttrande. I exemplet sitter Marie och Nina (fingerade namn) bredvid varandra vid matbordet 

med Ninas halvårsgamla barn mellan sig. Nina ger barnet mat med hjälp av en särskild sorts 

napp, avsedd för smakportioner för småbarn. Den dära i rad 1 syftar på nappen. 

(3) BertilsMGUU, kamera 2, klipp 3, 07.397 

1   M:  Giller hon den dära? 

2   N:  [Ja         

3  [((nickar)) 

4   M:  Gåre bra re, 

5   N:  Jaa=asså de e bästa grejen ever dom kan ju smaka allt liksom, 

6   M:  Jaa 

I rad 2 och 3 visar Nina på flera plan hur hon har uppfattat Maries yttrande i rad 1. Nina visar 

att hon betraktar Maries samtalsbidrag som en avslutad samtalstur och att det är hon själv som 

tilltalas genom att ta över ordet. Hon visar också att hon uppfattar att yttrandet utgör en särskild 

typ av handling, nämligen en ja/nej-fråga, genom att besvara den med ”ja” och en nickning. 

Marie följer upp med en ytterligare fråga (rad 4). Den ser till sin form annorlunda ut än den 

första. Den är mer generellt formulerad, där det (uttalat och transkriberat som ”re”, se kap. 4.6) 

med bredare referens än de specifika referenserna hon och den dära i den första turen. Ninas 

svar (rad 5) pekar på att hon tolkar yttrandet just på detta sätt, genom sin orientering mot en 

mer generell fråga: efter det inledande ja, i linje med även denna frågas ja/nej-struktur, följer 

ett uttalande om nappens funktion i allmänhet. Frågans det med bred referens möts av 

                                                 
7 Samtalsutdraget kommer från ett samtal som jag själv har spelat in, men som inte ingår i uppsatsens huvud-

material. MG står för Mammagrupp, då samtalet ägde rum i en grupp för föräldralediga mödrar. 
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pronomenet dom, som tycks syfta på fler barn än det egna (som avhandlades i rad 2). Nina 

demonstrerar på så sätt i sitt svar att hon inte uppfattar den andra frågan som en upprepning av 

den första, utan som en förfrågan att utveckla den första turen och ge mer information ur ett 

annat perspektiv än den första frågan öppnade för.  

Deltagarnas uppvisande av förståelse är det grundläggande analysverktyget och den centrala 

bevisgrunden i samtalsanalytisk metod (Schegloff 1993:101). Eftersom samtalsdeltagare visar 

upp sin förståelse av den föregående turen, kan forskaren använda denna förståelse som bevis 

för turens funktion (Heritage & Atkinson 1984:8ff.). Samtalsforskaren kan alltså – och bör, 

enligt CA-analytiker – använda sig av samma verktyg som samtalsdeltagarna själva, ibland 

kallat för next-turn proof procedure (Sacks m.fl. 1974:728f.; Sidnell 2013:79). Forskaren ska 

inte sätta sig över deltagarna och spekulera i deras avsikter eller tolkningar av en samtalstur, 

utan beskriva det som faktiskt går att observera och förankra i det empiriska materialet utifrån 

deltagarnas egna uppvisade tolkningar av samtalsturerna. Deltagarnas uppvisade förståelse av 

en tur är alltså det avgörande beviset. Forskaren intar därmed ett deltagarperspektiv på samtalet 

(Lindström 1999) .    
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3. Tidigare forskning  

Rådgivning kan definieras som en sekvens där en samtalsdeltagare ”beskriver, rekommenderar 

eller på annat sätt föreskriver en handling” (Heritage & Sefi 1992:368, min övers.). Tidigare 

samtalsanalytisk forskning om rådgivning utgår ofta från denna definition (Emmison & Firth 

2012:215). Rådgivning har studerats i en rad skilda institutionella kontexter som i primärvården 

(Leppänen 1998), sexualrådgivning vid HIV-test (t.ex. Kinell & Maynard 1996; Silverman m.fl. 

1996; Silverman 1997), sjuksköterskors hembesök hos nyblivna föräldrar (Heritage & Sefi 

1992; Heritage & Lindström 1998; 2012a; 2012b), gendiagnostik (Pilnick 2002) och akademisk 

handledning (Nyroos 2012; Vehviläinen 2012).  

Rådgivning framstår i litteraturen som en komplicerad social handling som rymmer normati-

vitet och asymmetri (se t.ex. Jefferson & Lee 1981; Heritage & Sefi 1992; Hutchby 1995; 

Silverman 1997, Pilnick 1998; Butler m.fl. 2010; Shaw & Hepburn 2013). Den normativa 

dimensionen ligger i att den som ger råd föreskriver vad en annan person bör göra. Asymmetri 

skapas mellan deltagarna genom att rådgivaren positioneras som mer kunnig än mottagaren 

(Heritage 1992; Hutchby 1995). Det asymmetriska kunskapsförhållande som impliceras genom 

rådgivningen är dock inte statiskt och på förhand givet, utan kan omförhandlas i samtalet. Till 

exempel kan den som får ett råd visa upp och hävda sin egen kunskap. Heritage och Sefi (1992) 

visar att råd ofta bemöts av någon form av motstånd från mottagaren. De nyblivna föräldrarna 

i deras studie bemötte ofta råd från barnsjuksköterskan med att uppvisa sin egen kunskap om 

det rådet gällde, och antydde därmed att rådet var överflödigt. Liknande mönster finner Shaw 

och Hepburn (2013) i vardagliga, icke-institutionella samtal, där svar som I know är en åter-

kommande respons på råd. Vanligt i Heritages och Sefis samtalskorpus var också att föräldrarna 

avstod från att ge en markerad respons och på så sätt undvek att behandla rådet som relevant 

(Heritage & Sefi 1992; Heritage & Lindström 2012b). Heritage och Sefi (1992) visar också att 

föräldrarna tenderade att förekomma sjuksköterskornas råd. Ett exempel är följande, där 

modern reagerar defensivt på sköterskans kommenterar om barnet, som tycks suga på 

någonting.8 

(4) Heritage & Sefi 1992:367; (2) [4A1:1] 

1 HV: He’s enjoying that [isn’t he. 

2 F:                    [°Yes he certainly is=° 

3 M: =He’s not hungry ’cus (h)he’s ju(h)st (h)had 

4  ’iz bo:ttle .hhh 

Genom att betona att barnet just har fått mat, förekommer mamman en eventuell förmaning 

från barnsjuksköterskan att barnet kanske är hungrigt och borde matas. Hon visar så att hon 

orienterar sig mot en risk att bli granskad och bedömd, och positionerar sig själv som en 

kompetent förälder. 

                                                 
8 HV betecknar barnsjuksköterskan, health visitor. F står för father och M för mother. Tecknen för inandning har 

anpassats till de transkriptionsprinciper som används i den här uppsatsen. 
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Pudlinski (2005a:112) delar in rådgivning i två typer, där relationen mellan rådgivaren och 

mottagaren är en ”avgörande faktor” (min övers.) för rådets utformande. Den första typen är 

situationer där rådgivaren är en auktoritet, vilket tenderar att höra samman med en mer direkt 

rådgivning. Den andra typen är situationer där rådgivaren antar en mer vänskaplig och jämlik 

position till mottagaren. Dessa kontexter präglas av mer nedtonade och indirekta rådgivnings-

mönster. Direkt rådgivning förekommer till exempel frekvent i de medicinska sammanhangen 

hos Heritage och Sefi (1992) och Leppänen (1998). I dessa samtal är det vanligt med imperativ, 

explicita rekommendationer (t.ex. I would recommend giving her a bath every day, Heritage & 

Sefi 1992:368) och modala hjälpverb som should och ought. 9 Mer nedtonade rådgivnings-

former präglar samtal som på engelska brukar refereras till som counselling. Det syftar 

exempelvis på terapeutiska samtal och andra kontexter där man arbetar efter riktlinjer om att ge 

stöd och vägledning snarare än direkta råd (se t.ex. Pudlinski 1998; 2002; 2005a; Pilnick 2002; 

Butler m.fl. 2010). För att ge mer indirekta råd kan en rådgivare utnyttja det faktum att gränsen 

mellan råd och andra samtalselement, till exempel information, inte alltid är tydlig (Kinnell & 

Maynard 1996). Ett återkommande rådgivningsformat är att formulera råd som information 

(Silverman 1992; 1996; Kinnell & Maynard 1996; Heritage & Sefi 1992; Pudlinski 1998). Ett 

annat är att formulera dem som frågor (Pudlinski 1998; Butler m.fl. 2010; Vehviläinen 2012). 

Heritage och Lindström (1998; 2012a) samt Pudlinski (1998; 2005b) visar också att en 

rådgivare kan åberopa egna erfarenheter av liknande problem som inringarens och berätta om 

hur man själv upplevde och löste dem. Detta kan både vara ett format för indirekta råd och ett 

sätt att visa empati och förståelse för inringarens problem. 

Telefonrådgivning har studerats inom olika verksamheter såsom teknisk support (t.ex. Baker 

m.fl. 2001; 2005), stödlinjer (t.ex. Pudlinski 1998; 2005a; 2005b; Kitzinger & Kitzinger 2007; 

Shaw & Kitzinger 2012; 2013; Butler m.fl. 2010; 2015) och olika vårdsammanhang (t.ex. H. 

Landqvist 2001; Leppänen 2005, Butler m.fl. 2009; M. Landqvist 2010). Det motstånd mot råd 

som Heritage och Sefi (1992) beskriver verkar inte förekomma i samma utsträckning i telefon-

rådgivning som i andra kontexter (Emmison & Firth 2012:215). Detta går sannolikt delvis att 

förklara med samtalens förutsättningar – i telefonrådgivning har mottagaren av rådet i regel 

själv tagit initiativ till rådgivning genom att ringa (Emmison & Firth 2012:228). Samtalen utgår 

alltså från att inringaren frågar efter information eller råd, vilket skapar en gynnsam miljö för 

rådgivning och gör inringaren mer benägen att anamma råden (jfr Jefferson & Lee 1981; 

Heritage & Sefi 1992; Silverman 1997:157f.).  

En rad tidigare studier om rådgivning undersöker hur institutionella begränsningar och anvis-

ningar formar rådgivningssamtal. Vissa institutioner har till exempel tydliga anvisningar om att 

inte ge råd utan snarare stöd (se t.ex. Emmison & Danby 2007; Butler m.fl. 2010; Pudlinski 

1998; 2005a; 2005b; Moore 2015; Pilnick 2002). Det kan också finnas begränsningar i vilken 

typ av råd som får ges (se t.ex. Butler m.fl. 2009). Dessa institutionella begränsningar kan 

hamna i konflikt med en rådgivares grundläggande uppgift att ge relevant rådgivning och stött-

ning. Pudlinski (1998; 2005a; 2005b) studerar en s.k. ”warm line”, en stödlinje för psykisk 

                                                 
9 H. Landqvist (2001:121) kallar dessa modalverb på svenska för behovsuttryck. 
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ohälsa, där inringare talar med ideellt arbetade stödpersoner som själva har lidit av psykiska 

besvär. Samtalen ska enligt organisationens riktlinjer baseras på ett jämlikt och vänskapligt för-

hållande mellan stödpersonen och inringaren, där stödpersonen ska undvika att ge inringaren 

råd. Liknande riktlinjer om att avstå från rådgivning och i stället fokusera på att hjälpa 

inringaren att själv finna lösningar på sina problem finns för Kids Help Line, en stödlinje för 

barn, som undersökts i en rad studier (t.ex. Butler m.fl. 2010; 2015; Emmison m.fl. 2011). I 

dessa samtal återfinns ett flertal olika strategier för en icke-direktiv rådgivning som lägger vikt 

vid inringarens kompetens att själv lösa sina problem. En annan typ av begränsning behandlas 

av Butler m.fl. (2009). De undersöker hur sjuksköterskor vid den australiska stödlinjen Child 

Health Line förhåller sig till institutionens riktlinjer att inte ge medicinska råd, i ljuset av att 

många inringare efterfrågar just detta.  

En central utmaning för stödpersoner är att hantera inringares stress och oro samtidigt som man 

uppmuntrar hen att förändra sin situation och det som orsakar problemen. Shaw och Kitzinger 

(2013) utforskar strategier för detta i en stödlinje för frågor om hemförlossning. De visar hur 

rådgivaren rör sig mellan rollerna som empatisk åhörare och handlingsinriktad rådgivare. 

Studier av samma material (Shaw & Kitzinger 2012; 2013) visar också hur komplimanger 

används för att stärka inringarna i deras känsla av rätt till självbestämmande. Värderingar av 

inringaren, såsom brilliant och courageous, utgör inte allmänt vänliga komplimanger utan 

lyfter fram särskilda kvaliteter som inringarna har nytta av för att kunna agera självständigt. 

Känsliga och moraliskt laddade rådgivningssituationer behandlas av bland andra Bredmar 

(1999), H. Landqvist (2001; 2005), Silverman (1997) och Pilnick (2002). Bredmar (1999) 

studerar mödravårdssamtal mellan barnmorskor och gravida kvinnor. Hon visar att barn-

morskorna behandlar vissa teman, t.ex. alkohol under graviditeten, som särskilt känsliga genom 

vad hon betecknar som varsamhetsstrategier. Genom dessa tillvägagångssätt tonar barnmors-

korna ner samtalsämnets hotande karaktär, vilket gör att barnmorskorna kan ”uttala moraliska 

förpliktelser” utan att explicit vara ”uppfostrande eller kontrollerande” (Bredmar 1999:282). 

Silverman (1997:66ff.) visar hur samtalsdeltagare vid en sexualrådgivning inför ett HIV-test 

kan behandla ett samtalsämne som känsligt genom att uttrycka sig försiktigt kring ämnet. Att 

ett samtalsämne är känsligt är alltså inte en inneboende egenskap i ämnet, utan någonting som 

skapas lokalt i samtalet. 

Landqvist (1999) undersöker telefonsamtal till Giftinformationscentralen utifrån Goffmans 

teorier om socialt ansikte (se t.ex. Goffman 1972 [1967]), och finner att såväl rådgivare som 

inringare orienterar sig mot samtalen som moraliskt känsliga och att båda samtalsdeltagarna 

arbetar för att bevara inringarens sociala ansikte. Enligt Landqvist (1999:217) skapar det 

ansiktsbevarande arbetet mer effektiva samtal – om deltagarna undviker ansiktshot kan de i 

stället koncentrera sig på samtalets huvudaktivitet: riskbedömning och att undvika förgiftning. 

Pilnick (2002) studerar rådgivning inför gentekniska undersökningar. Hon visar att etiska 

problem ständigt är närvarande i samtalen, även när de inte explicit diskuteras, och att de kan 

innebära interaktionella utmaningar för rådgivarna.   
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4. Material och analysförfarande 

I det här kapitlet presenteras uppsatsens material och analysförfarande. Först ges en kort 

materialöversikt (4.1), därefter en presentation av den ideella amningsrådgivning som samtalen 

kommer ifrån (4.2). Därpå beskrivs hur materialinsamlingen har gått till: för processen att få 

tillåtelse att spela in (4.3.1) samt för ljudinspelningarna (4.3.2). Etiska överväganden i samband 

med materialinsamling presenteras (4.4) och en diskussion förs om materialets autenticitet 

(4.5). De samtalsanalytiska metodologiska principer som analysen bygger på presenterades 

redan i avsnitt 2.2. I avsnitt 4.6 redogör jag dock närmare för mitt förfarande vid transkription 

och analys av materialet.  

4.1 Materialöversikt  

Materialinsamlingen pågick under cirka tio veckors tid under vintern 2015/2016. 17 samtal om 

sammanlagt ca 3 timmar och 50 minuter spelades in. Ett av samtalen har uteslutits då det förs 

på engelska, och ca 11 minuter av det övriga materialet är oanvändbart på grund av tekniska 

problem vid inspelningen. I materialet ingår därför 16 samtal om sammanlagt 3,5 timmar. Två 

olika stödpersoner och 16 olika inringare deltar i samtalen. Två av samtalen bryts plötsligt efter 

2 respektive 6,5 minuter. Dessa samtal har räknats in i materialet, då de fram till avbrotten 

förlöper som normala samtal.  

Samtalen rör en rad olika frågor relaterade till amning och matning av barn. Exempel på frågor 

som behandlas är att avsluta nattlig amning, att öka mjölkproduktionen, att blanda till och 

dosera modersmjölksersättning och att behandla och förebygga såriga bröstvårtor. 

4.2 Amningsrådgivningen – en kortfattad verksamhetsbeskrivning 

Amningsrådgivningen drivs av en ideell organisation som ger föräldrar stöd, råd och infor-

mation i amningsfrågor. Föreningen har en omfattande rådgivningsverksamhet via telefon, sms, 

mejl och på föreningens Facebooksida: enligt föreningens verksamhetsberättelse uppgick 

antalet redovisade rådgivningar år 2015 till 19 500, varav 2 200 telefonsamtal. Man sprider 

också information om amning via kurser för nyblivna föräldrar samt genom en egen tidning. 

Organisationen bedriver dessutom påverkansarbete i amningsfrågor. I flera av telefonsamtalen 

i materialet kommer det fram att inringarna har rekommenderats av sin vårdcentral att höra av 

sig till organisationen. Organisationen tycks alltså på sätt och vis fungera som ett ideellt 

komplement till primärvården. 

Amningsrådgivarna kallas i uppsatsen för stödpersoner. De arbetar ideellt och listas på organi-

sationens hemsida med namn, hemregion och telefonnummer. Organisationen har alltså ingen 

central växel, utan inringarna kan välja att ringa till en särskilt stödperson som svarar i mån av 

tid. Stödpersonerna beskrivs på föreningens hemsida som ”vanliga mammor med erfarenhet 
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och stort intresse för amningsfrågor”, samt med ”gedigen kunskap och erfarenhet av amning”.  

Enligt hemsidan ska stödpersonerna stötta alla inringare i sina beslut, ”även dig som vill sluta 

amma”. Samtliga stödpersoner går igenom föreningens internutbildning om amningskunskap 

och samtalsmetodik. Utbildningen avslutas med organisationens interna prov, där stöd-

personerna utöver att besvara faktafrågor om amning även ska diskutera och reflektera över 

rådgivningen. De behöver däremot inte ha någon regelrätt medicinsk utbildning, även om flera 

av stödpersonerna är barnmorskor eller barnsjuksköterskor. Stödpersonerna ska tillhandahålla 

kunskap och fakta om amning och amningsbesvär, lyssna på inringarens problem och hjälpa 

inringaren att resonera kring de frågor som ställs. De får däremot inte ge medicinska råd.10  

Sammanfattningsvis kan verksamheten definieras som en form av semiprofessionell 

rådgivning. Stödpersonerna är inte representanter för sjukvården, men har specialkunskaper 

som gör att de inte heller är att betrakta som kunskapsmässigt jämlika inringarna. Dessa expert-

kunskaper, samt det faktum att stödpersonerna inte måste ha erfarenhet av amningsproblem, 

gör också att stödpersonerna skiljer sig från t.ex. stödpersoner i patientföreningar, där 

gemensam erfarenhet av sjukdom är en central förutsättning för samtalen. 

4.3. Materialinsamling 

De naturligt förekommande och spontana samtal som utgör grunden för en CA-analys kräver 

ett omfattande och reflekterat arbete med materialinsamling. För att få tillgång till samtals-

material för den här uppsatsen krävdes en lång process med att bygga upp förtroende för att få 

tillåtelse och godkännande för inspelning. Denna process beskrivs i kapitel 4.3.1. Därpå redogör 

jag för detaljerna kring ljudinspelningarna (4.3.2).  

4.3.1 Tillträde 

Eftersom inringarna kan befinna sig i ett utsatt läge, kan amningsrådgivning vara en känslig 

kontext att spela in i och fråga om tillträde. Det krävdes därför en hel del arbete med att bygga 

upp ett förtroende hos deltagarna.  

För att få föreningens tillåtelse att spela in enskilda stödpersoners telefonsamtal krävdes god-

kännande från organisationen styrelse. Min handledare och jag presenterade projektet under 

organisationens styrelsemöte, och den föreslagna materialinsamlingsproceduren diskuterades. 

Styrelsen överlade därefter utan vår närvaro och meddelade sitt beslut att delta i studien via 

mejl. Efter att styrelsen godkänt inspelning kontaktades lämpliga stödpersoner för deltagande 

via mejl och telefon. De stödpersoner som tillfrågades om inspelning har varit verksamma som 

amningsrådgivare i flera år. Flera av de tillfrågade valdes ut på rekommendation från styrelsen 

                                                 
10 Enligt föreningens hemsida får de stödpersoner som har medicinsk utbildning svara på medicinska frågor. Dock 

berättar en av de deltagande stödpersonerna att hon, trots sin medicinska utbildning, i regel avstår från att ge 

medicinska råd. I stället råder hon inringarna att vända sig till vårdinstanser som amningsmottagning eller 

barnavårdscentral med sina frågor. (Personlig kontakt 2016-04-05.) 
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eller andra stödpersoner med god insikt i verksamheten. Med tanke på studiens tidsramar var 

det också önskvärt att de deltagande stödpersonerna tog emot samtal någorlunda ofta. Två av 

de tillfrågade tackade ja till att medverka i inspelningarna och fick inspelningsutrustning 

skickad till sig med post. Inringarnas godkännande att spela in inhämtades vid varje samtals 

början (se kapitel 4.4). 

4.3.2 Ljudinspelningar 

Samtalsmaterialet i uppsatsen består av ljudinspelade telefonsamtal. Eftersom samtalen förs på 

telefon ger en ljudinspelning tillgång till samma information som deltagarna själva har tillgång 

till i samtalet. De inspelningstekniska detaljerna kring materialinsamlingen utformades i samråd 

med föreningsstyrelsen, för att komma fram till en lösning som både uppfyllde studiens och 

verksamhetens vetenskapliga och etiska krav.  

De deltagande stödpersonerna skötte själva inspelningarna av samtalen. Inspelningarna gjordes 

med en portabel inspelningsapparat som sätts in i mobiltelefonens hörlursingång och spelar in 

ljudet från båda samtalsparterna. Inspelningsutrustningen slås enkelt på och av genom en liten 

knapp på sidan. På så sätt hade stödpersonen möjlighet att stänga av inspelningen under 

samtalets gång, om hon skulle bedöma att samtalet blev alltför känsligt för fortsatt inspelning. 

De deltagande stödpersonerna berättade dock efter att insamlingen avslutats att de aldrig 

bedömde att ett samtal blev så pass känsligt. 

4.4 Etiska överväganden 

De etiska övervägandena i arbetet med denna uppsats följer Vetenskapsrådets riktlinjer i God 

forskningssed (2011) samt de fyra huvudkraven i Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (1990). I och med att organisationens styrelse medverkade i 

studiens etiska och praktiska utformning, har materialinsamlingen dessutom genomförts med 

särskild hänsyn till verksamhetens intressen och krav.  

Information och inhämtande av samtycke hos deltagarna skedde i flera steg. Föreningens 

styrelse fick information vid ett personligt möte samt i ett informationsbrev, och fungerade på 

så sätt som grindvakter och informella granskare av studiens praktiska och etiska utformning. 

De deltagande stödpersonerna informerades muntligen och skriftligen samt fick ta del av och 

underteckna en blankett om informerat samtycke (se Bilaga 1). 

För inringarnas del uppfylldes informationskravet genom en informerande text om studien på 

startsidan för föreningens hemsida (se Bilaga 2). En kort informationstext om studien lästes 

också upp i föreningens automatiska telefonsvarare, samt stod skriven bredvid de deltagande 

stödpersonernas telefonnummer tillsammans med en länk till den längre informationstexten. De 

inspelade samtalen gjordes på en särskild mobiltelefon, med ett telefonnummer som endast 

användes för inspelningarna till studien och som stod utskrivet vid deltagarnas namn. I början 
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av varje samtal frågade stödpersonen om tillåtelse att spela in samtalet för forskning och 

utbildning. Stödpersonerna instruerades att slå igång inspelningsapparaten först efter att 

inringaren hade godkänt inspelning. Enligt de deltagande stödpersonerna sa ingen av deltagarna 

nej till inspelning. Genom detta tillvägagångssätt har informationskravet och samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet 1990:7; ibid.:9) tillgodosetts hos både verksamhetens styrelse, stödpersoner 

och inringare.  

Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 1990:12), kravet på att deltagarna hålls anonyma, till-

godoses genom att inspelningarna förvaras på en extern hårddisk samt genom att samtliga 

deltagare anonymiserats redan på transkriptionsstadiet. Alla namn har fingerats, liksom vissa 

andra uppgifter i samtalen (såsom ortnamn och barns födelsedatum). Jag har också valt att i 

uppsatsen avstå från att publicera samtalspartier som jag bedömer vara identitetsröjande, samt 

från att publicera alltför långa samtalsutdrag. Detta har särskilt gjorts med tanke på att det är ett 

relativt litet material, med få deltagare. Konfidentialitetskravet gynnas även av att flera stöd-

personer deltar i studien. Genom att flera personer deltar ska inte heller den som känner till 

vilka stödpersoner som deltar kunna identifiera den enskilda stödpersonens samtalsutdrag. Av 

samma anledning avstår jag från att koppla ihop enskilda stödpersoner med ett samtalsutdrag. 

Deltagarna har givit sitt godkännande till att materialet används till forskning och utbildning. 

Materialet kommer endast att användas till dessa av deltagarna godkända ändamål. På så sätt 

tillgodoses även nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 1990:14). 

4.5 Materialkritik 

En svårighet som den som strävar efter att studera autentiskt språkande ställs inför är den som 

Labov (1972) har benämnt som observatörens paradox (eng. observer's paradox). I forskning 

med intresse för människors faktiska språkbruk riskerar själva inspelningsmomentet och 

forskarens (eventuella) närvaro att förändra kontexten och påverka språket. Till viss del kan 

detta problem avhjälpas med lämplig inspelningsutrustning, utvald och placerad för att störa 

deltagarna så lite som möjligt. Samtalsanalytiska studier har också visat att inspelnings-

utrustningen sällan är omnirelevant för deltagarna, d.v.s. att deltagarna inte alltid orienterar sig 

efter inspelningssituationen (Mondada 2013:34). Detta gäller särskilt när den aktivitet som 

deltagarna är involverade i är viktigare än inspelningssituationen (Mondada 2013:34; Lind-

ström 1999). Deltagarna kan i vissa partier av samtalet orientera sig mot närvarande kameror 

eller ljudinspelningsapparatur, medan uppmärksamheten i andra partier riktas mot den egna 

verksamheten. I samtalsanalytiska studier har forskaren möjlighet att identifiera de partier i 

vilka deltagarna orienterar sig mot närvarande inspelningsutrustning och ta hänsyn till detta i 

urval och analys av samtalssekvenser (Mondada 2013:34). Detta löser inte fullständigt prob-

lemet i observationsparadoxen, men innebär att forskaren kan inta ett reflekterat förhållnings-

sätt till inspelningssituationen. 

I tidigare metodologiska diskussioner har man skilt mellan naturligt förekommande data och 
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naturligt förekommande verksamhet (Mondada 2013:34). Materialet i den här uppsatsen kan 

karaktäriseras som autentiska samtal i en naturligt förekommande verksamhet, inspelade i 

studiesyfte. Visserligen skapades telefonnumret särskilt för studiens skull, och inringarna skulle 

inte ringt detta nummer om studien inte hade ägt rum. Föreningens verksamhet, inringarnas 

samtal och stödpersonernas rådgivning sker dock oberoende av inspelningarna, och samtalen 

förs med erfarna stödpersoner som är aktiva i föreningen oberoende av studien.  

Min bedömning efter att ha lyssnat på inspelningarna är att deltagarna inte i någon större 

utsträckning tycks ha orienterat sig efter inspelningssituationen. Deltagarna tycks främst ha 

påverkats av inspelningen i samtalets början, då stödpersonen ibland tvingades avbryta 

inringaren för att fråga om tillåtelse för inspelning, samt i samtalets slut, då stödpersonen ibland 

informerade om att det telefonnummer som användes bara skulle vara aktuellt under en 

begränsad tid. Det gör att materialet inte är lämpligt att använda för analys av samtalets 

öppningar och avslutningar.11 Den ena stödpersonen rapporterade också att hon stördes av låg 

ljudvolym. Att stödpersonen har svårt att höra inringaren hörs i enstaka partier i inspelningarna. 

Sammantaget är dock både stödpersoner och inringare främst fokuserade på rådgivningen. Det 

är tydligt att denna aktivitet är överordnad inspelningssituationen (jfr Mondada 2013:34). 

Möjligen var det en fördel att många av inringarna redan kände till studien, utifrån infor-

mationen på organisationens hemsida och telefonsvarare (se kap. 4.4.). I dessa fall behövde 

stödpersonerna inte presentera studien som ny information eller utförligt redogöra för den, utan 

kunde referera till ”den här studien” som någonting bekant. Ett samtalsutdrag med en inledande 

fråga om tillträde kan illustrera detta.12 

(5) BertilsARUU, samtal 9, 00.02-00.07 

1 S: Ja måste bara säja- (.) e de okej om ja spelar in samtalet? 

2  (0.5) 

3 I: Ja::, de går bra. 

4 S: Aa bra.För den här studien. Å sen har ja lite dålig röst om du 

5  undrar. äöh=hö .hhh Men de e [lugnt. 

6 I:                    [A ja. >de går nog bra.< [Ja får= 

7 S:                                                       [Aa, 

8 I: =prata mest då. hä=hä=[hä=hä 

9 S:                       [Aa, de blir bra. a=ha=ha 

10 I: Du: de e så att ja ringer dej lite i amnings=öh (.) fråga här de  

11  e så att ja håller på å slu:tar amma, 

((I fortsätter att beskriva bakgrunden till sin fråga)) 

Ingen av inringarna uppehåller sig någon längre tid vid frågan om inspelning, utan deltagarna 

kan snabbt gå vidare i samtalet. Efter att deltagarna gått över till samtalets huvudaktivitet, 

amningsrådgivningen, blev det den viktigaste uppgiften och stod i fullt fokus under samtalet. 

                                                 
11 Att använda materialet för att systematiskt studera samtalsöppningar hade hur som helst knappast varit aktuellt, 

eftersom inspelningsapparaten i de flesta fall slogs på efter att samtalet påbörjats. 
12 Stödpersonerna hade uppmanats att slå igång inspelningsapparaten först efter att inringaren hade godkänt 

inspelning. Dock hände det vid ett par tillfällen att inspelningsapparaten redan var igång när stödpersonen ställde 

frågan om inspelning. 
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4.6 Transkription och analysförfarande 

Samtalsutdragen i uppsatsen har transkriberats enligt det i CA vedertagna transkriptionssystem 

som utarbetats av Gail Jefferson (Jefferson 2004; Hepburn & Bolden 2014). Vissa anpassningar 

har gjorts till mitt material och mina analytiska intressen. En transkriptionsnyckel finns i början 

av uppsatsen (s. 4f.). Transkriptionen är inte fonetisk utan följer generellt svensk standard-

ortografi, men har i viss mån anpassats för att spegla uttal. Till exempel återges talspråksformer 

och dialektala uttalsvarianter som ente (’inte’) och ja (’jag’). Eftersom man i CA inte bara 

beaktar vad som sägs i ett samtal utan även hur det sägs, och alla detaljer i interaktionen 

betraktas som potentiellt meningsfulla (jfr Heritage 1984:241), återger transkriptionen även 

icke-verbala aspekter av samtalet. Talhastighet, volym och intonation såväl som skratt, pauser 

och harklingar återges således i transkriptionen och beaktas i analysen. Det är dock viktigt att 

betona att transkriptionerna endast är representationer av samtalen, och att det är de inspelade 

samtalen som utgör uppsatsens material (jfr Hepburn & Golden 2013:57). 

Det första steget i ett samtalsanalytiskt projekt är att iaktta samtalen och att försöka finna regel-

bundenheter och påfallande fenomen i interaktionen (Sacks 1984:25; Sidnell 2013:86ff.). 

Samtalsmaterialet grovtranskriberades således i ett första steg i sin helhet. Vissa partier i 

samtalen analyserades till en början förutsättningslöst, medan andra valdes ut med ett särskilt 

fenomen eller en särskild interaktionell resurs i åtanke. Därifrån gjordes en samling belägg som 

fintranskriberades och analyserades närmare. Själva transkriptionsarbetet är en viktig del av 

analysprocessen, då det kräver ett upprepat och intensivt lyssnande (Sidnell 2010:23). Upp-

satsens frågeställningar och syfte har utvecklats och växt fram under analysprocessen, så som 

det är brukligt i en induktiv metod som CA (jfr Have 2007:68). Jag har arbetat enligt vad Have 

(2007:68) benämner som ”spiralling fashion”, där jag återkommande har gått tillbaka till 

samtalsmaterialet för att ompröva och förfina mina frågeställningar och analyser. Det deltagar-

perspektiv och det materialnära analysarbete som utmärker CA har genomsyrat analysprocessen 

(se kapitel 2.2). Det innebär exempelvis att valet av samtal för analysen av uppsatsens fjärde 

frågeställning, hantering av särskilt känsliga frågor, utgår från deltagarnas uppvisade förståelse 

av en fråga som känslig. Jag har alltså inte på förhand antagit att en fråga är känslig, utan har 

identifierat samtal och samtalspartier där deltagarna orienterar sig mot en fråga som känslig (jfr 

Bredmar 1999). 

I CA förekommer ofta kollaborativa element i analysfasen i form av så kallade datasessioner 

(Have 2007:140ff.; Sidnell 2010:29), där forskare gemensamt analyserar och diskuterar varan-

dras material. Detta ska vara en möjlighet för forskaren till uppslag på nya infallsvinklar på 

materialet. Det är också ett sätt att stärka studiens reliabilitet, då forskaren kan pröva sina 

analyser samt kontrollera och korrigera sina transkriptioner. Under uppsatsarbetet har jag till-

sammans med min handledare och två medstudenter regelbundet deltagit i sådana datasessioner. 

Vi har då tagit med oss utvalda samtalsutdrag ur vårt material, med tillhörande transkription. 

Att diskutera och analysera sitt eget och andras material har varit mycket värdefullt i uppsat-

sarbetet, då det har givit nya infallsvinklar och möjlighet att pröva och omtolka preliminära 

analyser.  
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5. Att efterfråga, ge och samkonstruera råd 

I det här kapitlet redogör jag för några samtalsstrukturer som har stått i fokus för tidigare 

forskning om rådgivning och som framstår som grundläggande i rådgivningsaktiviteten: hur 

råd efterfrågas och formuleras. Jag avser inte att göra en fullständig analys av samtalens råd-

givningsstruktur, utan vill främst ge en översiktlig bild av amningsrådgivningen utifrån 

uppsatsens tre första frågeställningar (se kap 1.1). Kapitlet svarar främst mot uppsatsens första 

delsyfte att visa hur rådgivning är strukturerat, men berör även uppsatsens andra delsyfte om 

amningsrådgivningens sociala dimensioner (se kap 1.1). 

Det första avsnittet (5.1) behandlar frågan om hur råd efterfrågas, och visar hur deltagarna tar 

sig från problemformuleringar till rådgivning. I det andra avsnittet (5.2) går jag in på rådgiv-

ningsprocessen, med fokus på olika rådgivningsformat. Avslutningsvis (avsnitt 5.3) visar jag 

hur rådgivningen kan utformas som ett samarbete mellan inringare och stödperson, och 

behandlar utifrån detta frågan om hur kunskap behandlas och statueras i samtalen. 

5.1 Att efterfråga och inleda råd 

Samtalen till amningsrådgivningen inleds13 ofta med att inringaren berättar att hon14 har fått 

barn vid en viss given tidpunkt eller att hon har ett barn i en viss given ålder. Benämnandet av 

denna specifika händelse eller omständighet fungerar som en inledning till en berättelse genom 

vilken inringaren presenterar och beskriver sitt problem. 

(6) BertilsARUU, samtal 6, 00.38–1.21 

1 I: Ja födde barn för ungefär tre vecker sen, eller de va tre- jaa  

2  den sextonde så att de e #ju:#- han e tre ve*cker* å en da här 

3  nu då, 

4 S: Mm, 

5 I: Ä:h och=ä:h så va ja på: bevece i torsdas, [å så hade han- han= 

6 S:                                            [Mm, 

7 I: =hade: gått upp men: äh (0.3) ä::h hhh dom räkna me äh  

8  hundrafemti ti tvåhundr#a=ä::# per vecka eller va re va rom sa. 

9 S: Mm, 

10 I: #Äh äh# å han hade gått upp hundratjuge, 

11 S [Okej?, 

12 I: [.hhh Så då tyckte- Så då=äh då sa hon att a:men då kan du ge  

13  han en flaska två gånger per dygn. 

14 S: °Oke:j°,= 

                                                 
13 Som jag anfört i kapitel 4.5, påverkas samtalsöppningarna i materialet av att stödpersonerna frågar om tillåtelse 

om att spela in. Dessutom slås inspelningsapparaten ofta igång efter att samtalet har påbörjats. Därför avstår jag 

från en systematisk och fullständig analys av samtalsöppningar, och talar i stället mer övergripande om åter-

kommande strukturer i samtalens inledning. Inledningen ska förstås som en längre tid av samtalet än den omedel-

bara öppningen.  
14 Samtliga samtalsdeltagare i amningsrådgivningen omnämns i uppsatsen med pronomenet hon. Samtalsdeltagare 

från annat material än mitt eget omnämns som hen. 
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15 I: =Ähm:: ä::h å: då så >sa ja< A::? okej men de kommer de störa   

16  min amning nu då eller >liksom såhär< Ne::j nej, de behöver du  

17  inte va orolig för. .hh ä:h Men nu så: har de gjort de. 

18 I: Mhm:. 

Inringaren börjar med att berätta när hon fick sitt barn. Stödpersonens ”Mm” tolkas som en 

signal att fortsätta, varpå inringaren påbörjar sin berättelse där hon först ger en bakgrund (rad 

5–13) och därefter beskriver ett problem (rad 17). Mönstret har påtagliga likheter med den åter-

kommande struktur som Baker m.fl. (2001) finner i problembeskrivningar i en telefonlinje för 

datorsupport: 

(7) Baker m.fl. (2001:43f.), utdrag 115 

8 C: I’ve recently installed Microsoft office pro: 

9 CT: yeah 

10 C: and in the access part of the thing I’ve- I wanna use the 

11  membership (.) but I’ve got those Americanized dates an’ phone  

12  numbers an’ erm there’s some form of ma:sking on them? 

Inringaren i samtalsutdraget börjar med att benämna att hen har installerat ett dataprogram (rad 

8). Supportpersonen ger en fortsättningssignal i form av ett ”yeah” (rad 9), som ger inringaren 

tillåtelse att påbörja en berättelse. Likt i (6) fungerar alltså benämnandet av en enskild händelse 

som inledning till en berättelse med problembeskrivning. 

Problembeskrivningen avslutas ofta med en fråga. Den kan antingen vara specifik, som i utdrag 

8 (rad 1–2 samt rad 6), eller en mer allmänt formulerad fråga efter ”tips” eller ”råd”, som i 

utdrag 9 (rad 4). 

(8) BertilsARUU, samtal 1, 00.17–00.29 

1 I: #Ääh# å så undrar ja °#ähmm#° h (.) hur ja ska:ä göra: (.) om ja 

2  måste: pumpa eller inte. 

3 S: Nää?, 

4 I: Nu ä mina bröst #så(att)# (#äh#) typ såhä:r. fyllda, 

5 S: Aa?, 

6 I: eller kommer mjölken försvinna av sej själv. 

(9) Bertils ARUU, samtal 13, 00.42–00.53 

1 I: Ä:::h och skulle vilja >ta upp de igen.<så (att) ja har liksom 

2  börjat pumpa bara nu?, 

3 S: Mm?, 

4 I: .hhh Ä:hm (0.5) va e l- va har du för t- ↑tips↑ [å ↑råd↑ 

5 S:                                                 [Mm?,   Mmm, 

Denna fråga fyller flera funktioner. Frågan relevantgör en tur från stödpersonen, då den som 

förstaled i ett närhetspar skapar förväntningar på ett matchande andraled. Därmed markerar 

inringaren att problemformuleringsfasen är avslutad och att stödpersonen nu bjuds in i 

aktiviteten (jfr. Baker m.fl. 2001; Emmison & Danby 2007). Som Baker m.fl. (2001) och 

                                                 
15 Jag har klippt ut ett avsnitt ur originaltranskriptionen och kommer in i mitten av utdraget. Radnumreringen i 

uppsatsen motsvarar radnumren i originalet.  
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Emmison och Danby (2007) ser i andra typer av stödlinjesamtal, är frågan också ett verktyg för 

inringaren att legitimera varför hon har tagit kontakt. Inringaren motiverar både varför hon 

ringer och varför hon gör det just nu. I båda samtalsutdragen formulerar inringarna sitt problem 

eller sin fråga till att vara aktuella just nu: ”Nu ä mina bröst #så(att)# (#äh#) typ såhä:r. fyllda” 

(utdrag 8, rad 4) samt ”så (att) ja har liksom börjat pumpa bara nu?,” (utdrag 9, rad 1–2). 

Inringarna visar alltså både att de behöver råd och att de har skäl att höra av sig just nu.  

I flera av samtalen berättar inringaren att hon har sökt efter information på andra håll, men att 

den information hon hittat inte har varit tillfredsställande. Inringaren visar på detta sätt att hon 

har försökt lösa problemet på egen hand innan hon har ringt till amningsrådgivningen. 

(10) BertilsARUU, samtal 16, 00.14–00.31 

1 I: .hhh ä::hh å tänkte kolla om .hh om ni vet nånting om tips om  

2  hur man ska tillreda (.) ersättningen på bäst sätt.för ja (.)  

3  läser överallt å ja få (.) olika svar från .h bevece:: å bb  

4  hemvå:rd (.) .hh [asså ja blir helt galen. [nfhhh 

5 S:        [Aa                       [Mm.  

Inringaren räknar upp olika informationskällor hon vänt sig till och berättar att dessa har givit 

motstridiga rekommendationer som gör henne ”helt galen” (rad 4). Amningsrådgivningen 

framställs alltså som en sista och nödvändig utväg i en djungel av information. Detta mönster, 

att inringaren visar att hen har försökt lösa problemen själv, har också beskrivits för andra 

stödlinjer (Baker m.fl. 2001; Emmison & Firth 2012). Det har visats vara ett sätt för inringaren 

att motivera sitt samtal och visa upp att man är berättigad att ringa. 

En uppgift hos rådgivare i allmänhet är att se till att de råd som ges är anpassade efter mot-

tagaren (Emmison & Firth 2012:219), för att minska risken att ge irrelevanta råd. Ett sätt att 

göra detta är att undersöka omständigheterna kring inringarens situation, för att därefter kunna 

skräddarsy råden efter mottagaren. På så sätt kan en rådgivare öka chansen att råden faller i god 

jord (Heritage & Sefi 1992). I amningsrådgivningen får detta till följd att en fråga efter råd 

sällan följs av ett direkt svar. I likhet med vad Baker m.fl. (2001) visar, bemöter stödpersonerna 

i stället ofta frågan efter råd med en ytterligare fråga.  

(11) BertilsARUU, samtal 1, 00.16-00.36 

1 I: #Ääh# å så undrar ja °#ähmm#° h (.) hur ja ska:ä göra: (.) om ja 

2  måste: pumpa eller inte. 

3 S: Nää?, 

4 I: Nu ä mina bröst #så(att)# (#äh#) typ såhä:r. fyllda, 

5 S: Aa?, 

6 I: Eller kommer mjölken försvinna av sej själv. 

7 S: Hur mycke:e h:- har ni ammat?,e de typ ida: ni ska sluta eller 

8  har du: trappat ne:r eller, å hur ofta å sådär. 

(12) BertilsARUU, samtal 12, 1.38-1.50 

1 I: Så ja tänkte bara liksom ni som har så=mycke erfarenhet, 

2  va::d=ehm (.4) pt (0.4) >finns de nåt> råd liksom. [å få. 

3 S:                                                       [Mm, 
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4 S: Men du ja tänkte hon ä- men hon ä:ter annan ma:t på dagarna  

5  eller? 

Genom denna fråga inleds en utredningsfas (Landqvist 2001) eller diagnosticeringsfas (Baker 

m.fl. 2001), där stödpersonen utforskar problemet och därmed förbättrar sina möjligheter att ge 

relevanta råd. 

Heritage och Sefi (1992) visar hur rådgivare rör sig stegvis mot att ge råd genom att ställa frågor 

till mottagaren. I amningsrådgivningen kan en övergång från utredning till rådgivning se ut som 

i följande samtalsutdrag, där inringaren har beskrivit problem med att barnet ständigt släpper 

bröstet och börjar skrika. 

(13) BertilsARUU, samtal 14, 2.16–2.37 

1 S: Men om du sitter- om du sitter upp å ammar, hur hur [rea- eller= 

2 I:                                                     [A::?, 

3 S: =hu:r beter hon sej då? 

4 (0.3) 

5 I: .hh Nämen då e de faktist okej. Så >ja vet inte< de kanske e på 

6  positionen [(om) ja ligger fel eller nåt. 

7 S:            [A::?, precis.  

8 S: .h T- tänk på när du ligger ner å ammar henn[e, ((harklar sig)) 

9 I:                                             [Mm,         

10 S: a[tt hon ska ju ligga så nära dej som möjlit.å ni ska ligga= 

11 I:  [Mm, 

12 S: =(.) asså sida mot sida, asså mitt emot varandra. [.nfhh 

13 I:                                                   [Aa,     

Stödpersonen frågar hur amningen fungerar när mamman sitter upp (rad 1–3), och får svaret att 

den fungerar bra (rad 5). Genom sin fråga och inringarens svar identifierar stödpersonen därmed 

problemet till att gälla amning i en särskild position. Detta ser inringaren, som själv föreslår att 

det är just positionen som är grunden till hennes problem (rad 5–6), vilket stödpersonen 

bekräftar (rad 7). Stödpersonen ger därpå ett råd, riktat direkt till inringaren och formulerat som 

en uppmaning (rad 8–12). Hon undviker dock att explicit kommentera inringarens förmodan 

om att hon ”ligger fel”. Likt hos Heritage och Sefi (1992) samt Silverman (1997:160) har 

rådgivarens fråga lett fram till att identifiera ett problem hos mottagaren, vilket i sin tur leder 

till ett råd. 

Råd måste inte alltid efterfrågas explicit. Det förekommer också, främst längre in i samtalen, 

att stödpersonerna ger råd efter att inringarna har formulerat ett problem. Ett exempel på detta 

finns i följande utdrag, där inringaren berättar att barnet är snuvigt och kanske har svårt att 

andas vid matningen. ”Koppen” syftar på en liten plastmugg som används för att mata barnet. 

(14) BertilsARUU, samtal 8, 22.47–22.55 

1 I: Han ha:r- han e: väldit snu- asså de e - han har *väldi mycke*  

2  snor i näsan, ja [försöker me koppen. 

3 S:                  [A:,               

4 S: A, 

5 I: Dä ä [då å då liksom- 
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6 S:      [Prova mä bröstmjölk.  

Inringaren berättar om ett problem (rad 1–2), och stödpersonen bemöter det med att uppmana 

inringaren att prova en lösning (rad 6). Hur en problembeskrivning bemöts är enligt Jefferson 

och Lee (1981) någonting som typiskt skiljer institutionella samtal från vardagliga. Där den 

som får höra en berättelse om ett problem i ett vardagligt samtal tenderar att fokusera på ”talaren 

och hens upplevelse”, ligger fokus i institutionella samtal i regel snarare på ”problemet och dess 

egenskaper” (Jefferson & Lee 1981:411, min övers.). Stödpersonen i det här utdraget fokuserar 

alltså på problemet och hur det kan lösas. 

Sammanfattningsvis kan sägas att rådgivningen inleds enligt mönster som känns igen från 

tidigare forskning, där den särskilda händelsen ”att få barn” fungerar som inledning till en 

problembeskrivning. Inringarna legitimerar sitt samtal genom att visa på sitt behov av hjälp och 

stöd. Vägen in i rådgivningen sker ofta via en utredningsfas, där stödpersonen med hjälp av 

frågor till inringaren närmare utforskar problemet för att kunna ge relevanta råd utifrån 

inringarens situation. Längre in i samtalen kan råd även komma efter en berättelse om ett prob-

lem, någonting som i tidigare forskning (Jefferson & Lee 1981) framstår som ett utmärkande 

drag för institutionella samtal. 

5.2 Att ge råd 

Förekomsten av olika rådgivningsformat har varit ett tema i tidigare forskning (t.ex. Heritage 

& Sefi 1992; Leppänen 1998; Silverman 1997; H. Landqvist 2001; M. Landqvist 2010). I de 

medicinska kontexterna hos Heritage och Sefi (1992), Leppänen (1998) och M. Landqvist 

(2010) formuleras råd ofta som uppmaningar, formuleringar med ska eller måste eller explicita 

rekommendationer. Dessa rådgivningsformat förekommer även i amningsrådgivningen. I föl-

jande samtalsutdrag har stödpersonen just frågat hur ofta barnet äter, och ger därpå på eget 

initiativ ett råd för hur länge inringaren ska låta barnet sova mellan matningarna. 

(15) BertilsARUU, samtal 11, 6.15–6.38  

1 S: .hh Asså så här br- säjer man, (#ää#) att hon ska ju ente sova  

2  sex timmar i sträck m:ånga gånger, nån gång kan hon visst få  

3  sova sex gånger >men de får inte bli så< hela hela tiden va, för  

4  då e de för sällan som hon äter. pt .h[hhh >>å sen kan de va= 

6 I:                                       [Aaa, 

7 S: =två timmar nån gång, >så kan de va< fyra (g-) timmar n- nästa  

8  gång å sen så kan de va en halvtimme nästa gång (va) så=att de  

9  e- de e ju– [(de e så-) 

10 I:             [Mmm, mmm, att de får va lite olika [ja 

11 S:                                                 [Hjaa, så [ä de. 

Stödpersonen är möjligen på väg att formulera hur man ”brukar” säga, men avbryter sig och 

gör i stället ett säkrare uttalande: ”såhär säjer man” (rad 1). Informationen formuleras som en 

allmänt vedertagen rekommendation utan avsändare. Därpå ges råd med modalverben ska och 

får (inte), som uttrycker en hög grad av förpliktelse. Som Leppänen (1998), H. Landqvist (2001) 
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och Pudlinski (2012) iakttar, ges råd ofta tillsammans med någon form av förklaring eller moti-

vering till rådet (här i rad 3–4: ”för då e de för sällan hon äter). Genom förklaringen visar råd-

givaren upp sin kunskap (Leppänen 1998:229) och förstärker därmed både rådet i sig och sin 

legitimitet som rådgivare. Inringaren summerar rådet (rad 10), någonting som enligt Silverman 

(1997:123f.) kan indikera att man tar till sig ett råd. Stödpersonen bekräftar inringarens tolkning 

av rådet (rad 11).  

Att ett råd formuleras som säkert behöver inte innebära att endast stödpersonen positioneras 

som kunnig. Stödpersonen kan också inkludera inringaren i kunskapen. I följande samtalsutdrag 

har inringaren först formulerat vad hon vill ha hjälp med – att börja amma igen efter en tids 

uppehåll – och ställer därpå med en öppen fråga efter ”tips och råd” (rad 4). 

(16) BertilsARUU, samtal 13, tid 00.41–1.05 

1 I: Ä:::h och skulle vilja >ta upp de igen.<så (att) ja har liksom 

2  börjat pumpa bara nu?, 

3 S: Mm?, 

4 I: .hhh Ä:hm (0.5) Va e l- va har du för t- ↑tips↑ [å ↑råd↑ 

5 S:                                                 [Mm?, Mmm, 

6  (paus) 

7 S: .nfhhh pt hhhh ähm::=nfhhhhhhh .hh De e klart att de bästa e ju 

8  om du kan få honom å suga.de e ju de som: (.) asså (.)  

9  stimulerar mest effektivt. 

10 I: Aa. Jo ja ve:t.  

Stödpersonen inleder med en längre paus och en rad tvekljud och andningar (rad 7), och ger 

därpå ett råd i form av information (rad 7–9). Formuleringen ”de e klart att de bästa e ju” (rad 

7) antyder ett faktum som är säkert och tas för givet, och där ”ju” markerar att kunskapen delas 

med samtalspartnern (Heinemann m.fl. 2011). Därefter motiverar stödpersonen varför detta är 

det bästa tillvägagångssättet, och uppvisar på så sätt den kunskap som ligger till grund för rådet 

(Leppänen 1998:218ff.). Den säkra formuleringen visar dock inte bara upp stödpersonens kun-

skap. Även samtalspartnern formuleras som kompetent, genom att stödpersonen uttrycker en 

gemensam kunskap om vilken strategi som är den bästa. Samtidigt antyder formuleringen ”om 

du kan få honom att suga” (rad 8) att handlingen kanske inte går att genomföra. Därmed 

positioneras inringaren som en kunnig person som vet hur man bäst får igång mjölkproduk-

tionen, men som möjligen inte har kunnat omsätta den. Inringaren bekräftar att hon känner till 

informationen och tar därmed emot den kompetens som tillskrevs henne (rad 10).16 Även i ett 

fall där stödpersonen ger ett säkert svar om vad som är ”det bästa”, är det alltså tydligt att 

stödpersonen vinnlägger sig om att positionera inringaren som kompetent.  

                                                 
16 Heritage & Sefi (1992) och Shaw & Hepburn (2013) visar att formuleringar som I know ofta utgör motstånd mot 

ett råd, då mottagaren markerar rådet som överflödigt. I det här utdraget verkar det dock inte vara fallet. Genom 

att presentera informationen som förgivettagen har stödpersonen bjudit in inringaren till att instämma i 

informationen. Inringarens ”jag vet” blir därmed till ett instämmande snarare än till det motstånd mot överflödiga 

råd som t.ex. Heritage och Sefi (1992) och Shaw och Hepburn (2013) iakttar. Stödpersonen har också genom sin 

första tur skapat förutsättningar för inringaren att presentera en svårighet att följa rådet, genom att antyda att det 

kan vara problematiskt att få barnet att suga på bröstet. I inringarens nästa tur ska det visa sig att just detta är fallet 

för hennes del. Mot bakgrund av denna gemensamma kunskap kan deltagarna gå vidare och utforska problemet.    
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I samtalen förekommer även ett fåtal imperativ. 

(17) BertilsARUU, samtal 14, 2.26–2.37 

1 S: .h T- tänk på när du ligger ner å ammar henn[e, ((harklar sig)) 

2 I:                                             [Mm,         

3 S: a[tt hon ska ju ligga så nära dej som möjlit.å ni ska ligga= 

4 I:  [Mm, 

5 S: =(.) asså sida mot sida, asså mitt emot varandra. [.nfhh 

6 I:                                                   [Aa,     

Stödpersonen ger ett råd i form av en uppmaning i imperativ, men rådet mjukas upp genom att 

det inleds med ”tänk på” (rad 1). Imperativet gäller alltså vad inringaren ska ha i åtanke, inte 

vad hon ska göra. I övrigt tycks imperativ framför allt komma i slutet av samtalen, ofta som en 

upprepning eller sammanfattning av de förslag som givits tidigare i samtalet. De kan sägas visa 

på en framåtriktning i samtalet, där stödpersonen etablerar en koppling till en framtida handling 

efter att samtalet avslutats (Schegloff & Sacks 1973).  

(18) BertilsARUU, samtal 1, 6.28–6.40 

1 S: A::, men lycka till nu å=ä::m: bara=#ä:# pumpa inte för mycke 

2  som- precis som du sa dä att då=äh då finns de ju en efterfrågan  

3  liksom men .h så att de inte ska va obekvämt, så att de inte gör 

4  ont liksom.  

5 (0.4) 

6 I: Aa. men då (.) gör ja de. 

7 S: Aa. 

Utdraget kommer från slutet av ett samtal, där stödpersonen önskar inringaren lycka till och 

därmed påbörjar samtalets avslutning (opening up a closing, Schegloff & Sacks 1973). Därpå 

ger stödpersonen ett ”råd på vägen”, där hon upprepar ett råd från tidigare i samtalet (rad 1). 

Inringaren svarar med att explicit säga att hon ska följa rådet. Det förekommer alltså imperativ 

i samtalen, men det är viktigt att betona att den grammatiska formen imperativ inte per defini-

tion innebär en auktoritär uppmaning. Utifrån (17) och (18) blir det tydligt att stödpersonen 

genom imperativ kan föreskriva vad inringaren ska ”tänka på” snarare än vad hon ska göra, 

samt att imperativ kan nyttjas som resurs för att avrunda samtalen. 

Det förekommer alltså direkta råd i form av imperativ och konstruktioner med ska och får inte. 

Klart vanligare är dock mjukare rådgivningsformer, i linje med en rådgivning som lägger vikt 

vid inringarens självbestämmande (Pudlinski 2002; 2005a; Shaw & Kitzinger 2007). I följande 

samtalsutdrag avbryter stödpersonen en direkt formulering av ett råd för att i stället ersätta den 

med en mjukare rådgivningsform. 

(19) Bertils ARUU, samtal 13, 3.43–3.59 

1 S: Å sen så e de att du ska: nfhhh som allti: att man tänker på 

2  både va man äter å å- eller vad?, eller att man äter å=att man 

3  dricker [å å: .hhhh vilar å lisom ha har kraft till detta också. 

4 I:         [Mm. Mm. 

5 (0.4)  
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6 I: Jaa. 

Stödpersonen påbörjar ett råd med ska och riktat direkt till inringaren genom pronomenet du, 

men formulerar om sig till ett mer generellt man och till att tala i presens. På så sätt formuleras 

rådet som mindre direktivt.  

Butler m.fl. (2010) beskriver en praktik där frågor används för att implicera råd (advice-

implicative interrogatives). Även Pudlinski (1998) visar att råd kan formuleras som frågor, för 

en mer indirekt rådgivning som ger mottagaren större frihet att välja huruvida hen vill ta till sig 

rådet. Genom frågeformatet blir handlingsförslaget mindre tvingande och normativt, och 

öppnar för mottagaren att delta i utformandet av rådet (Butler 2010:268). Det tycks därför vara 

en användbar form i rådgivningssammanhang som lägger stor vikt vid mottagarens själv-

bestämmande. Olika typer av frågeformade råd är mycket riktigt vanliga i amningsrådgiv-

ningen. I följande utdrag föreslår stödpersonen att inringaren ska sluta flaskmata barnet och i 

stället ge bröstmjölk med en matningskopp. Barnet vill inte längre ta bröstet efter att ha börjat 

matas med flaska, ett problem som stödpersonen refererar till som ”tuttförvirring” (rad 10). 

(20) BertilsARUU, samtal 6, 9.46–11.47 

1 S: Men skulle du kunna tänka dej å prova å:=äh lägga ner flaskan:  

2  ögonaböj å ge på kopp istället? 

3 (0.8) 

4 I: Ähm:: (.) ähja::a?, va- va >e de för kopp< man använder då? 

5  [Eller- 

6 S: [A::, äh:: ib- man kan använda en=#ä:h# vanlig mugg eller 

7  nånting, 

((Stödpersonen berättar om hur koppmatning går till. 97 sekunder  

utelämnade.)) 

8 S:  Ö:h=men de e ju ett alternativ för å försöka [undvika mer= 

9 I:                                              [Aa, 

10 S: =tuttförvirring om man nu säjer så, 

11 I:  Aa:, 

Stödpersonen frågar om inringaren ”skulle kunna tänka” sig (rad 1), och understryker på så sätt 

att inringaren har rätt att själv besluta hur hon ska göra. Genom frågan lämnar hon över turen 

till inringaren, som efter viss tvekan först svarar ja med en frågande prosodi, och därpå frågar 

vad koppmatning egentligen innebär (rad 4). Stödpersonen berättar om det och avslutar med att 

mer explicit framhäva koppmatningen som en möjlig lösning (rad 8). Hon motiverar också rådet 

genom att säga vad de kan leda till för resultat (rad 8–9). Fortfarande formuleras förslaget som 

någonting inringaren själv får ta ställning till, som ”ett alternativ” av flera möjliga.  

Att fråga om någon har vidtagit en särskild åtgärd etablerar handlingen som relevant och kan 

på så vis implicera ett råd (Butler 2010:276). Det blir tydligt i följande samtalsutdrag.  

(21) BertilsARUU, samtal 7, 2.14–2.47 

1 S: Har du provat å mjölka u:r bröstet? 

2 (0.4) 

3 I: .hh Dom sa till mej idag att kanske ja:g börja: (.) göra den:=äh  
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4  ä:: °va kallas de på svenska°= 

5 S: =Handmjölka? Eller [pump, [pumpa? 

6 I:                    [Aa    [Pump a ja har en pump.aa, 

7 S: Aa. .hhh[h=Ähm:: 

8 I:          [(Ä::h)=ja tänker kanske om ja börjar pumpa den ska  

9  inte ta slut? 

10 S: .hhh Asså- 

11 I: Kanske de kommer mer å mer? 

12 S: Ja precis. men därför så brukar vi säja att man bara ska pumpa  

13  litegrann. .hh asså [°#äh#° li- inte mycke, >liksom< inte pumpa= 

14 I:                     [(J)aha. 

15 S: =u:t hela bröstet men pumpa litegrann så att de känns bättre.  

16  .hhh=ä:[:: 

17 S:        [Ok:ej. 

Stödpersonen ställer en fråga i ja/nej-format, som inringaren inte besvarar. Efter en kort paus 

berättar inringaren i stället att hon tidigare uppmanats pumpa ur sina bröst (rad 3; ”dom” syftar 

på personalen på barnavårdscentralen), men att hon själv inte tror att det är en bra lösning. Att 

hon inte helt enkelt besvarar frågan utan i stället ifrågasätter den handling som den gäller, tyder 

på att hon inte uppfattar frågan som informationssökande utan att den implicerar en uppmaning 

till handlande.  

Ett återkommande rådgivningsformat i tidigare forskning är råd paketerade som information. 

Informationsformatet tycks vara särskilt användbart i känsliga kontexter och i verksamheter 

som betonar vikten av inringarens egen frihet och kompetens. Det återfinns exempelvis i Silver-

mans (Silverman m.fl. 1992; Silverman 1997) och Kinnell och Maynards (1996) studier av 

sexualrådgivning på en HIV-mottagning, i Pilnicks (2002) studier av rådgivning kopplad till 

gendiagnostik samt i Pudlinskis (1998) stödsamtal för personer med psykiska besvär. Genom 

att utforma råden som generell information snarare än som ett personligt riktat råd kan 

rådgivaren ge mottagaren frihet att själv avgöra om informationen är relevant att handla efter i 

hens specifika fall (Silverman 1997:168ff.).17 Informationsformatet återfinns i samtalen till 

amningsrådgivningen. Ett exempel finns i följande samtalsutdrag, där stödpersonen berättar om 

ett naturläkemedel mot mjölkstockning.18 

(22) BertilsARUU, samtal 7, 4.44–5.34 

1 S: Men ähm #äää# #h# .h prova lite- äh de finns:=ähm (0.3) pt på 

2  apoteket så finns de .hh havre man kan köpa. dom e ganska dyra,  

3  men en del tycker att (.) dom funkar när man slutar å amma, de e 

4  en kartong äh [.h som heter <spc-flakes.> .hh [ööh ess öh ja= 

5 I:               [Mhm?,                         [<<Ess pe se>> 

6 S: =kan- eh ringer du från en mobiltelefon? 

7 (1) 

8 I: Äh de gör inget, a? 

9 S: A amen a föratt ja tänker att ja kan skicka en länk till dej. 

                                                 
17 Detta kommer att problematiseras i kapitel 6.3. 
18 I det här fallet, där det gäller information om en särskild produkt, fyller informationsformatet en ytterligare 

funktion utöver att ge inringaren handlingsfrihet: stödpersonen kan undvika att explicit rekommendera produkten.  
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10  [så kan du få se hur dom ser ut, [.hh ähh för att ja tänker= 

11 I:    [O:kej.                        [O:kej.°tack så mycke.° 

12 S: =ja en sån kartong kostar typ hundrafemti eller hundratretti  

13  kroner, .hh [men äh dom hjälp- a:: <men a dom hjälper till= 

14 I:             [Okej, (*X dyrt* nfhh) 

15 S: =ganska bra: mot mjölkstockning när man slutar å amma>. .hhh  

16  #ä::h# tycker väldit många.men du kan ju läsa lite om de så kan  

17  du: se om de:- [om de e aktuellt liksom.= 

18 I:      [Jaa 

19 I: =A::=okej. 

Stödpersonen påbörjar först en uppmaning, ”prova lite”, men avbryter sig och formar i stället 

rådet som information när hon berättar att det ”finns” ”havre man kan köpa” (rad 2). Hon ger 

detaljerad information om var preparatet kan köpas och hur mycket det kostar, och erbjuder sig 

att skicka en länk med ytterligare upplysningar om produkten (rad 9). Hon betonar att prepa-

ratet ”hjälper till ganska bra” för personer i just den situation som inringaren är i (rad 15). Därpå 

lägger hon till en källa för denna värdering, ”tycker väldit många” (rad 16), vilket fyller en 

dubbel funktion: dels omformuleras värderingen som en åsikt och inte som fakta, dels förstärks 

den då den sägs delas av ”många”. Den detaljerade informationen är tydligt riktad mot ett 

handlande, men stödpersonen uttalar ingen uppmaning eller rekommendation. I stället lämnar 

stödpersonen till inringaren att informera sig ytterligare (”läsa på lite”, rad 16) och själv besluta 

sig för hur hon vill handla (rad 17) (jfr Pudlinski 1998).  

Återkommande i samtalen är att stödpersonen talar om vad hon själv eller ”vi” ”brukar säja” i 

en viss situation (se även utdrag 21, rad 13). 

(23) BertilsARUU, samtal 7, 3.25–4.02 

1 S: .hh ähm För att du kan va- vi brukar säja att man ska försöka 

2  <undvika å massera hårt,> .h att de e bätt[re om man klappar= 

3 I:                                           [°Okej° 

4 S: =försiktit å=eller att man stryker bröstet .hhh liksom mot  

5  bröstvårtan, .hh [å: de e jättebra om du kan få en utdrivning= 

6 I:                  [°Aha:. ° 

7 S: =så som du får nu, .hh så att liksom du får lite hjälp av  

8  kroppen, å så bara tj- försiktigt försiktit .h liksom klappa  

9  mot .h äh bröstvårtan för å försöka hjälpa mjölken ut. om de har  

10  liksom fastnat nånstans litegra[nn. för att [om man= 

11 I:                                [Mm.         [Mm 

12 S: =masserar, .hh så kan man #°ä::°# göra- liksom man kan förstöra  

13  mjölkgångarna lite, 

Stödpersonen påbörjar vad som ser ut som ett personligt format råd genom ”du kan va-” (rad 

1), men avbryter sig. Hon formulerar i stället rådet som information, där hon refererar till 

vad ”vi brukar säja”, och talar därmed fram sin organisation som avsändare till rådet. Silverman 

(1997:175) menar att detta rådgivningsformat, utformat med vad han kallar en ”impersonal 

voice”, gör att rådet formuleras som information om hur institutionen rutinmässigt agerar. Rådet 

placeras på så vis in i en större rådgivningskontext, där det inte är specifikt riktat till inringaren 

utan där det är en del i en återkommande rådgivning. Det följs av en förklaring i form av en 
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risk, där stödpersonen formulerar vad som kan hända om rådet inte följs (rad 10–12) (jfr 

Leppänen 1998:218f.; H. Landqvist 2001:128). 

Hittills har jag presenterat några samtalsutdrag där stödpersonen, i olika format, ger råd. Det 

förekommer dock att inringare ber om råd i en fråga som stödpersonen menar ligger utanför 

ramarna för rådgivningen. Ett exempel på detta finns i följande utdrag, där inringaren är i valet 

och kvalet om hon ska sluta amma sitt åtta månader gamla barn. Tidigare i samtalet har 

inringaren beskrivit en tung situation där barnet knappt sover på nätterna och inringaren, som 

har flera barn, börjar känna sig slutkörd. 

(24) BertilsARUU, samtal 12, 7.45-8.22 

1 I: Men::=e:m[: va kan man rekommendera, asså finns de nånting man= 

2 S:          [Mm,  

3 I: =kan liksom gö:ra, för de känns också sådär att sluta helt  

4  abrupt å amma nu känns också som (sådär/att de är) kanske fel  

5  sak för henne:, 

6 S: Mm.= 

7 I: =Att de kanske ställer till de me [att=ä:: 

8 S:                                   [Mm, Mm (.) Mm. .hh Asså d- å 

9  de e- de e ju >(en sånhär)<- ö:- >(få se nu hu) ja ska säja<  

10  övervägning man får göra själv va.Asså de e (ju)- de e (ju) de e  

11  hur mycke du orkar.  

12 (0.4) 

13 S: .h[hhh Om du- om du känner liksom att .h nej de här håller=ente= 

14 I:   [Mmm, mm 

15 S: =vi k- vi kan=te leva på de här viset nu.Nu ä de l- nu nu  

16  >liksom< nu går de inte en da till va d- då- då får [m- då=  

17 I:                                                     [Mmm, 

18 S: =får man göra- ta ett drastiskt beslut å säja d- då slutar vi me  

19  detta nu. .h[hhh 

20 I:             [A(j)aa. 

Inringaren frågar efter vad man kan ”rekommendera” (rad 1), förtydligat med en fråga om det 

finns ”nånting man kan liksom göra”, där hon efterfrågar handfasta förslag på handlingar. Hon 

har tidigare i samtalet beskrivit en ohållbar situation och ser nu en motsättning mellan å ena 

sidan sitt eget och familjens välmående, å andra sidan barnets behov av amning. Genom frågan 

efter vad ”man” kan ”rekommendera” positionerar hon stödpersonen som representant för 

organisationen, som förväntas kunna erbjuda en lösning. Stödpersonen kan dock inte ge den 

rekommendation som inringaren efterfrågar. Hon formulerar inringarens problem som någon-

ting som inte kan lösas genom någon utomståendes rekommendationer, utan att det är 

en ”övervägning man får göra själv” (rad 10). Hon flyttar så över hela ansvaret (och rätten!) att 

fatta beslut till inringaren, och förtydligar att det som ska vara utslagsgivande är ”hur mycke du 

orkar” (rad 11). Hon formulerar därmed att inringaren kan och bör ta hänsyn till sina egna 

behov. Efter en kort paus tar stödpersonen upp turen igen (rad 13). Hon formulerar nu en hypo-

tetisk situation, inledd med ”om”, där inringaren känner att situationen är ohållbar, och ger en 

anvisning för hur man kan handla i denna situation. Stödpersonen har alltså avvisat frågan om 
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rekommendationer, men erbjuder i stället vad Silverman (1997) kallar ett hypotetiskt råd.19 

Inringaren (och i rad 15, genom pronomenet vi, hennes familj?) framställs som den enda som 

kan och ska besluta när amningen ska avslutas, men stödpersonen kan bistå henne med stöttning 

i hennes funderingar. Stödpersonen kan också stärka inringaren i att hon har kompetensen och 

rätten att fatta det beslut som hon bedömer som lämpligt för sin familj, och att hon har rätt att 

även ta hänsyn till sina egna behov. 

Rådgivningen uppträder alltså i en rad olika former. Stödpersonerna ger såväl direkta råd och 

uppmaningar som mjukare formulerade förslag, frågor och allmän information. Direkta råd och 

uppmaningar innebär dock inte automatiskt en auktoritär rådgivning, utan kan också vara en 

resurs för att inkludera inringaren i kunskapen (se utdrag 16) eller att avsluta ett samtal (se 

utdrag 19). I fall där stödpersonen inte kan ge de handfasta råd som inringaren efterfrågar, kan 

hon ändå stärka inringaren i hennes kompetens och rätt att fatta beslut om sin situation. 

5.3 Rådgivning som samarbete 

De rådgivningssekvenser som presenterats i kapitel 5.2 kan ge bilden av att rådgivning är en 

monologisk aktivitet, där stödpersonen formulerar råd och inringaren tar emot dem. En 

rådgivningssekvens kan, i likhet med vad Heritage och Sefi (1992:370f.) visar och som kapitel 

5.2 ger vid handen, utgöras av en enkel fråga–svar-sekvens. Det är dock inte det enda möjliga 

formatet för rådgivning. I stället framstår amningsrådgivningen ofta som en gemensam 

aktivitet, där råd samkonstrueras av deltagarna. Ett exempel är följande utdrag ur ett samtal där 

inringaren vill veta hur hon ska dosera modersmjölksersättning. 

(25) BertilsARUU, samtal 9, 11.19–12.00 

1 I: Men ä::h Men då gör ja så att då:=ä:h då ger ja han ersättning  

2  men då:ä kanske ja ska fortsätta mä- (0.5) mä- De e ju de att  

3  (>ja ju nu har ja<) gett han nitti han e ju inte jättenöjd när  

4  han e- när de e slut liksom.= 

5 S: =Nää= 

6 I: =Så att då kanske ska ja fortsätta me nitti eller ska ja gå ner 

7  ti sjuttifem i alla fall? 

8 S: Amen prova du me nitti å så kanske ge de li:te tätare då?  

9 (0.3) 

10 I: Aa [okej 

11 S:    [I stället liksom. [Så att inte- ja vet inte hur länge- hur= 

                                                 

19 
En möjlighet för rådgivaren hade kunnat vara att fråga inringaren om känner att hon orkar fortsätta, och därefter 

ge ett råd baserat på hennes svar. I stället formulerar hon ett hypotetiskt råd. I kapitel 5.1 anknöt jag till Heritages 

och Sefis (1992) iakttagelse om att råd som är relevanta för inringaren har större chans att falla i god jord. 

Stödpersonen i (24) avstår i stället från att ge ett skräddarsytt råd. När rådet i lägre grad utformas efter mottagaren, 

minskar pressen på inringaren att ta ställning till rådet. Stödpersonen väljer alltså ett rådgivningsformat som inte 

relevantgör en respons, och ger inringaren så större utrymme för självbestämmande.
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12 I:                       [.hhaa 

13 S: =lång tid går dä emellan? 

14 (0.5) 

15 I: .hh hhhh Ja asså nu har han ju ändå vart rätt så lugn emellan å  

16  somnat för de har han ju inte gjort förut. [(när) ja har ammat= 

17 S:                                            [nää °helt utmattad° 

18 I: =honom vanlit så har ja ju=äh ammat var tre:djeh, var fjärde  

19  timme å sen på kvällar å sånt varannan timme då. 

20 S: A::, 

21 (0.3)  

22 I: Ähm:: å de e varannan timme då så kanske han >inte behöver< ha:  

23  så mycke varje gång me[n 

24 S:                       [Nä precis. 

Inringaren fastställer utifrån vad de har diskuterat tidigare i samtalet (visas ej här) att hon ska 

ge barnet modersmjölksersättning (rad 1), och går därefter över till frågan om hur stor mängd 

hon ska ge. Hon talar fram sin erfarenhet av matning och av hur barnet tidigare har reagerat på 

att få en viss mängd ersättning (rad 3–4). Utifrån detta ger hon ett förslag – formulerat som en 

slutsats av det tidigare resonemanget genom ett konsekutivt ”så” (rad 6) – om att ge barnet en 

viss mängd modersmjölksersättning. Förslaget tonas ner genom en gardering (”kanske”, rad 6) 

och genom ett ytterligare alternativ (rad 6–7). Stödpersonen bekräftar handlingsförslaget genom 

en uppmaning till inringaren att ”prova” samt lägger till ett ytterligare råd (rad 8), även detta 

formulerat med ”kanske” som vaghetsmarkör. Hon påbörjar därefter en riskformulering (”så att 

inte”, rad 11), reparerat till att benämna den egna bristen på kunskap (”ja vet inte hur länge-”, 

rad 11). Stödpersonen avbryter även detta, och efterfrågar i stället den information som hon 

själv saknar men som inringaren antas besitta (rad 11–13). Inringaren besvarar frågan (rad 15–

19) och stödpersonen svarar med ett ”A::” (rad 20). Därefter följer en paus (rad 21). Stöd-

personen har nu möjlighet att utifrån den nya informationen formulera ett råd, men avstår från 

att göra det. I stället tar inringaren turen igen och formulerar en slutsats, i vilken stödpersonen 

instämmer (rad 24). Rådet blir därigenom en produkt av en gemensam diskussion och gemen-

samma kunskaper. 

Genom att ställa frågor till inringaren ger stödpersonen rådgivningen en dialogisk form, där hon 

bjuder in inringaren att delta i och forma aktiviteten. Hon lyfter fram inringaren som den som 

har mest kompetens om sin situation (Butler m.fl. 2010:273). Stödpersonen är visserligen den 

som i egenskap av amningsrådgivare är expert i frågan, men inringaren framställs som den som 

vet mest om sitt eget barn och sin egen situation. På så sätt kommer inringaren och stödpersonen 

gemensamt fram till ett råd, utifrån bådas respektive specialkunskaper: stödpersonens expertis 

om amning och inringarens kunskaper om sin livssituation. 

Genom att ge ett handlingsförslag uppvisar inringaren kunskap om hur situationen skulle kunna 

lösas, i stället för att i en öppen fråga framställa sig som mindre kunnig (jfr Heritage & Sefi 

1992:370f.). Samtidigt, påpekar Heritage och Sefi (1992:371), innebär det ett visst risktagande 

för frågeställaren, då hen blottlägger sina kunskaper och riskerar att få dem avvisade. Inringares 

lösningsförslag kan också utgöra en utmaning för stödpersonerna. Om stödpersonen inte är 

beredd att instämma i handlingsförslaget, hamnar hon i en situation där hon å ena sidan ska ge 
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relevanta och korrekta råd, å andra sidan uppmuntra och stötta inringarens egna beslut. Hur 

detta kan gå till syns i följande samtalsutdrag, där inringaren i början av samtalet föreslår att 

hon ska använda en amningsnapp (”skydd”, rad 2) för att få bukt med sina såriga bröstvårtor. 

(26) BertilsARUU, samtal 2, 00.50–1.04 

1 I: >Å ja fundera på< eh (.) asså:=ähm (.) kan man använda en sån  

2  hä:r (.) >ett sånt här< skydd nåra dagar för att de ska få läka  

3  ihop för de hinner aldri läka?, 

4 S: .hhhh Ehm[m=nfhh pt 

5 I:          [Eller *va ska ja göra*?= 

6 S: =Jah=ha=ha *va: >ska du göra.<* Va har d- Va brukar  

7  du använda för amningsställning? 

Inringaren inleder med att tala fram att det är hon själv som står bakom förslaget (”ja fundera 

på”), och tvekar sedan något innan hon formulerar sitt förslag. Hon avslutar med en motivering 

till förslaget – att det aldrig hinner läka (rad 3). Stödpersonen andas in och gör anspråk på turen 

(rad 4). Inringaren tycks uppfatta att en invändning är på väg, då hon tonar ner sitt förslag med 

en öppen fråga efter andra möjliga alternativ (rad 5). Stödpersonen utnyttjar denna vändning: 

hon tar fasta på den senare frågan, ”va ska ja göra?”, som hon upprepar för att sedan ställa en 

motfråga som inleder en utredningsfas (rad 6). Hon tar sig på så vis vidare i samtalet utan att 

varken avvisa eller godta handlingsförslaget. Längre fram i samtalet ska det komma fram att 

stödpersonen avråder från amningsnapp, d.v.s. från den lösning som inringaren har föreslagit. 

Stödpersonen undviker dock att avvisa förslaget direkt när det kommer. 

Ett annat samtalsutdrag kan visa en mer komplicerad process och synliggöra den känsliga 

situation som det innebär att efterfråga och ge råd. Inringaren i utdraget har bett om råd för att 

sluta amma på nätterna. Tidigare i samtalet har stödpersonen betonat att amning inte bara 

handlar om att stilla hunger utan även om närhet. 

(27) BertilsARUU, samtal 12, 6.32-7.18 

1 I: .hh Nä >ja ba tänker (den) här< åldern va att dom borde 

2  liksom sova=lite dju:pare eller liksom ha=eh mer (.) .hh  

3  läng:re sömn, lik[som att m- om man kan- man ska gå= 

4   S:          [#°Mm°# 

5   I: =upp å ge henne ett rejält må:[l grö:t igen på nat[ten= 

6   S:                               [#Nä:.#             [#(Nja:).# 

7   I: =för å se om hon kanske sover lite lä[ngre, 

8   S:                                      [#Nja,# Asså  

9  ↑viss[t↑ man kan ju prova p- me allt möjlit å å se >för= 

10   I:      [Eller- 

11   S: =de- för de< kanske funkar på henne va, .hh Men [sen=  

12   I:                                              [Mm↓m, 

13   S: =e som j- som ja: tror va, ändå: att de e: inte de att hon  

14    e hungri va. (.) .hh [>Så(att)- [å de ja vet att<) m- asså= 

15   I:                     [Nä:,      [Nä::,    

16  S:  =många gör precis som ni va, å de de e >inget fel i de me  

17  att man försöker lisom å< o, nu ammar man på >jättemycke<  

18    där på kvällen å man ger gröt å >allting (å) tänker< ohh £nu  
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19  ska hon hålla sej va£,  

20   I: [.Hhaa, 

21   S: [.hhh Men de=e: liksom oftast inte att de e riktigt #ä:h# e de  

22  som hon (.) °som hon vill va?,° 

23 (0.3) 

24   S: .nf[hhh 

25   I:    [Nä:, 

Inringaren uppvisar en förväntan om hur barns sömn borde vara i en viss ålder (rad 1–3). Hon 

garderar sig genom att inleda med ”Nä ja ba tänker”, som nedgraderar antagandet och det därpå 

följande förslaget till att vara hennes egen fundering. Stödpersonens respons, ett svagt och 

knarrande ”Mm” (rad 4) behöver inte innebära att hon håller med om inringarens antagande, 

utan framstår snarare som inkännande. Därefter föreslår inringaren en handling som skulle 

kunna vara en lösning på problemet (rad 3 och 5). Notera reparationen i rad 3 av ”om man kan”, 

en fråga efter om någonting är möjligt, till ”om man ska”, en fråga efter om någonting är 

tillrådligt eller lämpligt.  

Så snart som det är möjligt att höra att inringaren föreslår att ge ”ett rejält mål” bryter stöd-

personen in med ett knarrigt ”Nää” och därefter ett ”Nja” (rad 6). Inringaren motiverar därpå 

sitt handlingsförslag med en förhoppning om vad resultatet skulle kunna bli (”hon kanske sover 

lite längre”, rad 7). Detta framställs dock inte som ett säkert resultat, utan snarast som ett experi-

ment där man får ”se” om barnet ”kanske” sover lite längre. Stödpersonen inleder sitt svar med 

ytterligare ett ”Nja” (rad 8), även detta knarrigt men nu med stigande prosodi, som liknar det 

som Lindström (1999) kallar curled ja och som projicerar en icke-prefererad respons. Det följs 

av ett pro forma-godtagande (eng. pro forma-agreement): ”asså visst man kan ju prova me allt 

möjligt” (rad 9), även detta ett tecken på att ett icke-prefererat svar är i antågande (Schegloff 

2007:69f.). Inringaren tycks uppfatta redan efter ”visst” att hennes förslag kommer att avvisas, 

och gör anspråk på turen i rad 10 med ett ”Eller-”. Det kan tolkas som att hon är på väg att 

backa ifrån eller ifrågasätta sitt förslag.  

Genom formuleringen ”visst man kan ju prova me allt möjligt” (rad 9) närmar sig stödpersonen 

problemet i att på samma gång uppmuntra och avvisa ett förslag, och att undvika att ge alltför 

inskränkande eller stränga direktiv. Inringaren ges bibehållet handlingsutrymme där hon tillåts 

att ”prova”. Samtidigt framställs det just som ett experiment, där formuleringen ”allt möjligt” 

ger bilden av ett slumpmässigt val bland ett oändligt antal alternativ snarare än som en lämplig 

och genomtänkt lösning. Därefter ifrågasätter stödpersonen orsaken till problemet (rad 13–14), 

vilket fungerar som en inledning till att avvisa handlingsförslaget helt och hållet. Hon for-

mulerar vad hon personligen ”tror” (rad 13), vilket gör att uttalandet inte framställs som en 

absolut sanning utan verkar mjukare.  

Efter att ha ifrågasatt hunger som orsaken till problemet, understryker stödpersonen att inrin-

garens resonemang varken är ovanligt eller fel (rad 16). Hon förmildrar på så sätt avvisandet. I 

formuleringen ”många gör precis som ni” (rad 16) finns två element som ger bilden av att 

inringaren inte är ensam om sitt lösningsförslag. För det första refererar stödpersonen till en 

okänd grupp av ”många”, underförstått många föräldrar, som gör på samma sätt. För det andra 
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använder stödpersonen pronomenet ”ni”, sannolikt med syftning på inringaren och hennes 

partner, vilket gör att inringaren inte pekas ut som ensam avsändare till det förslag som avvisas.  

Stödpersonen dramatiserar därpå denna grupps tillvägagångssätt (17–19), där man proppar 

barnet fullt med mat genom att ”amma på jättemycke” (rad 17). Det knyter an till den tidigare 

formuleringen att ”de kanske funkar på henne” (rad 11), som ger bilden av att amning främst är 

en praktisk fråga. I stödpersonens egen tolkning av barnets behov, som kontrasteras mot den 

fiktiva förälderns, talas i stället barnet fram som subjekt med känslor och önskemål: ”de som 

hon vill” (rad 22). Amningen framställs som en aktivitet med sociala dimensioner snarare än 

att handla om att mekaniskt tillfredsställa biologiska behov. Stödpersonen avvisar på så sätt inte 

handlingen i sig, utan ifrågasätter grunden för resonemanget. 

Det här avsnittet har visat hur råd kan samkonstrueras av samtalsdeltagarna. Inringarnas kun-

skaper åberopas och synliggörs genom frågor till dem samt genom deras egna lösningsförslag. 

Deltagarna orienterar sig alltså mot att positionera inringaren som kunnig och kompetent. När 

stödpersonen inte kan godta ett lösningsförslag från inringaren, görs ett omfattande inter-

aktionellt arbete för att inte inskränka inringarens frihet att agera och fatta beslut.  

5.4 Sammanfattning 

Tidigare forskning (t.ex. Heritage & Sefi 1992; Heritage & Lindström 1998; Pilnick 1998; 

Butler m.fl. 2010) har påtalat att rådgivning är asymmetrisk och normativ till sin art, och att 

detta kan innebära utmaningar på den lokala samtalsnivån. I samtalen i amningsrådgivningen 

är det tydligt att såväl stödpersonerna som inringarna förhåller sig till denna aspekt av råd-

givning. Situationer där okunskap riskerar att blottas hanteras varsamt av såväl inringare som 

stödperson, vilket visar att frågan om kunskap är känslig och viktig. Det asymmetriska kun-

skapsförhållandet mellan rådgivare och mottagare kan i amningsrådgivningen på olika sätt 

mjukas upp. Inringarna uppvisar sin kunskap genom att exempelvis ge förslag på lösningar, 

vilket dock visar sig medföra vissa risker som båda deltagare tvingas förhålla sig till. Stöd-

personerna positionerar inringarna som kunniga genom att behandla amningsråden som gemen-

sam kunskap och att åberopa den särskilda kunskap som inringaren har om sitt barn och sin 

situation.  

Den normativa aspekten av rådgivning, där rådgivaren genom att ge råd gör anspråk på att veta 

vad som är bäst för inringaren, kan hanteras genom indirekta rådgivningsformer. Stöd-

personerna paketerar ofta sina handlingsförslag som just förslag, där inringaren får prova sig 

fram och ta ställning till råden utifrån vad som passar henne och hennes familj. Råden tenderar 

alltså att formuleras mindre auktoritärt, vilket ger inringaren större handlingsutrymme. Det är 

tydligt att den asymmetriska och den normativa aspekten av rådgivningen hänger tätt samman. 

När deltagarna gemensamt producerar råd, utifrån sina specialkunskaper som amningsexpert 

respektive mamma till barnet i fråga, mjukar de upp såväl det asymmetriska kunskaps-

förhållandet som det normativa elementet i rådgivningen.  
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6. Kunskap, normer och moral i amningsrådgivning 

I det här kapitlet ges en fördjupad analys av två teman som delvis redan har berörts i uppsatsen. 

För det första analyseras praktiken att referera till en odefinierad grupp ”många mammor”, en 

samtalsresurs som behandlades i avsnitt 5.2 och 5.3 och som i avsnitt 6.1 undersöks närmare. 

Jag diskuterar hur denna resurs kan användas för att synliggöra stödpersonernas institutionella 

erfarenhet av amning och amningsproblem, och argumenterar för att den även kan användas för 

att i viss mån ersätta berättelser baserade på personlig erfarenhet. För det andra knyter jag an 

till det tema som inledde uppsatsen: amning som en fråga omgärdad av normer och moral. 

Avsnitt 6.2 och 6.3 utgörs av varsin fallanalys av samtal där deltagarna orienterar sig mot frågor 

som känsliga, och där moral och normer rörande amning aktualiseras. Jag behandlar därmed 

uppsatsens tredje frågeställning om hur förhållningssätt till amning synliggörs i samtalen, samt 

den fjärde frågeställningen om hur deltagarna hanterar särskilt känsliga aspekter av amning. 

Avsnitt 6.2 behandlar ett samtal där inringaren frågar om amning i samband med att använda 

ett receptbelagt läkemedel, och i avsnitt 6.3 analyseras ett samtal där en inringare vill sluta 

amma ett mycket litet barn. 

6.1 Rådgivning och erfarenhet: att referera till och att 

gestalta ”andra mammor” 

Ett återkommande tema i kapitel 5 var frågan om hur kunskap behandlas och uppvisas i råd-

givningen. Kunskap framstår även i tidigare forskning som ett centralt tema i rådgivning. På 

amningsrådgivningens hemsida anges stödpersonerna inte bara ha ”kunskap” utan ock-

så ”erfarenhet” av amning. Det händer att denna erfarenhet explicit efterfrågas av inringarna, 

så som i följande samtalsutdrag. 

(28) BertilsARUU, samtal 12, 1.38-1.46 

1 I: Så ja tänkte bara liksom ni som har så=mycke erfarenhet  

2  va::d=ehm (0.4) pt (0.4) >finns de nåt< råd liksom. [å få. 

Inringaren talar om ett ni (rad 1), och positionerar så stödpersonen som representant för institu-

tionen (Heritage & Drew 1992). Hon refererar till den erfarenhet som stödpersonen förväntas 

ha i egenskap av representant för amningsorganisationen. Denna erfarenhet åberopas även av 

stödpersonerna, som återkommande refererar till vad ”andra mammor”, ”en del” eller ”många” 

gör. Det är en form av informationsformat råd (se kap 5.2), i vilket stödpersonen ger allmän 

information om ett möjligt tillvägagångssätt utan att rikta det till inringaren personligen. Ett 

exempel visas i följande samtalsutdrag. 

(29) BertilsARUU, samtal 6 7.40-7.50 

1 S: En del pumpar ju eller handmjölkar lite efter varje amning [för= 

2 I:                                                            [Mm, 

3 S: =å liksom verkligen (.) försöka tömma bröstet så att de .hh (.) 

4  v[erkligen hålls i[gång lite sådär. .hh [#Ö::h# 
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5 I  [Oke:j?,         [Aa,                  [Aa,         

Stödpersonen refererar till hur ”en del” gör (rad 1), följt av en förklaring till varför de gör så 

(rad 3–4). Att referera till hur ”en del” gör innebär att stödpersonen talar fram ett råd som 

baserat på erfarenhet. Hon erbjuder ett lösningsförslag som är väl beprövat av andra, men fram-

ställer det inte som en absolut sanning eller den enda rekommenderade lösningen.20 Detta ger 

en bild av amning som någonting där det inte alltid finns självklara svar och lösningar utan där 

man måste prova sig fram. Genom att referera till ”en del” framhäver stödpersonen alltså att 

hon presenterar ett vanligt tillvägagångssätt, utan att explicit anvisa inringaren att göra 

detsamma.   

En möjlighet att gå längre i användandet av dessa ”andra mammor”, ”en del” eller ”många” är 

att inte bara referera till dem utan också levandegöra och gestalta dem. I följande utdrag 

refererar stödpersonen till ”många”, och använder sig därpå av en röst som hon tillskriver denna 

icke-definierade grupp för att visa ett möjligt tillvägagångssätt. 

(30) BertilsARUU, samtal 4, 5.03–5.32 

1 S: Men .hh många: har ju provat att till exempel nu >eftersom< (n-)  

2  eftersom han e lite störr:e å:=eh #ä# >kanske< (.) >du kanske  

3  inte riktit upplever att du kan prata me honom< men att han  

4  kanske ändå kan förstå:.Men just [när man har lite större-  

5 I:                        [Ja han förstår väldit mycke.         

6 S:  Ja å när man har lite större barn så kan man säja till  

7  exempel .hh #ä# de e många som gör såhär nämligen att dom säjer  

8  att när de e mörkt ute så får du inte amma. [.hh Så när- ↑nu e= 

9 I:                                             [Mmm. 

10 S: =de ljust↑ nu kan vi amma.[Å ↑nu: titta nu e de mörkt ute då= 

11 I:                              [°A precis° 

12 S: =ammar vi inte↑ då e mjölken ↓slu:t↓ å .hh nu: e de sova vi ska  

13  göra å liksom .hhh 

Stödpersonen inleder med att benämna en oidentifierad grupp ”många” och en strategi som 

dessa har använt sig av. Hon växlar därpå till att knyta rådet till inringaren genom att referera 

till ”honom” (rad 2–3), d.v.s. inringarens son, och hör sig för om förutsättningarna för att rådet 

ska vara användbart i deras specifika fall – att barnet kan förstå när mamman pratar med honom. 

Inringaren bekräftar detta och gör sig därmed tillgänglig för rådet (rad 5). Stödpersonen går 

tillbaka till den allmänna beskrivningen av hur ”många” gör, och dramatiserar ett möjligt 

tillvägagångssätt. Hon ger nu röst till dessa ”många” i vad Emmison m.fl. (2011) kallar ett script 

proposal, ett manusförslag, där stödpersonen gestaltar en replik som kan användas i denna 

situation. Implicit blir detta till ett förslag på vad inringaren kan säga i ett framtida samtal. 

Inringaren instämmer genom ”A precis” (rad 11) och visar att hon har förstått rådet. Notera 

även hur stödpersonen avbryter sig efter att ha påbörjat ett allmänt råd i ”så kan man säja till 

                                                 
20 Jfr också utdrag 22 i kapitel 5.2, där en stödperson säger att ett naturläkemedel fungerar bra och efter en 

mikropaus lägger till ”tycker väldit många”. Genom detta tillägg formulerar stödpersonen sitt uttalande som en 

åsikt och inte som fakta, och undviker därmed att explicit rekommendera produkten. Samtidigt ger hon rådet ökad 

tyngd genom att tala fram det som väl beprövat och med empiriskt bevisad effekt. 
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exempel” (rad 6) för att formulera om sig till att ”de e många som gör såhär nämligen”. Hon 

lyfter så återigen fram rådet som väl beprövat, och som ett vanligt tillvägagångssätt. 

En kunskap och erfarenhet som amningsrådgivare blir alltså synlig i stödpersonernas hän-

visningar till hur ”andra” har gjort för att lösa problem. Erfarenhet av att vara amningsrådgivare 

och kunskap av hur andra människor har gjort är dock inte detsamma som egen erfarenhet av 

ett problem. Heritage och Lindström (1998; 2012a) visar att personliga berättelser om egna 

erfarenheter kan ge särskild tyngd till ett råd, då rådgivaren utöver rådet kan möta inringaren 

på ett empatiskt plan. Att anföra personliga erfarenheter visar sig i samtalen mellan barnsjuk-

sköterskor och nyblivna föräldrar vara ett sätt att nå fram till en mamma som inte är mottaglig 

för andra typer av råd. Även Pudlinski (1998; 2005a) visar att berättelser om personlig erfaren-

het kan vara en resurs i rådgivningen. Denna resurs är dock inte alltid tillgänglig, eftersom det 

inte alltid är möjligt för en rådgivare att åberopa personliga erfarenheter. En rådgivare har inte 

alltid personlig erfarenhet av de problem som en frågeställare beskriver, och enligt några av 

organisationens stödpersoner21 bör rådgivarna dessutom inte tala utifrån sina personliga er-

farenheter. Heritage (2011) påpekar att erfarenhet till skillnad från kunskap inte behandlas som 

att den enkelt kan föras vidare, utan som specifikt tillhörande den som har upplevt någonting.  

I korpusen finns dock ett exempel på hur en stödperson på annat sätt kan få den legitimitet som 

följer av personlig erfarenhet. Det presenteras i följande samtalsutdrag. Inringaren i utdraget 

har använt amningsnapp och planerar att försöka avvänja barnet från den. Strax före utdraget 

har stödpersonen beskrivit hur inringaren kan gå till väga, men har påtalat att det kan vara 

komplicerat. Nu menar inringaren att nappen egentligen inte innebär några större problem för 

henne, men antyder att det kan finnas andra skäl att försöka vänja barnet av vid den.  

(31) BertilsARUU, samtal 11, 9.48-10.30 

1 I:   [.hh För de känns ju som att nu har ja ju ↑va:nt↑ mej vi å= 

2   S: [hhhh                                                    

3    I:    =[sätta på=ren där bröst[nappen, så att ja tycker inte att de e=  

4    S:  [hjaa.                 [hja. 

5 I: =ett jättepro[blem å använda=ren,  

6    S:               [Nä:j. men då så.    

7    S: Mm. 

8    I: Men: men >de e bara att< ibland får man=eh känslan att de e 

9  såhär negativt att [ha=ren dära [#å:# (.) Å de e klart att de= 

10   S:                    [°(M)ja,°    [ja.  

11   I:   =på ett sätt e praktiskt att slippa komma ih[å:g den.men .hh=  

12   S:                                             [Hja. (Men) precis. 

13   I:   =ja vill ju=nte att hon ska, ehh [*liksom,* uppleva amningen=  

14   S:               [Nää. 

15   I: som hemsk.=  

16   S:   =Nej preci:s. 

17 (0.3) 

18   I? .hhhhhhh 

19   I:   #ä[ä#. (.) för då=eh        [Mm, 

                                                 
21 Personlig kontakt 2015-11-06 samt 2016-04-15. 
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20   S:    [Ne:j?, ne:j (X X) fö d-  [dä=ä ju kvinn- mammor som=e 

21  tycker- å har ammat hela t- allting me en s- me en  

22   amningsnapp å tycker amen de d- de ha j-=ja så har ja haft de  

23   va, å de har liksom funkat va,>så att-<.hhh=  

24   I:    =↓M:↑m. 

25  (1) 

26   S: °#(ö)hhh#° 

27   I:    [Jamen exa[kt. (.) Så=att de=e (ju) liksom inte så att man=  

28   S: [#(Ää)#   [#Å-# 

29   I: =ska kämpa järnet för a[tt (.) bort den hel[ler kan[ske rå. 

30   S:                           [Nää.               [Nää.    [Nää.De  

31  tycker ja=nte 

Inringaren säger att hon nu har ”vant sig” vid att ”sätta på den där bröstnappen” (rad 1–2), 

formuleringar som uttrycker en viss distans till amningsnappen och antyder att den skulle kunna 

vara problematisk. Därpå säger hon att nappen egentligen inte är ett ”jätteproblem” för henne 

(rad 5). Stödpersonen bryter tidigt in med ett ”Nej. Men då så” vilket framstår som en slutsats 

av det som inringaren just sagt: om hon inte upplever nappen som problematisk, är det inte 

nödvändigt att ta bort den. Stödpersonen framställer därmed frågan som att den handlar om 

funktionalitet, och diskussionen skulle kunna vara avslutad när amningsnappen konstaterats 

vara just funktionell. Inringaren tar dock upp turen igen på rad 8, med en förklaring till varför 

hon trots detta frågar efter råd. Hon framhäver här en annan aspekt av amningen än den funk-

tionella, nämligen en social och normativ aspekt. Hon hänvisar nu till den vaga ”känslan” av 

att det är ”såhära negativt” (rad 9) att använda amningsnapp. Stödpersonens svaga ”(M)ja” (rad 

10) är annorlunda än de tidigare, och framstår främst som ett uttryck för förståelse för 

denna ”känsla”, snarare än som ett instämmande i att det skulle finnas nackdelar med att 

använda amningsnapp. Därefter (rad 9–11) återgår inringaren till en funktionell aspekt av 

amningen, att det vore ”praktiskt” att slippa nappen, vilket hon dock kontrasterar med en 

farhåga kopplad till barnets perspektiv på amningen. Riskerna med att ta bort nappen, att 

amningen blir ”hemsk” för barnet, framställs som mycket större än vinsterna, att det 

vore ”praktiskt”. Stödpersonen ger uttryck för medhåll i båda perspektiven, i lite mer utbyggda 

responsturer: ”Hja. (Men) precis.” (rad 12) och ”Nej preci:s” (rad 16).  

Stödpersonen har så följt inringaren i de olika perspektiven på amningsnappen utan att varken 

bekräfta eller avvisa hennes antaganden. När hon tar över turen, säger hon först att 

andra ”mammor” (rad 20) faktiskt använder amningsnapp under hela amningsperioden. På så 

sätt normaliserar stödpersonen amningsnappen och visar att inringaren inte är ensam om att 

använda den. Därpå låter stödpersonen dessa mammor tala: ”ja så har ja haft de va, å de har 

liksom funkat va” (rad 22–23). Stödpersonen gestaltar därmed en person som hanterar frågan 

på det funktionellt orienterade sätt som hon själv förespråkar, där det som ”liksom funkat” är 

tillräckligt bra, oavsett omgivande normer. Hon avslutar med ett konsekutivt ”så att” (23), som 

antyder att det går att dra slutsatser utifrån detta uttalande, men formulerar inte själv dessa 

slutsatser. 

Direkt anföring kan enligt Eriksson (1997:194) vara ett sätt för en talare att undvika att ta ansvar 
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för det hen säger. Det kan också bidra till att skapa autenticitet i en skildring (Eriksson 

1997:192). Genom att använda sig av den främmande rösten behöver stödpersonen själv inte 

uttala sig om huruvida det är ”såhär negativt” att använda amningsnapp. Stödpersonen, som 

amningsexpert, träder därmed aldrig fram med varken medicinska råd eller normativa åsikter 

om amningsnappen, utan låter i stället en dramatiserad mamma dela med sig av sina erfaren-

heter. Gestaltningen gör att denna mamma levandegörs mer än om stödpersonen bara skulle ha 

omtalat henne – upplevelsen av amningsnappen återges utifrån ett personligt perspektiv, där 

den formas som en berättelse utifrån en personlig erfarenhet berättad utifrån ett ”jag”. 

Inringaren instämmer (rad 24). Därpå följer en lång paus, varefter båda deltagare gör anspråk 

på turen. Inringaren formulerar nu en slutsats utifrån stödpersonens gestaltning av hur 

andra ”mammor” resonerar (rad 27, 29), där ett inledande så explicit knyter an till stöd-

personens tur. Hon visar genom pronomenet man att hon uppfattat stödpersonens tur som ett 

generellt råd som hon kan applicera på sig själv. Stödpersonen bekräftar hennes tolkning och 

godtar samtidigt förståelsen av hennes tidigare tur som ett råd. Stödpersonen kan alltså, genom 

röstförställning, presentera någon annans erfarenhet i jag-form och därmed få ökad tyngd i 

rådgivningen. Att säga ”så här har jag gjort och det har fungerat för mig” tycks fungera som ett 

övertygande argument även när erfarenheten tillhör en annan person än talaren själv.  

Att åberopa andras erfarenhet, i form av referenser till ”andra mammor” eller ”en del”, tycks 

alltså vara en återkommande resurs i rådgivningen. Det kan användas för att visa på möjliga 

tillvägagångssätt och för att framställa ett beteende eller en handling som någonting normalt. 

Stödpersonerna kan genom gestaltning låta dessa ”andra mammor” komma till tals. Röst-

förställning, där andra mammors röster förs in i rådgivningen, tycks vara en möjlighet att få den 

legitimitet som ligger i egen erfarenhet av amning och moderskap utan att använda en personlig 

berättelse.  

6.2 Särskilda känsliga frågor I: amning och receptbelagda 

läkemedel 

Amningsrådgivningen besvarar enligt information på organisationens hemsida inga ”medicin-

ska frågor”. Undantag görs för stödpersoner som i egenskap av sitt yrke som exempelvis sjuk-

sköterska eller barnmorska har utbildning och kunskaper för att ge medicinska råd. I det här 

kapitlet undersöker jag hur en stödperson hanterar frågan efter ett medicinskt råd samt, längre 

fram i samtalet, hur rådgivningen utförs. Stödpersonen i samtalet är barnmorska och omfattas 

alltså av organisationens undantag för medicinsk rådgivning. Trots att hon får ge råd, ska det 

att visa sig att den medicinska rådgivningen inte är okomplicerad. Frågan har dessutom 

moraliska dimensioner som såväl inringaren som stödpersonen orienterar sig mot. 

Det samtal som jag fokuserar på i det här avsnittet handlar om huruvida inringaren, som ammar, 

kan ta det receptbelagda smärtstillande läkemedlet Citodon. Enligt rekommendationer i FASS 

(2014) går verksamma ämnen i Citodon över i bröstmjölk, varför läkemedlet inte ska användas 
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vid amning. Att det är fråga om läkemedel som riskerar att skada barnet gör att fallet skiljer sig 

från många av de andra samtalen: stödpersonen kan inte lämna över ansvaret till inringaren att 

själv ”prova sig fram”, ”känna efter” eller göra en egen bedömning utifrån sin auktoritet och 

kompetens som förälder.  

Redan i den inledande frågan efter råd är det tydligt att inringaren behandlar frågan om läke-

medel och amning som känslig, då hon omfattande motiverar sitt behov av att ta medicinen. 

(32) BertilsARUU, samtal 15, 00.37-00.57 

1 I: Ä:hm å nu blir de ju så att ä:hm me kortisonet så gör=e (g- g-) 

2  kraftit ont i två dagar.mer än innan. innan de lägger sej. 

3  [.hhh Å nu undrar ja .hh alvedon å ipren,[(.) De funka(r/de)= 

4 S: [Mmm,                                    [Mmm,   

5 I: =inte på mej.(.hh) å ja har ju en tvåmånadersbebis å ta hand om.  

6  [.hh Så ja måste ju han- använda handen, [.hh och=ää ja undrar,= 

7 S:    [Mm,                                     [Mmm, 

8 I: =kan man ta citadon när man ammar? 

Inringaren ställer en konkret fråga efter ett medicinskt råd: kan man ta ett särskilt läkemedel 

när man ammar? Innan frågan ställs har inringaren redogjort för bakgrunden till frågan. Hon 

har berättat att hon behandlas för smärta orsakad av graviditeten (tidigare i samtalet), men än 

så länge har behandlingen inte börjat verka utan hon lider just nu av ”kraftig” smärta (rad 2). 

Hon klargör också att andra, svagare läkemedel inte är ett alternativ samt visar att hon inte kan 

avstå från smärtstillande läkemedel då hon behöver använda handen för att ta hand om sitt barn 

(rad 5–6). Inringaren gör så klart att hon inte tar lättvindigt på läkemedlet, utan att det är en 

nödvändig och tidsbegränsad åtgärd för att kunna utföra sina uppgifter som mamma. Heritage 

(1988) noterar att förklaringar till ett beteende indikerar att talaren orienterar sig mot ett 

beteende som socialt oönskat. Tillämpat på detta exempel kan inringarens många förklaringar 

till varför hon behöver läkemedlet förstås som att hon orienterar sig mot en norm om att det är 

olämpligt att ta starka läkemedel under amning.  

När frågan om ett läkemedels lämplighet vid amning ställs, aktualiseras de institutionella ramar 

som säger att stödpersoner vid amningsrådgivningen inte ska ge medicinska råd. Trots att 

stödpersonen i detta samtal besitter den professionella kompetens som krävs för att få ge 

medicinska råd, är hon mån om att understryka dessa institutionella riktlinjer. 

(32b) BertilsARUU, samtal 15, 00.50–1.27 

6 I: [.hh Så ja måste ju han- använda handen, [.hh och=ää ja undrar,= 

7 S:    [Mm,                                     [Mmm 

8 I: =kan man ta citadon när man ammar? 

9 S: pt .hhhhhh hhh (Asså) de ska man helst [inte göra 

10 I:                                        [Tänkte om ni visste de? 

11 (1.0) 

12 I: För att läkarna säjer olika. [De finns läkare som säjer ja:= 

13 S:                              [Javet.   

14 I: =du får ta, .hhh (å) läkare säjer ne:j du får=inte ta:, .hh man  

15  blir lite förvirrad >å så tänkte ja< ((namn på organisationen))  
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16  kanske vet bättre? 

17 (0.4) 

18 S: °Mm,° .hh Vet du va, nu e de så att ja e:- >egentlien får ja  

19  inte svara på dom frågorna< men nu e ja barnmorska va=hah  

20  *såatt* 

21 I: Aa, 

22 S: .hhh Ääh (0.3) Ja skulle egentlien kolla på en sid- Du skulle ja  

23  kunna ringa te dej om en liten stund? 

Stödpersonen inleder sin tur med en lång in- och utandning, vilket fördröjer svaret. Hon säger 

sedan att man ”helst” inte ”ska” göra det (rad 9). Svaret går inte helt i linje med frågans 

formulering, då den besvarar vad som är lämpligt och önskvärt, och inte vad som är möjligt. 

Inringaren har i sin problempresentation redan visat att hon är medveten om att det inte är önsk-

värt att ta Citodon. Hon avbryter stödpersonen redan innan rådet har formulerats, nu med en 

motivering till varför hon vänder sig till just den här organisationen (rad 10). Hon formulerar 

ett ”ni”, underförstått organisationen, som några som möjligen kan ha specialkunskaper i 

frågan. Stödpersonen svarar inte, utan en längre paus uppstår. Inringaren motiverar därpå sin 

fråga ytterligare med att läkarna ger olika besked (rad 12, rad 14; jfr utdrag 10), vilket 

stödpersonen bekräftar att hon känner till (rad 14). Därpå formulerar inringaren återigen 

organisationen som en institution med eventuella specialkunskaper, men nu starkare än tidigare 

då den explicit ställs i kontrast till de oeniga läkarna och till och med antas veta bättre än dessa 

(rad 15–16).  

Det är tydligt att tillägget i rad 10 förändrar frågan. I rad 3 besvarade stödpersonen frågan, om 

än med viss fördröjning som antyder att turen är problematisk. Efter tilläggen i raderna 10 och 

15–16 uppstår i stället långa pauser. Genom dessa tillägg, där inringaren talar fram organisa-

tionen som den rådgivande instansen, har frågan kommit att handla om en jämförelse mellan 

läkarkårens och organisationens kompetens. Inringaren föreslår en bild av amnings-

rådgivningen som den institution som har störst auktoritet i amningsfrågor, även i medicinska 

sådana. Stödpersonen inleder med ett ”Mm” (rad 18) som möjligen bekräftar inringarens 

beskrivning av den förvirring som en oenig läkarkår ger upphov till. Därpå följer nyhets-

markören ”vet du va” (rad 18) samt formuleringen ”nu e de så”, som antyder att ny och säker 

information följer. Stödpersonen talar därpå fram organisationens institutionella ramar – hon 

får inte svara på medicinska frågor (rad 18–19). Hon avvisar därmed implicit inringarens bild 

av amningsrådgivningen som en medicinsk rådgivningsinstans. Samtidigt betonar hon att det 

är organisationens regelverk och inte t.ex. en bristande kunskap som begränsar hennes möjlig-

heter att svara. Därpå åberopar hon sin yrkestitel som barnmorska.22 Genom detta stärker hon 

sin epistemiska auktoritet gentemot andra stödpersoner – hon framstår som särskilt kunnig (jfr 

Butler m.fl. 2009:822). Stödpersonen visar att hon utgör ett undantag från organisationens 

regler då hon svarar i egenskap av någonting annat än representant för organisationen. På så vis 

visar stödpersonen både att hon förhåller sig till organisationens riktlinjer och att hon själv har 

både rätten och kompetensen att besvara frågan. Samtidigt undviker hon att vare sig bekräfta 

eller avvisa inringarens förmodan att organisationen ”vet bättre” än läkare. 

                                                 
22 Detta är det enda tillfället i hela materialet då stödpersonen talar fram sin yrkesroll som barnmorska. 
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När stödpersonen talar fram sin specialkompetens i förhållande till andra stödpersoner, stärker 

hon sin epistemiska auktoritet och visar att hon har en särskild tillåtelse att leverera råd. Butler 

m.fl. (2009) studerar stödlinjen Child Health Line, en stödlinje som bemannas av sjuksköterskor 

men som liksom amningsrådgivningen har riktlinjer om att inte ge medicinska råd. En strategi 

som sjuksköterskorna använder vid frågor efter medicinska råd är att tala fram sin yrkestitel. 

Effekten av detta blir att sjuksköterskan sänker sin epistemiska auktoritet i förhållande till 

läkare, och därmed motiverar varför hen inte kan ge råd. Även om resultatet i (32b) på sätt och 

vis blir det motsatta mot det som Butler m.fl. (2009) finner – stödpersonen får leverera råd i 

stället för att undvika det – är strategin densamma: stödpersonen åberopar sin yrkesroll för att 

visa upp en orientering mot institutionens regelverk och mot sin egen epistemiska position i 

organisationen. 

De följande minuterna i inspelningen upptas av att stödpersonen letar efter rekommendationer 

för läkemedel och amning på en hemsida för sjukvårdspersonal. När hon hittat informationen, 

läser hon upp texten för inringaren.  

(33) BertilsARUU, samtal 15, 5.25-6.20 

1 S:    Såhär står de. ((uppläsande tonfall)) <råd till allmänheten,>  

2  ((snörvlar)) 

3 I: °A,°=  

4 S: =((uppläsande tonfall))<Enstaka doser går bra att använda under  

5  amning.> (0.3) .hh Vid [behov av flera doser kontakta läkare= 

6 I:                        [Aa 

7 S: =för diskussion. 

8 (1.5) 

9 I: O:kej.  

10 (0.5) 

11 I: Så hon påverkas inte om jag tar en citadon [mot smärta?= 

12 S:                                            [Näj.          

13 S: =Näj. (.) Asså <en[st-> de e ju enstaka doser men om du måste= 

14 I:                   [O:kej.    

15 S: =upprepa de hela tiden va, 

16 (0.5) 

17 I: Aa, 

18 S: Då måste d- å då- å då- å då ä de ju så(här)- å då ä de (ju)  

19  olika bud va, hh (.) om nån sä[jer att du kan å nån säjer= 

20 I:                     [(Mh) 

21 S: du=ente kan. hhh[hh23 

22 I:                 [Aa. Nä asså de e logist tänkande går man på  

23  citadon äh ofta (.) [(då/så) e de klart att de inte e bra för=  

24 S:                     [Hja.                                    

25 I: =barn[net (ja) blir ju=påverkad ja blir dåsi, .hh de e ändå= 

26 S:      [Nää. 

27 I: =morfin. [(.) liknande prepara[t. .hh Men ja tänkte .h eftersom= 

28 S:          [Mmm.                [Mm. 

                                                 
23 Detta är ett tungt andetag som jag inte uppfattar som att stödpersonen gör anspråk på turen, och som inte heller 

inringaren orienterar sig efter. I resten av samtalet låter stödpersonen förkyld, och jag tror att andetaget här snarast 

är ett resultat av detta. 
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29 I: =nu under dom här två dagarna om ja tar en per da, 

30 S:  Ja.  

31 I: bara.=  

32 S: =Ja. ((Men då- [då ska d- 

33 I:                 [Och äh och speciellt under dan när hon e så  

34  jobbig för ja har lite kolikunge.  

35 (0.3)  

36 S: °Ja::.° ((beklagande tonfall)) 

Stödpersonen inleder med att framhäva att hon är på väg att citera en annan informations-

källa: ”Såhär står det” (rad 1), varefter hon med uppläsande tonfall återger informationen från 

hemsidan. Hon markerar tydligt att inte är hon själv som är avsändare till informationen, och 

gör sig därmed till språkrör för medicinsk expertis. Efter en lång paus säger inringaren ”Okej” 

(rad 9), vilket statuerar att hon uppfattar informationen och förstår den som avslutad, men inte 

antyder att hon planerar att handla enligt det upplästa rådet. Inringaren formulerar därpå sin 

förståelse av rådet applicerat på sin egen situation (rad 11), inlett med ett så som visar att hon 

drar en slutsats utifrån föregående tur. Frågan formuleras starkt vinklat mot ett ja som prefererat, 

med både konsekutivt så och den negativa konstruktionen ”påverkas inte”. Formuleringen ”mot 

smärta” anknyter till det medicinska språk som använts i de tidigare turerna – det är ett uttryck 

som brukar stå på läkemedelsförpackningar. Samtidigt visar inringaren återigen upp att hon har 

en legitim anledning att ta läkemedlet. 

Stödpersonen bekräftar inringarens förståelse och kompletterar med ytterligare information, där 

hon citerar hemsidans ”enstaka doser” och betonar att inringarens tolkning av rådet bara är 

tillämpbar under vissa omständigheter. I rad 17 börjar hon formulera vad som gäller i andra fall, 

i en tur som verkar problematisk med många omstarter. Hon talar fram olika odefinierade källor 

(”olika bud”, ”nån säjer”), vilket framhäver den oenighet som inringaren talade om tidigare och 

som stödpersonen själv har sagt sig vara medveten om. Turen står i skarp kontrast till den 

närmast mekaniska läsningen i turerna ovan, och visar på stödpersonens svårigheter att ge ett 

klart råd. 

Inringaren går nu ifrån de fackmässiga medicinska anvisningarna till att formulera sig 

utifrån ”logiskt tänkande” (rad 22). Hon förflyttar därmed resonemanget från en medicinsk till 

en allmän sfär, där det oberoende av vad som skrivs i läkemedelsanvisningar ”är klart” att det 

inte är bra att ta tunga mediciner när man har hand om spädbarn. Formuleringen ”går man på 

citadon ofta” (rad 21–22) liknar formuleringar som att gå på heroin/droger och antyder ett 

missbruk. Detta förstärks av att inringaren betonar preparatets närhet till andra droger (morfin, 

rad 25). Inringaren framställer på så sätt en upprepad användning av Citodon som skadligt och 

förkastligt, och tar avstånd från ett sådant bruk. 

Frågans moraliska dimensioner har nu trätt i förgrunden. Från att ha behandlat en medicinsk 
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fråga om huruvida Citodon går över i modersmjölk, fastställer inringaren att den som regel-

bundet använder sig av tunga, narkotikaklassade läkemedel inte är en lämplig förälder.24 Det 

bör framhävas att det är inringaren som genomför övergången från en medicinsk till en moralisk 

sfär. Hon föregriper eventuella råd från stödpersonens håll om att vara försiktig med starka 

läkemedel för barnets skull, och positionerar sig som en moralisk och ansvarsfull förälder (jfr 

Heritage & Sefi 1992:367; utdrag 4 i denna uppsats). Inringaren betonar återigen att det i hennes 

fall bara skulle handla om medicinering under kort tid (rad 27–31) och att hon har tänkt sig att 

just ta de ”enstaka doser” som tycks vara tillåtna. Stödpersonen tycks påbörja ett direkt råd 

genom ”ska” (rad 32), men inringaren bryter in igen. Hon betonar återigen sitt behov av medi-

cinen (rad 33–34), nu genom att framställa sin arbetsbörda som förälder som särskilt tung då 

hon har ”kolikunge”. Stödpersonen bemöter detta med ett beklagande ”Ja::.” (rad 36). 

I det här avsnittet har jag visat hur inringare och stödperson hanterar dels institutionella 

begränsningar av rådgivning, dels moraliska aspekter av en fråga. I detta moraliskt särskilt 

känsliga samtal utnyttjas indirekta rådgivningsstrategier maximalt. Det opersonligt formade 

informationsformatet, som återfinns i många av de andra rådgivningssamtalen, förstärks genom 

att informationen framförs med uppläsande stämma där stödpersonen blir till förmedlare av en 

annan institutions råd. Stödpersonen är därefter tyst under en påtagligt lång tid, och överlåter 

därmed till inringaren att formulera sitt eget råd utifrån den information som hon just har 

levererat. Som jag visat i tidigare kapitel (5.3) är rådgivningen en samkonstruktion mellan 

inringare och stödperson. Inringaren får inte bara själv bestämma huruvida informationen är 

relevant för henne eller ej, såsom har beskrivits i tidigare forskning (t.ex. Kinnell & Maynard 

1996; Silverman 1997), utan får också omformulera informationen till ett personligt råd. På så 

sätt görs inringaren delaktig i rådgivningen och kan visa upp sig som en kompetent och 

förståndig förälder. I denna moraliskt känsliga situation har detta ett särskilt värde. När tolk-

ningen överlåts åt inringaren blir hon den som formulerar den medicinska informationen i 

allmänna ordalag, och därmed den som slutgiltigt för över den medicinska frågan till en allmän-

moralisk sfär. Om stödpersonen skulle ha tvingats formulera ett råd om att vara försiktig med 

receptbelagda narkotikaklassade läkemedel under amning, hade det kunnat tolkas som ett 

allvarligt ifrågasättande av inringarens kompetens och moral (jfr Heritage & Sefi 1992:367). I 

stället arbetar både inringare och stödperson för att låta inringaren förekomma henne och i 

stället formulera sitt eget råd. På så sätt förhåller sig båda deltagarna till den känsliga frågan 

och samarbetar för att framställa inringaren som en förnuftig, kompetent och moralisk förälder. 

  

                                                 
24 Denna övergång från rådgivning på medicinsk till social grund kan jämföras med myndigheters rekommen-

dationer för amning och alkoholintag. Tidigare avråddes ammande personer från att dricka alkohol då alkoholen 

antogs gå över i modersmjölken. Nuvarande forskning finner enligt Livsmedelsverket (u.å. a) ”inga medicinska 

risker” för barnet. Livsmedelsverket påtalar däremot ”andra effekter” av alkoholintag, och hänvisar till Folkhälso-

myndighetens (2015) broschyr Tänk efter i vilket sällskap du berusar dig. Från att ha avrått från alkoholintag vid 

amning av medicinska skäl, hänvisar man alltså nu till de sociala aspekterna av alkohol och föräldraskap. 
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6.3 Särskilt känsliga frågor II: självbestämmande och normer vid 

tidigt amningsavslut 

I det här avsnittet fokuserar jag på ett samtal där inringaren frågar efter råd för att sluta amma 

sitt sju veckor gamla barn. På organisationens hemsida betonas det att stödpersonerna stöttar 

alla inringare i sitt beslut, ”även dig som vill sluta amma”. Organisationen har alltså en uttalad 

policy i att inte ifrågasätta föräldrar som vill sluta amma sina barn. Trots detta ska det visa sig 

att frågan om att sluta amma ett mycket litet barn innebär interaktionella utmaningar för både 

inringare och stödperson, där omgivande normer om amning blir synliga. Innan jag introducerar 

det samtal som står i fokus för det här avsnittet, inleder jag med ett samtal från en annan 

inringare i samma ärende. Innan inringaren har presenterat sin egentliga fråga, förklarar hon 

oombedd varför hon har valt att sluta amma.  

(34) BertilsARUU, samtal 16, 00.00-00.2225 

((inspelningen slås igång mitt i en tur)) 

1 I: >>en son på=äh snart >tre månader< å ja har precis valt å sluta  

2  amm:a?, 

3 (0.3) 

4 I: [Ä:hmm 

5 S: [>Va sa du du har precis-< 

6 I: <Valt att sluta att amma.>= 

7 S: =Hja, 

8 I: pt ääh just för=att ja har haft jättemycke problem me 

9  mjölkstockningar på grund av: trånga mjölkgångar. 

10 S: Hja, 

11 I: .hhhhh Ä::hh å tänkte kolla om hh om ni vet nånting om tips om  

12  hur man ska tillreda (.) ersättningen på bäst sätt.  

Inringaren inleder med barnets ålder och berättar därpå att hon ”har valt att sluta amma” (rad 

1–2). Inledningen skiljer sig något från det mönster för problempresentation som anförs i kapitel 

5.1. I exemplet i kapitel 5.1 lämnar inringaren plats för en fortsättningssignal från stödpersonen 

efter ha sagt barnets ålder. I (34) berättar inringaren i stället omedelbart att hon ska sluta amma. 

Hon anger på så sätt omedelbart premissen för samtalet – att hon ska sluta amma. Amnings-

avslutet framställs därmed som ett beslut som är fattat och klart. Därpå anför inringaren en 

medicinsk orsak till att hon har slutat att amma (rad 8–9), nämligen att hon har trånga 

mjölkgångar som lett till mjölkstockningar. Hon betonar att hon har haft ”jättemycke problem” 

(rad 8) och framställer därmed sin situation som särskilt problematisk. Därefter presenterar hon 

sin fråga. 

Även det samtal som står i fokus för det här kapitlet inleds med att inringaren tidigt säger att 

hon ska sluta amma, samt med att hon förklarar varför.  

 

                                                 
25 Stödpersonens reparationsinitiativ i rad 6 kan antas på problem med ljudet, då hon i början av samtalet tycks ha 

tekniska problem. 
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(35) BertilsARUU, samtal 9, 00.14–00.35 

1 I: Du de e så att ja ringer dej lite i amnings äh fråga här, de e 

2  så att ja håller på å <slutar> amma, 

3 S: Ja?, 

4 I: .hhh Å ja har en pöjk på se- äh på sju vecker, 

5 S: Aa?, 

6 I: .hhhh Ä::h å: av olika anledningar så fungerar de inte.Han=äh  

7  mår inte bra utav mjölken å vi får inte ihop de å ja mår inte  

8  bra å hit å dit.[så ja ska sluta å amma i alla fall.= 

9 S:                 [Nääh?, 

10 S: =Jaa?, 

11 I: .hhhhh Ä:h å ja äh började me de i äh i förrgår, 

12 S: Aa?, 

Även denna inringare inleder samtalet, efter att ha etiketterat sitt ärende som ”amningsfråga”, 

med att säga att hon ”håller på å slutar amma” (rad 2). Att sluta amma formuleras därmed, i 

likhet med i (34), som ett redan fattat beslut som utgör premissen för samtalet. Först därefter 

berättar hon hur gammalt barnet är (rad 4). Därpå motiverar hon varför hon slutar att amma (rad 

6–8), där hon först anför barnet (”han”), därefter möjligen hela familjen (”vi”) och sedan sig 

själv (”jag”) som de personer som berörs av de problem som har följt av amningen. Turen 

avslutas med att hon upprepar att hon ska sluta amma, inlett med konsekutivt så och formulerat 

som en följd av de problem som hon just har beskrivit (rad 8). Att sluta amma framställs alltså 

som ett nödvändigt och underbyggt beslut, fattat för alla inblandades bästa. Heritages (1988) 

iakttagelse om att förklaringar till ett beteende kan indikera att talaren uppfattar detta beteende 

som oönskat kan appliceras även på denna samtalssituation. Att inringarna förklarar varför de 

har slutat att amma indikerar att de orienterar sig mot en norm där det är önskvärt att amma sitt 

barn längre än tre månader respektive sju veckor. 

Inringarens beredskap att förklara sitt amningsavslut syns även i följande utdrag, där 

stödpersonen just har talat om risken för mjölkstockning vid plötsligt amningsavslut.  

(36) BertilsARUU, samtal 9, 2.37–2.56  

1 S: .hh äh #Hu# hur känner du e d- vill du sluta så fort som möjlit 

2  eller vill du liksom (0.3) tona ner [de- 

3 I:                                     [>>Nä asså, grejen är den 

4  att [e::h ja: äh m::år inte särskilt bra å ja:=äh >känner att  

5 S:     [((harklar sig)) 

6 I: =ja har kommit till den gränsen< ja ha:r >har schlitit nu i sju  

7  vecker [a å de går inte.[så att ja får liksom inte-< så att för= 

8 S:        [Aa,             [Nää, 

9 I: =min del så .hh ä de okej.>sen har ja kommit till de här att när  

10  ja matar han me flaska,< .hh han är inte speciellt sugen på å ta  

11  bröstet nu. 

12 S: Nää?, .hh men du kan ju allti prova.för de som vi är rädda för  

13  för din skull de e ju att du ska få mjölkstockning.  

14  .hh[hh liksom. 

15 I:     [Aaa precis, 
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Stödpersonens fråga om inringaren vill sluta snabbt eller trappa ned (rad 1–2) leder till att 

inringaren återigen förklarar sitt val att sluta amma. Hon specificerar den tid hon har försökt 

amma och berättar att det har visat sig vara omöjligt och att barnet inte heller tycks vara 

intresserat längre. Formuleringen att hon har ”schlitit nu i sju vecker” (rad 6) betonar att hon 

har kämpat med amningen under en lång tid. I kontrast till att stödpersonen frågat efter hur 

inringaren ”känner” och ”vill”, formulerar inringaren amningsavslutet som någonting som inte 

beror av tycke och smak, utan på vad som är möjligt med hänsyn till hennes och barnets hälsa. 

Förklaringarna tyder på att inringaren fortsätter orientera sig mot en norm om att ett 

amningsavslut inte är önskvärt, en norm mot vilken hennes val att sluta amma behöver förklaras 

och försvaras. Stödpersonen betonar att hennes fråga ställdes utifrån en omtanke om inringaren 

(rad 12–13). Hon visar så att hon står på inringarens sida och inte är ute efter att ifrågasätta 

hennes amningsavslut. 

Lite längre in i samtalet berättar inringaren att hon nu har börjat ge barnet modersmjölks-

ersättning och att det fungerar bra. Hon jämför nuläget med den problematiska tid som hon och 

barnet gick igenom när hon fortfarande ammade.  

(37) BertilsARUU, samtal 9, 5.04–6.10  

1 I: Å nu känner ja när han har fått ersättningen .hh de går ju  

2  fortare å ta den å .hhh han blir ju mätt asså ja har haft  

3  bekymmer mä i: >under dom här veckorna< asså han so:ver 

4  ju=nte.[Han e oroli som bara den [å (magen) ä (.) bara vatten= 

5 S:        [Nää,                     [Hela tiden. 

6 I: =å .hhh de e ju dä att han får bara i sej sockermjölk å de bl- 

7  ja får ingen ordning, ja får ingen (.) (.hh[h) (.) *ordning på=  

8 S:                                  [Nää                               

9 I: =dä* [häh          

10 S:      [Har du uppl- Me[n=äh har du upplevt att du har mycke= 

11 I:                      [Dä ä liks- 

12 S: =mjölk eller l- (s-) #ö# (0.4)- (s)-= 

13 I: =Ja ja trodde att ja hade mycke mjölk [mä tanke på att när han  

14 S:                                       [((harklar sig)) 

15 I: =har ammat i: .hh i=äh förtifem minuter så kan ja fortfarande  

16  klämma på bröstet å dä fortfarande spru:tar ur, [men=ä: .hh å= 

17 S:                                                 [Aa, 

18 I: =andra sidan så har ja ju .hh bara <nån enstaka gång> känt att  

19  brösten har vart svullna så att dom har vart: ömma,  

20 S: Aa, 

21 I: Men annars så e de ju väldit sällan asså. 

22 S: Aa, 

23 (0.4) 

24 S: Nä men [om du har bestämt dej så ska ja inte äh försöka *ge=  

25 I:        [Så att ja äh (vet inte-) 

26  =dej nåra mer råd* hä=hä *när de gäller am[ningen,* hä=hä 

27 I:                                           [Näj, näj, 

28 S: .hhhhh hä=hä .hhh Men [ä:h- 

29 I:                       [Nej de e::[ ja har kommit till den= 

30 S:                               [Nä                          
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31 I: =insik[ten nu att=äh de e ingen idé ja försöker mer.= 

32 S:       [Aa, aa, 

33 S: =Nej men precis.å de de e som du best- de som du känner å de som  

34  du=#äh# e nöjd me nu de e de som gäller liksom.de e- då [kan du= 

35 I:                                                         [Aa. 

36 S: =(#v#) f- finna *ro* i de liksom. .hh [.nfhhh de e helt- de= 

37 I:                                       [Aa, 

38 S: =ska vara helt ditt beslut absolut.M[en- 

39 I:                                     [Men då gör ja så att då:=ä 

40  satsar ja på å ge- men då- då ska ja ge han hundrafemti i  

41  ersättning igen 

Inringaren berättar om de fördelar hon har upplevt med att ge barnet modersmjölksersättning 

(rad 1–2), och kontrasterar dessa mot sin upplevelse av amningstiden. Hon berättar om de 

problem som hon och barnet har gått igenom (rad 3–9). Beskrivningen avslutas med ett skratt 

som inte besvaras av stödpersonen, någonting som enligt Jefferson (1984) är vanligt i berättelser 

om problem. Stödpersonen ställer därpå en fråga som fokuserar på själva amningen, och före-

slår i frågeform en möjlig orsak till problemen (rad 10–11). Hon går därmed ifrån inringarens 

berättelse om en upplevelse av en besvärlig period till att utreda frågan om amningen på ett 

medicinskt och problemorienterat plan. Hon väljer alltså att fokusera på problemets bestånds-

delar i stället för att följa med in i inringarens berättelse (jfr Jefferson & Lee 1981). Genom 

frågan inleder hon en utredningsfas. Inringaren besvarar frågan (rad 13–20). Stödpersonen 

tycks uppfatta att denna fråga–svar-sekvens relevantgör ett råd: hon ger en förklaring till varför 

hon inte ger ett råd, och markerar därmed att hon uppfattar att detta är en plats i samtalet där ett 

råd borde komma (jfr Heritage 1990). Stödpersonen talar fram att hon inte ska ge några före-

skrifter för huruvida inringaren ska sluta amma. Verksamhetens ideal om icke-direktiv råd-

givning tas alltså upp och synliggörs explicit i den lokala samtalskontexten (jfr Pilnick 

2002:349). 

Inringarens svar att det ”inte är någon idé” (rad 28) indikerar att hon skulle uppfatta råd om 

amning som en uppmaning att fortsätta att försöka amma. Här blir det känsliga läget i råd-

givningen synligt: råd om amning riskerar tolkas som ett ifrågasättande av inringarens beslut 

att sluta amma. Stödpersonen betonar därpå att inringaren själv är den som äger beslutet om 

huruvida hon ska amma eller ej (rad 32–37). Reparationen ”de e helt- de ska vara helt ditt 

beslut” (rad 35, rad 37) antyder dock att detta inte är helt självklart. Detta kan möjligen förstås 

utifrån de rekommendationer som föreskriver helamning av spädbarn.26  

Lite längre fram i samtalet har stödpersonen, efter en fråga från inringaren, rekommenderat att 

börja med att ge barnet små mängder modersmjölksersättning, hellre än en stor mängd direkt. 

Det föranleder inringaren att återkomma till de tidigare problemen, nu med en liten ny vinkel: 

att barnet har fått i sig mycket mjölk utan att ha blivit mätt (rad 1–3). 

 

                                                 
26 Exempelvis rekommenderar Världshälsoorganisationen (WHO 2016) helamning för barn upp till sex månader, 

och Livsmedelsverket (u.å. b) skriver att bröstmjölk är ”den bästa maten” under barnets första sex månader. 
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(38a) BertilsARUU, samtal 9, 6.57-7.18 

1 I: Aaa.För grejen e den att (.) som som de känns nu: så e de ju så  

2  att han äter ju- .hh han har ju äte sej så fruktansvärt full om  

3  (vi tänker sej) men ändå inte fått (mäns-) mättnadskänslan.= 

4 S: =Nä:?, 

5  (0.4) 

6 I: För ja har ju bytt asså: Vi har ju bytt femton blöjer om da:n  

7  [(för) han] bajar ju å p pinkar asså blöjorna e ge::nomblöta= 

8 S: [*hjaa*hhh] 

9 I: =ja byter blöja ju varannan timme så att han får ju i sej  

10  tillräcklit me (.) .hh[hhh Han får ju i sej så enorma= 

11 S:   [Mjölk 

12 I: =mängder. [liksom. 

13 S:           [Ja::?, 

Inringaren återkommer till de problem hon beskrivit tidigare i samtalet: att hon har haft riklig 

men alltför näringsfattig bröstmjölk. Problemet försätts i dåtid, inte minst i reparationen från 

presens till perfekt i rad 2 (”han äter ju- .hh han har ju äte”). Inringaren har redan bestäms sig 

för en lösning på problemet – att sluta amma – och är inte ute efter ytterligare lösningsförslag. 

Problembeskrivningen kan utifrån detta förstås som en berättelse om en personlig upplevelse 

snarare än som en implicit fråga efter råd. Stödpersonen bemöter dock berättelsen genom att 

fokusera på problemet snarare än upplevelsen: 

(38b) BertilsARUU, samtal 9, 7.17-7.46 

12 I: =mängder. [liksom. (Å/För när ja ger han- 

13 S:              [Ja::?, de låter som du har haft en överproduktion, 

14  att han har fått: så mycke förmjölk precis som du säjer den här 

15  söta:: förmjölken [som inte ger n- ger >mättnadskänsla<.Vi= 

16 I:                   [Aa,   

17 S: =>brukar ju säja att< vi ska- man ska försöka blockamma då i  

18  stället att man .hh [försöker dämpa mjölkproduktionen så att= 

19 I:                     [hh 

20  =dom bara får den feta mjölken till slut..hh Men= 

21 I: =Ja har försökt [me de [men ja får inte ihop de [å de [ä:-= 

22 S:                 [#(A#) [A nä.                   [Nä.  [Nä?, 

23 I: =.hh Ja=ä:h (.) ja mår inte bra själ[v (X X) så ja känner de= 

24 S:                                     [Nej men lä- (.) Lägg ne:r=  

25 I: =e inte läge å ex[perimentera (nu/mer) häh 

26 S: =de då:.         [Nej: nej nej nej.    

27 S: Nej, .hh men prova å låt bli å amma helt enkelt. å se hur [du= 

28 I:                    [Aa, 

29 S: =känner dej me brösten, 

Liksom i (37) bemöter stödpersonen inringarens problembeskrivning med att fokusera på 

möjliga orsaker till problemet, snarare än ta emot den som en personlig berättelse (jfr Jefferson 

& Lee 1981). Stödpersonen diagnosticerar problemet utifrån inringarens beskrivning: ”de låter 

som att du har haft en överproduktion” (rad 13). Den här gången lyckas hon dock inte undgå 

att ge ett råd. Stödpersonen refererar till vad organisationen ”brukar säja” till personer i 

inringarens situation (jfr utdrag 23 samt Silverman 1997:169f.). Detta formuleras som allmän 
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information genom de opersonliga pronomina man och dom (rad 17–18), och riktas alltså inte 

till inringaren personligen. Det blir dock tydligt att inringaren uppfattar turen som ett råd. 

Stödpersonen påbörjar vad som ser ut som en invändning mot det egna rådet, inlett av ”Men” 

(rad 20), men avbryts av inringarens kraftiga motstånd. Inringaren visar att hon redan känner 

till och har provat detta men att det inte har fungerat (rad 21), och behandlar så rådet som 

irrelevant (Heritage & Sefi 1992). Därefter talar hon återigen fram sitt eget mående (rad 23) 

och nedgraderar vidare försök med amning till att ”experimentera”, vilket hon inte vill utsätta 

sig för (rad 25). Hon avvisar därmed hela aktiviteten att ge praktiska råd för amningen. Parallellt 

med detta arbetar stödpersonen för att visa att inringaren inte ska tolka informationen som ett 

råd. Hon börjar med att lägga sig i linje med inringaren (rad 22) för att, när hon inte släpps in, 

öka i intensitet med flera och tätare ”Nej”. Hon gör även försök att ta över turen där hon 

uppmanar inringaren att inte handla efter den information hon just har presenterat: ”Nej men 

lägg ner det då.” (rad 24). När stödpersonen till slut lyckas ta över turen formulerar hon återigen 

en uppmaning, ”prova å låt bli å amma helt enkelt” (rad 27).  

Att stödpersonen inte kan undvika att ge råd tycks ligga både i den lokala och i den globala 

samtalskontexten. Samtalets sekventiella uppbyggnad gör att stödpersonen hamnar i ett läge 

där hon uppfattar att ett råd är relevant. Första gången det händer (utdrag 37) kan hon ta sig ur 

situationen genom att förklara att hon här inte kommer att ge råd. Andra gången (utdrag 38) 

lyckas hon inte med det, utan levererar information som inringaren omedelbart tolkar som ett 

råd och i förlängningen som ett ifrågasättande mot beslutet att sluta amma. Informations-

formatet har, både i tidigare forskning och i den här uppsatsen, framstått som ett användbart sätt 

för att leverera råd i känsliga situationer. Genom informationsformen undviker en rådgivare att 

peka ut en mottagare till rådet och ger samtalspartnern möjlighet att själv bestämma hur hon 

vill handla (Silverman 1997; Pudlinski 2005a). Det går i linje med en icke-auktoritär rådgivning 

som lägger vikt vid inringarnas frihet att fatta sina egna beslut. Det här exemplet visar dock att 

även ett informationsformat råd kan tolkas direktivt och bemötas som ett ifrågasättande. Detta 

kan förstås utifrån flera av samtalskontextens omständigheter. För det första ges så pass få 

direkta råd i amningsrådgivningen att ett brett spektrum av format sannolikt uppfattas som råd. 

För det andra är just denna rådgivningssituation, som analysen har visat, känslig. Inringaren 

orienterar sig mot en norm att amma barnet en längre tid och agerar utifrån en risk att bli 

ifrågasatt för sitt beslut. Inringaren tycks så vara ständigt beredd att försvara sig mot 

uppmaningar att hon borde fortsätta att försöka med amningen. 

Sammanfattningsvis visar detta avsnitt hur ett tidigt amningsavslut behandlas som ett känsligt 

ämne i amningsrådgivningen, och hur yttre rekommendationer och normer rörande amning tar 

sig in på den lokala samtalsnivån och påverkar rådgivningen. Inringaren orienterar sig mot en 

norm om att det är önskvärt att amma sina barn länge, genom att förklara och försvara sitt beslut 

att sluta amma. Hon visar att beslutet har fattats utifrån barnets och familjens bästa, och att hon 

har ansträngt sig för att få amningen att fungera så långt det var möjligt. Stödpersonen arbetar 

för att lyfta fram och betona inringarens rätt till självbestämmande, möjligen även detta i 

relation till rekommendationer som förespråkar en längre amningsperiod. Trots att inringaren 

och stödpersonen är överens om att beslutet att sluta amma är fattat och helt och hållet ligger i 
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inringarens händer, är rådgivningen komplicerad. Stödpersonen hamnar flera gånger i en 

situation där hon riskerar att ge råd som inringaren uppfattar som implicita uppmaningar att 

fortsätta amma. En anledning till detta tycks vara att stödpersonen bemöter inringarens 

berättelser om den problematiska amningsperioden på ett problemorienterat plan (jfr Jefferson 

& Lee 1981). I denna känsliga rådgivningskontext, där inringaren ständigt tycks vara beredd att 

bli ifrågasatt, utgör det en risk i förhållande till inringarens självbestämmande. 

6.4 Sammanfattning 

I det här kapitlet har analyserats hur olika aspekter av kunskap, normer och moral rörande 

amning kommer till uttryck och behandlas i samtalen. Kapitel 6.1. visar hur referenser till andra 

mammor synliggör stödpersonernas erfarenhet som amningsrådgivare. Att gestalta denna 

odefinierade grupp mammor genom röstförställning tycks vara en möjlighet att få den legiti-

mitet som ligger i egen erfarenhet av amning, utan att använda en personlig berättelse.  

Kunskap, normer och moral rörande amning blir återkommande synliga i samtalen. Sam-

hälleliga normer och rekommendationer kommer in i den lokala samtalskontexten utan att 

explicit benämnas, och får betydelse för hur samtalet förlöper (jfr Pilnick 2002:349). Att ta 

receptbelagda läkemedel vid amning samt att avsluta amning av en sju veckor gammal bebis 

framstår som känsliga frågor: i båda samtalen återkommer inringaren till förklaringar och moti-

veringar till varför hon måste ta medicin respektive sluta att amma, och tycks så orientera sig 

mot sina handlingar som socialt oönskade (jfr Heritage 1988). De känsliga frågorna hanteras 

genom att både inringaren och stödpersonen arbetar för att positionera inringaren som en 

kompetent, ansvarsfull och moralisk.  

Samtalen om de två känsliga frågorna har som synes likheter, men de har också uppenbara 

skillnader som får betydelse för rådgivningen. Medan frågan om amningsavslut explicit och 

upprepat formuleras som inringarens eget beslut, och stödpersonen därmed framhäver 

inringarens autonomi i frågan om att sluta amma, kan bedömningen och beslutet om att ta ett 

receptbelagt läkemedel vid amning inte fullständigt lämnas över till inringaren. Stödpersonen 

undviker dock att själv positionera sig som avsändare till rådet. I stället blir hon till språkrör för 

en institution, då hon med uppläsande tonfall vidarebefordrar vårdens rekommendationer. Att 

använda sig av en främmande röst, en resurs som behandlades i kapitel 6.1., är alltså en resurs 

som återkommer i flera sammanhang och kan ha flera olika funktioner. På så vis styr hon sam-

talet mot att inringaren själv får formulera sina råd utifrån den tillhandahållna informationen, 

och undviker därmed att vara auktoritär och moraliserande. Preferensen för att låta inringaren 

formulera sina egna råd, som kan iakttas i hela materialet, tycks vara särskilt framträdande i 

dessa känsliga frågor. 
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7. Diskussion 

I det här kapitlet sammanfattar jag uppsatsens resultat och diskuterar dem i relation till tidigare 

forskning (7.1). Därpå föreslår jag i avsnitt 7.2 hur resultaten skulle kunna utvecklas i vidare 

forskning. Slutligen avrundas uppsatsen i avsnitt 7.3 med ett par avslutande reflektioner. 

7.1 Kunskap, självbestämmande och moral i amningsrådgivning 

I den här uppsatsen har jag studerat en rådgivningskontext som tidigare inte har utforskats med 

CA-metod. Det gäller amningsrådgivning inom en ideell stödförening. Uppsatsens syfte var 

brett och explorativt: att visa hur amningsrådgivning är strukturerad samt att belysa dess sociala 

dimensioner. Forskningsfrågorna gällde rådgivningens allmänna strukturer, hur kunskap om 

och förhållningssätt till amning synliggörs samt hur särskilt känsliga teman behandlas. 

Analysen har dels gjorts utifrån jämförelser av parallella strukturer i olika samtal, dels genom 

närstudier av enskilda fall. Uppsatsen visar hur rådgivning går till i en potentiellt känslig 

samtalskontext, påverkad av det omgivande samhällets normer och moral. Den är också ett 

bidrag till forskning om rådgivning begränsad av institutionella regelverk. 

Samtalsmaterialet uppvisar en stor variation av rådgivningsformat, med såväl direkta som in-

direkta råd. I likhet med rådgivningskontexterna hos Shaw & Kitzinger (2007; 2012; 2013), 

Pudlinski (1998; 2002; 2005a; 2005b) och Butler m.fl. (2010; 2015) är en betydande del av det 

stöd som stödpersonerna kan erbjuda inringarna att lyssna, stötta och uppmuntra inringaren att 

själv vidta åtgärder för att lösa sina problem. Samtidigt finns tydliga element av mer kunskaps- 

och handlingsinriktad rådgivning, där inringarna efterfrågar och får förslag på strategier och 

tillvägagångssätt. Stödpersonernas specialkunskaper om amning gör att de kontaktas i egenskap 

av amningsexperter. Det blir inte minst tydligt när inringare berättar att de vänt sig till olika 

vårdinstanser för information, inte har fått tillfredsställande svar och därpå kontaktat 

amningsrådgivningen som en sista utväg (se utdrag 10 samt 32b).  

Stödpersonen rör sig mellan att fokusera på å ena sidan kunskapsförmedling och problem-

lösning, å andra sidan stöd och uppmuntran (jfr Kitzinger & Shaw 2013). Denna dubbla uppgift 

visar sig kunna innebära utmaningar. Som Jefferson & Lee (1981) visar, kan problembeskriv-

ningar bemötas med empati – som berättelser om en upplevelse – eller med lösningsförslag. I 

en verksamhet som amningsrådgivningen, med både empatiska och handlingsfokuserade 

inslag, är det inte alltid klart hur en problembeskrivning ska bemötas. Det syns särskilt i kapitel 

6.3, där inringarens berättelse om en problematisk men nu avslutad amning bemöts lösnings-

orienterat, vilket leder till att stödpersonen ger oombedda råd som inringaren tolkar som upp-

maningar att fortsätta att försöka amma. Den skillnad som Jefferson & Lee (1981) ser mellan 

hur problembeskrivningar bemöts i institutionella respektive vardagliga samtal, tycks alltså 

kunna utgöra en reell svårighet i amningsrådgivningen.  
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De asymmetriska och normativa aspekter av rådgivning som anfördes i uppsatsens inledning är 

synliga i samtalen. I likhet med vad tidigare forskning har visat (t.ex. Pudlinski 1998; 2005a;  

Butler m.fl. 2010), kan samtalsdeltagarna samarbeta för att mjuka upp detta förhållande genom 

att positionera inringaren som kompetent, förnuftig och självbestämmande. Inringarens kun-

skaper om sitt barn och sin situation efterfrågas, visas upp och sätts i fokus, och situationer där 

inringarens okunskap riskerar att blottas hanteras mycket varsamt av såväl inringare som stöd-

person. Tidigare forskning (Leppänen 1998; H. Landqvist 2001) har visat att råd ofta följs eller 

föregås av förklaringar eller motiveringar som synliggör rådgivarens kompetens. I amnings-

rådgivningen är det inte bara rådgivarna utan även inringarna som motiverar sina lösnings-

förslag och därmed visar upp kunskap. Den tendens som Heritage och Sefi (1992) ser hos 

nyblivna föräldrar att hävda och visa upp kunskap och kompetens återfinns alltså även i sam-

talen till amningsrådgivningen. I Heritage och Sefis samtalskorpus tolkades uppvisande av 

kunskap som motstånd mot råden, och en benägenhet att inte följa rekommendationerna. I 

amningsrådgivningen kan det snarare förstås som en del i en samkonstruktion mellan inringare 

och rådgivare, där båda samtalsdeltagarna vinnlägger sig om att positionera inringaren som 

kunnig.  

Återkommande i råden är förslag och uppmaningar om att ”prova” eller ”testa” olika lösningar, 

vilket knappast förekommer med samma frekvens i exempelvis medicinsk rådgivning (se t.ex. 

Heritage & Sefi 1992; Leppänen 1998; M. Landqvist 2010). De tycks inte heller ha lyfts fram 

i tidigare studier av mjukare rådgivningskontexter. Genom formuleringar som prova paketerar 

stödpersonerna sina råd som förslag som inringarna själva får ta ställning till. På så sätt 

presenteras inte stödpersonernas handlingsförslag som det enda rätta, vilket gör rådgivningen 

mindre auktoritär och överlåter åt inringaren att fatta sina egna beslut. Möjligen ska dock for-

muleringar som ”prova” och ”testa” inte bara förstås som resurser för att mjuka upp rådgiv-

ningen. Det finns sannolikt inte alltid självklara svar och lösningar som fungerar för alla barn i 

alla situationer. Därför är det av stor betydelse att stödpersonerna uppmuntrar och stöttar 

inringarna i att prova sig fram och vara lyhörda för sitt eget barn. Detta kan göras genom att 

betona att de förslag som ges är just sådana som måste ”testas” i den specifika situationen. Att 

barn är unika individer kan också, som jag visar i kapitel 5.3, poängteras genom att tala fram 

barnet som social varelse och subjekt med en egen vilja och individuella behov. Genom att 

förmedla ett förhållningssätt där det centrala är att prova sig fram utifrån vad som passar barnet 

och familjens situation, kan stödpersonerna ge inringarna ett stöd som går utöver det enskilda 

amningsrådet.  

Förutom att stödpersonerna har kunskap om amning, står det på amningsrådgivningens hemsida 

att de också har erfarenhet av amning, en erfarenhet som i samtalen kan efterfrågas av 

inringarna. Det är dock inte klart huruvida erfarenhet syftar på rådgivarnas personliga 

erfarenheter av att amma eller på deras erfarenheter som amningsrådgivare. Analysen visar att 

stödpersonerna kan åberopa andras erfarenhet av amning, i form av referenser till den odefini-

erade gruppen andra mammor. Det kan göras genom att omtala dessa mammor, eller genom att 

låna deras röst och gestalta dem i samtalet. På så sätt syns stödpersonernas erfarenhet som 

amningsrådgivare. Heritage & Lindström (2012a) visar att personlig erfarenhet kan vara en 
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kraftfull resurs i rådgivning. I kapitel 6.1 argumenterade jag för att röstförställning utgör en 

resurs som stödpersonerna kan utnyttja för att till viss del kan ersätta personliga erfarenheter. 

Genom att gestalta en mamma som berättar om sina erfarenheter och upplevelser kan stöd-

personen få den legitimitet som ligger i egen erfarenhet av amning utan att använda sig av en 

personlig berättelse.  

Analysen visar att informationsformade råd, som i tidigare forskning (Silverman 1997; Pudlin-

ski 1998) har framhävts som en rådgivningsform som öppnar för mottagarens självbestäm-

mande, kan vara problematiska. Där tidigare forskning hävdar att informationsformatet ger 

mottagaren friheten att behandla det sagda som riktat till hen eller ej, visar samtalsutdraget i 

kapitel 6.3 att en informationsformad tur kan (miss)tolkas som ett direktiv. När stödpersonen 

berättar vad organisationen brukar ge för råd till mödrar med överproduktion av mjölk, gör 

inringaren kraftigt motstånd och tycks se sitt val att sluta amma bli ifrågasatt. Inringaren gör 

denna tolkning trots att samtalsdeltagarna explicit har kommit överens om att det inte ska före-

komma några råd i samtalet. Detta visar på en begränsning av informationsformatets potential 

som icke-direktiv form, och innebär att tidigare rön om informationsformade råd bör nyanseras. 

Att information kan tolkas som implicita uppmaningar är också viktig kunskap för rådgivande 

instanser, särskilt vid rådgivning i känsliga frågor.  

Som Silverman (1999) och Bredmar (1999) visar, är ett ämnes känslighet någonting som skapas 

i den lokala samtalssituationen. De känsliga frågorna i amningsrådgivningen hanteras framför 

allt genom att både inringaren och stödpersonen arbetar för att positionera inringaren som en 

kompetent, ansvarsfull och moralisk förälder. I dessa samtal tycks stödpersonerna vara särskilt 

återhållsamma med att ge råd, och inringarna arbetar för att motivera de handlingar som fram-

står som socialt oönskade. I kapitel 6.2 betonar inringaren sitt behov av receptbelagt smärt-

stillande läkemedel för att kunna ta hand om sitt barn samt framhäver att medicineringen endast 

kommer att pågå under en begränsad tid. Dessutom tar hon principiellt avstånd från att använda 

medicinen under en längre tid, och visar sig så vara ansvarsfull och riskmedveten. Genom att 

avfärda regelbundet intag av läkemedel som olämpligt och omoraliskt positionerar hon sig själv 

som moralisk. I kapitel 6.3 berättar inringaren upprepade gånger om en problematisk amnings-

tid, där hon har kämpat för att få amningen att fungera men där varken hon eller barnet har mått 

bra. Att utföra den socialt problematiska handlingen – att ta medicin respektive att sluta amma 

– framställs som nödvändigt med hänsyn till moderns hälsa, men framför allt utifrån en omtanke 

om barnets bästa. De problematiska och känsliga handlingarna att sluta amma ett litet barn 

respektive att ta receptbelagd medicin vid amning formuleras alltså som en förutsättning för att 

mödrarna ska kunna uppfylla sin överordnade moraliska plikt: att ta hand om sina barn.  

Uppsatsens resultat skulle behöva prövas på ett större material, med såväl fler samtal som fler 

unika samtalsdeltagare. Ett större material skulle möjliggöra mer systematiska jämförelser av 

olika rådgivningsformat. Som Schegloff (1993:101) påpekar, är dock en kvantifiering inte den 

enda möjliga metoden för att fastställa samband, och statistisk signifikans inte den enda möjliga 

signifikansen. Det avgörande beviset för ett fenomen är snarare att samtalsdeltagare behandlar 

det som närvarande genom att orientera sig mot fenomenet i den lokala samtalskontexten. I den 
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här uppsatsen har jag empiriskt visat hur deltagare orienterar sig mot frågor om kunskap och 

självbestämmande samt mot normativa och moraliska aspekter på amning, och på så vis kunnat 

belägga att dessa frågor är relevanta för deltagarna. 

7.2 Vidare forskning 

Uppsatsen har visat att amningsrådgivning är en kontext som aktualiserar mottagarens kunskap 

och självbestämmande, två frågor som i tidigare forskning framstår som komplicerade och 

centrala element i rådgivning. Det vore utifrån uppsatsens resultat intressant att jämföra 

samtalen i denna ideella organisation med amningsrådgivning i andra institutioner, såsom 

barnavårdscentral och sjukvårdsrådgivning. På så sätt skulle man närmare kunna undersöka vad 

som utmärker amningsrådgivning i just denna kontext, en ideell stödförening utanför vården. 

En sådan studie skulle också vidare kunna utforska hur normativa och moraliska aspekter av 

amning aktualiseras och hanteras i olika rådgivningskontexter.  

I analysen framkommer att den svårighet som Jefferson & Lee (1981) påtalar i att bemöta 

problembeskrivningar kan leda till utmaningar och oönskade råd i samtalen till amningsråd-

givningen. Jag har argumenterat för att denna utmaning hänger samman med stödpersonernas 

dubbla uppdrag att dels agera som lyssnande medmänniska i en känslig livssituation, dels 

föreslå lösningar på problem utifrån sin position som amningsexpert. Frågan om att bemöta 

problembeskrivningar i en verksamhet i gränslandet mellan lyssnande och rådgivande har 

behandlats i tidigare studier (se t.ex. Shaw & Kitzinger 2013), men kan med fördel utforskas 

vidare. 

Jag har föreslagit att referenser till och gestaltningar av ”andra mammor”, en odefinierad grupp 

människor i samma situation som inringaren, kan tjäna som resurs för att konstruera erfarenhet. 

Denna iakttagelse skulle behöva prövas i ett större material. Intressant vore även att vidare 

studera hur och i vilka sammanhang erfarenhet – personlig eller förmedlad – efterfrågas, synlig-

görs och åberopas i rådgivningssamtal, både i amningsrådgivning och i andra rådgivnings-

kontexter. 

7.3 Slutord 

Den här uppsatsen tog avstamp i en bitvis hätsk samhällsdebatt om råd och rekommendationer 

som omger amning. Dessa råd och normer syns på flera sätt i den lokala samtalsnivån. Som jag 

redan har diskuterat, utförs ett omfattande interaktionellt arbete för att främja inringarens själv-

bestämmande. Den försiktighet som finns att kring att ge alltför direkta råd och anvisningar, 

liksom tendensen att positionera inringaren som kompetent, kan sannolikt förstås som en ovilja 

att ge de pekpinnar som annan amningsrådgivning har kritiserats för. I ett samhälle fyllt av 

anvisningar och tyckande om hur amning ska gå till, lyfter stödpersonerna i samtalsmaterialet 

i stället fram inringarnas kompetens som föräldrar och deras frihet och rätt att fatta sina egna 
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beslut. Samtidigt är det tydligt hur både inringare och stödpersoner i samtalen tvingas förhålla 

sig till normer rörande amning. Som Pilnick (2002:345) visar kan etiska och moraliska frågor, 

utan att vara ett samtals huvudtema, skapa interaktionella utmaningar. Att det är kontroversiellt 

att ta starka läkemedel under amning och att sluta amma ett mycket litet barn blir synligt i de 

enskilda samtalen genom att deltagarna orienterar sig mot dessa föreställningar. I samtalen om 

känsliga ämnen behöver deltagarna hantera dessa normativa element parallellt med inringarens 

faktiska frågor. Samhällsnormer tar sig så in i den lokala samtalskontexten och blir högst när-

varande och relevanta i samtalen. Att vidare undersöka hur moraliska och normativa aspekter 

av amning (re)produceras, diskuteras och hanteras i samtal är en viktig fråga för vidare forsk-

ning. CA tycks härvid vara en användbar metod för att undersöka och visa hur samhällsnormer 

påverkar samtals förutsättningar och blir synliga i den lokala samtalskontexten. 
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Bilaga 1: Samtycke till inspelning för samtalsstudie 

 

 

 

Jag har deltagit i inspelningar av telefonsamtal som ska användas inom 
ramen för Klara Bertils masteruppsats i svenska. Delar av inspelningarna 
kan också komma att användas i forskning och i undervisning. Materialet 
kommer att hanteras och förvaltas enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 
(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). Härmed lämnar jag mitt 
medgivande till att inspelningarna används, hanteras och förvaras enligt 
dessa principer. 

 

 

…........................................  den …...................... 2015/2016 

 

….................................................... 

Underskrift 

 

…..................................................... 

Namnförtydligande 
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Bilaga 2: Information om studie om språkande i tidigt föräldraskap27 

 

Information om studie om språkande under tidigt föräldraskap 

Under vintern 2015/2016 deltar Amningshjälpen i en studie vid Uppsala universitet, som foku-

serar språkande under tidigt föräldraskap. Det innebär att du som ringer till Amningshjälpen 

kan få frågan om samtalet får spelas in för forskning och utbildning. Deltagande i studien är 

frivilligt: du har rätt att både tacka nej till inspelning och att när som helst avbryta ditt del-

tagande. Det inspelade materialet hanteras konfidentiellt och alla deltagare är anonyma. 

Materialet används i första hand som underlag för en masteruppsats i svenska, men kan 

även ingå i vidare forskning och utbildning. I den här texten presenteras studiens bakgrund och 

drivkrafter, dess teoretiska och metodologiska perspektiv samt de nya kunskaper som studien 

kan ge. 

 

Studiens syfte och bakgrund 

Språk och samtal har en central roll i att skapa och upprätthålla relationer och sociala strukturer. 

Den här studien utgår från ett intresse för samtal i betydelsefulla och omvälvande skeden i livet, 

och behandlar samtal med och mellan nyblivna föräldrar. Syftet är att ur ett språkvetenskapligt 

perspektiv undersöka samtal i tidigt föräldraskap: hur föräldrar samtalar, utbyter erfarenheter, 

formulerar problem och ger och får råd av varandra och av Amningshjälpens hjälpmammor. 

Förutom telefonsamtalen med Amningshjälpen analyseras samtal i föräldragrupper. 

Studien om samtal i amningsrådgivning anknyter till tidigare forskning om rådgivnings-

samtal (se t.ex. Baker m.fl. 2005; Limberg & Locher 2012). Att ge någon råd är en intressant 

och komplex social handling. Rådgivning är asymmetrisk till sin natur och kan ha en viss inne-

boende känslighet, då den ofta implicerar att mottagaren saknar viss kunskap som rådgivaren 

besitter. Att det kan vara komplicerat att ge råd till just nyblivna föräldrar visar tidigare studier 

av vårdpersonals rådgivning, då både vårdpersonal och förälder riskerar att ifrågasätta 

förälderns kompetens (Heritage & Sefi 1992; Heritage & Lindström 1998). Utifrån detta är det 

                                                 
27 Den här texten publicerades på amningsrådgivningens hemsida. Den presenterar en preliminär forskningsplan 

som senare kom att revideras. I texten står att även samtal i föräldragrupper skulle ingå i materialet, vilket inte 

blev fallet i den slutgiltiga uppsatsen. 



68 

 

 

 

intressant att undersöka hur samtalen till Amningshjälpen ser ut: Hur gör inringarna och 

hjälpmammorna i denna viktiga och komplexa samtalssituation? 

 

Teoretiskt och metodologiskt perspektiv 

Studiens teoretiska och metodologiska perspektiv är en form av samtalsanalys som kallas 

Conversation Analysis (CA). Inom denna forskningstradition gör man detaljerade analyser av 

autentiska samtal, för att synliggöra hur samtal organiseras och struktureras. Analyserna foku-

serar inte på enskilda personers individuella samtalsstilar, utan man söker beskriva olika typer 

av generella språkliga fenomen, såsom hur samtalsdeltagare får ordet, ställer en fråga eller for-

mulerar ett problem. Alla delar av samtalet betraktas som viktiga resurser – i analysen tar man 

hänsyn till såväl t.ex. ordval och meningsbyggnad som omformuleringar, skratt och pauser. 

 

Forskningsetiska aspekter 

Det samtalsanalytiska tillvägagångssättet bygger på att man spelar in och analyserar autentiska 

samtal. Det material som inspelas för den här studien hanteras och förvaltas enligt Vetenskaps-

rådets forskningsetiska principer för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) samt i linje med Vetenskapsrådets allmänna före-

skrifter om god forskningssed (https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/). 

 

Kunskapsvinster 

Ett samtalsanalytiskt perspektiv på amningsrådgivning ger möjlighet till en mycket noggrann 

analys av det sociala samspelet mellan rådgivare och inringare. En studie av rådgivnings-

samtalen kan synliggöra både rådgivarnas och inringarnas kompetens och strategier för att 

hantera en komplex samtalssituation. Som en delstudie i uppsatsen om språkande i tidigt 

föräldraskap ger amningsrådgivningen möjlighet att studera samtal som rör amning, en för 

många föräldrar central del av det tidiga föräldraskapet. I ett större perspektiv kan studien ge 

värdefulla kunskaper om mänsklig interaktion. 

 

Kontakta gärna mig, Klara Bertils, eller min handledare, professor Anna Lindström, om du har 

frågor om studien. 

 

Vänliga hälsningar 
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